VOLNÝ ČAS – MOŽNOSTI VE MĚSTĚ - PODROBNĚJI:
PSI – ÚTULEK - možnost pomoci se starat o opuštěné pejsky v městském útulku
KNIHOVNA
POSILOVNY- DDM, Farní charita, Sportovní hala

BAZÉN
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Mnoho zájmových kroužků

AEROBIK, ZUMBA
MUZEUM
SPORTOVNÍ HALA – KOUPALIŠTĚ -možnost zahrát si bowling, stolní tenis, šipky, squash…
MULTIFUNKČÍ HALA - ZIMNÍ STADION

SPINNING
SKATE PARK
KLUB ZAVINÁČ
ČAJOVNA
KINO/DIVADLO
SJEZDOVKA
TANČÍRNA BALAHALA

INFO O RUMBURKU:
(www.rumburk.cz)
Rumburk je administrativním, kulturním a dopravním centrem Šluknovského výběžku s téměř
dvanácti tisíci obyvateli a hraničním přechodem do SRN.
Okolní členitá krajina má převažující ráz pahorkatiny se zachovalou přírodou a smíšenými lesními
porosty. Její charakteristiku dotvářejí osamocené vulkanické vrchy. Jedním z nich je Dýmník (515 m)
s výletní restaurací a vyhlídkovou věží.
Turisticky velmi atraktivní je i okolí Rumburku:
Národní park České Švýcarsko
Chráněná krajinná oblast Labské pískovce
Chráněná krajinná oblast Lužické hory
První zmínka o existenci Rumburku pochází roku 1298. Název je odvozen z německého slova
Ronne – staročesky ostrev, což byl osekaný kmen stromu užívaný místo žebříku ke slézání hradeb.
Památky:
- klášter kapucínů s kostelem sv. Vavřince a Loretou (nejsevernější stavbou svého druhu ve
střední Evropě )- uvnitř soška Černé Madony (věrná kopie italského originálu),křížová
chodba, kaple Kalvárie a Svaté schody
- kostel sv. Bartoloměje na Dobrovského náměstí
- kostelík . Jana Křtitele na Strážném vrchu (křížová cesta)
- kostelík Jana Nepomuckého na Krásnolipské ulici
- morový sloup Nejsvětější Trojice na Lužickém náměstí
- zámek (dnes sídlo naší školy)
- Šmilovského ulice - 18. století – typické lidové stavby – „Zvědavá ulička“
Součástí historie města je Rumburská vzpoura, která vypukla mezi vojáky náhradního praporu 7.
střeleckého pluku 21. května 1918. Vzpouru připomíná pomník na místě popraviště tří vůdců
vzpoury. ( O Rumburské vzpouře byl natočen film HVĚZDA ZVANÁ PELYNĚK)
Možnosti nákupu: Penny, Lidl,Tesco
Ubytování:
- hotel Dýmník – 412 332C 210
- hotel Zámeček – 412 334 500
- hotel Zelený strom – 412 332 616
- hotel Faraon – 412 335 701
- hotel U Lišáka – 412 333 083
- penzion Sportcentrum koupaliště – 412 332 238
(i kemp)
- penzin Natura – 412 332 581
- penzion Cinková Věra – 412 335 056
- penzion Restaurace u kostela – 721 743 153
- ubytovna Dům dětí a mládeže – 412 332 436
- ubytovna Sportcentrum u stadionu – 412 332 514
- ubytovna Natura Zátiší – 412 332 023
- penzion U parku - 412 397 005

Městské informační centrum
Lužické náměstí 103/8
Rumburk
telefon: 412 331 171, e-mail: mic@rumburk.cz,www.icrumburk.cz

