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Soutěž pilotů draků proběhla v polovině října na Křížovém vrchu a vítězství
pro Roberta Goldberga, Davida Šetlíka, Slávka Hrušku, Lukáše Cvrkala
a Honzu Bednárika nebyla jednoduchá, ten den bylo naprosté bezvětří.
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Podzim je obdobím, kdy budou vybraná veřejná prostranství ve městě zkrášlena výsadbami stromů a keřů. Největší akcí bude bezpochyby
již v minulých ŠN inzerovaná výsadba ovocné aleje na Knížecí, která by
v době, kdy čtete tyto řádky, měla být již dokončena a bude jí v následujících ŠN věnován samostatný článek.
Z dalších akcí určitě stojí za zmínku ozelenění „návsi u Harryho“ v Císařském na křižovatce cest od Šluknova, z hlavní silnice a od vlakové zastávky,
kde byl po léta prázdný „travnatý trojúhelníček“. Realizací výsadby bylo
místo zkrášleno a symbolicky podtrženo jako centrum této části Císařského. Pozitivním faktem je, že s podnětem na výsadbu v tomto místě přišli samotní obyvatelé Císařského a aktivně se tak zapojili do plánování výsadeb
veřejné zeleně ve městě, což ORŽP jen vítá.
Výsadbou, kterou nepřehlédne většina obyvatel Šluknova, je pak realizace podsadby javorové aleje v ulici T. G. M. půdokryvnými keři a trvalkami.
Přestože nová javorová alej v této ulici je již několik let kompletní, ozelenění pod stromy doposud chybělo a udržována byla pouze pletím či sekáním
menších travnatých ploch. Půdokryvné keře, které tvoří tzv. náhradu trávníku, jsou již léta standardem ve vyspělých evropských zemích a čím dál

tím víc se začínají uplatňovat i v Česku. Je tomu jak z důvodu snazší údržby
(plochy není nutné sekat, což je mezi stromy obtížnější), tak i z důvodů estetických - podsázená alej je prvkem oku výrazně lahodícím.
Na základě podnětu učitelů základní školy byla zahájena revitalizace zeleně v zahradě ZŠ Žižkova, kde doposud komplexní ozelenění zcela chybělo.
Projekt, který by měl být dokončen v následujících dvou letech, navazuje
na již dříve realizované úpravy zahrad školních a předškolních zařízení ve
městě a doposud prázdná zahrada bude pro naše nejmenší školáky nyní
jistě příjemnějším místem k trávení výuky ve venkovních prostorách (zahrada již dnes slouží jako „přírodní učebna“).
Nové stromy pak mohou obyvatelé Šluknova vidět v ulici Na Hrázi, konkrétně naproti Divadlu mladých, kde bylo vysazeno pět mladých jedinců
jírovců. Jedná se o speciální, méně vzrůstný a červeně kvetoucí kultivar,
který je odolný klíněnce jírovcové a zejména v době květu je skutečnou ozdobou svého stanoviště.
Dřeviny již v menším rozsahu (většinou jako doplnění stávajících prvků
zeleně) pak naleznete v Libušině ulici (výsadba barvínku podél chodníku
Pokračování na str. 8
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Volby do zastupitelstva našeho města

Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že jste podpořili
ve volbách naše kandidáty. Velmi
si vážím každého, kdo přišel volit.
Jménem všech našich nových zastupitelů vám chci slíbit, že vaši důvěru nezklameme.
Jsme náhodným seskupením vašich spoluobčanů, různého věku,
rozličných povolání, ale se zájmem
o naše město. Pokusíme se prosazovat vaše přání.
Zároveň mi dovolte popřát k úspěchu vítězi voleb. Nikdo v novodobé
historii města takového výsledku
nedosáhl. Pevně věřím v dobrou
spolupráci celého zastupitelstva.
Ještě jednou děkuji za vaši důvěru.
Rudolf Sochor

Zvolení členové zastupitelstva:
Tomáš Luft
NEZÁVISLÍ
219 hlasů
Mgr. Eva Džumanová
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
975 hlasů
Zdeněk Kirchner
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
687 hlasů
Bc. Zdeněk Černý
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
603 hlasy
MUDr. Petr Straka
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
598 hlasů
Ing. Tomáš Kolonečný
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
495 hlasů
Božena Zemanová
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
519 hlasů
Mgr. Bc. Rudolf Sochor
HNHRM
485 hlasů
Mgr. Petra Gallová
HNHRM
247 hlasů
Emília Procházková
KSČM
298 hlasů
Ing. Daniela Petroušková
„Šluknovské Království“
271 hlas
Jiří Beneš
Unie pro sport a zdraví
373 hlasy
Bc. Marek Kopecký
Hasiči
341 hlas
Ing. Milan Kořínek
ČSSD
350 hlasů
Ladislav Čurgali
ČSSD
342 hlasy
Z celkem 10 kandidujících volebních stran 2 volební strany, a sice MĚSTO LIDEM a „Občané městu, město občanům“, nepostoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb, neboť nedosáhly ani zákonem stanovené 5% hranice
pro postup a nezískaly tak v zastupitelstvu města žádný mandát.
Historicky nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu našeho města tak získala volební strana STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – 6 z 15.
Výrazný byl také rozdíl v celkovém počtu hlasů, získaný volebními stranami, a to zejména výrazný odstup
vítězné volební strany:
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
7.811 hlas
(32,53 %)
ČSSD
3.067 hlasů
(12,77 %)
HNHRM
2.656 hlasů
(11,06 %)
KSČM
1.903 hlasy
(7,92 %)
„Šluknovské Království“
1.697 hlasů
(7,06 %)
Hasiči
1.644 hlasy
(6,84 %)
NEZÁVISLÍ
1.572 hlasy
(6,54 %)
Unie pro sport a zdraví
1.372 hlasy
(5,71 %)
MĚSTO LIDEM
1.149 hlasů
(bez mandátu v zastupitelstvu)
„Občané městu, město občanům“
1.136 hlasů
(bez mandátu v zastupitelstvu)
Absolutně nejvyšší počet hlasů získala stávající starostka Mgr. Eva Džumanová – 975. Jedná se o absolutně
nejvyšší počet nejen v těchto volbách, ale vůbec v komunálních volbách v novodobé historii města (od listopadu
1989).
Naopak nejnižší počet získaných hlasů u kandidáta byl 30.
„Skokany“ těchto voleb se stali Bc. Zdeněk Černý a MUDr. Petr Straka, kteří se z prakticky nevolitelné
9. a 10. pozice dostali, díky počtu hlasů, až do zastupitelstva a obsadili 3. a 4. pozici ve své volební straně.
Velký počet hlasů a tím i výrazný posun v pořadí své volební strany získali i někteří další kandidáti, kterým však
mandát v zastupitelstvu nevznikl: Mgr. Doris Halamková a p. Pavel Jiřena – NEZÁVISLÍ, Jiří Skotnica – „Šluknovské Království“.
Naproti tomu někteří kandidáti – lídři volebních stran z prvních pozic – neobdrželi dostatečný počet hlasů na
to, aby jim mandát v zastupitelstvu vznikl, a zůstali tak náhradníky – p. Tomáš Varga – ČSSD, Mgr. Filip Kadeřábek – NEZÁVISLÍ, Karel Malaník - KSČM.
Z celkového počtu voličů 4.360 voličů přišlo v komunálních volbách v našem městě volit 1.794 voličů, účast
tedy byla cca 41,14 %, což je více, než v předchozích komunálních volbách (2010 – 38,2 %, 2006 – 33,6 %). Nejvyšší volební účast byla ve volebním okrsku č. 4 v Království (55 %) a nejnižší naopak ve volebním okrsku č. 2
v základní škole v Žižkově ul. (31 %).
Voliči, kteří přišli k volbám, odevzdali celkem 24.007 hlasů.

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 1. a 2. kolo
V 1. kole senátních voleb volili voliči v našem volebním obvodu č. 33 – Děčín svého senátora z celkem 10 kandidátů.
V našem městě získali největší počet hlasů osobnosti z našeho regionu: Ing. Zbyněk Linhart (starosta města
Krásná Lípa a předseda OPS České Švýcarsko) z volební strany STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – celkem 682 hlasů a Ing. Jaroslav Sykáček (stávající senátor za okres Děčín) z volební strany ČSSD – celkem 341 hlasů.
Stejné výsledky jako v našem městě se pak potvrdily i v rámci celého okresu Děčín, a proto zmínění dva kandidáti
postoupili do 2. kola senátních voleb.
Ve 2. kole získal Ing. Zbyněk Linhart v našem městě celkem 504 hlasů a Ing. Jaroslav Sykáček 177 hlasů.
Senátorem za volební obvod Děčín se pak po vyhlášení výsledků za okres Děčín stal Ing. Zbyněk Linhart.
Volební účast v našem městě byla v 1. kole 33,59 % a ve 2. kole senátních voleb pak 15,66 %.
Ing. Bc. Ivana Lukešová
tajemnice
Městská policie Šluknov - č. tel.: 412 315 310, 602 881 677, 156

Děkuji všem spoluobčanům, kteří
mě podpořili v komunálních volbách.
Emília Procházková
Chtěl bych touto cestou poděkovat pracovnicím lékárny (dolní)
za ochotu a srdečnost, s jakou mi
zdarma změřily hladinu krevního
tlaku. Dále vysvětlily funkci dvou
přístrojů na měření tlaku a jeden
z přístrojů si hodlám zakoupit. Stejně dobrou zkušenost mám i s lékárnou (horní), při výdeji léků a jejich
klasiﬁkaci.
Při této příležitosti bych chtěl blahopřát paní Mgr. Evě Džumanové
k volebnímu vítězství její strany,
přičemž z počtu 7 811 volebních
hlasů sama získala 975.
S primáckým pozdravem
Ing. Vítězslav Urban
spokojený a nezávislý občan
krásného města Šluknova
Děkuji touto cestou za lidskou pomoc a podporu panu Jiřímu Šachovi a jeho zaměstnancům.
Danuše Ringelhánová
Tímto bych za naše město velmi
ráda poděkovala manželům Gerlickým, kteří věnovali městu věcný
dar. Jedná se o krásný obraz zámku
od akademického malíře pana Miloslava Procházky, tatínka paní Miloslavy Gerlické. Obraz je umístěn
v informačním centru Šluknovského zámku s tím, aby byl zpřístupněn i široké veřejnosti. Při hledání
vhodného místa pro umístění obrazu jsme museli respektovat jeho
rozměry – 280 x 160 cm. Velmi si
tohoto daru vážíme a věříme, že potěší i nejednoho návštěvníka Šluknovského zámku.
Eva Džumanová
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Vážení a milí spoluobčané,
svůj dnešní příspěvek nemohu začít ničím jiným, než tématem komunálních voleb.
Komunální volby – vítězství zdravého rozumu
Ráda bych poděkovala všem spoluobčanům, kteří se aktivně zúčastnili voleb a svou účastí potvrdili, že jim není lhostejný osud našeho města.
Letošní předvolební kampaň a volby samotné přinesly mnohá prvenství.
Jedním z nich je jistě období před komunálními volbami, kdy jsme se poprvé setkali s velmi nestandardní předvolební kampaní, s novým fenoménem - kupčením s hlasy voličů a různými verzemi plánovaného povolebního vývoje ve městě i na radnici. V rámci předvolební kampaně bylo toto
období pro značnou část občanů města skutečně „pestré“, především díky
kampani některých představitelů ČSSD. Tuto aktivitu nelze nazvat jinak
než nechutnou, lživou, vulgární. Tak to mnozí občané, včetně mě samotné, vnímali. Bohužel se nelze proti pomluvám žádným způsobem bránit
a mně osobně nezbývalo nic jiného, než spoléhat na zdravý úsudek lidí, kteří posuzují nejen mou osobu a práci, ale i práci předešlého zastupitelstva
a celého úřadu. Ale i vše nepříjemné je pro mne, a nejen pro mne, novou
životní zkušeností, byť negativní, která mi byla přínosem. Je s podivem, jak
hluboko jsou mnozí lidé schopni klesnout s vidinou „údajné“ moci.
Poprvé v historii města Šluknova se zúčastnilo komunálních voleb celkem
deset politických stran, hnutí a uskupení. Také bylo poprvé v historii podáno trestní oznámení za podezření s kupčením hlasů na sídlišti. Toto je
v šetření Policie ČR a bude se tím zabývat i soud. Poprvé zasedly volební
komise v počtu 13 členů (při stanovení počtu členů je nutno přihlédnout
i k počtu kandidujících volebních stran). Na průběh voleb dohlíželi nejen
pověřené osoby ze šluknovského registračního a pověřeného obecního úřadu, ale i Policie ČR, strážníci MP a všechny čtyři obvodní volební
okrsky byly podrobeny kontrole z Krajského úřadu Ústí nad Labem. Nakonec byl průběh voleb v poklidu a v pořádku. A výsledky? Byly naprosto
nečekané, překvapující v mnoha směrech. Osobně výsledky voleb vnímám
jako vítězství zdravého rozumu lidí, kteří dali jasně najevo, koho ve vedení
města nechtějí a naopak, komu vyjádřili svou důvěru a podporu. Dovolte
mi, abych Vám, kteří jste svůj hlas odevzdali hnutí STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ, srdečně poděkovala. Výsledkem jsme byli naprosto překvapeni,
velmi mile, a popravdě je neočekával nikdo z nás. Nesmírně si Vaší důvěry
vážíme, je pro nás zavazující a naším cílem je jediné – pokračovat v poctivé
práci pro naše občany a naše město a nezklamat důvěru, která nám byla
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dána. Pracovat tak, abychom Vám
za čtyři roky mohli „složit účty“
s čistým svědomím.
Investiční akce
Skončilo období předešlého zastupitelstva města a s koncem roku
se také dokončují plánované investiční akce. Dokončeno je nově
vybudované parkoviště a chodník
v ulici Žižkova u základní školy,
byla vyměněna okna v mateřské
škole v ul. Svojsíkova, je dokončena
úprava dětských hřišť – oplocení
a údržba hracích prvků a nátěry.
Dále se dokončuje úprava prostranství u studánky směrem na Císařský
s tím, že na jaře příštího roku budou plochy osety trávou, osázeny okrasnými keři a stromy. Také proběhla výměna oken v bytech v 1. patře v domě
s pečovatelskou službou u nádraží, současně probíhá i výměna oken ve
dvou domech v majetku města v ul. Smetanova. Byli jsme úspěšní v žádosti o dotaci na zateplení a opravu střechy v mateřské školce na sídlišti, kde
práce intenzivně probíhají. Také se dokončuje zateplení, oprava střechy
a rekonstrukce sociálního zázemí v tělocvičně. K úpravám také došlo na
městském stadionu – byla vybudována nová plocha na beach volejbal, je
opravena tréninková zeď na tenis a nově vyasfaltovaná plocha před ní. Další úpravy jsou naplánovány s ohledem na to, aby areál městského stadionu
sloužil nejen fotbalistům, ale i široké veřejnosti a dětem ve volnočasových
aktivitách. A jistě nikomu z Vás neunikly započaté práce na náměstí, které
souvisí s 1. etapou plánované rekonstrukce náměstí. V současnosti jsou
zahájeny práce na veřejném osvětlení. Postup dalších prací bude záviset na
klimatických podmínkách. Prosím tímto občany města o trpělivost a ohleduplnost při práci na rekonstrukci náměstí, které jistě ovlivní jak dopravu, tak i chodce. Nicméně odměnou nám ve ﬁnále bude opravené náměstí
s rovnými plochami, novým osvětlením a novou úpravou parčíků a to jistě
stojí za to.
Přeji Vám všem v podzimním a dušičkovém počasí pevné zdraví a vzhledem k rychle plynoucímu času jen zlehka připomínám – Vánoce se blíží.
Eva Džumanová
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Místní akční skupina Šluknovsko
v období 2007 – 2013 podpořila
v území své působnosti celkem 101
projektů s celkovou výší schválené
dotace 31 milionů korun. Jednalo
se o projekty, které díky ﬁnančním
prostředkům Programu rozvoje venkova ČR realizovaly různé
subjekty – obce, drobní živnostníci
a soukromě hospodařící zemědělci,
neziskové organizace i mikropodniky.
MAS Šluknovsko v současné době
připravuje nový strategický plán
pro nové programové období, na
základě kterého bude čerpat ﬁnanční prostředky v letech 2014 – 2020.
Pojďte s námi diskutovat o jednotlivých prioritách nové strategie!
Workshopy se uskuteční v Klubu
Střelnice ve Varnsdorfu, kde má
MAS Šluknovsko svou kancelář.
Celé znění pracovní verze Integro-

vané strategie rozvoje území MAS
Šluknovsko najdete na www.mas-sluknovsko.cz.
Workshop 13. 11. 2014, Klub
Střelnice Varnsdorf, začátek v 15
hodin
K přírodě zodpovědný region
Témata, o nichž budeme diskutovat:
čistírny odpadních vod, ekologie,
nakládání s odpady, sběrné dvory, kotlíkové dotace, vodní nádrže
apod.
Workshop 20. 11. 2014, Klub
Střelnice Varnsdorf, začátek v 15
hodin
Dostupný a prostupný region
(doprava) a atraktivní a pestrý
region (cestovní ruch)
Témata, o nichž budeme diskutovat: oprava místních komunikací,
obchvaty, dopravní systém, cyklostezky, dopravní hřiště, ubytovací
a stravovací kapacity, parkoviště,

služby v ČR, sportovní vyžití, propagace, přeshraniční spolupráce
apod.
Workshop 27. 11. 2014, Klub
Střelnice Varnsdorf, začátek v 15
hodin
Sebevědomý a soběstačný region
(ekonomika a zaměstnanost)
Témata, o nichž budeme diskutovat:
veřejně prospěšné práce, sociální
podnikání, asistence podnikatelům, komunitní a družstevní podnikání, podpora obnovy tradičních
řemesel, záchrana místních ovocných odrůd, podpora produkce
a zpracování léčivek a bylin, přizpůsobení nabídky učebních a studijních oborů potřebám trhu práce,
oborové vzdělávání pro podnikatele
apod.
Workshop 2. 12. 2014, Klub
Střelnice Varnsdorf, začátek v 15
hodin

Kvalitně a moderně vybavený region (občanská vybavenost) a životem pulsující region
Témata, o nichž budeme diskutovat:
dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, obecní úřady, školy, mateřské školy, zdravotní střediska,
muzea, veřejná prostranství, rekonstrukce bytového fondu, podpora bydlení, podpora spolkové
činnosti, sportovní, kulturní a společenské akce, záchrana památek,
komunitně vedený místní rozvoj.
Přijďte vyjádřit svůj názor, přijďte
diskutovat, těšíme se na Vás!
Kancelář MAS Šluknovsko, Boženy Němcové 476, 407 47 Varnsdorf
tel. 724 778 296 (pondělí až pátek
od 9 do 15 hodin), e-mail massluknovsko@atlas.cz,
www.mas-sluknovsko.cz
MAS Šluknovsko
Ing . Eva Hamplová
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Také jste si všimli, že podle televizních reklam a nabídky i výzdoby supermarketů, začíná tzv. předvánoční čas rok od roku dříve? A že díky reklamní
masáži je tato doba prezentována jako období shonu, shánění dárků, nakupování spousty výběrových potravin, velkého gruntování v domácnostech
a podobně? Nenechte se klamat a zatáhnout do tohoto vyčerpávajíccího
kolotoče!
Zkuste se alespoň na tuto krátkou dobu v roce spolu s námi vrátit k dobrým
tradicím a zvykům a užijte si advent takový, jaký má být - jako čas zklidnění, vzpomínání, setkávání s milými blízkými lidmi, s hudbou, uměním,
přírodou – prostě jako čas sváteční. A my, pracovníci odboru kultury městského úřadu, Vám ke sváteční náladě a pohodě chceme pomoci nabídkou
kulturních a společenských akcí:
Začínáme v pátek 28. listopadu od 15 hodin na náměstí Míru akcí nazvanou „Staročeské Vánoce“ s rozsvícením vánočního stromu a světelné
vánoční výzdoby města, spojenou s adventním jarmarkem a s vystoupením
místních spolků a organizací během kulturního programu. Pokračujeme
hned o víkendu 30. listopadu od 14 hodin na Šluknovském zámku 1. adventní nedělí, během které si příchozí mohou vlastnoručně vyrobit a poté
odnést domů nejrůznější vánoční výzdobu, ať už adventní věnce na stůl či
dveře, vánoční svícny, nebo ozdoby do interiéru i exteriéru, jako závěsy do
oken, na zahradu atd. Materiál k jejich výrobě bude připraven a možnost

odkoukat nápady, různé tipy a triky od ostatních návštěvníků také není
k zahození. Atmosféru podpoří vánoční hudba, teplý čaj a svařené víno.
Setkání s Mikulášem, čerty a anděly by si určitě neměli nechat ujít rodiče s malými dětmi v sobotu 6. prosince od 15 hodin v domě kultury při
Mikulášské nadílce. Tady bude také prostor pro předání nadílky vašim dětem z rukou těchto laskavých bytostí. Stačí jen přinést balíček nadepsaný
jménem dítěte a odevzdat ho při vstupu do sálu. Během 2. adventní neděle,
která se uskuteční 7. prosince od 16 hodin na půdě Šluknovského zámku, se můžete těšit na hudební a pohádkové vystoupení skupiny Euphorica
a opět si připomeneme tradiční vánoční zvyky.
Pohádky, která k vánočnímu času neodmyslitelně patří, se nejmenší děti
dočkaji v podání Divadelního souboru Rolnička 14. prosince od 15 hodin
na sále domu kultury v rámci 3. adventní neděle. Vyvrcholením předvánočního období v našem městě pak bezesporu bude o 4. adventní neděli,
21. prosince od 15 hodin, varhanní koncert v kostele sv. Václava. Sváteční náladu navodí hrou na varhany p. Adam Viktora a zpěvem p. Gabriela
Eibenová.
Pak už přijde úplný závěr vánočního času, 24. prosinec- Štědrý den. Ale ten
už bude plně ve vaší režii a podle vašich představ. My jsme se jen pokusili
vám dobu příprav a to dlouhé čekání na něj zpříjemnit.
(šti)

4DZLMPDFTUPWBUFMFNOBDFTUDIQP"VTUSMJJJ"GSJDF
Na úplný začátek října připravila
městská knihovna na sále domu
kultury hned dvě besedy s cyklocestovatelem Ing. Martinem Stillerem,
kterého již Šluknováci se zájmem
o cesty po atraktivních destinacích
dobře znají z jeho předchozích návštěv v našem městě.
Podrobné vyprávění, barevná fotoprojekce a zajímavé lokality, kterými tentokrát byly Afrika a Austrálie,
přilákaly do sálu zhruba dvě desítky
návštěvníků. V komorní atmosféře
tak byl prostor pro zajímavé vyprávění i následné dotazy až do pozdních nočních hodin.
Těm, kteří tyto poutavé večery
zmeškali, můžeme již nyní slíbit, že
budou mít možnost přijít na další
z cyklu besed s projekcí, a to hned

TOM BOBŘÍCI ÚSTÍ
a KČT Šluknov
pořádají v obci LOBENDAVA
turistický pochod za posledním
minipuchýřem

sobota 22. 11. 2014

na začátku následujícího roku, 27. ledna 2015. Podrobnosti o připravované besedě se včas dozvědí z plakátů.
(šti)

,PTUFMVTW7DMBWBWFÞMVLOPWĺ
KTPVMFUPTUŌJTUPMFU¨
V roce 1710 zničil požár celé město
včetně kostela. Díky mimořádnému nasazení místního faráře Friedricha Ignaze Reintsche se mohlo již
na jaře 1711 začít s novou stavbou
chrámu.
Stavitelem byl Zacharias Hoffmann z Lipové. Bylo to jeho první
velké dílo, po kterém následovaly
další stavby ve Šluknovském výběžku. Plán nového kostela byl poslán
vlastníkem panství a patronem
kostela Philippem Siegmundem
Dittrichsteinem do Vídně ke schválení. Zde byl tento plán s malými
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změnami přijat, a to nikým menším než vídeňským dvorním architektem Johannem Bernhardem
Fischer von Erlach.
Jen o tři roky později mohl farář
Reintsch slavit mši svatou v nově
postaveném kostele. To však neznamená, že byl také biskupem litoměřickým v tomto roce vysvěcen.
K tomu došlo patrně mnohem později, až po vybavení liturgického
prostoru mobiliářem.
Přesto je výročí této první mše
slavené v nově zhotoveném kostele důvodem ke vzpomínce, velké

vděčnosti a také k naší oslavě. Ta
proběhne v neděli 23. listopadu
2014 na Slavnost Ježíše Krista
Krále v 8.30 hodin. Slavnostní
mše bude provázena varhanním
mistrem Herbertem Bonkem
z Fehmarnu (SRN).
U příležitosti vzácného výročí otevření kostela bude také v neděli
23. listopadu 2014 v 17 hodin
varhanní koncert a malá výstava
z historie kostela (stavební plán
a doposud nezveřejněné fotograﬁe). Těšíme se na vaši návštěvu.
Eva Habel

START: Lobendava - restaurace
9.30 - 10.00 hodin
STARTOVNÉ: 27 Kč nebo 1 EUR
Pro rodinu majitele vandrovní
knížky SLEVA 80%
TRASA 1 průzkumná - 10 km
Severní, hranice - Nordkap - Valtenbergbaude mit Turm - Severní
TRASA 2 – lehká - Severní –
Nordkap – Severní
TRASA 3 - těžká - Lobendava –
Severní - Nordkap - mravenčí cesta
– Lipová – Lobendava
Po příjezdu autobusu v 9.20 hodin
pěšky do obce Severní, dále na
Nordkap a zpět k hraničnímu
přechodu, dále mravenčí stezkou
až k Sohlandské chatě a po silnici
do Lipové a do Lobendavy.
Odměna: překvapení na NORDKAPU, v cíli občerstvení, diplom,
suvenýr i taneček
Informace o ubytování podá:
kraj.atom.usti@email.cz
Miloslav Toman, tel. 702 052 606,
přihlášky do 14. 11. 2014
Bližší informace o trasách podá
Helena Landová, tel. 731 054 028,
kctsluknov@seznam.cz
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Snad každý, kdo ve Šluknově žije, nebo ho navštěvuje, už zaznamenal, že
se na náměstí Míru „něco“ děje. Stroje, zemní práce, výkopy, odhalená potrubí...
Na slovíčko jsme proto pozvali p. Zdeňka Polesného, zaměstnance městského úřadu, odboru rozvoje a životního prostředí, aby nám odpověděl na
pár otázek.
Myšlenka na rekonstrukci šluknovského náměstí však není úplně nová.
Můžete nám říci, kdy a proč vlastně začalo město uvažovat o rekonstrukci
náměstí?
Město se rozhodlo zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci náměstí Míru ve Šluknově již v roce 2007. V roce 2008 byla zpracována projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci náměstí
v celkové výši 37 579 000 Kč bez DPH. V roce 2009 byla podána žádost na
ROP Severozápad, která však byla zamítnuta. Další žádost o dotaci byla
připravována v závěru roku 2013, neboť do té doby nebyl vypsán žádný
vhodný dotační titul v navrhovaném objemu ﬁnančních prostředků. Vzhledem ke stáří zpracované projektové dokumentace z roku 2008 a změny
platné legislativy a nových podmínek ROP Severozápad, bylo nutné projektovou dokumentaci přepracovat do aktuální podoby. V únoru 2014 na
základě poptávkového řízení byla zadána ke zpracování nová projektová
dokumentace s termínem dokončení v září 2014 včetně stavebního povolení. V tomto období bylo rozhodnuto Radou města, že tento projekt bude
ﬁnancován z vlastních ﬁnančních prostředků města. Proto bylo nutné rozdělit rekonstrukci náměstí na dvě etapy. I. etapou je rekonstrukce spodní
části náměstí včetně zeleně, prostor před radnicí a chodník od stavebního
úřadu až k pěší zóně. Předpokládané projektové náklady dle zpracované
projektové dokumentace I. etapy byly vyčísleny na částku 16 909 000 Kč
bez DPH. Vzhledem k ﬁnancování z rozpočtu města bylo Radou města rozhodnuto zadání této zakázky Technickým službám Šluknov za celkovou
nabídkovou cenu 9 048 124 Kč bez DPH.
Rekonstrukce tak důležitého veřejného prostoru, jakým šluknovské náměstí bezpochyby je, je jistě organizačně velmi náročnou záležitostí, náměstí je
navíc součástí městské památkové zóny. Město tak na vlastní organizaci
rekonstrukce musí spolupracovat s celou řadou dotčených orgánů státní
správy. Můžete nám říci, jak tato spolupráce probíhala a probíhá?
Spolupráce nejen s orgány státní správy, ale také se správci inženýrských
sítí byla obtížná. Snad nejsložitější jednání probíhala ohledně zeleně spolu
s památkáři. Několikrát se musela projektová dokumentace měnit dle jednotlivých vyjádření. Na těchto jednáních spolupracovalo několik úředníků
včetně vedení města Šluknov. Musím vyzdvihnout spolupráci s majiteli přilehlých nemovitostí, kteří od počátku zpracovávání projektové dokumentace a následně i vlastní realizace rekonstrukce jsou této stavbě nakloněni.
V této etapě jde tedy „jen“ o zvelebení vzhledu náměstí, nebo nutný zásah,
např. havarijní stav komunikace, kanalizace, vodovodního řadu?
Jedná se o celkovou rekonstrukci spodní části náměstí Míru ve Šluknově
a to nejen zpevněných ploch ze žulové dlažby, ale i rekonstrukci chodníků, dešťové kanalizace, výměnu veřejného osvětlení a zřízení podzemních
elektrorozvaděčů, které budou využívány při konání kulturních akcí a rekonstrukce se dotkne i zeleně na náměstí. Cílem této stavby je především
zklidnění dopravy na náměstí Míru, vytvoření klidové zóny pro občany
města, a také ochrana bezpečnosti občanů pohybujících se po náměstí.
Stávající chodníky byly ve špatném stavu a nebyly upraveny pro imobilní
občany, pro které byl pohyb po náměstí Míru skoro nemožný. Stávající
zpevněné plochy byly místy nebezpečné pro provoz vozidel a dále úplně
chyběla místa pro bezpečné přecházení chodců přes komunikace.
Jaký je harmonogram prací? Zjednodušeně, co bude teď, co potom, jak na
sebe budou práce navazovat? Jak by mělo na konci vypadat „nové“ náměstí?
Harmonogram prací byl zpracován s ohledem na termín dokončení celé
stavby, což by mělo být do 31. 7. 2015, a také bylo přihlédnuto k co nejmenšímu omezení dopravy a omezení prodeje v provozovnách podnikatelů na
náměstí. Práce byly zahájeny na nových přívodních kabelech pro veřejné
osvětlení v ulici Nerudova od nové trafostanice a dále budou práce pokračovat na plochách a chodníku od pekárny Haback, směrem ke stavebnímu
úřadu. Po dokončení zpevněných ploch v tomto úseku, budou práce přesunuty před radnici městského úřadu a nakonec do zelených ploch na náměs-

Název akce: Rekonstrukce náměstí Míru ve Šluknově – I. etapa
Předpokládané náklady: 9 048 124 Kč bez DPH
Financování: z rozpočtu města Šluknov
Termín dokončení: 31. 7. 2015
Autor projektu: ProProjekt s. r. o., Ing. Jiří Cobl
Hlavní dodavatel prací: Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
tí a rekonstrukce chodníku před stavebním úřadem až k pěší zóně. Projekt
na rekonstrukci náměstí byl zpracován tak, aby pro občany vznikla uprostřed náměstí klidová zóna, kterou již nebudou projíždět automobily, jak
tomu bylo dosud. Okolo zelených ploch budou vybudovány nové chodníky. Bude vybudován nový přechod pro chodce v místě před řeznictvím a to
z důvodu, že místa, kde dnes občané přecházejí, jsou nebezpečná jak pro
samotné chodce, tak i pro projíždějící řidiče. Na náměstí budou osazeny
nové lampy veřejného osvětlení a budou nasvětleny přechody pro chodce
v prostoru u městské policie a nově vybudovaný přechod před řeznictvím.
Občané si mohou prohlédnout situační snímek náměstí na osazeném informačním panelu vedle úřední desky městského úřadu.
Co budou stavební úpravy znamenat pro běžného občana, nebo návštěvníka města? Bude nějak omezen provoz automobilů, prodejen přiléhajících
k náměstí, apod.?
Při rekonstrukci náměstí nedojde k omezení provozu žádné z prodejen na
náměstí. Provoz automobilů bude omezen pouze v částečném uzavírání
jednotlivých úseků, na kterých budou prováděny práce, nicméně dopravní
obslužnost na náměstí bude po celou dobu výstavby zachována.
Jakým způsobem tedy projekt řeší veřejnou zeleň?
Projekt řeší zcela novou koncepci zeleně. Stávající hlohy již dožívají a budou nahrazeny výsadbou 10 malokorunných lip, které budou lemovat nově
vzniklou středovou cestu náměstím. Je nutné zdůraznit, že celý návrh výsadby byl velmi striktně připomínkován památkáři a výsledný návrh, který
již byl několikátý v pořadí, byl v podstatě jediným možným východiskem.
Jak bude vypadat městský mobiliář?
Veškeré prvky městského mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše
a okrasné zábrany podél chodníku, budou v historickém stylu, kombinace dřeva a litiny. Taktéž i sloupy veřejného osvětlení budou v historickém
stylu.
S případnými dotazy se mohou občané obracet na Městský úřad ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí, kancelář č. 10, na pana Zdeňka
Polesného (731 411 501) nebo na Ing. Dagmar Mertlovou (734 620 423).
(šti)
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Náš klavír P I Mondial (označení
piano či křídlo jsou lidové názvy,
klavír je odborný výraz), jehož hodnota dosahuje přes půl milionu korun a nový nástroj téhož typu s novějším označením P 284 Mistral se
dnes prodává za 89 990 Eur, je nyní
umístěn ve druhém patře Šluknovského zámku. Byl vyroben v roce
1984 v Hradci Králové společností
Petrof, která je tradičním výrobcem
klavírů a pianin v Evropě. Založil ji
Antonín Petrof v roce 1864 v Hradci
Králové a během 35 let se mu s pomocí rodiny podařilo z malé dílny
vybudovat prosperující továrnu vyvážející klavíry a pianina do celého
světa. Úspěch vystavěl na poctivé
ruční práci, pečlivém výběru materiálů, zkušených řemeslnících a na
inovacích. Mnohé se během 150 let
existence ﬁrmy změnilo, ale tyto
hodnoty, které pomohly Petrofu
stát se jedním z předních světových
výrobců, u nás vyznávají „petrofáci“ i dnes.
Jeho romantický, jasný a zpěvný
tón jej řadí mezi miláčky hudebních
expozic. Svými zvukovými parametry dokáže skvěle umocnit pocit
ze hry. Pro své rozměry se hodí do
koncertních sálů, studií a bytových
interiérů.

Při výrobě takto velkých nástrojů
se více než obvykle dává důraz na
preciznost a výrobu provádějí nejzkušenější pracovníci.
Klavír obsahuje 8 000 součástí, váží
560 kg, jeho délka je 284 cm a povrchovou úpravou je polyesterový lak

smrk má větší hustotu než smrk
rostoucí v nižších polohách).
Klavír byl zakoupen v únoru roku
1985 od ﬁrmy Petrof Jednotným
klubem pracujících ROH Šluknov,
který v té době sídlil v domě kultury.
V roce 2005 prošel ve ﬁrmě Petrof

leštěný do vysokého lesku. Ozvučná deska je vyrobena z rezonančního smrku - Smrk ztepilý rostoucí
v nadmořských výškách kolem 900
m.n.m. v drsných podmínkách hor,
což způsobuje pravidelné každoroční přírůstky dřeva (rezonanční

generální opravou za 200 000 Kč,
tato částka byla ﬁnancována z rozpočtu města.
Za doby jeho setrvání v domě kultury se na něm podepsaly zábavy
a pronájmy sálu, ale přestože má
několik šrámů, ladič pan Miroslav

Kadlec tvrdí, že široko daleko je to
nejlepší a nejkvalitnější nástroj tohoto typu.
Na jaře roku 2014 byl klavír přesunut pod drobnohledem našeho
ladiče z prvního do druhého patra
domu kultury, aby tak uvolnil místo Divadelnímu souboru
Rolnička. Při prvním koncertě v novém prostředí
bylo zjištěno, že bývalá
výstavní místnost není
z akustického hlediska
vhodná pro konání klavírních koncertů.
V létě téhož roku přišla
nabídka od ředitele Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica pana
Martina Prokeše, aby
se Šluknov stal součástí
festivalu. Zároveň nabídl ﬁnanční výpomoc pro
stěhování klavíru do Šluknovského zámku. A tak
nástroj začátkem října
putoval prostřednictvím
ﬁrmy p. J. Hynka (Piano
služby) do druhého patra našeho
zámku, kde jej můžete spatřit nejen
při koncertech, ale také při výstavách, které se zde konají.
RP

ÞMVLOPWTL¸[NFLIPTUJMQSWO¨CVS[VQPEOJLBUFMŒ
V polovině října 2014 se na sále
Šluknovského zámku sešlo bezmála 70 účastníků z přibližně 30 ﬁrem,
společností, a dalších institucí, aby
představili své produkty, činnost
a projevili zájem o prohloubení spolupráce v rámci Šluknovského výběžku a přilehlého saského příhraničí. Akci s názvem „1. kooperační
burza místních aktérů v mikroregionu Šluknovsko/Sebnitz“ pořádala
Přírodovědecká fakulta Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve
spolupráci s Okresní hospodářskou
komorou v Děčíně v rámci projektu
podpořeného z OP Cíl 3 INPOK Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí (www.inpok.
eu).
Burzu zahájila starostka města
Šluknov Mgr. Eva Džumanová,
která vyjádřila podporu místní podnikatelské sféře a zdůraznila otevřenost města a dlouholetou tradici
v oblasti přeshraniční spolupráce.
Přítomni byli rovněž zástupci Industrie- und Handelskammer Dresden/Zittau, OHK Děčín, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

a partnerské Technische Universität Dresden.
Na stáncích v sále byly k vidění nabídky služeb hospodářských komor
a jiných středisek, produkty strojírenských a technologických ﬁrem,
řemeslné výrobky, kosmetické,
nožířské či pivovarnické produkty

a řada dalších. Z celkového počtu
vystavovatelů byla přibližně čtvrtina z Německa, zbylé tři čtvrtiny
z české strany.
Cílem akce bylo především prezentovat a podpořit široké spektrum
podnikatelů v česko-saském mikroregionu. K tomuto kroku vedl or-

ganizátory výrazný zájem místních
institucí a ﬁrem, s nimiž byla již
několikrát v rámci uvedeného projektu realizována například setkání
zaměřená na výměnu zkušeností
s využíváním výsledků výzkumu
a vývoje v praxi ve Výzkumném
a vývojovém centru stomatologie
ve Šluknově společnosti Dental
Institut s.r.o. Také Podnikatelské
centrum Rumburk, VTP, které se
zaměřuje zejména na další vzdělávání a poskytuje prostory pro nejen
inovační činnost ﬁrem v regionu,
uvítalo možnost setkání s potenciálními obchodními partnery
z České republiky i Saska. Na burze
Podnikatelské centrum navázalo
například spolupráci v oblasti vzdělávání se Servicestelle für ausländische Fachkräfte im Landkreis
Görlitz.
Organizátoři vyjádřili svůj záměr
v burzách podobného typu pokračovat a velmi rádi by tak byli nápomocni silnější aktivizaci kooperace
nejen uvnitř výběžku, ale také s přesahem na saskou stranu.
Více informací: www.inpok.eu
Mgr. Eva Berrová
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Do Šluknovského zámku v letošní
sezóně dorazilo historicky nejvíce
lidí od doby jeho otevření. Každý
měsíc návštěvnost neustále stoupá,
a to až o stovky návštěvníků.
V měsíci září jsme dosáhli celkového počtu 26 842 návštěvníků. Za
celý rok 2013 byl jejich počet už
26 158, což znamená, že v září u nás
bylo tolik lidí jako za celý rok 2013.
Celý kolektiv Regionálního informačního centra tento zájem o náš
zámek velice těší a motivuje ho
k dalším a dalším akcím. Je krásné,

že i přes trend ubývání návštěvníků v historických objektech, má

1PDUBÄFTL¤IVECĺWFÞMVLOPWĺ

Šluknovský
zámek neustále návštěvníkům
co nabídnout. Jsme
na
příliv
zájemců
velice pyšní
a věříme, že
stoupající
tendence
bude i v následujících letech nadále
pokračovat.

Tato turistická sezóna pro nás byla
náročná, protože velké množství
turistů znamená také velké nasazení zaměstnanců. Častokrát návštěvnost přesahovala denně přes
100 turistů a splnit všechna jejich
přání nebylo vždycky jednoduché.
Vše jsme ale výborně zvládli a tímto
bych velice ráda poděkovala všem
kolegyním a kolegům za jejich
práci, obětavost a vstřícnost. Je to
hlavně jejich zásluha, že po shlédnutí zámku lidé odcházejí s dobrým
pocitem.
Bc. Andrea Přidalová

7BßFO[PSZOT[BK¨NBK¨ 
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Ve čtvrtek 2. října se uskutečnila festivalová premiéra v nejsevernějším
městě České republiky – Šluknově. Zdejší nově zrekonstruovaný, původně renesanční zámek, jeden z klenotů severočeské architektury, hostil netradiční klavírní duo: otce a syna, profesora a jeho žáka, Ivana a Lukáše
Klánských.
Večer cele zaslíbený české hudbě byl premiérou i pro Šluknovský zámek,
neboť se poprvé Šluknov stal místem pro konání jednoho z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica a dále byl poprvé ve druhém
patře zámku instalován klavír. Klánští na něj zahráli kompletní Dvořákovy
Slovanské tance pro více jak sto posluchačů.
Za MHF Lípa Musica Ing. Lucie Johanovská

Velice si vážíme vašich názorů týkajících se 10. výročí Zámeckých slavností. Všem, kdo již vyplnili náš krátký dotazník, moc děkujeme, zároveň však
prosíme o spolupráci i ostatní.
Vytvořili jsme krátký dotazník, který je umístěn online na webu města:
www.mesto-sluknov.cz. Vyplněný dotazník můžete také zaslat na e-mail:
ic@mesto-sluknov.cz nebo na Facebook města. Také jej můžete zanést do
Regionálního informačního centra ve Šluknovském zámku nebo ho vhodit
do schránky umístěné na radnici.
Zajímá nás Váš názor, proto budeme rádi, když se Vás co nejvíce zapojí.
Blíží se nám totiž kulaté 10. výročí Zámeckých slavností, vynasnažte se
o to, aby byly slavnosti co nejvíce podle Vašeho přání.
Dotazník:
1) Chcete, aby se pokračovalo v tradici Zámeckých slavností?
2) Uvítali byste nějakou změnu? Pokud ano, tak jakou?
3) Jaké by mělo být téma 10. Zámeckých slavností?
4) Kvůli čemu navštěvujete slavnosti? Na co se nejvíce těšíte?
Bc. Andrea Přidalová
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...byl Šluknovský zámek vystavěn
v letech 1566 – 1573 a jeho výstavbu zachránila žena? Více o této
informaci Vám přinese další číslo
Šluknovských novin a nebo je na
Vás, zda po nich budete pátrat.

1PWĺTUWZQSWĺK¨D¨P#¨M¤QBO¨WOBßFN[NLV
V minulém čísle Šluknovských novin jsem vám slíbila pověst o Bílé

paní a svůj slib plním:
Před dávnými a dávnými časy si přivedl hrabě Karel Adam z Mansfeldu, který sídlil ve Šluknovském
zámku, do svého sídla mladou manželku Marii Terezii z Dittrichštejnu.
Jeho láska k ní byla plna vášně, ale
též žárlivosti. Hrabě žárlil tak silně,
že ji zavíral po celé dny v malé komoře ve druhém patře, aby se cizí
zrak nemohl těšit její krásou. Žena
střežena žárlivcem, si krátila dlouhou chvíli tím, že předla na umně
vyřezávaném kolovratu, který se jí
stal nakonec jediným potěšením.
Hraběte doháněly jeho žárlivé před-

stavy někdy až k šílenství. Chvílemi
něžný a milý, chvílemi rozmrzelý,
někdy až zběsilý, vybíhal znenadání
po zámeckých schodech, aby v návalu vzteku odkopl i kolovrat, puzen
žárlivostí, že jeho choti je milejší
předení než zábava s ním. Nebohá
hraběnka chtěla zachránit oblíbený
nástroj, ale zběsilec ji uchopil, mrštil ji na kamennou zeď, v bezvědomí
ji přivlekl za vlasy k oknu a svrhl
na kamennou dlažbu dvora. Tam ji
nalezli mrtvou s roztříštěnými údy.
Plochý kámen umístěný pod oknem
označoval dlouho místo skonu nebohé oběti zběsilé žárlivosti.

Hrabě štván výčitkami svědomí
uprchl ještě téže noci a i když nechal koně překovat obráceně, poznalo se, že směřoval k Budyšínu.
Později se přidal k žoldnéřskému
houfu a při obléhání města Brém
ukončila kule nebo meč jeho život.
Za jasných nocí zjevuje se prý hraběnka na Šluknovském zámku jako
Bílá paní.
(Zdroj: Historie Šluknova, autor
Boris Trantina)
Během prohlídkového okruhu můžete spatřit hraběnčin kolovrat, místo
vyhození z okna i místo jejího skonu.
Bc. Andrea Přidalová
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Pokračování ze str. 1
k nádraží), Nádražní ulici (doplnění aleje jasanů v souvislosti s uzavřením
výjezdu v Lužické ulici), u staré DPS (dosadba keřů do prázdných míst
a jedné nové ovocné dřeviny na základě přání obyvatelů DPS), v aleji na
Rybničné (náhrada zničených lip), pod kostelem sv. Václava (náhrada uhynulé a chybějící lípy), u křížku na T. G. M. (doplnění chybějící lípy v souvislosti s obnovou křížku) a okolo zrekonstruované kapličky pod Partyzánem,
jejíž opravě bude jistě věnován samostatný článek.

Pevně věříme, že výsadby, které by touto dobou měly být již kompletně dokončené, výrazně přispějí k postupné proměně veřejných prostranství ve
Šluknově na reprezentativní místa a Šluknov bude opět o něco „zelenější“.
Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Vážená paní Polívková,
reaguji negativně na Váš dopis paní starostce a paní Lukešové ohledně propůjčení zámku k využití na svatební obřad.
Protože mám naprostou důvěru v paní starostku, nemám zájem o zpověď
paní starostky, kdo a kolik zaplatil. Jsem totiž přesvědčen, že tato starostka
udělala pro Šluknov a jeho občany víc, jak všichni předešlí starostové, a je
proto schopna zvážit, jak nejlépe využít bohatství města a navíc věřím, že
nejednala jen sama ze své vůle, ale to, že souhlasí s takovým využíváním, je
jen důkaz její schopnosti. Jako občan tohoto města mám radost z každého
zlepšení ve městě, včetně praktického využívání všech krás města.
Od Vašeho přehnaného strachu z poškozování interiéru zámku, se liším
s tím, že zámky a podobná zařízení mají být využívány nejen pro zakonzervování a znepřístupnění, ale naopak pro využití i k radosti obyvatel. Píšete,
že je to od starostky hanebnost něco takového udělat.
Nevím, ale jestli to vědí v Praze, když k těmto účelům používají třeba Staroměstskou radnici, nebo na jiných zámcích, kde se nechávají oddat nejen
honorace, ale i obyčejní lidé.
Domnívám se, že představenstvo města, včetně starostky a svatebčanů,
jsou převážně plnoletí a zodpovědní lidé, kteří si dokáží vážit kulturních
památek a vědí, co obnáší jakékoli poškození, kdy se jedná nejen o ztráty
ﬁnanční ale i o ostudu.
Pevně věřím, že příčinou Vašich starostí o dění na zámku a jednání starostky není Váš neúspěch v umístění Vaší dcery.
Mrzí mne také, že zatím, co máte enormní zájem o dění na zámku a o hanebnosti kolem, naprosto Vás nezajímají jiné, někdy i vážnější, problémy
města, protože jsem Vás ještě nikdy neviděl na jednání zastupitelstva, kde
se může každý občan mnohdy i vyjádřit.
Nečekám odpověď, prosím jen o zamyšlení.
Karel Frýda
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K 1. listopadu 2014 byla Ministerstvem životního prostředí novelizována
vyhláška, která loni výrazně změnila pravidla pro kácení dřevin v tzv. zahradách. Přídomek „tzv.“ přidáváme proto, že přišla se zcela novou, vlastní deﬁnicí pojmu zahrada, která však místo usnadnění agendy kácení pro
občany i úřady (jak bylo bývalým ministrem Chalupou proklamováno) přinesla zejména chaos, kdy si ani úředníci nebyli zcela jistí, kde již povolení
ke kácení řešit nemusí. Ruku v ruce s tím, bohužel, přišla celá řada českých měst řádově až o stovky historicky cenných, mnohdy stovky let starých stromů, které by dříve ke kácení v žádném případě povoleny nebyly.
Bohužel jsme toho byli svědky i ve Šluknově, kdy v průběhu uplynulého
roku zmizel z města nejstarší jasan (stáří přes 200 let) či jeden z nejstarších
buků (stáří přes 140 let). V obou případech se jednalo o zcela zdravé stromy, kdy navíc byla ze strany MÚ vlastníkům nabízena výpomoc při řešení
jejich drobnějších defektů.
Mnoho vlastníků zahrad razí heslo „Sám si sázím, sám si kácím“. Ale
opravdu současní vlastníci sázeli tyto stromy před 200 lety? Česká republika je dnes stále jednou z nejliberálnějších zemí na světě, ale určitá omezení
vlastnických práv u nás zkrátka existují, protože samostatné rozhodování
vlastníků by mohlo negativně ovlivnit životní prostředí nás všech. Tudíž
stejně jako si na vlastní zahradě nemůžete bez povolení postavit dům či vykopat studnu, nemohli jste si až do loňského roku pouze na základě vlastního úsudku skácet strom.
Loňská vyhláška (která mimochodem nikde v Evropě nemá obdoby) Ministerstva však tyto poměry změnila, aby nyní letos, po intervenci řady českých měst, muselo dojít k její novelizaci. Aktuální úprava je výrazně srozumitelnější a zároveň v rozumné míře upravuje vlastnická práva v oblasti
kácení dřevin.
Bez povolení můžete tedy na svém pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří či zeleň, kácet dřeviny
s následujícími parametry:
a) veškeré dřeviny o obvodu kmene ve výši 130 cm nižším než 80 cm
b) veškeré ovocné dřeviny bez ohledu na jejich rozměry
Na závěr bychom rádi uvedli, že i v případě jiných dřevin vůbec není nutné

se jednání s MÚ obávat. Skácení dřeviny na zahradě nepovolujeme opravdu jen ve výjimečných případech velmi hodnotných dřevin (za poslední tři
roky nebyly ke skácení na zahradě povoleny z mnoha desítek žádosti pouze
čtyři) a celé řízení je velmi rychlé, občana minimálně zatěžující a ve většině
případů i bez správních poplatků. Úředník je v tomto případě člověkem,
který občanu pomáhá se ve spleti zákonů zorientovat, nikoli mu jeho záměr ztížit.
ORŽP MěÚ Šluknov
Mgr. Martin Chroust

4UVEFOUJSFQSF[FOUPWBMJNĺTUP
Střední lesnická a Střední odborná škola sociální
Šluknov se účastnila tradiční dřevorubecké soutěže v Hejnicích.
Letos nás pod vedením
Lukáše Janaty reprezentovali Josef Šín, který si
celkově odnesl krásné
9. místo, a Daniel Taclík, který se umístil na
solidním 14. místě ze
dvaceti soutěžících. Pro
oba závodníky to byla
premiéra, takže jsme
s umístěním velmi spokojeni a děkujeme jim za
reprezentaci naší školy
a města Šluknova.
Za SLŠ a SOŠS Šluknov
David Hlinka
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V měsíci říjnu proběhla výměna oken na dalších objektech ve vlastnictví
města Šluknov. V prvním případě se jednalo o Dům s pečovatelskou službou v Lužické ulici, kde bylo vyměněno 12 ks oken a 18 ks balkonových
sestav z plastových proﬁlů a hlavní dveřní vchodová sestava z hliníkových
proﬁlů. Zakázku realizovala na základě vítězství ve výběrovém řízení ﬁrma
OKNOSTYL Group s. r. o. Kuřim za cenu 719 982 Kč včetně DPH.

Druhou veřejnou zakázkou byla výměna oken na bytových domech č.p. 4
a 6 ve Smetanově ulici, kde bylo vyměněno 75 ks dřevěných eurooken
a 3 ks vchodových dveří od ﬁrmy VEKRA Okna. Hodnota této zakázky činila 952 584 Kč včetně DPH.
Ing. Petr Masopust
vedoucí Odboru správy majetku MěÚ Šluknov

1SPCĺIMBSFLPOTUSVLDFNPTULŒW3PðBOFDIBOB,SMPWDF
V průběhu letošního roku došlo ke kompletním rekonstrukcím dvou mostků, jejichž stav po přívalovém dešti v červnu 2013 ohrožoval obyvatele Rožan, resp. Královky.
V prvním případě se jednalo o mostek přes potok Dřevíč u restaurace Rožanka, který byl vlivem přívalového deště poškozen a současně jeho nízký
průtočný proﬁl způsoboval pravidelné vylévání toku z koryta při přívalových deštích, které jsou z důvodu globální klimatické změny, bohužel
čím dál častějším jevem. Práce provedla v první polovině roku ﬁrma SaM
silnice mosty Děčín a. s. v ceně za 1 015 470 Kč a výsledným dílem byl
zcela nový mostek s několikanásobně větším průtočným proﬁlem, jakožto
i terénní úpravy koryta, které by měly vyřešit zdejší problém s bleskovými
povodněmi. Přívalové deště, které přišly během letních měsíců, mostek
zvládl bez problémů a vyřešil problém obyvatel sousedních domů, jejichž
domy a zahrady byly pravidelně zaplavovány.

Druhý rekonstruovaný mostek naleznete při vjezdu na Královku. Po přívalovém dešti zůstal propustek ve zcela havarijním stavu, kdy se zcela
rozpadla stávající kamenná opěrná zeď a hrozilo sesunutí komunikace.
Především díky provozu lesní techniky dopravující dřevo z lesa nad Královkou. Zhotovitelem díla byly Technické služby Šluknov, spol. s r. o., které
provedly celkovou demolici propustku a byl vystaven nový propustek, který bude schopen odolat i průjezdům těžké techniky. Celková cena stavby je
1 103 905 Kč.
Práce na obou dílech byly prováděny pod dohledem pracovníků odboru
rozvoje a životního prostředí a odboru správy majetku dle smluvních termínů a věříme, že kvalitně provedené mostky zajistí bezproblémovou dopravu v obou lokalitách na mnoho let dopředu.
Za ORŽP MěÚ Šluknov Zdeněk Polesný
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Vernisáž výstavy Život v pohybu ve II. patře
Lukáše Černého a Petry Malé můžete navštív

Viz článek na str. 17
Stejně jako každý rok na podzim,
i letos otevřelo svou bránu Arboretum lesnické školy v Kunraticích.
Stalo se tak 4. října a na návštěvníky čekal opět bohatý program.
Kromě soutěží pro děti byla samozřejmě připravena prohlídka areálu
s odborným výkladem a jako zpestření předvedli svou práci školní
sokolníci a trubači. Akci navštívilo
téměř 200 návštěvníků a myslím si,
že rozhodně neodcházeli zklamaní.
Další Den otevřenýh dveří v arboretu se bude konat v jarním termínu,
pro bližší informace stačí sledovat
web naší školy: www.lesnicka-skola.cz.
David Hlinka

Jeden z mnoha poznávacích výletů po okolí h
gou Hoškovou, které tímto velice děkujeme.
Za
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V říjnu proběhlo první kolo
XVIII. ročníku
soutěže Duha,
která je určena žákům
sedmých tříd základních škol
Šluknovského výběžku.
Šestičlenné týmy vybraly
nejlepšího malíře pro kresbu
a jedny šikovné ruce tvořily
šneka z keramické hlíny,
ostatní poznávali hudební
nástroje, písničky z pohádek,
tvořili draka z papíru apod.
Zvítězilo družstvo
z Velkého Šenova
a naši šluknovští získali
pěkné páté místo.
A pak že ve Šluknově nerostou!

e Šluknovského zámku. Veršované fotograﬁe
vit denně do 30. listopadu 2014.

Již druhým školním rokem se na půdě domu kultury schází malířský kroužek pod vedením Mgr. Petra Švarce. Učí se
různým technikám kreslení a malování.

Mísenka Oranžová
Foto hub: M. Traxler

ranic s Německem organizovaný paní Hel-

a účastníky výletů V. Čáchová a M. Krejčová

Maminka na náměstí ve Šluknově nám prozradila, že tento nový (retro) kočárek je dárek od ﬁrmy Liberta.

viz článek na str. 13

Ohnivec Rakouský
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„Zachyceno objektivem“ - je název
seriálu fotograﬁí z kulturních akcí
ve Šluknově, který je k vidění v hale
městské knihovny.
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V městské knihovně se často stává, že se tu potkají kamarádky, přítelkyně a známé, které si kromě doporučení oblíbené knihy, vymění i tipy na
dobrou koupi („ve slevě mají...“ atd.), nebo nenáročný recept.
Rozhodli jsme se s vámi podělit o tyhle „osvědčené“ a zaručeně úspěšné
návody na stránkách ŠN v pravidelné rubrice. Budeme rádi, pokud nám do
městské knihovny „svůj“ recept na moučník, či jídlo přinesete nebo pošlete
mailem (knihovna@mesto-sluknov.cz) i vy.
Takže následuje další z oblíbených receptů:

Kynutý ovocný koláč (od pí. Malaníkové)
Potřebujete:
60 dkg hladké mouky
2 dcl oleje
¼ l mléka
2 vejce
1 kostka droždí
1 prášek do pečiva

V současné době jsou tu například
zachyceny okamžiky z Lesnického
dne v Zámeckém parku, z návštěvy
v Ambrele, z Olympiády v Domově
seniorů, z výstavy hub a z Drakiády
na Křížovém vrchu.

1 lžička cukru
špetka soli
ovoce dle sezóny
Množství těsta vystačí na dva koláče přes celý plech.
Z uvedených surovin zaděláme
klasickým způsobem těsto, které necháme jen krátce vykynout, poté ho
rozválíme na plech, poklademe ovocem a posypeme žmolenkou z másla,
moučkového cukru a hrubé mouky.
Dobrou chuť!
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V městské knihovně probíhá dlouhodobá soutěž, při které se lze něco
dozvědět a ještě získat volný lístek
pro jednu osobu na jednu kulturní
akci dle vlastního výběru – v zámecké kinokavárně, v kulturním domě
nebo ve Šluknovském zámku. Volná vstupenka platí do konce roku
2014.
Otázka na listopad:
Mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989 probíhaly v tehdejším Československu revoluční změny, které
vedly k pádu komunistického režimu. Jak se tato revoluce označuje?
Správná odpověď na otázku za
měsíc říjen zněla: V říjnu 1936 se
narodil poslední československý
a první český prezident, který zemřel v prosinci 2011. Jeho jméno je
Václav Havel.
Vylosovaná byla odpověď paní Helgy Hoškové ze Šluknova a ta si
může v městské knihovně vyzvednout volnou vstupenku.
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Pracovnice šluknovské městské
knihovny před časem navštívily
Předškolní klub v Ambrele, který
je určen dětem ve věku od 3 do 7
let, přicházejícím ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nejčastěji
se jedná o děti romské. Pozvání do
pomyslného „křesla pro hosta“ přišlo od paní Veroniky Línkové, která
se o děti v klubu stará a která také
přišla s myšlenkou, aby informace
o četbě, knihách, práci knihovnic
a činnosti městské knihovny dostaly děti takříkajíc od pramene – tj.
přímo od knihovnic.
Její pozvání bylo s nadšením přijato, protože jak tvrdí všichni knihovníci „osvěty není nikdy dost a kdo
si čte – nezlobí“. Naše knihovnice
tudíž zasedly namísto do křesel na

zem, do kroužku dětí v příjemném
prostředí zrekonstruované Ambrely, a pak už jen odpovídaly na zvídavé dotazy dětí, vyprávěly a samy
se nechaly překvapit knihami, které
si jednotlivé děti na toto setkání přinesly.
Šluknovská Ambrela je zřízena pro
děti, mládež a mladé dospělé mezi
6 a 26 lety ze Šluknova a blízkého okolí, kteří se v životě setkávají
s překážkami, nebo problémy a pomáhá jim je řešit. Cílem služby je
zvyšovat jejich šance na úspěch
v dalším životě. Pro děti a jejich
rodiče je návštěva Předškolního
klubu zdarma. Jeho kapacita je deset míst, v současné době je plně
obsazen.
(šti)
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Pronajmu nebytový prostor v Rumburku na pěší zóně. Prostor se nachází v přízemí s vchodem z chodby. Lze ho využít např. jako kadeřnictví (již
zkolaudováno), salonek s manikúrou či pedikúrou nebo i ve vzájemné kombinaci. Lze využít i jako kancelář, prodejnu aj. Plocha provozovny je 28 m2,
k dispozici je vlastní WC. Ohřev vody zajištěn vlastním bojlerem, topení plynové, voda s vlastním odečtem. K dispozici je dále světelná reklama viditelná
z pěší zóny a posezení pod pergolou v zahradě. Nájemné: 3 500 Kč/měs. Další poplatky: záloha na plyn (topení) 1 250 Kč/měs., voda a el. en. dle skutečné
spotřeby. Bližší informace na tlf. č.: 773 985 561.
SKZ REALITY nabízí prodej garáže ve Šluknově, ul.Rumburská. Levně. Tel. 603 536 548.
Koupím rodinný dům ve Šluknově nejraději v plynoﬁkované části. Zajímavý je pro mě i podíl na domě s předkupním právem na zbývající část. Realizace koupě jaro 2015. RK nevolat! tel. 773 988 001, e-mail: rodzenak@seznam.cz
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Pranostiky a lidová rčení
Teplý říjen – studený listopad.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato
mění.
Když krtek v listopadu ryje, budou
na Vánoce létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá
zima až k létu.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima
se přikrádá.
Studený listopad – zelený leden.
Jaký listopad, takový březen.
Na našich zahradách nastává
v tomto měsíci období klidu a rozjímání. Zahrada se pomalu ukládá
k zimnímu spánku, ale je třeba jí
pomoci, aby si v nadcházejícím
zimním období mohla opravdu oddechnout a načerpat síly. Proto je
potřeba ji především uklidit, vyčistit, ochránit venkovní rostliny před

mrazem a uložit zahradní náčiní.
Listopad je zároveň měsícem,
v němž je zahrada nejbohatším
zdrojem nepotřebné zeleně, a je tak
nejvhodnějším obdobím k přípravě kompostu. Patří do něj zbytky
okrasných rostlin, zeleniny a ovoce,
spadané listí, větvičky a poslední
posekaná tráva. K tomu bychom
měli ještě přidat zeminu. Máme-li
již kompost hotový, připravujeme
ho pro jarní použití. Uleželý proházíme přes prohazovačku, nedozrálý
pak přemístíme vedle a prolijeme
ho močůvkou či fekáliemi.
Jak připravit zahradu na zimu?
Do jezírka hoďte kulatinu!
Zkontrolujeme, zda máme zakryté
a přihrnuté všechny citlivé venkovní rostliny. Vrstvou listí a chvojím
zakryjeme také skalku. Je poslední

možnost vysadit do země cibule tulipánů a hyacintů. Zryjeme všechny záhony a necháme je na zimu
v hrubé brázdě. Průběžně hrabeme
spadané listí, abychom odstranili
škůdce, kteří by jinak mohli napadnout ostatní rostliny v zahradě
a v další sezóně nám způsobit zbytečné problémy.
Gumové hadice natřeme glycerinem, aby nepraskaly, a stočíme je.
Z okrasných jezírek či bazénků vypustíme vodu. Pokud v nich vodu
ponecháme, vložíme do ní tlustší
kulatinu dřeva, aby je mráz neroztrhl.
Stálezelené venkovní rostliny a jehličnany potřebují zalévat i nyní. Především když jsou suché a mrazivé
dny bez sněhu. Při zálivce můžeme
pozorovat vytvoření tenké ledové
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V září jsme uskutečnili dvě výstavy.
První při šedesátém výročí založení
lesnické školy. Tato výstava proběhla v Zámeckém parku a bylo
vystaveno 95 druhů hub. Mezi ty
nejzajímavější patřil Hřib Dřevožijný, který je v odborné literatuře
uváděn jako velmi vzácný a opravdu se vyskytuje jen sporadicky. Dále
byl k vidění Květnatec Archerův, ale
ten je poslední dobou viděn přeci
jen častěji. Je zajímavé, že tato houba se do Evropy (Francie) dostala
až v roce 1914 v bavlně, která přišla
z Austrálie a až 17. července 1963
byl poprvé spatřen u nás v Jižních
Čechách (Dobročkov).
Květnatec Archerův byl k vidění i za
14 dní při tradiční výstavě v Domě
kultury. Při této výstavě bylo vystaveno 180 druhů a mimo vzácného
Pavučince Fialového, který byl dovezen p. Plachtou ze Starých Splavů, a obou Hvězdovek, které přivezl
p. Ritschel od Krásné Lípy, byly
všechny ostatní exponáty z okolí
Šluknova.
Některé druhy jsou zřídka vídány,
např. Hvězdovka Drsná a Brvitá,
Mozkovka Rosolovitá, Rosolozub
Huspenitý, Stroček Trubkovitý,
Chřapáč Jamkatý, Šiškovec černý,
Šupinovka Zlatozávojná, Hřib Dutonohý, Slizák Švýcarský a Muchomůrka Tygrovaná.
Posledně jmenovanou, smrtelně
jedovatou, houbu jsem našel v Zámeckém parku. Je to můj druhý
nález. První byl před 35 lety v okolí
kamenolomu v Císařském. Apeluji tímto na houbaře, kteří sbírají
v parku, aby věnovali Muchomůr-

kám (Masák, Šedivka) nejvyšší pozornost. Jediný omyl může být omylem
posledním.
Mimo Šluknováků shlédli výstavu návštěvníci z dalších šestnácti měst,
např. z Ústí nad Labem (Rádio Sever), Mělníka, Teplic, Jablonce nad Nisou, Klecan u Prahy, Děčína, Varnsdorfu, Chrastavy, Liberce atd.

Máme tyto ohlasy z výstav:
Moc děkujeme za nevšední zážitek. Výstava je velmi krásná, zvláště ty krásné Křemenáče. Do dalších let mnoho úspěchů a radosti při sbírání hub.
Alena a Míla Budilovi
Děkujeme za každoroční „houbařův sen“ zhmotněný na vaší krásné výstavě.
Už se těšíme na příští podzim.
Jaburkovi
Nádherná výstava - jako každý rok. Je obdivuhodné, kolik druhů hub roste
v okolních lesích. Velké poděkování členům mykologického spolku za jejich
práci a aktivní činnost. Ať se vám daří a mnoho úspěchů.
Eva Džumanová
Krásně připravená a hodně poučná výstava. Člověk zjišťuje, že se dá jíst i to,
co nevypadá nejvábněji.
Jansovi
Nádherná výstava a spolek výborných lidí. Za rok z Chrastavy určitě zase
dorazíme.
Chrastavská víska

krusty na listech, která chrání rostlinu před odparem vody. Kontrolujeme uskladněné ovoce a zeleninu.
Hnojíme a ryjeme záhony.
Ovocná zahrada
Z korun stromů odstraňujeme zaschlé plody a likvidujeme je. Shrabujeme spadané listí a kompostujeme ho. Průběžně kontrolujeme
stav ve sklepě uskladněného ovoce
a zkažené či kazící se vyhodíme.
Zeleninová zahrada
V listopadu můžeme stále sklízet
pórek, růžičkovou kapustu a kadeřávek. Čínské zelí můžeme ještě
ponechat na záhonech, protože mu
teploty pod nulou neublíží. V zemině můžeme nechat i ozimé druhy
česneku, cibule, salátu a špenátu,
ale měli bychom je chránit netkanou textilií proti nízkým teplotám.
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HOUBOVÉ KAPSY
Suroviny:
4 větší vepřové řízky
80 g sušených hub
1 cibule
hladká mouka
1 vejce
strouhanka
tuk na smažení
pepř
sůl
Sušené houby namočíme, uvaříme
do měkka, nadrobno posekáme,
smícháme se zpěněnou cibulí, mírně opepříme a osolíme.
Takto vytvořenou houbovou náplň
položíme na polovinu připraveného a naklepaného řízku, druhou
polovinou masa jí překryjeme, na
koncích přichytíme párátkem, obalíme v trojobalu a osmažíme.
Podáváme s vařenými bramborami či bramborovou kaší, obložené
zeleným hráškem a ozdobené citrónem.
Dobrou chuť!
Harry (M. Traxler)

http://spolek-mykologu-sluknov.
webnode.cz/
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Přivítali jsme nové občánky
Františka Karalu
Natálku Anýžovou
Vladimíra Petíka
Amálku Jonášovou
Lukáška Beníčka
Elišku Meistnerovou
Kubíka Votrubu
Leontýnku Pokornou
Natálku Procházkovou

Rozloučili jsme se s
panem Václavem Čapkem
paní Márií Schleserovou
panem Janem Bryknarem
panem Liborem Mottlem
panem Václavem Slaninou
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Lence Votrubové
ze Šluknova
se 6. října ve 20.20 hodin
v rumburské porodnici
narodil syn

Jakub Votruba.
Měřil 47 cm a vážil 2,89 kg.
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60 let
pp. Sršeň Milan
Krejčí Petr
Čvančarová Anna
Novák Jiří
65 let
pp. Balaško Ján
Vtípilová Věra
Ludwig Walter
Mikuš Jan
70 let
pp. Bílá Olga
Konopásek Josef
75 let
pp. Bláha Josef
Maier Kristian
Pščolková Marie
Volf Pavel
Velková Olga
80 let
pan Kindermann František
81 let
pan Zajac Ladislav
82 let
pp. Buriánek Josef
Křemenáková Jiřina
Michnová Stanislava
Hofrichter Oldřich
83 let
paní Flodrmanová Hedvika
84 let
pp. Svobodová Drahoslava
Horáková Jiřina
85 let
pp. Němcová Olga
Nováková Marie
86 let
paní Grečmalová Zuzana
88 let
paní Poťavová Zdeňka
89 let
paní Hyková Věroslava
91 let
paní Komárková Jiřina

Šárce Dokulilové
ze Šluknova
se 6. října ve 20.31 hodin
v rumburské porodnici
narodila dcera

Natálka Procházková.
Měřila 44 cm a vážila 2,7 kg.

Dne 6. 11. 2014
oslavila
naše maminka, babička
a prababička

paní Eliška Miksová
85. narozeniny.
Hodně zdraví, štěstí a pěkných
chvil, pro které stále stojí za to žít,
přejí dcery Věrka, Radka a syn
Josef s rodinami.
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V úterý dne 26. listopadu 2014
vzpomeneme již 23. výročí úmrtí naší maminky, tchýně, babičky
a prababičky

Dne 11. 10. 2014 uplynulo 15 let,
co nás opustila maminka a babička

Eva Baboráková
paní Slávky Sklenářové (Musilová).
S láskou vzpomínají děti a vnoučaze Šluknova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
Synové Libor a Jan, vnoučata David, Dášenka, Jan a Jirka a pravnuk
Matěj.

ta.

Dne 14. 11. by náš tatínek, dědeček, manžel, kamarád a kolega

pan Jiří Lančarič
Dne 11. 10. 2014 tomu bylo 5 let, co
nás navždy opustil

pan Karel Lankaš,
bývalý ředitel Lesnické školy ve
Šluknově.
S láskou stále vzpomínají manželka Irena, synové Ivan, Petr a Karel
s rodinami.

Vážení čtenáři,
pokud nebudete chtít být
zveřejněni ve společenské
kronice, sdělte toto redakci nebo paní Silvii Slavíkové (MěÚ Šluknov).
Své příspěvky můžete zaslat na e-mailové adresy
novin, vložit do schránky na MěÚ Šluknov
(vzpomínky, poděkování
a články jsou uveřejněny
zdarma, inzerce je placená).

oslavil 68. narozeniny. Zemřel však
vloni 19. 11. a zarmoutil naše srdce.
S láskou a krásnými vzpomínkami
- dcera Renáta a synové Jiří a Martin, manželka Hanka a sestry s rodinami.
V letošním roce si připomínáme
dvě smutná výročí úmrtí našich oblíbených učitelů.

Pan František Brzoň
od nás odešel, bez slůvka rozloučení, v říjnu před 10 lety a

pan Josef Chudý,
náš třídní učitel, nás navždy opustil
v prosinci před 15 lety.
Chtěli bychom oběma pánům kantorům tímto vyjádřit dík za vše dobré, co jsme společně ve škole i mimo
ni prožili, dík za to, co nás naučili.
Opustili nás a odešli za svými kolegy kantory do nebeské sborovny.
Rádi na ně s úctou vzpomínáme.
Všichni, kdo jste je znali a měli
rádi, věnujte jim, prosím, společně
s námi tichou vzpomínku.
Absolventi ročníku 1951
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Informace k podání žádosti o poskytnutí ﬁnančního příspěvku
z rozpočtu města na pořádání
sportovních, kulturních a jiných
volnočasových akcí nebo na činnost v roce 2015:
Dne 16. 9. 2014 schválila na své
schůzi Rada města Šluknov Zásady pro poskytování ﬁnančních
příspěvků neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu
města na rok 2015 včetně příloh,
které jsou nedílnou součástí těchto
zásad.
V souladu se zásadami je nutné vyplnit formulář žádosti a přiložit k ní
kopie povinných dokladů a poté
odevzdat v termínu do 31. 12. 2014

v podatelně MÚ Šluknov, či zaslat
na adresu úřadu poštou: Městský
úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov. Uvedený formulář je vložen do
ŠN a také ke stažení na webu města
v sekci odboru ekonomického. Termín odevzdání je pro všechny žadatele závazný a je třeba jej dodržet.
Na žádosti podané po termínu nebude brán zřetel. Poskytnutí ﬁnančních příspěvků bude podmíněno
uzavřením „Smlouvy o poskytnutí
ﬁnančního příspěvku“, která bude
vázána na konkrétní účel a následně kontrolováno její dodržení (čerpání a dodržení účelovosti dotace
- faktury, paragony atd).
Formulář musí vyplnit rovněž or-

%FOPUFWŌFO¸DIEWFŌ¨WEĺUTL¤NEPNPWĺ
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Začátkem října proběhl v dětském domově „Den otevřených dveří“, při
kterém jsme širokou veřejnost seznámili s životem dětí v nejseverněji položeném školském zařízení v ČR, jenž se věnuje výkonu ústavní výchovy.
Nabídku poupravit si náhled na denní život dětí v dětských domovech přijala široká veřejnost z řad politiků, bývalých zaměstnanců, klientů zařízení,
pracovníků v sociálních službách, pedagogů spřízněných škol, pracovníků
pro výkon státní správy, zaměstnanců univerzit, rodinných příslušníků,
spolužáků, kamarádů, ale i občanů přilehlých obcí a měst.
Všem návštěvníkům se dostalo uceleného výkladu problematiky života dětí
v ústavní výchově. Dále hosté navštívili jednotlivé rodinné skupiny, technická zařízení, která většinově slouží k nadstandardním aktivitám dětí,
k jejich úplné socializaci.
Na závěr čekalo na každého drobné pohoštění, které bylo připraveno dětmi
a kterého si naplno vychutnávali návštěvníci při prohlížení kronik, fotek
a prezentace našich mimoústavních aktivit, jakými jsou například rekreace
a reprezentace dětského domova.
Organizátoři akce byli velice mile překvapeni vysokou návštěvností, která
předčila všechna jejich očekávání. Dne otevřených dveří se zúčastnilo přes
dvěstě návštěvníků. Většina z nich byla příjemně překvapena, v jak pěkném prostředí děti žijí.
Zaměstnanci Dětského domova v Lipové děkují všem zúčastněným návštěvníkům, kterým není lhostejný osud dětí, nemajících štěstí vyrůstat
v plnohodnotné a láskyplné rodině.
Za DD Lipová u Šluknova Aleš Hofman

ganizace, spolky či zájmové a sportovní kroužky, které byly přímo napojené na rozpočet města a byly jim
v minulosti poskytovány příspěvky
bez písemné žádosti (např. Kruh
přátel vážné hudby, Junák, SK
PLASTON, Hokejový klub Arnošt,
Občanské sdružení Rolnička aj.).
V souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích rozhoduje o poskytnutí ﬁnančního příspěvku z rozpočtu města v jednotlivých případech do výše 50 000 Kč
Rada města Šluknov a o ﬁnančním
příspěvku nad 50 000 Kč Zastupitelstvo města Šluknov.
Ing. Ladislav Růžička
vedoucí Odboru ekonomického

7¨UF ðF
...jsou na webových stránkách města www. mesto-sluknov.cz k dispozici nové rubriky „Životní situace“
a „Formuláře“? V rubrice „Životní
situace“ se jedná se o rady a návody
na řešení různých situací občanů
prostřednictvím městského úřadu.
Občané se v této rubrice, která je
členěna věcně podle jednotlivých
odborů městského úřadu, dovědí,
kam mají pro řešení určité situace
zajít, co si mají vzít s sebou, jaké
poplatky jsou případně s úkony
spojeny, kontakty na konkrétní pracovníky úřadu apod. V nové rubrice
„Formuláře“ lze podle jednotlivých
odborů městského úřadu najít
všechny druhy aktuálně používaných formulářů.
Ing. Bc. Ivana Lukešová

.0Ã44%7ZKEŌFO¨LWPMCN
V první řadě chceme poděkovat všem, kteří dali svůj hlas našim kandidátům a vyjádřili jim tak svou podporu i souhlas s programem, který jsme
pro následující roky nabídli. Za každý „křížek“ jsme vděčni a naši zvolení
zastupitelé chtějí pracovat tak, aby Šluknov byl hezčí i jejich zásluhou.
Co říci k samotným výsledkům? Především to, že nedopadly tak, jak jsme si
přáli. V senátních volbách zvítězil Ing. Zbyněk Linhart snad největším rozdílem v počtu získaných hlasů ve všech obvodech, kde se letos volilo. Je sice
pravdou, že v historii na Děčínsku zatím žádný ze senátorů svůj mandát
neobhájil, ale rozdíl v hlasech byl až příliš velký. Ukázalo se, že jeho práce
související se změnami Krásné Lípy a především s vyhlášením Národního parku České Švýcarsko je více ceněna, než drobná práce Ing. Sykáčka
v horní komoře parlamentu.
Pro všechny Šluknováky jsou ovšem daleko podstatnější výsledky voleb do
zastupitelstva města. A tady musíme uznat, že vítězství Hnutí starostové
a nezávislí bylo až překvapivě jednoznačné. V předcházejících volbách jednotlivá uskupení a strany získávaly dva, maximálně tři mandáty, ovšem letošní zisk šesti míst v zastupitelstvu je vítězství naprosto jasné. MO ČSSD
může trochu uspokojit fakt, že v celkovém součtu hlasů obdržela druhé
největší množství a získala dva zastupitele, ovšem to nic nemění na tom, že
město v následujících čtyřech letech povede Hnutí STAN. Naši kandidáti
vítězství uznávají, respektují a blahopřejí nejen šesti zastupitelům STAN,
ale i dalším sedmi kolegům, se kterými budou v městském zastupitelstvu
spolupracovat.
Už teď, i když do ustavujícího zasedání zastupitelstva díky uzávěrce ŠN
zbývá ještě mnoho dní, můžeme gratulovat i Mgr. Evě Džumanové k obhájení postu starostky města, protože výsledky voleb i nejvyšší počet hlasů,
které získala, jinou možnost nepřipouštějí. Jakákoliv jiná volba by znamenala výsměch voličům, kteří se letošních voleb zúčastnili.
I když ČSSD velký úspěch slavit nemůže, budeme se i nadále chovat podle
hesla, se kterým jsme do voleb šli: MĚSTO JSME MY VŠICHNI!
Za výbor MO ČSSD Šluknov
Ing. Milan Kořínek
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Touto cestou bych chtěla poděkovat Městskému úřadu Šluknov za dárek
k mému životnímu jubileu.
Velké díky také patří mému kolektivu v DPS za krásný dárek, oslavu a recitovanou básničku.
Ještě jednou děkuji Haničce, Leničce, Jarmilce a Zdenečkovi.
Jubilantka B. Štíchová
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Základní škola J. Vohradského se 9. a 10. října již podruhé zapojila do celorepublikové akce s názvem 72 hodin. Přidala se tak k dalším více než dvěma stovkám projektů, které zastřešuje Česká rada dětí a mládeže.
Žáci naší základní školy se tentokrát rozhodli připravit akci pro nové žáky
naší školy – prvňáčky a následně ještě další den pomáhali zkrášlit okolí našeho města.

Na čtvrtek 23. října 2014 připravili učitelé pro všechny žáky školy projektový den. Na 1. stupni byl zaměřen na dopravní výchovu, bezpečnost a orientaci v terénu. Děti řešily možnosti nebezpečí při osamoceném pobytu
doma, nebezpečí v dopravě a pohybu na komunikaci; vyráběly dopravní
značky, plnily zadané úkoly v pracovních listech, orientovaly se v mapě,
dokázaly ve skupinkách nakreslit kolo a popsat jeho součásti a výbavu,
dokázaly vymodelovat plán krajiny. Všechna zadání plnili žáčci s velkým
nadšením a zaujetím.
Na 2. stupni byli žáci zapojeni do čtyř tematických okruhů, a to: „První pomoc“, „Dopravní výchova“, „Mimořádné situace“ a „Orientace v terénu“.
Všechna témata se zaměřovala na mezilidské vztahy, řešení problémů, rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje.
Projektový den proběhl velmi zdařile. Žáci pracovali výborně a s velkým zájmem, k jednotlivým úkolům přistupovali zodpovědně. Jen počasí nepřálo,
takže celý projektový den proběhl ve škole.
Ing. Yvona Bečičková

ïDJEPCSPWPMOĺQPNIBK¨
Proč zrovna akce pro prvňáčky? V naší škole již více než deset let funguje dlouhodobý projekt Velký kamarád, v jehož rámci každoročně probíhá
celá řada akcí, které mají za cíl vytváření přátelských vazeb mezi mladšími
a staršími žáky naší školy a preventivně se tak snaží předcházet šikaně. Pro
koho něco uděláme, bylo tedy jasné – naši noví prvňáčci.
A co to bude konkrétně? Inspirovali jsme se minulostí našeho města a rozhodli se připomenout jednu, bohužel dnes již téměř zapomenutou, ale dříve hojně navštěvovanou výstavu. Výstavu drobného zvířectva.
Pamatujete se na ni? Probíhala v zámeckém parku, na dnešním parkovišti,
a měla vždy velkou návštěvnost.
Naše verze byla poněkud skromnější, neboť ji přece jen připravovaly děti.
Žáci 2. stupně naší školy (především šestých a sedmých ročníků) přinesli
do školy různá drobná zvířátka, která pak představovali prvňáčkům a jejich rodičům v prostorách školy v Žižkově ulici.
K vidění byli například papoušci, králíci, kocour, osmáci, pískomil, želva,
spousta morčat, ale i tak exotičtí živočichové jako krajta královská nebo
cizokrajné pakobylky.
Ale to samozřejmě nebylo vše. Ruku k dílu přiložili i žáci osmých a devátých ročníků a připravili pro malé prvňáčky různé zajímavé soutěže o zvířátkách. V prostorách „malé“ školy pak navíc probíhala výstava obrázků,
které se svými třídními učitelkami vytvořili právě žáčci prvních ročníků.
Odpoledne to bylo velmi příjemné, všichni se dobře bavili a nouze nebyla
ani o nevšední zážitky jako všeobecný lov andulky, která se rozhodla prolétnout nebo možnost sledovat, jak se chovatel pan Steklý neúspěšně pokouší
nakrmit hada, držícího zřejmě ten den dietu.
Akci připravili: školní metodik prevence F. Kadeřábek, metodik environmentální výchovy L. Steklá, A. Müllerová a samozřejmě třídní učitelky
prvních ročníků K. Zahejská, H. Syrochmanová a D. Halamková. Jako
dobrovolníci se zúčastnili žáci 2. stupně.
Mgr. Alena Müllerová

Důležité odkazy
Přehled středních škol: http://www.atlasskolstvi.cz/
Ministerstvo školství: http://www.msmt.cz/
O drogách: http://www.odrogach.cz/
Řešení šikany: http://www.linkabezpeci.cz/
Bezpečný internet: http://www.bezpecne-online.cz/

V měsíci říjnu se žáci ZŠ J. Vohradského zapojili do dvou dobrovolnických
projektů.

Prvním byl projekt 72 hodin – Ruku na to! Jedná se o tři dny plné různých
aktivit po celé ČR. Kdykoli během těchto 72 hodin (letos 9. – 12. října
2014) se dobrovolníci po celém Česku pustili do akcí, které pomáhají druhým, přírodě, či jejich okolí. Aktivity našich žáků také byly pestré – někteří
připravili výstavu se soutěžemi pro mladší spolužáky, další přiložili ruku
k dílu na městském stadionu, jedna ze tříd přispěla handicapované dívce
na léčbu a rehabilitaci sběrem kaštanů a jejich následným prodejem, a to
vše proběhlo v jejich volném čase. Dvě třídy se v pátek místo výuky zapojily
do úklidu okolí cyklostezky Šluknov – Rožany.
Druhým byl projekt Ukliďme svět. Jedná se o mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého
okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek… Bohužel této akci organizované místní pobočkou ČSOP ve
třetím říjnovém týdnu nepřálo počasí. Zapojili se žáci ze Školního klubu,
kteří pomohli uklidit nepořádek v okolí některých cest v našem městě.
Všem žákům i jejich učitelům či vychovatelům patří poděkování za ochotu
zapojit se do dobrovolnických aktivit, snahu pomoci bez nároku na odměnu a některým i za obětování svého volného času. Poděkování patří také
těm, kteří nám tyto aktivity pomáhali organizovat – pánům Z. Černému,
L. Čmugrovi, pracovníkům ORŽP a zástupcům ČSOP paní H. Bolíkové
a P. Bolíkovi. Více na http://www.zssluknov.cz/
Mgr. Renata Sochorová
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Ve druhém říjnovém víkendu jsme na skautské základně ve Šluknově (za jejíž propůjčení děkujeme) uspořádali akci s názvem Víkendovka.
Od pátečního podvečera nás čekaly různé akce, zásahy, hry
a spousta legrace. Podpořit nás přijely také děti z kroužku mladých
zdravotníků z Varnsdorfu i z Děčína. Přivítali jsme také kolegy ze
sousedního Německa a zástupce SDH Dolní Podluží.
Věk zúčastněných dětí byl od 5 let - úplní začátečníci, až do 14 let ostřílení mladí záchranáři.
Děti se ubytovaly a pak byl vyhlášen nástup, kde se všichni dozvěděli, co je v nadcházejících dvou dnech čeká a co je cílem této akce.
Poté jsme děti rozdělili do výjezdových družstev.
První výjezd na sebe nenechal dlouho čekat. Byla hlášena osoba
v bezvědomí po pádu z výšky u hřbitova. Další výjezd byl k osobě
zraněné při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou.
V sobotu ráno nás čekala rozcvička a snídaně. Poté měly děti možnost vyzkoušet lanovku, mezitím se jednotlivá družstva střídala při
zásahu u zraněné osoby na dětském hřišti u služebny policie. Po
obědě a krátkém odpočinku nás čekal branný závod. Po návratu na
základnu byl vyhlášen výjezd k hromadnému zranění po pádu letadla. Zde zasahovalo několik družstev najednou. Zranění byla různorodá - bezvědomí, zapíchnutá tyč v oblasti břicha, různé oděrky,
až po amputaci horní končetiny. Zranění byla výborně namaskovaná a ﬁguranti se svých rolí ujali výtečně. Bylo pro nás velice zajímavé sledovat
spolupráci našich nováčků s jejich staršími kolegy. A právě pro starší záchranáře byl určen i poslední výjezd toho dne. U všech dosavadních zranění jsme využívali ﬁguranty z vlastních řad. Pro poslední případ jsme požádali o pomoc členy OS Radost dětem. Role ﬁgurantů přijali s nadšením.
Jednalo se o situaci, kdy oslavu narozenin překazí dva agresoři. Byly zde
řezné rány, zlámaná žebra, poranění hlavy, hysterická žena. Zasahující tým
si musel nejdříve přivolat posily ze strany hasičů, aby jim zajistili bezpeč-

ný přístup ke zraněným. Atmosféra celého zásahu byla opravdu naprosto
autentická, k čemuž přispělo právě i to, že ﬁguranti byli pro zasahující naprosto cizí lidé.
V neděli už jsme se po snídani sbalili, uklidili si po sobě a rozjeli se všichni
domů. Užili jsme si opravdu super víkend.
Touto cestou bychom rádi poděkovali ﬁrmě Haback za sponzorský dar,
dále pak ﬁgurantům z OS Radost dětem a náš dík také patří Schrödingerovu institutu.
Za MS ČČK Šluknov Hana Holakovská
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Loutkový soubor Rolnička v poslední době baví i děti mimo Šluknov. Své
loutky jsme představili opakovaně na tradičním festivalu v Dolní Poustevně. Nové dětské diváky jsme také našli v sousedním Velkém Šenově, kde
jsme odehráli již několik představení. Své příznivce máme i v Krásné Lípě.
Také jsme hráli na zámku v Jílovém. Tyto cesty za dětskými diváky nám velice ulehčuje vedení ﬁrmy Topos, které nám bezplatně zapůjčuje automobil
na převoz rekvizit, kulis a loutek. Bez této významné pomoci by naše cesty
byly pro všechny zúčastněné mnohem náročnější. Jménem LS Rolnička
a dětských diváků velice děkuji.
Za Loutkový soubor Rolnička
Alena Švarcová

Odpověď na reakci v novinách (č. 10/20104)
Nikdy jsem neuvažovala a ani neuvažuji o novém vydání pověstí a nevím,
jak na to paní Trantinová přišla. A navíc by to bylo skutečně nošením dříví
do lesa, neboť Šluknovské pověsti zařadil do své sbírky „Pověstí“ již pan
Jaroslav Melichar.
Připravuji vydání brožury o Království, o čemž se čtenáři mohli dočíst v několika vydáních ŠN, ve kterých jsem vyzývala čtenáře ke spolupráci. Do
této brožury jsem chtěla zařadit i pověsti týkající se této obce.
S p. Ing. Borisem Trantinou jsem několik let spolupracovala a předávali
jsme si vzájemně vědomosti o minulosti Šluknova. Nemám nejmenší důvod, a ani to není v mé povaze, znevažovat práci jiných.
Helga Hošková

4PVCPS3PMOJÄLB[BIKJMTF[®OVWOPW¤NQSPTUŌFE¨
První říjnovou neděli měli šluknovští loutkáři ve svém kalendáři
výrazně zatrženou. Paní starostka
přestřižením červené pásky zahájila činnost loutkového divadla
v upravených prostorách Domu
kultury ve Šluknově. Tomuto okamžiku předcházela dlouhá a velice
namáhavá cesta, která začala již
koncem března přípravou stěhování z prostor kina. 5. dubna jsme
s pomocí pracovníků TS Šluknov
a svých rodinných příslušníků přestěhovali všechny loutky, rekvizity
a kulisy do nových prostor. Ale to
byla ta jednodušší práce. Pak se
loutkáři na dlouhou dobu změnili

na malíře, natěrače, uklízečky, švadleny, elektrikáře, zedníky. Mužská část souboru musela také
zvládnout nelehký úkol vymyslet vodiště, které by
vyhovovalo vodičům loutek, ale také umožnilo dětským divákům nerušené sledování pohádek. Tohle
všechno se však podařilo zvládnout a dotáhnout až
k onomu slavnostnímu přestřižení pásky.
Všechno toto úsilí loutkářů by však nestačilo. Děkujeme MÚ Šluknov za poskytnutí nových prostor,
TS Šluknov za pomoc při stěhování a realizaci vodiště, ﬁrmě Topos za materiální pomoc při úpravách nových prostor a svým rodinným příslušníkům za trpělivost.
Věříme, že nové prostory divadla se prvním návštěvníkům líbily a že si k nám najdou cestu pravidelně.
Alena Švarcová
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RESTAURACE CLUB ŠLUKNOV
nabízí

ROZVOZ OBĚDŮ
7 dní v týdnu (PO-NE)
MENU:
polévka + hlavní jídlo

ZA POUHÝCH 65 Kč
Více info na: 777 199 451 nebo 724 270 995
Na Hrázi 531, Šluknov 407 77

VÁNOČNÍ PRODEJ

KAPRŮ A PSTRUHŮ
opět
v rybochovu v Rožanech
suterén restaurace „U Karlů“

ve dnech 21., 22. a 23. prosince 2014
vždy od 11 do 17 hodin
Objednávky na tel.: 775 386 731
775 386 730
PRODEJNÍ DOBA PO CELÝ ROK 13 - 17 hodin

DIVADLO ŠLUKNOV
Vás zve na

BURZU
Starožitnosti, nové zboží, použité věci,
auto moto díly, vybavení bytu, mobily,
hračky, oblečení,
sportovní vybavení, knihy atd.
Udělejte si doma pořádek a přijďte prodat,
co se vám už nehodí.

Burza se uskuteční v sobotu

Kácení stromů – stromy přerostlé i rizikové

22. 11. 2014

Prořezávání stromů

od 14:00 do 18:00 hodin

Podélné rozřezání kmenů na trámy či fošny
na místě kácení
Různé práce z až 11,5 m proﬁ žebříku (opravy střech)
Stavební řemeslo – truhlářská výroba, montáže,
zednické práce

Galerie výběru výrobků za 22 let práce:
www.jara.webmium.com
Kontakt: Jaroslav Hruška, Potoční 134, Dolní Křečany.

Č. mob.: 737 464 961

v divadle na sále
Pro prodávající od 13:30 hodin
Vstupné pro kupující zdarma
Vstupné pro prodávající 50 Kč
fb: Divadlo Šluknov
Info na tel. 724 270 995
Na Hrázi 531, Šluknov 407 77

Þ-6,/074,/07*/:

4103507/36#3*,"

453"/"ĠĨ

75VHPGXBSW¨Uĺ[TUW¨OMFð¨E¤MFESð¨D¨NVQTV
Na svatého Václava se v prostorách cvičiště Aktivního psa Jiříkov uskutečnil 2. ročník turnaje v přetahování. Již 1. ročník tohoto turnaje byl svým
vznikem a datem konání koncipován jako oslava svátku státnosti, připomenutí si odkazu sv. Václava, patrona české země, jehož postava sehrála
velmi důležitou roli v emancipaci českého státu v rámci křesťanské Evropy
a který vynikal vladařskou moudrostí, statečností a láskou k vlasti a jejímu
lidu. Vynikal vlastnostmi, na které dnes v běžném životě často zapomínáme a které bychom si měli často připomínat.
I v letošním ročníku jsme na toto vše pamatovali a na počest tohoto svátku
školačky Vanesa a Tereza, budoucnost našeho národa, zasadily v prostoru cvičáku národní strom - lípu.
Nyní k turnaji. Co je Tug of war? Jedná se o disciplínu, kde se dvojice psů, ukotvena na úvazných
kolících proti sobě s přibližně metrovou mezerou,
přetahuje o předmět, který mají vložený do tlam.
Vítězí pes, který déle drží a nepustí.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – malí (small) psi
– Asky, Bubu, Armani, Coudy, a velcí (large) psi –
Klea, Zigi, Sid, Roxy, Faith, Thor, Carri. Po rozlosování jednotlivých „soubojů“ se pavoukem turnaje
do ﬁnále dostali Armani a Bubu v kategorii small
a Carri a Thor v large. Zatímco ﬁnálové přetahování
Armaniho s Bubu trvalo 8 minut a 5 vteřin, u Carri
a Thora jsme čekali 2 hodiny a 15 minut na vítěze.
Nakonec se tedy mohli radovat z vítězství Armani
(přijel z České Lípy) a Carri (až z dalekého Hodonína). U velkých psů jsme museli pak svítit automobilovými světly, protože i přesto, že soutěž začala ve

14 hodin, poslední ﬁnálový souboj
končil krátce před 20. hodinou.
Také předávání cen této kategorie
se uskutečnilo už za hluboké tmy.
Obdiv zaslouží nejen všech 11
psích „bojovníků“, kteří ukázali
svou perfektní fyzičku a pravé psí
srdíčko, ale i jejich psovodi, kteří
je mohutně podporovali a hnali za
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O tablet se soutěží při každém domácím zápasu, vylosují se tři platící
diváci a o tablet si to rozdají v jednoduché dovednostní soutěži kopání míčem na přesnost na způsob
čáry.
Diváci, přijďte fandit a také můžete
vyhrát!
Foto a text: Dušan Blanár

3VNCVSTL¸ SVHCZPW¸ U¸N
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V polovině října se naše rugbyové mužstvo Alba Rumburk RFC
zúčastnilo přípravného turnaje
českých klubů v Sedlčanech-Počepicích.
Po náročné tříhodinové cestě nastoupil náš tým nejprve proti týmu
Rakovníka. Zápas s hratelným
soupeřem jsme si technickými chybami prohráli v podstatě sami v poměru 7:12.
Druhý zápas s fyzicky velmi dobře
vybaveným týmem z Karlových
Varů jsme prohráli v poměru 0:24,
což je dosud nejtěžší porážka na
českých hřištích. Ve třetím zápase
jsme se konečně probudili a výsledkem bylo pro změnu zase naše
nejvyšší vítězství v krátké histo-

rii klubu v poměru 31:0 nad RC
Havlíčkův Brod. V závěrečném
duelu s domácími jsme v poločase
vedli a těsně před koncem, za stavu
12:17, byli blízko položení. Bohužel, akci jsme nedotáhli a soupeř
naopak z protiútoku upravil na konečných 12:22.
Celkově náš tým obsadil v turnaji
4. místo, ale měl na víc. Po turnaji
jsme se ještě utkali s rezervou z Karlových Varů, kterou jsme již vcelku v tréninkovém tempu porazili
mimo soutěž 12:5. Všem, kteří se
akce zúčastnili, náleží poděkování
za oddanost rugby a ochotu podstoupit dalekou cestu a obětovat
volný den i ﬁnanční prostředky.
Vratislav Drda

vítězstvím.
I když 2. ročník skončil nyní, jsme
namotivováni na ten příští, třetí,
kdy opět zúročíme naše tréninky
a podněty z letošního turnaje.
Více fotek na www.facebook.com/
AktivniPesJirikov
Za spolek Aktivní pes Jiříkov
Jaroslav Vörös

OFEBMW¸ISVTOBEOP
SK Plaston - Mojžíř 2:0 (0:0)
Očekávali jsme soupeře, kterého
známe jako hodně houževnatého
a bojovného, který nám nedá nic zadarmo. A to se potvrdilo. Celý zápas
byl bojem o každý metr. V první půli
to hlavně pro diváka nebyla krásná
podívaná, o to větší dík patří našim
fans, kteří perfektně povzbuzovali
po celý zápas.
V zápase bylo málo brankových
příležitostí, oba týmy hrály zodpovědně dozadu a čekaly na svou
šanci. Rozhodnutí přišlo po střídání vilémovského Očipky, který

byl faulován po průniku do velkého vápna. Nařízený pokutový kop
brankář Janda proměnil přesnou
střelou k tyči. Pojistku v závěru dal
další střídající hráč Jetýlek, který
nekompromisně levačkou zavěsil.
Hráčům děkuji za bojovnost a divákům za fandění.
Tentokrát jsem měl z vítězství velkou radost, protože jsem měl před
zápasem obavy, jak to dopadne.
V příštím utkání jedeme do Pokratic, kde se hraje již v sobotu dopoledne, přesto vypravíme pro fans
autobus.
Ladislav Čurgali

TQĺDIU¸NVQFEBHPHŒ
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Tým sálové kopané Střední lesnické školy a Střední odborné školy
sociální Šluknov si hned v prvních
zápasech sálovkářské ligy vydobyl
respekt soupeřů, když neprohrál
ani v jednom ze tří svých úvodních
zápasů, tudíž posbíral maximum
možných bodů.
Nejde o ligu ledajakou, ale již o 40.
ročník, který probíhá na Děčínsku.
Ve třech zápasech naši reprezen-

tanti nastříleli soupeřům 15 branek. Budeme doufat, že jim forma
vydrží a že zůstanou na prvním místě tabulky i po následujících kolech.
„Jsem velmi pyšný na naše družstvo
a děkuji všem hráčům i trenérům za
vynikající reprezentaci nejen naší
školy, ale celého Šluknova,“ doplnil
na závěr ředitel školy Rudolf Sochor.
David Hlinka
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Nabízím k prodeji novostavbu
v lokalitě Království

Cena za hrubou stavbu je 880 000 Kč
(včetně střechy, fasády, oken a dveří)

Cena domu na klíč - 1 600 000 Kč
Více informací na č. 777 007 667
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