
�LUKNOVSKÉ
NOVINY
LEDEN 2006 ÈÍSLO 1 CENA  5.- Kè

Jsme na začátku dal�ího
kalendářního roku,
roku 2006, a je tedy
na místě provést
malou bilanci roku
uplynulého.

V prosinci 2004
jsem psal, �e situa-
ce je pro vět�inu oby-
vatel poněkud  obtí�-
něj�í, �ivotní podmínky

se podstatně nelep�í a sta-
rostí  pomalu přibývá.

Z tohoto pohledu sice
nedo�lo k �ádné ra-
dikální  změně, ale
přeci jen mám po-
cit, �e se �ivot pro
�luknovské  trochu
zlep�il a stabilizo-

val, co� odvozuji
z připomínek,  po�adav-

ků a názorů, které na městský
úřad přicházejí. Změnil se  toti�
poměr mezi po�adavky na zaji�-
tění základních �ivotních  potřeb
a připomínkami k věcem, které
se vá�í k pořádku ve městě,  ke
komunikacím a dopravnímu
značení, k �ivotnímu prostředí,
zkrátka k zále�itostem, o které
se vět�inou staráme ve chvílích,
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Hodně zdraví, spokojenosti a �těstí, mnoho osobních a pro-
fesních úspěchů v roce 2006 vám v�em přeje

redakce �luknovských novin.
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kdy máme nejdůle�itěj�í potře-
by zaji�těny. Je to pochopitelně
řečeno zjednodu�eně, ale v prin-
cipu to skutečnosti odpovídá.

Podařilo se zastavit růst ne-
zaměstnanosti v na�í oblasti,
proto�e vznikly některé nové
podniky, stávající v mnoha  pří-
padech roz�ířily provoz do více
směn a hlavně vět�ina  ostatních
zůstala na dosavadní úrovni a
v podstatě neomezila  počet pra-
covníků.

Ke spokojenosti vět�iny lidí
určitě přispělo  zpřísnění podmí-
nek pro přiznávání sociálních
dávek. Nová  povinnost pravidel-
ného předkládání povinných
podkladů pro  výpočet podpory
sice zcela nezabránila občasné-
mu zneu�ívání  systému, ale
mnoha neoprávněným �adate-
lům znepříjemnila �ivot a
v několika případech objevila
dokonce podvodný příjem dávek
v  hodnotách přes sto tisíc korun.

Zlep�ení stavu dosvědčuje i
rostoucí po�adavek na návrat
dopravní obslu�nosti k dřívěj-
�ímu stavu právě kvůli vlakové-
mu a  autobusovému spojení po
skončení odpoledních směn.
Tady bohu�el  zatím moc neza-
reagovaly krajské orgány, které
finanční  prostředky na dopravu
spí�e sni�ují a spoje nebo dokon-
ce i tratě chtějí ru�it. Dokládá to
velkou neznalost místních pomě-
rů  a opravdových potřeb obyva-
tel okrajových oblastí, a proto se
dostávají do střetů se starosty
měst a obcí.

Podobných příkladů bychom
na�li víc, ale důle�ité jsou změ-
ny ve  �luknově. Jsem moc rád,
�e se po dlouhých letech příprav
začalo  s prvními úpravami zám-
ku a s rekonstrukcí prostranství
před  ním.

Předcházelo tomu ale mnoho
kroků, které nejsou na první
pohled vidět - předev�ím defini-
tivní splacení úvěrů za  plynofi-
kaci a centrální kanalizaci, ne-
vytváření dal�í  zadlu�enosti
díky rozumné finanční politice

vedení města, která  pracuje stá-
le s určitou rezervou na nepřed-
vídatelné výdaje.

Díky tomu jsme mohli za�á-
dat o dotace od krajského úřadu,
od  fondu na ochranu památek a
dal�ích zdrojů, které hodnotí
jako  důle�itou podmínku přede-
v�ím t.zv. dluhovou slu�bu, co�
je  celkem nesmyslný výpočet fi-
nančních mo�ností města, který
ale  naprosto nevypovídá nic o
na�ich skutečných platebních
mo�nostech. Jak jsem uvedl, my
jsme toto úskalí úspě�ně  překo-
nali, tak�e práce na zámku moh-
ly začít.

Stejně tak jsme se  mohli pus-
tit do dal�ích prací na Domu
s pečovatelskou slu�bou,  na
mateřské �kole v �i�kově ulici,
na kině Dukla, na  jednotlivých
sportovi�tích na stadionu i na
na�em Kulturním  domě. A ta-
kových příkladů bych mohl vy-
jmenovat je�tě mnoho.  Nechci
tvrdit, �e se daří úplně v�echno
a �e v�echny potřeby  �luknová-
ků jsou splněny, ale konečně
jsme si vytvořili podmínky  pro
to, aby město mohlo pokračovat
v rozvoji mnohem rychleji,  ne�
dosud.

Nejde ale jen o investice a
opravy. Daří se nám ekonomic-
ky  podporovat sdru�ení a orga-
nizace ve městě, které se starají
o  vyu�ití volného času a podchy-
cení zájmů na�ich občanů v�ech
věkových kategorií - a to je pod-
le mne vklad, který se městu
určitě v budoucnu vrátí.

Příznivé podmínky nejsou
jen výsledkem práce a volby
správných metod pracovníků
městského úřadu, i kdy� právě
oni jsou těmi výkonnými orgány,
které v�e zaji�ťují a realizují, ale
jsou i výsledkem  pozornosti a
péče stále vět�ího okruhu lidí,
kteří se o stav  svého města zají-
mají, starají se a pomáhají radou,
námětem i  skutkem. Jim v�em
bez rozdílu bych chtěl v této chví-
li  poděkovat za velkou pomoc a
oporu, kterou pro nás znamena-

jí a  po�ádal bych je, aby nám
svou přízeň a pochopení zacho-
vali i do  budoucnosti.

Osobně chci poděkovat čle-
nům zastupitelstva a rady měs-
ta za  rozumný a zodpovědný
přístup k ře�ení problémů. I
kdy� se mohlo  nezasvěceným
kritikům zdát, �e měli přijmout
rozhodnutí jiné, věřte, �e s ohle-
dem na dobrou znalost po�adav-
ků lidí i okolních souvislostí a
mo�ností, rozhodovali ve velké
vět�ině správně a  nejlépe, jak to
bylo mo�né. Děkuji v�em spolu-
pracovníkům na  úřadě, kteří se
se mnou dělí o zodpovědnost a
svými zku�enostmi  a znalostmi
mne vedou směrem, který je pro
město ten  nejvýhodněj�í. A jsem
rád, �e mohu spolupracovat s tak
dobrými  řediteli organizací, kte-
ré na území města působí - ať je
zřizuje město, kraj nebo jiné sub-
jekty. Snad se podařilo za  něko-
lik let společného působení vy-
tvořit prostředí skutečné
spolupráce a vzájemné důvěry.
Ov�em to jsou stále jen dílčí  pod-
mínky a vztahy. Nic by se neu-
skutečnilo bez pochopení a  va-
zeb s lidmi, kteří ve �luknově �ijí
a pova�ují ho za svůj  domov a
za své město. A za to patří v�em,
kteří to o sobě mohou  prohlásit,
můj dík největ�í!

�ťastné vykročení do nového
roku, hodně zdraví, spokojenos-
ti a  úspěchů v profesním i osob-
ním �ivotě!

Ing. Milan Kořínek
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Mar ie  AdamcováMar ie  AdamcováMar ie  AdamcováMar ie  AdamcováMar ie  Adamcová
Přála bych si, aby v tomto roce

u� konečně bylo v na�í společnos-
ti celkově  lépe.

Aby se lidi k sobě navzájem
přestali chovat jako psi, aby se
nad sebou  ka�dý z nás trochu
zamyslel a abychom byli v�ichni
spokojeněj�í.

J i ř ina  NykodýmováJ i ř ina  NykodýmováJ i ř ina  NykodýmováJ i ř ina  NykodýmováJ i ř ina  Nykodýmová
Chtěla bych, aby se lidi k sobě

konečně chovali lépe, aby byli
slu�něj�í. Aby na sebe byli hod-
něj�í, laskavěj�í a navzájem  to-
lerantněj�í.

Hana Červ íkováHana Červ íkováHana Červ íkováHana Červ íkováHana Červ íková
Chtěla bych klid a pohodu v

práci, přála bych si pouze pocti-
vé a spolehlivé zaměstnance a
hlavně hodně spokojených zá-
kazníků.

Pak u� snad budu mít úplně
v�echno a budu naprosto spoko-
jená!

Eduard Macudz inskyEduard Macudz inskyEduard Macudz inskyEduard Macudz inskyEduard Macudz insky
Kromě toho dobrého zdraví

mě nic jiného opravdu nenapa-
dá. Mám  jinak v�echno, co si pře-
ji a jsem docela spokojený. Po
ničem  zvlá�tním netou�ím.

El i ška  ZemanováEl i ška  ZemanováEl i ška  ZemanováEl i ška  ZemanováEl i ška  Zemanová
Teď honem mě nic nenapadá,

trochu jste mě zaskočili. Co víc
si  přát kromě zdraví? Pak u� je-
nom aby byli v�ichni moji blízcí i
kamarádi spokojení a �ťastní.

Miros lav  HášaMiros lav  HášaMiros lav  HášaMiros lav  HášaMiros lav  Háša
Přál bych si, abych ve �luk-

nově vydr�el jako obchodník co
nejdéle. Abych neměl problémy
v podnikání, abych nemusel
ustoupit jinému - vět�ímu - pro-
dejci. Aby zákazníci byli s mými
slu�bami v�dy spokojeni a stále
se ke mně vraceli.

Na konci starého a začátku nového roku jsme
si zvykli vzájemně  si přát v�echno nejlep�í, hodně
zdraví, �těstí, spokojenosti a  splnění v�ech přání.
Často to děláme u� automaticky, ani�  bychom se
zajímali, co si vlastně člověk, se kterým si  potřá-
sáme rukou, doopravdy přeje, co od nadcházející-
ho roku  očekává.

Zeptali jsme se tedy na to v malé anketě něko-

lika náhodně  vybraných na�ich spoluobčanů a pod-
nikatelů ve �luknově.  Předpokládali jsme, �e přá-
ním v�ech bude na prvním místě pevné  zdraví, a
proto jsme na�i otázku formulovali takto: Před-
stavte  si, �e pevné zdraví a vyře�ení v�ech
zdravotních problémů máte  v roce 2006 jis-
té. Co dal�ího byste si tedy přáli, po čem  tou-
�íte?

Anketa - Anketa - Anketa - Anketa - Anketa - AnketaAnketa - Anketa - Anketa - Anketa - Anketa - AnketaAnketa - Anketa - Anketa - Anketa - Anketa - AnketaAnketa - Anketa - Anketa - Anketa - Anketa - AnketaAnketa - Anketa - Anketa - Anketa - Anketa - Anketa
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Rok 2005Rok 2005Rok 2005Rok 2005Rok 2005

v mìstské knihovnìv mìstské knihovnìv mìstské knihovnìv mìstské knihovnìv mìstské knihovnì
Nabízíme malé statistické

ohlédnutí za uplynulým rokem:
V loňském roce bylo ve �luknov-

ské knihovně registrováno celkem
411 čtenářů, z nich 112 bylo v �kate-
gorii� mláde� do 15 let.  Do knihov-
ny při�lo za celý rok  3.637  čtenářů
a vypůjčili si  celkem 21.111 kni�-
ních titulů (včetně časopisů).

Z celkového počtu vypůjčených
knih tvořila například naučná  lite-
ratura 3.415, beletrie 14.840, nauč-
ná literatura pro  mláde� 1.017 a
beletrie pro mláde� 1.839.

V rámci meziknihovnického vý-
měnného systému (kdy se knihy,
které nejsou v na�í knihovně, půj-
čují na objednávku z jiné  knihovny
ve výbě�ku) bylo zapůjčeno čtená-
řům 98 titulů.

Náš tým bylNáš tým bylNáš tým bylNáš tým bylNáš tým byl
v prosincové Duzev prosincové Duzev prosincové Duzev prosincové Duzev prosincové Duze

bronzovýbronzovýbronzovýbronzovýbronzový
Dal�í, u� třetí, kolo IX. roční-

ku mezi�kolní soutě�e Duha se
konal 14. prosince v Domě kul-
tury ve �luknově. �ákovské týmy
�kol �luknovského výbě�ku na
něm soutě�ily tentokrát v  disci-
plínách, které vy�adovaly převá�-
ně dovednost rukou a  �umělecké
zalo�ení� podpořené trpělivostí a
fantazií. Jedním z  úkolů byla
například výroba řetězu na vá-
noční stromek nebo  zhotovení
vánočních ozdobných svícnů - mi-
mochodem, jeden z  nich dodnes
zdobí stůl v krbové místnosti na-
�eho Domu kultury.

Dru�stvo �áků �luknovské Z�
J. Vohradského v tomto kole  zís-
kalo v konečném hodnocení tře-
tí, bronzovou, příčku.  Umístění
dal�ích vypadalo takto: 1. Z� Vel-
ký �enov, 2. Z� Dolní  Poustevna
a Z� Rumburk U nemocnice, 4.
Z� Rumburk Tyr�ova, 5.  Z� Ji-
říkov.

Prosinec 2005 ve �luknovì

Na začátku prosince ovládli Dům kultury a poté téměř celé
město čerti, Mikulá� a andělé.

19. prosince zakončila dvacítka tanečníků a tanečnic v
doprovodu rodičů a známých na sále DK  �Věnečkem� taneční
kurz

Silvestr na sále Domu kultury i v restauraci Klub byl bu-
jarý. Takhle jej slavily �luknovské volejbalistky.
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Rok 2005 ve �luknovì mìsíc po mìsíci aneb Poøád se nìco dìlo

LedenLedenLedenLedenLeden
Rok zača l  radostněRok zača l  radostněRok zača l  radostněRok zača l  radostněRok zača l  radostně

První milou zprávou v roce 2005
se stalo oznámení o radostné  udá-
losti v rumburské nemocnici, která
se dotýkala nejen na�eho  města, ale
i celého okresu a kraje.

Prvním novým občánkem děčín-
ského okresu i Ústeckého kraje se
stal malý �luknovák Raiko Bilka z
Ro�an. V 1 hodinu 15 minut po  sil-
vestrovské půlnoci se narodil ma-
mince Blance v porodnici  Lu�ické
nemocnice v Rumburku. Vá�il 3,01
kg, měřil 50 cm.

Šluknov př ispě lŠ luknov př ispě lŠ luknov př ispě lŠ luknov př ispě lŠ luknov př ispě l
Tatrám i  As i iTat rám i  As i iTat rám i  As i iTat rám i  As i iTat rám i  As i i

Rada města rozhodla, �e �luknov
za�le na konto pomoci obnovy  Vy-
sokých Tater po přírodní kalamitě
v přede�lém roce částku deset  tisíc
korun z městského rozpočtu. Stejná
částka potom byla zaslána  na kon-
to nadace Člověk v tísni jako sym-
bolická pomoc na�eho města  obě-
tem přírodní katastrofy v jiho-
východní Asii.

Beat les  Rev iva l  BandBeat les  Rev iva l  BandBeat les  Rev iva l  BandBeat les  Rev iva l  BandBeat les  Rev iva l  Band
okouz l i l  Š luknovákyokouz l i l  Š luknovákyokouz l i l  Š luknovákyokouz l i l  Š luknovákyokouz l i l  Š luknováky

Oddělení kultury MěÚ �luknov
pozvalo 19. ledna do kina Dukla na
koncert slovenské revivalové skupi-
ny Beatles Revival Band  obdivova-

tele hudby legendární anglické sku-
piny.

Poprvé se tak ve �luknově před-
stavila jedna z nejúspě�něj�ích  re-
vivalových skupin. Hudebníci, kteří
se �luknovu představili v přesných
kopiích  �beatle� obleků a s originál-
ními hudebními nástroji přivedli do
varu zaplněný kinosál u� při prvních
písničkách. Notoricky známé  písně
tak zněly z úst mladých i star�ích,
publikum bylo nad�ené a  někteří se
neubránili ani tanci. Perfektní zá-
bava! Je�tě dlouho se  o této akci v
na�em městě mluvilo a ti, kteří ji
propásli, velmi  litovali. Také proto
pozvali pracovníci kulturního oddě-
lení tuto  hudební skupinu hned na
květen znovu - úspěch mělo i toto
druhé  vystoupení.

Histor ie  Š luknovaHistor ie  Š luknovaHistor ie  Š luknovaHistor ie  Š luknovaHistor ie  Š luknova
je  na papí řeje  na  papí řeje  na  papí řeje  na  papí řeje  na  papí ře

Na svět při�la nová kniha - His-
torie �luknova, oblíbeného  �luknov-
ského historika ing. Borise Tranti-
ny. Tiskárna p. Ale�e  Galla předala
do prodeje první výtisky očekávané
útlé kní�ky,  která zachycuje histo-
rii na�eho města pohledem ing.
Trantiny.

Její křest proběhl 28. 1. na rad-
nici za účasti autora,  starosty měs-
ta, vedoucího oddělení kultury a
kmotřiček kní�ky,  které se na její
přípravě podílely - pracovnic odd.
kultury MěÚ  Hany Jankové, Rená-
ty Parkmanové a Daniely �tindlo-
vé.

Při besedě s autorem se ukáza-
lo, �e ing. Trantina má ve své pamě-
ti  připravenu látku na několik dal-
�ích historických kní�ek, např. o
osudech, stezkách a příhodách pa-
�eráků na �luknovsku.

Ostře  s ledovanéOstře  s ledovanéOstře  s ledovanéOstře  s ledovanéOstře  s ledované
větrn íky  nebudouvětrn íky  nebudouvětrn íky  nebudouvětrn íky  nebudouvětrn íky  nebudou

Ostře sledovaným se stalo 18.
zasedání zastupitelstva města, kte-
ré  mimo jiné rozhodovalo o stavbě
nebo zamítnutí větrných elektráren
v Království. Po dvouletém projed-
návání, které nakonec vyústilo v 
utvoření občanského sdru�ení �luk-
novské Království, po několika  be-
sedách a veřejných schůzích a po
několikerém odlo�ení  projednává-
ní a hlasování v zastupitelstvu se na
tomto zasedání  definitivně rozho-
dovalo o konečném výsledku.

Starosta města nechal hlasovat,
sedm členů zastupitelstva bylo pro
stavbu, tři proti a tři se hlasování
zdr�eli. Zbývající dva  zastupitelé
byli nepřítomni. Znamenalo to, �e
větrníky se stavět  nebudou.

ÚnorÚnorÚnorÚnorÚnor
Měsíc  ve  znameníMěs íc  ve  znameníMěs íc  ve  znameníMěs íc  ve  znameníMěs íc  ve  znamení

masek a  vese l ímasek a  vese l ímasek a  vese l ímasek a  vese l ímasek a  vese l í
Únor byl v na�em městě ve zna-

mení masek, převleků a veselé zá-
bavy  pro děti i dospělé. Začalo to
hned o prvním únorovém víkendu
Dětským karnevalem v Domě kul-
tury, pokračovalo v půlce měsíce akcí
�Vábení jara�, co� byl v podstatě po-
chod masek městem po ose  lesnic-
ká �kola - radnice - náměstí, kde
byla připravena pravá  česká zabi-
jačka a do třetice se měli mo�nost
�luknováci pobavit v  sobotu 19. 2.
na Masopustní taneční zábavě spo-
jené s travesty show  ve velkém sále
DK.

Pohádkové bystost iPohádkové bystost iPohádkové bystost iPohádkové bystost iPohádkové bystost i
řád i ly  v  k lubuřádi ly  v  k lubuřádi ly  v  k lubuřádi ly  v  k lubuřádi ly  v  k lubu

V�echny mo�né i nemo�né bytos-
ti z pohádek a světa fantazie bylo
mo�né vidět na dětském karnevalu
o prvním únorovém víkendu v Domě
kultury. Velký sál se jen hem�il pře-
krásnými maskami, vytvořenými
samotnými dětmi, ale i rodiči, někdy
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i profesionály z oboru  kostýmů. Po-
řadatelé - pracovníci oddělení kul-
tury MÚ, tedy neměli  vůbec lehký
úkol, kdy� museli vybrat ty nejlep-
�í, na které čekaly  �pohádkové� dor-
ty. Teprve s pomocí nezávislé poroty
z řad rodičů  byli v jednotlivých vě-
kových kategoriích vyhlá�eni vítězo-
vé: PIRÁT -  Sára Millerová (do 4
let), KLAUN - Rí�a Marek (5 - 7 let),
ČARODĚJNICE - J. Vybíralová (8 -
11 let) a PIPI PUNČOCHATÁ - Kája
Fráňová (od 12 let vý�e). V průběhu
odpoledne si i ostatní děti  vyslou�i-
ly spoustu sladkostí při různých sou-
tě�ích a také si  zatančily během dis-
kotéky.

Př i  zák ladní  ško lePř i  zák ladní  ško lePř i  zák ladní  ško lePř i  zák ladní  ško lePř i  zák ladní  ško le
zř ízena ško lská radazř ízena ško lská radazř ízena ško lská radazř ízena ško lská radazř ízena ško lská rada

Od počátku roku vstoupil
v platnost nový �kolský zákon, kte-
rý  prakticky ve v�ech směrech změ-
nil fungování �kol a �kolských  zaří-
zení. Vyplynula z něj například
povinnost města - jako  zřizovatele
základní �koly - zřídit tzv. �kolskou
radu, jejím�  cílem je mo�nost zákon-
ných zástupců dětí, pedagogických
pracovníků  a zřizovatele podílet se
na správě �koly.

Za tím účelem se ve čtvrtek 17.
února se�li zástupci města s  ředi-
telkou základní �koly Mgr. Evou
Hertlovou, na základě tohoto  jed-
nání pak rada města stanovila, �e
�kolská rada bude mít celkem  9 čle-
nů. Podle �kolského zákona bude
jednu třetinu těchto členů jmenovat
město jako zřizovatel, jedna třetina

členů bude volena ve �kole z řad  pe-
dagogických pracovníků a jedna tře-
tina- tj. tři zástupci do �kolské rady,
budou voleni z řad rodičů. Funkční
období �kolské rady je tříleté,  její
zasedání svolává předseda, a to nej-
méně 2x ročně.

Masopustn í  t ravesty  showMasopustn í  t ravesty  showMasopustn í  t ravesty  showMasopustn í  t ravesty  showMasopustn í  t ravesty  show
Tanec, hudba, dobré pití a

úsměvná lehce erotická zábava - to
v�e  čekalo na náv�těvníky Domu

se v�ichni a odcházeli s dobrou ná-
ladou a  za�ehnanou zimní depresí.

BřezenBřezenBřezenBřezenBřezen
L id í  bez  práce  jeL id í  bez  práce  jeL id í  bez  práce  jeL id í  bez  práce  jeL id í  bez  práce  je

s tá le  mnohostá le  mnohostá le  mnohostá le  mnohostá le  mnoho
Úřad práce v Děčíně vydal pra-

videlnou statistiku nezaměstnanos-
ti v  okrese. Zveřejněná čísla nebyla
nijak příjemná a i kdy� celkově  hod-
nota výroby rostla, počet lidí bez
práce se neměnil.

K 28. únoru měl okres Děčín ne-
zaměstnanost v průměru 16,59% ,
�luknovský výbě�ek 18,17% (�luk-
nov 21,45%).

Výstava umělcůVýstava umělcůVýstava umělcůVýstava umělcůVýstava umělců
ze  Š luknovskaze  Š luknovskaze  Š luknovskaze  Š luknovskaze  Š luknovska

I kdy� bylo  třináctého, připravi-
lo odd. kultury MěÚ  �luknovským
hezký zá�itek. Vernisá�í otevřelo vý-
stavu prací dvou  mladých umělců,
�luknovské rodačky malířky Marce-
ly Bernardové a  skláře Roberta
Hu�ka (rodáka z Jablonce n. N.).
Účastníci  vernisá�e byli ve vět�ině
překvapeni tím, jaká krásná díla se
dají  vytvořit �obyčejnou tu�kou�,
stejně jako tím, jaké neobvyklé a
ladné tvary mohou vzniknout
z taveného skla.

Ale nejen vystavená díla zauja-
la náv�těvníky. Velkým zá�itkem
bylo  i vystoupení mistrovské kyta-
rové dvojice , která svým uměním a
výběrem přednesených skladeb
nadchla v�echny přítomné.

Auditor  v  hospodařeníAudi tor  v  hospodařeníAudi tor  v  hospodařeníAudi tor  v  hospodařeníAudi tor  v  hospodaření
města  nenaše l  závadyměsta  nenaše l  závadyměsta  nenaše l  závadyměsta  nenaše l  závadyměsta  nenaše l  závady
Zastupitelstvo města projednalo

17. března na svém řádném zasedá-
ní  zprávu auditora o prověrce hos-
podaření města za rok 2004. Audi-
tor  prověřil podrobně v�echny
kapitoly hospodaření a ve své zprá-
vě  uvedl závěrečný výrok, �e hospo-
daření města v roce 2004 proběhlo
bez závad.

Rozdělova ly  seRozdě lova ly  seRozdě lova ly  seRozdě lova ly  seRozdě lova ly  se
peníze  z  dotac ípeníze  z  dotac ípeníze  z  dotac ípeníze  z  dotac ípeníze  z  dotac í

Rada projednala přerozdělení
přidělené státní dotace na opravu

Rok 2005 ve �luknovì mìsíc po mìsíci aneb Poøád se nìco dìlo

kultury ve �luknově 19. února.
Masopustní veselice spojená s tra-
vesty show v podání pra�ské  umě-
lecké skupiny Crazy Ladies předsta-
vovala ideální relaxaci pro  ty, kteří
nechtěli přes mrazivé počasí zůstat
sedět doma. Někteří  z nich byli do-
konce vta�eni účinkujícími �dáma-
mi� přímo do centra  dění - jedni s
ostychem jiní nad�eně spolupraco-
vali na pódiu i  parketu. Ale bavili
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památek. Jeliko� získaná dotace
byla ni��í, ne� město po�adovalo,
nebylo mo�né provést novou omít-
ku na budově Kulturního domu.
Peníze se proto pou�ily na dvě dílčí
akce, konkrétně na výměnu a  repa-
si oken na ji�ní straně Klubu a tím
byla dokončena jejich  kompletní
oprava. Zbývající část dotace byla
pou�ita na dokončení  obnovy Kří-
�ové cesty

DubenDubenDubenDubenDuben
Novým jednate lem TSNovým jednate lem TSNovým jednate lem TSNovým jednate lem TSNovým jednate lem TS
jmenován ing .  Novákjmenován ing .  Novákjmenován ing .  Novákjmenován ing .  Novákjmenován ing .  Novák

Do funkce jednatele společnosti
Technické slu�by s.r.o. �luknov  byl
uveden ing. Jiří Novák, bývalý ředi-
tel a.s. Bekon, který byl  vybrán na
základě výsledků výběrového říze-
ní. Toho se zúčastnili  tři uchazeči a
předlo�ený podnikatelský záměr
ing. Nováka nejlépe  odpovídal zá-
měrům a potřebám města jako zři-
zovatele společnosti.  Město zároveň
poděkovalo za několikaletou práci
Franti�ku  Zelenkovi, dosavadnímu
řediteli, který pře�el do sféry  samo-
statného podnikání. Za jeho vedení
se Technické slu�by staly  naprosto
samostatným subjektem a v rámci
daných mo�ností pokrývaly  vět�i-
nu potřeb města.

Představ i l  se  novýPředstav i l  se  novýPředstav i l  se  novýPředstav i l  se  novýPředstav i l  se  nový
v lastn ík  s íd l i š těv lastn ík  s íd l i š těv lastn ík  s íd l i š těv lastn ík  s íd l i š těv lastn ík  s íd l i š tě

Na radnici se 6. dubna se�li sta-
rosta města a zástupce nového
vlastníka sídli�tě. JUDr. Jaroslav
Sup. Ten informoval o prvních  kro-
cích a záměrech majitelů.

Nejpozději do dvou měsíců chtě-
li zjistit, zda v bytech skutečně  bydlí
ti, se kterými jsou uzavřeny nájem-
ní smlouvy, nebo zda jsou  byty na-
černo pronajaty jiným osobám, dále
kolik je dlu�níků plateb  za nájem a
slu�by a zjistit podrobně i technický
stav objektů. Oznámil dále, �e pro-
zatím nebudou uzavírat nájemní
smlouvy s  novými zájemci o bydle-
ní a lidem, kteří mají své zále�itosti
v  pořádku, budou stávající smlou-
vy prodlu�ovat, ov�em pouze na
dobu  určitou. Cílem tohoto opatře-
ní by mělo být uvolnění jednotlivých
domů pro kompletní generální opra-
vu a posléze nová nabídka na  byd-

lení v renovovaných bytech.

Místn í  podnikate lé  prot iMístn í  podnikate lé  prot iMístn í  podnikate lé  prot iMístn í  podnikate lé  prot iMístn í  podnikate lé  prot i
marketu v  Rožanechmarketu v  Rožanechmarketu v  Rožanechmarketu v  Rožanechmarketu v  Rožanech

Nesouhlasné stanovisko místní-
ho sdru�ení podnikatelů se zámě-
rem  postavit market na místě sou-
časné tr�nice v Ro�anech a hlavně
s  návrhem v rámci této investice
provést nové dopravní uspořádání
tak, aby byla doprava z Německa
hned po projetí hraničním  přecho-
dem odkloněna na novou jednosměr-
nou komunikaci zadem okolo  Ro-
�anského rybníku, čím� by se odřízly
v�echny stávající obchůdky  a pro-
vozovny včetně směnárny od zákaz-
níků, předlo�il na radnici  18. dub-
na mluvčí podnikatelů Pavel Kout
st. Byl uji�těn, �e  stanovisko zastu-
pitelstva i odborů městského úřadu
je stejné a při  projednávání
v zastupitelstvu bude k názoru pod-
nikatelů  přihlédnuto.

Část i  Š luknova „spadly“Část i  Š luknova „spadly“Část i  Š luknova „spadly“Část i  Š luknova „spadly“Část i  Š luknova „spadly“
pod varnsdor fskou poštupod varnsdor fskou poštupod varnsdor fskou poštupod varnsdor fskou poštupod varnsdor fskou poštu

S informacemi o nových směro-
vacích číslech městských částí a o
novém způsobu doručování a přijí-
mání zásilek při�li na radnici  zá-
stupci státního podniku Česká po�-
ta. Jejich návrh byl pro  v�echny
normální lidi úplně �okující, proto-
�e znamenal dodávání  dopisů a dal-
�ích zásilek do Království, Císařské-
ho, Ro�an a  ostatních okrajových
částí z po�ty ve Varnsdorfu.

Obyvate lům ŠluknovskaObyvate lům ŠluknovskaObyvate lům ŠluknovskaObyvate lům ŠluknovskaObyvate lům Šluknovska
hroz í  „odř íznut í“  od světahroz í  „odř íznut í“  od světahroz í  „odř íznut í“  od světahroz í  „odř íznut í“  od světahroz í  „odř íznut í“  od světa

V Horním Podlu�í se konala 22.
dubna dal�í schůzka Sdru�ení pro
rozvoj �luknovska, která se zabýva-
la situací v �elezniční dopravě.  Sta-
rostové obcí, kterých se dotýká ome-
zení dopravy nebo ru�ení  některých
spojů,  po�adovali od  zástupců kra-
je, aby důsledně hájili po�adavky ob-
čanů �luknovska na  poskytování
v�ech základních slu�eb.

Nejošk l ivě jš í  jedubabyNejošk l ivě jš í  jedubabyNejošk l ivě jš í  jedubabyNejošk l ivě jš í  jedubabyNejošk l ivě jš í  jedubaby
se s lét ly  do „zámečáku“se s lét ly  do „zámečáku“se s lét ly  do „zámečáku“se s lét ly  do „zámečáku“se s lét ly  do „zámečáku“
Pálení čarodějnic, spojené s lam-

pionovým průvodem městem a sou-
tě�í  �krásy�, se tradičně konalo ve
�luknovském Zámeckém parku v
sobotu  30. dubna. Mno�ství je�ibab,
čarodějek a dal�ích  �jedubab� se za
podpory obrovského davu příchozích
účastnilo  soutě�e o tu �NEJ� Vítěz-
ky z řad �ivých i �ne�ivých� byly oce-
něny  dorty, děti si pak mohly je�tě
při malých soutě�ích vyslou�it  drob-
né sladkosti. K hezkému sobotnímu
podvečeru přispělo i  občerstvení a
dobré pití i pro dospěláky.

Loutkář i  v  našemLoutkář i  v  našemLoutkář i  v  našemLoutkář i  v  našemLoutkář i  v  našem
městě  počtrnáctéměstě  počtrnáctéměstě  počtrnáctéměstě  počtrnáctéměstě  počtrnácté

U� čtrnáctý ročník dvoudenní
loutkářské a divadelní přehlídky

Rok 2005 ve �luknovì mìsíc po mìsíci aneb Poøád se nìco dìlo
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uspořádali �luknov�tí divadelníci.
Pozvali na ni tradičně v�echny  sou-
bory, které ve �luknovském výbě�-
ku působí, a tak dět�tí i  dospělí di-
váci v Divadle mladých měli
mo�nost vidět sedm pohádek v  pro-
vedení dvou souborů z Dolní Pous-
tevny, jednoho z Varnsdorfu a  čtyř
ze �luknova. Hledi�tě divadla tak
pro�ívalo po oba dva dny  příjemné
chvíle a v�ichni se u� tě�ili na pří�tí
jubilejní ročník.

KvětenKvětenKvětenKvětenKvěten
Jemná krása z  rukouJemná krása z  rukouJemná krása z  rukouJemná krása z  rukouJemná krása z  rukou

Jarmi ly  P iš těkovéJarmi ly  P iš těkovéJarmi ly  P iš těkovéJarmi ly  P iš těkovéJarmi ly  P iš těkové
Krása, jemná práce a nesmírně

�ikovné ruce - to v�echno bylo k  vi-
dění 3. května při vernisá�i výstavy
paličkovaných krajek paní  Jarmily
Pi�těkové, která proběhla ve výstav-
ní síni Domu kultury.  Téměř pade-
sátka účastníků měla mo�nost vidět
mnoho různorodých  uměleckých vý-
tvorů od nejmen�ích a nejjemněj�ích
podlo�ek, přes  malé obrázky, a�
k velkým dílům, která byla vytvoře-
na podle  známých obrazů Alfonse
Muchy. Květiny, límečky a dal�í oz-
dobné  prvky vznikly během několi-
ka let pod rukama na�í krajkářky.
Největ�í obdiv u náv�těvníků vzbu-
dily praktické ukázky práce s  pa-
ličkami.

SpolupráceSpo lupráceSpo lupráceSpo lupráceSpo lupráce
v  cestovním ruchuv cestovním ruchuv cestovním ruchuv cestovním ruchuv cestovním ruchu

Z prostředků Evropské unie při-
dělených pro kraj Budi�ín vznikl
společný česko-německý projekt roz-
voje cestovního ruchu v  příhranič-
ním regionu SEVER - Horní Lu�ice.

Poskytovatelé grantu  správně
usoudili, �e tato oblast má své nato-
lik odli�né podmínky,  �e je pro ni
třeba vytvořit vlastní koncepci a
návrhy k tomu, jak  ji co nejvíc při-
blí�it náv�těvníkům a připravit pro
ně takové  pobytové programy, kte-
ré by je provedly po obou stranách
hranice.

Schůzka společné pracovní komi-
se slo�ené ze zástupců obecních  úřa-
dů, informačních středisek a cestov-
ních kanceláří z výbě�ku se  se�la
4. května v Krbové místnosti Kul-
turního domu a rozdělila  první úko-
ly svým spolupracovníkům. Byly

shromá�děny údaje o  ubytovacích
zařízeních, o existujících cyklostez-
kách, byla  připomenuta nejzajíma-
věj�í místa a označeny důle�ité stav-
by na  �luknovsku a toté� předlo�ila
i německá strana.

Dal�ím krokem měl být návrh
společných turistických tras jak pro
pě�í, tak pro cyklisty i návrhy na
několikadenní pobyty s  programem,
vyhovovujícím celým rodinám. Tě-
mito tématy se  pak zabývala pra-
covní schůzka v červnu na radnici
v  Sohlandu.

Majá les  p lný  her ,Majá les  p lný  her ,Majá les  p lný  her ,Majá les  p lný  her ,Majá les  p lný  her ,
zábavy a  vese l ízábavy a  vese l ízábavy a  vese l ízábavy a  vese l ízábavy a  vese l í

Majáles, který společně připra-
vili 6. května studenti Střední  les-
nické a Střední odborné �koly, vypu-
kl ráno, kdy se průvod  uniformo-
vaných i maskovaných mládenců a
slečen z obou �kol vydal  na cestu
městem. Na náměstí pak pro své ná-
sledovníky, zatím �áky  základní
�koly i mateřinky, i pro ostatní při-
hlí�ející, připravili  zábavný a sou-
tě�ní program, jeho� ústředním bo-
dem bylo vztyčení  májky.

Její postavení se povedlo a� na
druhý pokus, proto�e při prvním
�májka trochu praskla�, ale taková
maličkost nikomu náladu  nezkazi-
la. Dopoledne tím úspě�ně skončilo
a vět�ina studentů se u�  tě�ila na
večerní pokračování při majálesové
zábavě v Klubu.

Šluknovác i  oceněniŠ luknovác i  oceněniŠ luknovác i  oceněniŠ luknovác i  oceněniŠ luknovác i  oceněni
medai l í  za  s tatečnostmedai l í  za  s tatečnostmedai l í  za  s tatečnostmedai l í  za  s tatečnostmedai l í  za  s tatečnost

Na tě�ké chvíle, které jako mla-
dí lidé pro�ívali v letech druhé  svě-
tové války, vzpomínali na slavnost-
ním shromá�dění k 60. výročí
skončení této nejhrůzněj�í světové
katastrofy na rumburské radnici
dosud �ijící účastníci odboje z celého
�luknovského výbě�ku.  Celkem čtr-
náct pamětníků při té příle�itosti
převzalo jako ocenění  svých posto-
jů a osobní statečnosti Medaili
k �edesátému výročí osvobození,
kterou jim předali tajemník okres-
ního výboru Českého svazu  bojov-
níků za svobodu Miroslav Ter�l, sta-
rosta Rumburku ing.  Jaroslav
Sykáček a místostarosta Rumburku
Radek Engl. Pro nás je  potě�ením,
�e toto uznání převzali i dva �luk-
nov�tí občané, pan  Vasil Monič a
pan Josef Vaculík.

Mladí  has ič iMlad í  has ič iMlad í  has ič iMlad í  has ič iMlad í  has ič i
z  Krá lovstv í  zář i l iz  Krá lovstv í  zář i l iz  Krá lovstv í  zář i l iz  Krá lovstv í  zář i l iz  Krá lovstv í  zář i l i

Sedmnáct dru�stev mladých ha-
sičů z okresu Děčín - �áků a  doros-
tenců - se se�lo v Rumburku, kde se
odehrálo okresní kolo  celostátní
soutě�e v po�árním sportu Plamen.
Na�e město u�  tradičně reprezen-
tovali mladí hasiči z Království a
opět u�  tradičně zářili.

Rok 2005 ve �luknovì mìsíc po mìsíci aneb Poøád se nìco dìlo
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V silné konkurenci obsadili
v kategorii star�ích �áků jasně prv-
ní  místo a postoupili do krajského
kola v Lounech, konaného v  polovi-
ně června.

Naši  fotba l i s té  roznes l iNaš i  fotba l i s té  roznes l iNaš i  fotba l i s té  roznes l iNaš i  fotba l i s té  roznes l iNaš i  fotba l i s té  roznes l i
soupeře  „na kopytech“soupeře  „na kopytech“soupeře  „na kopytech“soupeře  „na kopytech“soupeře  „na kopytech“
Rekordní vítězství �luknovských

fotbalistů se zrodilo 7. května na
hři�ti FK M�ené Lázně. Na�e A-
dru�stvo po výborném výkonu v�ech
hráčů nastřílelo domácím deset bra-
nek a vyhrálo vysoko 10:2.  Zajíma-
vostí je, �e se v jediném utkání po-
dařily tři hattricky -  Bla�kovi u�
v prvním poločase a dál pak Nová-
kovi a kapitánu  Kirchnerovi. Desá-
tou branku vstřelil Hajduk.

Poutavé vyprávěníPoutavé vyprávěníPoutavé vyprávěníPoutavé vyprávěníPoutavé vyprávění
o  Wenze lu Kar lov io  Wenze lu Kar lov io  Wenze lu Kar lov io  Wenze lu Kar lov io  Wenze lu Kar lov i

�Wenzel Karl - pastýř a botanik�
- to byl název předná�ky a besedy,
kterou pro příznivce historie a znal-
ců přírody �luknovska,  připravil 26.
května ve spolupráci s oddělením
kultury MÚ prof.  Emil Tuma.

Chtěl tak připomenout důvody,
které vedly radu města a členy Čes-
ké botanické společnosti k rozhod-
nutí, umístit na sídle jeho  posled-
ního působi�tě, na kostele sv.
Vavřince v Království,  pamětní des-
ku člověku, který byl ve své době
uznáván církví za  slu�by Bohu a li-
dem a uznáván i ve vědeckých kru-
zích za  celo�ivotní práci při zkou-
mání rostlin a při tvorbě rozsáhlého
a  systematicky vedeného herbáře.

Setkání  na J i t rovníkuSetkání  na J i t rovníkuSetkání  na J i t rovníkuSetkání  na J i t rovníkuSetkání  na J i t rovníku
nezkaz i lo  an i  počas ínezkaz i lo  an i  počas ínezkaz i lo  an i  počas ínezkaz i lo  an i  počas ínezkaz i lo  an i  počas í

U� čtvrté setkání obyvatel Pěti-
městí pod televizní vě�í na  Jitrov-
níku proběhlo tentokrát na svátek
posledního zmrzlého mu�e,  sv. Bo-
nifáce. Jeliko� je ale vázáno ke Sva-
todu�ním svátkům, které  jsou pa-
desát dnů po Velikonocích, museli
jsme s hor�ím počasím  počítat. To
také termínu odpovídalo, proto�e
bylo poměrně chladno.  To ov�em
náladu nikomu nezkazilo, a tak se
před pódiem s dechovkou  a pod sta-
ny s pivem, klobásami a dal�ími
pochoutkami během  příjemného od-
poledne postupně vystřídalo skoro
tisíc náv�těvníků.  Celé odpoledne
doprovázela dobrá nálada a radost

ze setkání,  v�ichni se u� tě�ili na
jubilejní, páté setkání, na jaře roku
2006.

Prvn í  cestaPrvn í  cestaPrvn í  cestaPrvn í  cestaPrvn í  cesta
do pohádkydo pohádkydo pohádkydo pohádkydo pohádky

Na konci loňského května - 29. -
se v Karlově údolí poprvé slavil  Den
dětí netradičně, pohádkovou cestou
lesem, kterou přichystali  pracovní-
ci oddělení kultury MÚ za pomoci
mnoha dobrovolníků z řad  spoluob-
čanů a studentů na�ich středních
�kol a �ákyň základní  �koly.

Na několika �pohádkových za-
staveních� plnily děti úkoly, které

pro  ně připravily pohádkové bytos-
ti - vodník, Červená Karkulka, moř-
ská  panna, víly, čert a Káča, tříhla-
vý drak a dal�í. V cíli na v�echny
čekala sladká odměna, i kdy� tou
hlavní výhrou bylo asi krásné  od-
poledne strávené v prosluněném po-
hádkovém koutě na�eho kraje.

ČervenČervenČervenČervenČerven
Pamětní  deska rodákov iPamětní  deska rodákov iPamětní  deska rodákov iPamětní  deska rodákov iPamětní  deska rodákov i
V červnu uplynulo 135 let od

úmrtí Wenzela Karla, významného
člověka, který vět�inu svého �ivota
pro�il v na�í oblasti a je  pochován
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na hřbitově v Království. Pamětní
deska na kostele sv.  Vavřince
v Království, která byla 11. června
slavnostně odhalena  za účasti cír-
kevních hodnostářů, představitelů
města a  Vilémovského chrámového
sboru je jen malým připomenutím
jeho  významu.

Vojenšt í  veterániVojenšt í  veterániVojenšt í  veterániVojenšt í  veterániVojenšt í  veteráni
poprvé  v  našem městěpoprvé v  našem městěpoprvé v  našem městěpoprvé v  našem městěpoprvé v  našem městě
Poprvé se na �luknovském ná-

městí v prostorách před radnicí
představila milovníkům a obdivova-
telům historických vozidel 18.  červ-
na také vojenská historická vozidla.

Na třicet unikátních kousků - od
motocyklů, jeepů, či sanitky a�  tře-
ba po oboj�ivelníky - ruské i americ-
ké výroby, se sem se svými  majiteli
sjelo např. z Ústí, Děčína, Litvíno-
va, Teplic a Rumburku.  Náv�těvní-
ky, mezi nimi� nechyběli ani turisté
z Německa či  Slovenska, nenechaly
tyhle �plechové skvosty� rozhodně
lhostejnými. Vozidla, která měla v
rodném listě data např. 1939  nebo
1962 a naje�děné kilometry dokon-
ce ve Vietnamské válce,  přitahova-
la obdivné pohledy nad�ených divá-
ků.

Krá lovšt í  mladí  has ič iKrá lovšt í  mladí  has ič iKrá lovšt í  mladí  has ič iKrá lovšt í  mladí  has ič iKrá lovšt í  mladí  has ič i
ne j lepš í  v  Ústeckém kra j ine j lepš í  v  Ústeckém kra j ine j lepš í  v  Ústeckém kra j ine j lepš í  v  Ústeckém kra j ine j lepš í  v  Ústeckém kra j i

Kolektiv mladých hasičů z Krá-
lovství dokázal, �e jejich  třináctile-
té nepřetr�ité vyhrávání okresního
kola ve hře PLAMEN a  CTIF bylo
konečně pokořeno.

Po vítězství v leto�ním okresním
kole jsme postoupili do kola  kraj-
ského, které se konalo 10. a 11. červ-
na v Lubenci v okrese  Louny. Sou-
tě� v branném závodě Králov�tí
suverénně vyhráli, v  soutě�i po�ár-
ních dvojic skončili na druhém mís-
tě. Zápolení  pokračovalo �tafetou
4x60 m, po�árním útokem CTIF a
�tafetou CTIF,  kde obsadili v�ech-
na první místa, v po�árním útoku
obsadili třetí  místo, a tím u� byla
jejich celková výhra stoprocentní a
postoupili do kola celostátního 7. -
11. července na stadionu v  Plzni.

Také my jsmeTaké my jsmeTaké my jsmeTaké my jsmeTaké my jsme
př ispě l i  potřebnýmpř ispě l i  potřebnýmpř ispě l i  potřebnýmpř ispě l i  potřebnýmpř ispě l i  potřebným

Nadace EURONISA pořádala
loni ji� třetí ročník veřejné sbírky
�Pozvedněte slabé!�. Tato veřejná
sbírka byla vyhlá�ena na podporu
lidí z celé české části Euroregionu
Nisa a jejím účelem je pomáhat  tý-
raným, zneu�ívaným a zanedbaným
dětem (syndrom CAN), zlep�ovat a
obohacovat �ivot tělesně a mentál-
ně posti�eným lidem a pomáhat  sta-
rým, nemocným a opu�těným lidem
v jejich ka�dodenním �ivotě.  Probí-
hala v patnácti městech Euroregio-
nu Nisa převá�ně na ulicích.

Ve �luknově se sbírka uskuteč-
nila v týdnu od 13. do 17. června a
zaji�ťovali ji studenti Střední odbor-
né �koly a SOU a OU ve  �luknově,
kteří se ujali vybírání peněz mezi
občany a náv�těvníky  na�eho měs-
ta. Podařilo se jim takto získat více
ne� 8 tisíc korun  (přesně 8.230 Kč).
Část celkového výtě�ku putovala

mimo jiné také  do �luknova, a to
na podporu Soukromé speciální �ko-
ly, druhou  podpořenou organizací
byla Agentura Pondělí.

ČervenecČervenecČervenecČervenecČervenec
Nespokojen í  s tarostovéNespokojen í  s tarostovéNespokojen í  s tarostovéNespokojen í  s tarostovéNespokojen í  s tarostové

píš í  he j tmanov ip íš í  he j tmanov ip íš í  he j tmanov ip íš í  he j tmanov ip íš í  he j tmanov i
Dal�í schůzka osmnácti staros-

tů Sdru�ení pro rozvoj �luknovska
se  se�la v Rumburku. Kromě bě�-
ných organizačních a informačních
bodů  jednání se starostové zabýva-
li výsledky jednání zastupitelstva
Ústeckého kraje, které ve svých
usneseních u� několikrát přijalo
rozhodnutí, která vůbec nerespektu-
jí po�adavky a specifické  podmínky
tzv. okrajových oblastí �luknovska
a Vejprtska. Starostům  se nelíbil
např. přístup zastupitelstva
k omezování vlakové i  autobusové
dopravy, k vý�i prostředků, které
byly přidělovány na  údr�bu silnic
nebo pro financování lékařské poho-
tovosti a dal�í.  Nelíbilo se jim záro-
veň stanovisko, �e pokud na�e obce
chtějí  alespoň zachovat stávající
stav, musejí si připlatit z vlastních
prostředků. Starostům se ale nelí-
bil ani postoj na�ich zvolených  zá-
stupců, kteří při hlasování s tako-
vými rozhodnutími souhlasili a  svůj
hlas k nim připojili. Proto se staros-
tové dohodli napsat  dopis hejtma-
novi, ve kterém upozornili na pře-
hlí�ení potřeb  obyvatel na�eho
výbě�ku.

Změna ve  vedeníZměna ve  vedeníZměna ve  vedeníZměna ve  vedeníZměna ve  vedení
Spec iá ln ích ško lSpec iá ln ích ško lSpec iá ln ích ško lSpec iá ln ích ško lSpec iá ln ích ško l

Na červnovém zasedání rady
Ústeckého kraje byly projednány a
schváleny změny ve vedení někte-
rých �kol, zřizovaných krajem. Pro
na�e město z usnesení vyplynulo, �e
s platností od 1. srpna 2005  se sta-
la ředitelkou Speciálních �kol
v Tyr�ově ulici Mgr. Monika  Kadle-
cová z Rumburku.

Dalš í  ročn ík  rodeaDalš í  ročn ík  rodeaDalš í  ročn ík  rodeaDalš í  ročn ík  rodeaDalš í  ročn ík  rodea
dopadl  na jedničkudopadl  na jedničkudopadl  na jedničkudopadl  na jedničkudopadl  na jedničku

Příjemné počasí a víc ne� tři de-
sítky koní a jezdců přitáhly ke  Ko-
nírně v Království na dal�í ročník
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tradičního rodea několik  stovek
náv�těvníků. Ti byli svědky umění
jezdců v�ech věkových  kategorií
v mnoha disciplinách, které musí
správný koňák bezpečně  ovládat.
Mohli jsme obdivovat známé jezdce
z Království, Rybničné,  Křečan a
dal�ích rančů v okolí, ale také hosty
ze sousedního Saska,  se kterými
na�e chovatele pojí u� mnoho let
dobré spolupráce.  Příjemné odpo-
ledne bylo zakončeno večerní coun-
tryzábavou.

O stat iku zámku seO stat iku zámku seO stat iku zámku seO stat iku zámku seO stat iku zámku se
postará  a .  s .  AZ Sanacepostará  a .  s .  AZ Sanacepostará  a .  s .  AZ Sanacepostará  a .  s .  AZ Sanacepostará  a .  s .  AZ Sanace
Výběrové řízení, tentokrát na

akci �Zaji�tění statiky �luknovské-
ho  zámku�, proběhlo 26. července.
Zakázka v hodnotě 2, 6 milionu Kč
byla přidělena akciové společnosti
AZ Sanace z Děčína, její�  nabídka
byla ekonomicky nejvýhodněj�í. Za-
kázka znamená statické  podchyce-
ní klenutých stropů v přízemí a čás-
tečnou výměnu  hurdiskového
stropu v prvním poschodí tak, aby
na ně mohly plynule  navázat sta-
vební úpravy prostorů v přízemí,
které se pak mohou  nabídnout zá-
jemcům k pronájmu a k provozování
slu�eb pro na�e  občany i pro ná-
v�těvníky z okolí. Začíná se tak rea-
lizovat dal�í z  bodů programového
prohlá�ení zastupitelstva města.

SrpenSrpenSrpenSrpenSrpen
Co bude s  čerpadlemCo bude s  čerpadlemCo bude s  čerpadlemCo bude s  čerpadlemCo bude s  čerpadlem
společnost i  Benz ina?společnost i  Benz ina?společnost i  Benz ina?společnost i  Benz ina?společnost i  Benz ina?

Na popud členů rady města po-
�ádal stavební úřad majitele staré-
ho  benzinového čerpadla ve �luk-
nově, společnost Benzina, o
vyjádření,  co s opu�těným a chát-
rajícím objektem zamý�lí. Podnik ve
své  odpovědi sdělil, �e se sna�í sta-
nici nabídnout k odprodeji jinému
zájemci. Pokud se prodej nezdaří,
bude se sna�it v roce 2006  činnost
čerpadla znovu obnovit.

Výběrové ř ízen í  seVýběrové ř ízen í  seVýběrové ř ízen í  seVýběrové ř ízen í  seVýběrové ř ízen í  se
opět  týka lo  zámkuopět  týka lo  zámkuopět  týka lo  zámkuopět  týka lo  zámkuopět  týka lo  zámku

Dal�í výběrové řízení proběhlo 3.
srpna před výběrovou komisí  měs-
ta. Opět se vztahovalo k zámku, ale

tentokrát se týkalo  stavebních
úprav prostor v přízemí. Zastupitel-
stvu a městskému  úřadu se tak po-
dařilo připravit projekčně i finanč-
ně zahájení  úprav této památky, o
co� se marně usilovalo od konce osm-
desátých  let minulého století. Zpro-
vozněno bude zatím jen přízemí, ale
i v  dal�ích letech budou úpravy po-
stupovat do vy��ích poschodí podle
peněz, které se podaří na zámek
z různých fondů a dotací získat.

Obřadní  s íň  máObřadní  s íň  máObřadní  s íň  máObřadní  s íň  máObřadní  s íň  má
být  nezapomenute lnábýt  nezapomenute lnábýt  nezapomenute lnábýt  nezapomenute lnábýt  nezapomenute lná

I kdy� to zní neuvěřitelně,
v loňském roce se na na�í radnici
uskutečnilo mnohem víc svateb, ne�
v minulých letech. Je to  skutečnost,
která nás velmi tě�í a aby svatební
obřady byly pro  svatebčany je�tě
příjemněj�í a nezapomenutelněj�í,
byly přes  prázdniny provedeny ně-
které úpravy v obřadní síni. Ne sta-
vební,  ale v její výzdobě a uspořá-
dání. Byly pořízeny nové �idle a
osvětlení, nové záclony, koberec, zá-
věsy i květinová výzdoba síně.  Tím
byla potvrzena snaha v�ech, kteří se
podílejí na pořádání  občanských
obřadů, aby v�echno tvořilo příjem-
né a nezapomenutelné  prostředí.

Plechov í  krasavc iP lechov í  krasavc iP lechov í  krasavc iP lechov í  krasavc iP lechov í  krasavc i
zář i l i  na  náměst ízář i l i  na  náměst ízář i l i  na  náměst ízář i l i  na  náměst ízář i l i  na  náměst í

Svátek a nádherné zá�itky pro-
�ili v�ichni milovníci automobilo-
vých  a motocyklových veteránů,
kdy� se na náměstí uskutečnil jejich
první oficiální sraz po předchozím
�nultém� ročníku. Veterán Klub  Se-
ver a město �luknov pozvali přízniv-
ce na přehlídku krásně  udr�ovaných
zázraků techniky. Téměř stovka ex-
ponátů byla skutečnou  pastvou pro
několik stovek diváků v�ech věko-
vých kategorií, kteří  se během ho-
diny na náměstí vystřídali. Celá
kolona automobilových a motocyklo-
vých veteránů se potom po  vlastní
ose vydala na okru�ní přehlídkovou
jízdu �luknovským  výbě�kem.

„Jezevč íc i “  na výstavě„Jezevč íc i “  na výstavě„Jezevč íc i “  na výstavě„Jezevč íc i “  na výstavě„Jezevč íc i “  na výstavě
i  v  kn ižn ím vydáníi  v  kn ižn ím vydáníi  v  kn ižn ím vydáníi  v  kn ižn ím vydáníi  v  kn ižn ím vydání

V oblastním museu v Děčíně
byla 30. srpna slavnostně zahájena

výstava k 80. výročí zahájení výro-
by pozoruhodných motocyklů Čechie
-  Böhmerland. Na několika desít-
kách výstavních panelů se náv�těv-
níci  mohli seznámit s historií zalo-
�ení továrny v Krásné Lípě a jejím
pozděj�ím přestěhování do vět�ích a
lep�ích prostorů v Kunraticích,  se
�ivotem konstruktéra a majitele Al-
bina Huga Liebische. Byly zde  za-
chyceny i sportovní a obchodní úspě-
chy těchto strojů a nakonec i  historie
a současnost klubu majitelů těchto
�motorových  jezevčíků�.

I kdy� výstava byla instalována
v Děčíně, �luknov zde sehrál  vý-
znamnou úlohu nejen proto, �e vý-
roba probíhala na na�em území,  ale
i proto, �e tradiční setkání i okru�ní
jízdy mají ve městě  obrovskou pod-
poru a úspěch a také proto, �e se po
rozhodnutí rady  města �luknov fi-
nančně podílel na vydání nádherné
kni�ní publikace  na téma Čechie -
Böhmerland.

ZáříZáříZáříZáříZáří
Šluknovšt í  zv í těz i l i  nadŠluknovšt í  zv í těz i l i  nadŠluknovšt í  zv í těz i l i  nadŠluknovšt í  zv í těz i l i  nadŠluknovšt í  zv í těz i l i  nad

maj i te l i  veteránůmaj i te l i  veteránůmaj i te l i  veteránůmaj i te l i  veteránůmaj i te l i  veteránů
Böhmerlandy si daly po roce opět

sraz ve �luknově. Přivítalo je  jako
v�dy náměstí plné fanou�ků a obdi-
vovatelů, kteří společně s  majiteli
těchto motocyklů oslavili 80 let od
zahájení výroby v  továrně Augusti-
na Liebische nejprve v Krásné Lípě
a později v  Kunraticích. Proto�e �lo
o výroční setkání, absolvovalo spa-
nilou  jízdu po výbě�ku �estadvacet
strojů po vlastní ose a je�tě tři  exem-
pláře se vezly na přívěsech. I vlast-
ní setkání bylo proti  jiným roční-
kům obohaceno o sportovní soutě�e,
kdy se například v  přetahování la-
nem utkalo dru�stvo Čechií a mu�i
�luknova. Majitelé  veteránů byli
poněkud vyčerpaní a tak �luknov-
�tí zvítězili, i kdy�  při rozcvičování
právě je porazilo dětské domácí
dru�stvo.

Lesác i  zahá j i l i  ško ln íLesác i  zahá j i l i  ško ln íLesác i  zahá j i l i  ško ln íLesác i  zahá j i l i  ško ln íLesác i  zahá j i l i  ško ln í
rok  dobrým skutkemrok dobrým skutkemrok dobrým skutkemrok dobrým skutkemrok dobrým skutkem

Slavnostní zahájení �kolního
roku Střední lesnické �koly proběh-
lo  5. září na velkém sále Domu kul-
tury a mělo slavnostněj�í ráz ne� v 
jiných letech. Kromě toho, �e před-

Rok 2005 ve �luknovì mìsíc po mìsíci aneb Poøád se nìco dìlo
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stavitelé �koly a města uvítali  stu-
denty a popřáli jim hodně úspěchů,
předali zástupci �koly a  společnosti
Plaston starostovi města dokonče-
nou zelenou alej,  kterou společný-
mi silami vybudovali na vybraných
komunikacích  �luknova. Za nema-
lé finanční prostředky a za velký kus
práce tak  �luknov�tí občané převza-
li dílo, jeho� krásu v plné hodnotě
pozná  mo�ná a� generace na�ich
dětí.

Velc í  l idé  z  malého FukovaVelc í  l idé  z  malého FukovaVelc í  l idé  z  malého FukovaVelc í  l idé  z  malého FukovaVelc í  l idé  z  malého Fukova
Vernisá� výstavy Velcí lidé z

malého Fukova proběhla 6. září
odpoledne ve výstavní síni Domu
kultury. U� z názvu je patrné, �e
přibli�ovala významné osobnosti
kulturního a společenského �ivota,
které se narodily, �ily nebo tvořily
ve Fukově, dnes ji� zaniklé  příhra-
niční obci. O konání této výstavy se
zaslou�ila p. Helga  Ho�ková, která
poskytla nespočet dobových doku-
mentů a materiálu ze  svého archi-
vu a podílela se osobně na instalaci
této zajímavé  expozice.

Znovuotevřen íZnovuotevřen íZnovuotevřen íZnovuotevřen íZnovuotevřen í
Kř ížové  cestyKř ížové  cestyKř ížové  cestyKř ížové  cestyKř ížové  cesty

Téměř stovka občanů se se�la 10.
září při slavnostním  znovuotevření
Kří�ové cesty ve �luknově, kterou po
deseti letech  postupných restaurá-
torských prací mohli zástupci měs-
ta v plné  kráse předat na�í veřej-
nosti. V krátké úvodní řeči starosta
města  připomněl nejprve postupnou
devastaci jednoho z nejhezčích  pout-
ních míst �luknovska i obtí�nou de-
setiletou historii její  obnovy. Při té
příle�itosti poděkoval v�em, kteří se
jakoukoli  měrou zaslou�ili o dokon-
čení tohoto díla. Dal�í část setkání
pak  předal do rukou správce �luk-
novské arcidiecéze pátera Pavla
Procházky, který vyzval přítomné
k první společné procházce po  jed-
notlivých zastaveních. U nich v�dy
několika větami připomněl  biblic-
ký příběh, který obrazy vyprávějí, a
postupně ka�dý z nich  posvětil.

Zača ly  práce  naZača ly  práce  naZača ly  práce  naZača ly  práce  naZača ly  práce  na
autobusovém termináluautobusovém termináluautobusovém termináluautobusovém termináluautobusovém terminálu
Slavnostní zahájení stavby auto-

busového terminálu se uskutečnilo

14. září před na�ím zámkem za pří-
tomnosti zastupitelů města a  ve-
doucích pracovníků společnosti
STRABAG. Byly tak zahájeny prá-
ce,  které by měly zkulturnit dlouhá
léta zanedbávané prostranství v 
centru města a zároveň odvést vel-
ké mno�ství cestujících ze středu
města v dopravních �pičkách, kdy
jde mnohdy skutečně o �ivot. V  roce
2006 budou pokračovat práce na pří-
pojkách k zámku.

Mal í  has ič iMal í  has ič iMal í  has ič iMal í  has ič iMal í  has ič i
opět  kra lova l iopět  kra lova l iopět  kra lova l iopět  kra lova l iopět  kra lova l i

Dal�í ročník Memoriálu Standy
Matyá�e malých hasičů proběhl 17.
září na hři�ti v Království. Dru�stva
z celého výbě�ku se opět  sjela na ob-
líbený závod a velké mno�ství divá-
ků sledovalo i přes  nepřízeň počasí
snahu a nad�ené výkony dětí, které
hasičině  propadly.

Palmu vítězství získali opět malí
hasiči z Království.

ŘíjenŘíjenŘíjenŘíjenŘíjen
Nebe patř i lo  drakůmNebe patř i lo  drakůmNebe patř i lo  drakůmNebe patř i lo  drakůmNebe patř i lo  drakům

První říjnovou sobotu se na Kří-
�ovém vrchu se�la řádka �pilotů� na
tradiční Drakiádě, pořádané pracov-
níky odd. kultury MěÚ. K vidění
byly nejrůzněj�í �létající stroje� - od
bě�ných kupovaných draků  v�ech
barev, po krasavce domácí výroby
netradiční tvarů a  materiálů - tře-
ba ve tvaru letadla. Na závěr nechy-
běla ani �sladká  tečka� pro v�ech-
ny. Dort si odnesli majitelé draků,
létajícího  nejvý�, nejdéle ve vzdu-
chu a nejoriginálněj�í domácí výro-
by. Byli to: Honzík Dvořák, Luká�
Zbihlej, Nikolka a Lenička Rendlo-
vy, Radek  Ka�par a Jiří Janou�ek.

První  schůzka k  novémuPrvní  schůzka k  novémuPrvní  schůzka k  novémuPrvní  schůzka k  novémuPrvní  schůzka k  novému
územnímu plánuúzemnímu plánuúzemnímu plánuúzemnímu plánuúzemnímu plánu

Na radnici se konala 13. října
první schůzka s ing. arch.  Fikaro-
vou a jejími spolupracovníky, kteří
zvítězili v poptávkovém  řízení na
zpracování nového územního plánu
�luknova a jeho částí.  �lo o první
pracovní schůzku, na které si obě
strany vyjasnily  formy spolupráce
a poskytování podkladů pro vznik
tohoto  důle�itého dokumentu, bez

Rok 2005 ve �luknovì mìsíc po mìsíci aneb Poøád se nìco dìlo
něho� není mo�ný dal�í rozvoj měs-
ta.  Práce na jeho vypracování bu-
dou trvat déle ne� rok a bylo by dob-
ré,  kdyby - a� dojde k dílčím
veřejným projednáváním - se se�lo
co  nejvíce podnětů i od obyvatel
města.

Radnice bude v leto�ním roce
průbě�ně �luknovské občany infor-
movat  jak práce pokračují a bude
�ádat o předání námětů tak, aby
nový  územní plán byl pou�itelný co
nejdéle.

Dočkáme se  přechodůDočkáme se  přechodůDočkáme se  přechodůDočkáme se  přechodůDočkáme se  přechodů
a opravených s i ln ica  opravených s i ln ica  opravených s i ln ica  opravených s i ln ica  opravených s i ln ic

Pravidelné zasedání Sdru�ení
pro rozvoj �luknovska, kterého se
zúčastňují starostové v�ech osmnác-
ti měst a obcí výbě�ku od  Chřibské
a� po Dolní Poustevnu, se se�lo sed-
mého října ve �luknově.  Hlavním
bodem jednání byla příprava na pro-
gram LEADER, od kterého  mů�e-
me při správném přístupu očekávat
v následujícím období značný  pří-
liv financí z fondů Evropské unie.
Zajímavá informace ov�em  při�la
z Ústeckého kraje, podle ní�
hejtman prosazuje otevření  dal�ích
hraničních přechodů do Německa po
celé délce společných  hranic přede-
v�ím pro osobní auta a slibuje zaji�-
tění oprav i  místních komunikací,
které tvoří přístup k těmto uva�ova-
ným  přechodům. �luknova se týká
silnice na Fukov a do Oppachu, kte-
rá  je i přes svou délku 7,5 km a před-
pokládané náklady 13,5 mil. Kč  (bez
mostů) zahrnutá do seznamu oprav.
Rozhodovat se bude na  počátku
roku 2006 a v�echny úpravy by měly
skončit k říjnu 2007.

Výstava Dovedné ruceVýstava Dovedné ruceVýstava Dovedné ruceVýstava Dovedné ruceVýstava Dovedné ruce
potěš i la  už  podvacátépotěš i la  už  podvacátépotěš i la  už  podvacátépotěš i la  už  podvacátépotěš i la  už  podvacáté
Ka�dý podzim se tradičně otvírá

výstava �Dovedné ruce� a nejinak
tomu bylo i loni 17. října, tentokrát
u� podvacáté.

Ve výstavní síni Domu kultury
byly shromá�děny práce �ikovných
�luknováků, kteří tak ukázali v�em,
�e volný čas se dá strávit i  výrobou
�domácí krásy�. Autoři ve věku od
dvaceti do osmdesáti let  předvedli
pou�ití nejrůzněj�ích materiálů i vý-
tvarných technik k  tomu, aby potě-
�ili své blízké.
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Rybář i  se  utka l iRybář i  se  utka l iRybář i  se  utka l iRybář i  se  utka l iRybář i  se  utka l i
na  Pazderákuna Pazderákuna Pazderákuna Pazderákuna Pazderáku

Velké rybářské závody ve vláče-
ní na umělou nástrahu o pohár  ča-
sopisu Sportovní rybolov uspořáda-
ly společně místní organizace
Českého rybářského svazu ve �luk-
nově a v Jiříkově na �Pazderáku�.  I
přes velmi chladné počasí se na bře-
hu rybníka se�lo několik  desítek zá-
vodníků v�ech věkových kategorií,
mu�ů i �en z různých  okresů na�í
republiky, kteří soutě�ili o to, kdo
uloví ve dvou  časově omezených
kolech závodu nejvíce ryb.

ListopadListopadListopadListopadListopad
Sv .  Hubert  v lád lSv .  Hubert  v lád lSv .  Hubert  v lád lSv .  Hubert  v lád lSv .  Hubert  v lád l
jeden den městujeden den městujeden den městujeden den městujeden den městu

Od budovy Střední lesnické �ko-
ly se 4. listopadu vydal na cestu
městem sv. Hubert, patron myslivos-
ti, se svou dru�inou. Kočár se
sv. Hubertem, kancléřem Řádu Sva-
tého Huberta v ČR, jeho písařem a
ředitelem �koly PhDr. Milanem Ja-
nou�kem, provázený slavnostním
průvodem střelců, psovodů, sokolní-
ků a studentů, se ihned po  uctění
Učení lesnického vydal před radni-
ci, kde z rukou  místostarosty měs-
ta Ale�e Galla a tajemnice městské-
ho úřadu Mgr.  Jitky Slaninové
převzali na jeden den a jednu noc
klíč od města a  tím i vládu nad ním.
Od radnice se v�ichni odebrali ke ko-
stelu sv.  Václava, kde byla slou�e-
na Hubertská m�e, a slavnostní den
byl  zakončen Hubertskou zábavou
v Lipové.

Nespokojen í  s tarostovéNespokojen í  s tarostovéNespokojen í  s tarostovéNespokojen í  s tarostovéNespokojen í  s tarostové
napsa l i  na  „kra j“napsa l i  na  „kra j“napsa l i  na  „kra j“napsa l i  na  „kra j“napsa l i  na  „kra j“

V Dolní Poustevně se 8. listopa-
du se�lo devět starostů  Dobrovol-
ného svazku obcí SEVER na pravi-
delném jednání. Setkání  bylo
tentokrát poněkud bouřlivěj�í, pro-
to�e se projednávala snad  u� syste-
matická snaha krajských a vy��ích
úřadů o dal�í omezení  základních
vymo�eností pro �luknovsko. Očeká-
vá se sní�ení peněz  pro dopravu
osob, ať u� vlakovou nebo autobuso-
vou, která se nejvíc  projeví a�
v koncových oblastech kraje, tedy na

�luknovsku a  Vejprtsku. Objevila
se i snaha omezit i práci městských
a obecních  knihoven, proto�e návrh
krajského rozpočtu na rok 2006 krá-
til  prostředky na nákup a výměn-
nou knihovní slu�bu. Proti těmto
záměrům se starostové ohradili a pí-
semnou formou od krajského  zastu-
pitelstva po�adovali změnu stanovi-
sek při hlasování a  rozhodování.

Vyvrcholen í  sezonyVyvrcholen í  sezonyVyvrcholen í  sezonyVyvrcholen í  sezonyVyvrcholen í  sezony
fotba l i s tůfotba l i s tůfotba l i s tůfotba l i s tůfotba l i s tů

Jednoznačným vyvrcholením
�luknovské podzimní fotbalové sezó-
ny byl  13. listopadu zápas třetí ligy
mezi Slovanem Varnsdorf a pra�ský-
mi  Bohemians 1905. Nejvy��í ná-
v�těva - přes 1250 platících diváků
-  na vlastní ků�i poznala bouřlivou
atmosféru ligových zápasů včetně
agresivních pra�ských fanou�ků i
policejních tě�kooděnců, kteří  dů-
sledně oddělili hosty od ostatních
diváků, po příjezdu autobusů  je do-
nutili přejít zvlá�tním vchodem pří-
mo na stadion a před  vstupem pod-
robili ka�dého osobní prohlídce.
Samotné utkání mělo  vynikající
úroveň, obě mu�stva předvedla rych-
lý a pohledný fotbal.  Varnsdorf�tí
bohu�el podlehli 1:3, ale za předve-
dený výkon jim po  skončení v�ichni
poděkovali, stejně tak jako vítězům.
V dresu  Bohemians nastoupili i
hráči slavných jmen.

Oheň za někol ik  mi l iónůOheň za někol ik  mi l iónůOheň za někol ik  mi l iónůOheň za někol ik  mi l iónůOheň za někol ik  mi l iónů
v rožanské t ržn ic icv  rožanské t ržn ic icv  rožanské t ržn ic icv  rožanské t ržn ic icv  rožanské t ržn ic ic

Sváteční pohodu přeru�ilo 17.
listopadu odpoledne mnohonásobné
houkání po�ární sirény. Na�e hasič-
ské jednotky vyrá�ely k zásahu  na
vietnamskou tr�nici do Ro�an, kde
v krátké chvíli lehly popelem  plátě-
né přístře�ky i zbo�í v nich vystave-
né a na tr�nici za  Balatonem zůsta-
ly jen pokroucené kovové konstrukce
a ohořelé  zbytky stěn. Sedm hasič-
ských jednotek v�ak před roz�ířením
po�áru  uchránilo okolní objekty a
dal�í část tr�nice. �koda byla  vyčís-
lena na několik milionů korun.

Vše o  p ivuVše  o  p ivuVše  o  p ivuVše  o  p ivuVše  o  p ivu
Zajímavou a netradiční formu

měla 24. listopadu vernisá� výsta-
vy  Pivních kuriozit, kterou připra-

vil Klub sběratelů Sprévar �luknov
ve výstavní síni Kulturního domu a
na ní� příchozí hned u dveří  obdr-
�eli �jedno orosené�. Místní sběra-
telé na ní soustředili části  svých roz-
sáhlých sbírek obsahujících pivní
korunky, papírové tácky,  pivní eti-
kety, lahve, propagační materiály a
poutače pocházející  nejen z České
republiky nebo sousedních zemí, ale
i z jiných  světadílů.

Tur is té  a  cyk l i s té  seTur is té  a  cyk l i s té  seTur is té  a  cyk l i s té  seTur is té  a  cyk l i s té  seTur is té  a  cyk l i s té  se
maj í  na  co těš i tmaj í  na  co těš i tmaj í  na  co těš i tmaj í  na  co těš i tmaj í  na  co těš i t

Příprava na otevření nových pře-
shraničních turistických stezek se
přiblí�ila k závěru.Na čtyřech vy-
braných místech - Královka -  Tau-
benheim, Fukov - Oppach, Králov-
ství Černý rybník - Neusalza Bad
Strasse a Království Jitrovník - Fri-
edersdorf Blockhaus - byly  odbor-
nou firmou pověřenou minister-
stvem vnitra v listopadu osazeny
oválné tabule se státním znakem a
informační tabule s popisem  re�i-
mu přechodu. Na�i pě�í turisté nebo
cyklisté se tak opět lépe  dostanou
za turistickými zajímavostmi na
druhé straně hranice.

Olympi jské  medai leOlympi jské  medai leOlympi jské  medai leOlympi jské  medai leOlympi jské  medai le
zůsta ly  ve  Š luknovězůsta ly  ve  Š luknovězůsta ly  ve  Š luknovězůsta ly  ve  Š luknovězůsta ly  ve  Š luknově

Ji� pátý ročník regionálního kola
Ekologické olympiády uspořádala
ve svých prostorách Střední lesnic-
ká �kola o víkendu 11. a 12.  listopa-
du. Zá�titu nad olympiádou převza-
li ministr �ivotního  prostředí Libor
Ambrozek a starosta �luknova Ing.
Milan Kořínek.

Deset dru�stev ze základních
�kol Ústeckého kraje se sna�ilo po
oba soutě�ní dny správně vyplnit
zadání ekologického testu a  obstát
ve zkou�ce praktických znalostí
z přírodovědných oborů.  Závěr so-
botního dopoledne patřil vyhlá�ení
vítězů. Třetí místo  obsadil tým Z�
Chrastava 2, druhé místo pak dru�-
stvo Z� �luknov 2  ve slo�ení �ti-
bingrová, Skotnicová, Koukol a pal-
mu vítězství si  odnesla sestava Z�
�luknov 1 ve slo�ení Fráňová, So-
chorová, Sokol.

!"
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 ... v�echny své příznivce na první koncert nového
roku  2006. V sále Domu kultury se sejdeme ve
středu 25. ledna v 19  hodin. Tento večer je
věnován áriím ze známých českých i  světo-
vých oper a vystoupí v něm sólisté ND Pra-
ha SIMONA  PROCHÁZKOVÁ (soprán) a
PAVEL ČERVINKA (baryton). Klavírní  do-
provod a průvodní slovo budou patřit JARO-
MÍRU �ALAMOUNOVI.

Simona Procházková vystudovala JAMU
a od roku 1992 je  sólistkou Státní opery Pra-
ha (hostuje v ND). Ztvárnila řadu  vrchol-
ných postav známých oper a my ji usly�íme
m. j. jako  Rusalku, Vendulku z Hubičky, Te-
rinku z Jakobína nebo Zuzanku z  Figarovy
svatby. S. Procházková vystupuje rovně� na
mnoha  dal�ích operních scénách a spolu-
pracuje se �pičkovými  symfonickými orchestry.

Pavel Červinka je absolventem pra�ské konzer-

vatoře, kde  studoval zpěv u předních operních
pěvců. Působil v divadlech v  Liberci a Ostravě a

od roku 1981 je sólistou ND Praha. Na
svém  kontě má řadu významných bary-
tonových rolí - nám se představí  m. j. jako
Vladislav z Dalibora, Germont z La Tra-
viaty nebo  Kalina z Tajemství. P. Červin-
ka hostuje v mnoha na�ich  divadlech, spo-
lupracuje s rozhlasem a televizí a
koncertuje  té� v zahraničí. Jaromír �ala-
moun vystudoval pra�skou konzervatoř a
jeho  doménou je operní divadlo a práce
korepetitora (od roku 1988 v  ND Praha).
Má za sebou stovky koncertních vystou-
pení doma i v  zahraničí.

Vá�ení přátelé, věříme, �e si nenechá-
te ujít tento výjimečný  hudební zá�itek a

tě�íme se na shledání!
Za výbor KPVH Lenka Hou�vičková

Vánoční prázdniny u� jsou
minulostí a máme tu nový rok.
Uteče  to jako voda a bude tu
pololetní vysvědčení. Máte tedy
určitě  spoustu �práce� ve �kole,
zvlá�tě ti, kteří chtějí nějakou tu
známku je�tě honem vylep�it. A
venku je krásná zima, která  ur-
čitě láká k zimním radovánkám.
Zkrátka, toho volného času  moc
nebude. Přesto Vám jako v�dy
nabízíme alespoň doplňovačku,
aby její pravidelní lu�titelé ne-
při�li zkrátka. Co s ní, určitě
víte, jen pro jistotu: zamračená
políčka nevyplňujte, ta  usměva-
vá naopak skrývají tajenku.

Nemusíme snad u� ani zdů-
razňovat, �e z těch, kteří ji správ-
ně  vylu�tí a po�lou do 25. 1. na
adresu redakce (�N, Městský
úřad  �luknov, nám. Míru 1) nebo
vhodí do schránky na budově
radnice  či městské knihovny,
budou vylosováni výherci volné
vstupenky  do kina Dukla. Ti,
kteří nakreslí nějaký hezký ob-
rázek, nebo  napí�í pár ver�íků
na téma ZIMA, mohou, pokud
budou vylosováni,  získat pastel-
ky nebo vodovky, či fixy.

DìtskýDìtskýDìtskýDìtskýDìtský
koutekkoutekkoutekkoutekkoutek

KPVH  ZVE ...

�

Vánoce
(Tereza a Bára Tě�íkovy)
Kapr plave ve vaně
sníh tu stále není
cukroví je hotové
a Je�í�ek letí.

Kapr u� je na pánvi
cukroví se mlsá
Je�í�ek je nad námi
a na sníh se čeká.

A u� je i po večeři
Je�í�ek nám naděluje
radosti je vskutku dosti
a� na ten sníh - kde je?

Zdá se Vám lu�tění
tě�ké, nebo naopak vel-
mi lehké? Mů�ete tedy
vymyslet úkol pro své
vrstevníky sami. Ať u�
půjde o  doplňovačku,
nebo obyčejnou hádan-
ku. Pokud Vá� pokus
bude  zdařilý a otiskne-
me ho v Dětském kout-
ku. A odměna? Ta Vás
také nemine. Čekají na
Vás  volňásky do kina.

☺ mužské jméno

☺ # dravý pták

☺ # # velmoc

☺ # # družka jelena

☺ # živel

☺ # hmotnost

☺ # první muž

☺ # Mikuláš a ...

☺ # # otáčí hlavou

☺ # pozdrav
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KuželkářiKuželkářiKuželkářiKuželkářiKuželkáři
o Vánocícho Vánocícho Vánocícho Vánocícho Vánocích
nelenošilinelenošilinelenošilinelenošilinelenošili

Oddíl ku�elek ve �lukno-
vě uspořádal v prosinci 2005
ji� 3.  ročník Vánočního tur-
naje v ku�elkách pro neregis-
trované hráče.

Letos se tohoto vánočního
zápolení zúčastnilo �estnáct
hráčů.  Nejstar�ím z nich byl
zároveň vítěz tohoto turnaje
p. Jirka  BROM (68 let), nao-
pak nejmlad�ím hráčem  byl
Ferry MRÁZ (28  let), jedinou
zástupkyní ně�ného pohlaví
na turnaji byla p.  Dana Hro-
bárová.

Děkujeme pánům KOL-
DANOVI, KOTRLOVI a
BENDLOVI za uskutečnění
tohoto turnaje. Do dal�ího
ročníku zveme i ostatní nere-
gistrované sportovce a spor-
tovkyně - ku�elkáře.

HODU ZDAR!

Výs ledné pořadí  VánočníhoVýs ledné pořadí  VánočníhoVýs ledné pořadí  VánočníhoVýs ledné pořadí  VánočníhoVýs ledné pořadí  Vánočního
turna je  nereg is t rovanýchturna je  nereg is t rovanýchturna je  nereg is t rovanýchturna je  nereg is t rovanýchturna je  nereg is t rovaných

kuže lkářů :kuže lkářů :kuže lkářů :kuže lkářů :kuže lkářů :
1. Jiří Brom,
2. Vilda Stibor,
3. Pavel Novotný,
4. Radek  Pálinká�,
5. Slavomír Syrový,
6. Dana Hrobárová,
7. Petr Janda,
8. Ladoslav �ic,
9. Ferry Mráz,
10. Jarda Hrobár,
11. Karel  Novák,
12. Jindra Kafka,
13. Jiří Morkus,
14. Petr Roháček,
15. Pavel Huml,
16. Zdeněk Brom.

Kam za kulturou naKam za kulturou naKam za kulturou naKam za kulturou naKam za kulturou na

�luknovsku v roce 2006�luknovsku v roce 2006�luknovsku v roce 2006�luknovsku v roce 2006�luknovsku v roce 2006
Tradiční dětské akce, taneční zábavy, trhy, slavnosti,  koncerty,

výstavy
(změna termínu vyhrazena, podrobné informace  před jednotli-

vými akcemi v místním tisku a na  plakátech)

LEDENLEDENLEDENLEDENLEDEN
25. 1. Koncert KPVH - sál DK �luknov
28. 1. Maturitní ples SL� - sál DK �luknov

ÚNORÚNORÚNORÚNORÚNOR
4. 2. Ledobál
5. 2. 46. Brtnické ledopády

10. 2. Masopustní průvod �luknovem - dětské ma�kary
v  doprovodu učitelek M� a Z� a hudby �áků ZU�

11. 2. Sportovní bál.
12. 2. Karneval - tradiční ma�karní bál pro děti  se soutě�emi

- sál DK �luknov
14.  2. Valentýnské cukrovinky - prodej na náměstí Míru

ve  �luknově
15. 2. KONCERT KPVH - sál DK �luknov
18. 2. Ples Obchodní akademie Rumburk - sál DK �luknov

BØEZENBØEZENBØEZENBØEZENBØEZEN
22. 3. Koncert KPVH - sál DK �luknov

Po celý měsíc BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY
Městská knihovna -  děti, které se přihlásí v tom-

to měsíci, mají do konce roku  členství v knihovně
zdarma.

Podìkování sponzoroviPodìkování sponzoroviPodìkování sponzoroviPodìkování sponzoroviPodìkování sponzorovi
Trenéři a vedoucí �luknovské

kopané nejmlad�ích �áčků - elévů
by touto cestou chtěli poděkovat
panu Radkovi PÁLINKÁ�OVI za
krásné ukončení podzimní fotbalo-
vé sezóny 2005.

Těsně před koncem roku 2004, 30. prosince, se v Zá-
meckém parku se�la desítka mu�ů na ji� druhém ročníku
Prakiády - Přeboru �luknovska ve střílení na cíl z praku.
Střílelo se o lahev �ampaňského pro vítěze, kterým se stal
p. Jiří Dudáček. Na snímku loňský vítěz p. Jan Chajdur.
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Má te  prá vo  vo l by,Má te  prá vo  vo l by,Má te  prá vo  vo l by,Má te  prá vo  vo l by,Má te  prá vo  vo l by,
má te  mo ž n o st výběrumá te  mo ž n o st výběrumá te  mo ž n o st výběrumá te  mo ž n o st výběrumá te  mo ž n o st výběru

Být studentem SO�, SOU,
U a Pr� ve �luknově má řadu
výhod. Jednou z nich je �iro-
ká  �kála uplatnění se na trhu
práce. Čím se mů�ete stát?
1. sociálním pracovníkem
2. pekařem
3. prodavačem
4. �vadlenou, krejčím
5. podnikatelem
6. obchodníkem
7. kuchařem, pomocníkem
v kuchyni

Více informací o �kole zís-
káte na internetové adrese:
www.sos- sluknov.cz., nebo na
Dnu otevřených dveří 10. 1.
2006. (Po telefonické  dohodě
kdykoli mimo určené termí-
ny).

Loňský rok se nesl ve zna-
mení rekordního počtu stu-
dentů - jaký bude ten  pří�tí?
Pojďme jej společně ovlivnit!

Studenti
SO� �luknov

Cesta k lidemCesta k lidemCesta k lidemCesta k lidemCesta k lidem

VVVVVarnsdorfská �kolaarnsdorfská �kolaarnsdorfská �kolaarnsdorfská �kolaarnsdorfská �kola

s novým názvems novým názvems novým názvems novým názvems novým názvem
SO�, SOU, OU a Pr� ve

Varnsdorfu, Bratislavská
2166 je od 1.  1. 2006 přejme-
nována na Střední �kolu slu-
�eb a cestovního  ruchu.

Dne 20. ledna 2006 od 9 do
16 hodin se koná na vý�e uve-
dené  adrese Den otevřených
dveří. Tým pedagogů ochotně
zájemcům  poradí  a poskyt-
ne ve�keré informace o nabí-
zených studijních a  učebních
oborech z oblasti slu�eb ( gas-
tronomie, cest. ruch,  kosme-
tika, kadeřnictví, ekonomika
slu�eb), oděvnictví a  textilu,
speciálního �kolství. V�ichni
náv�těvníci jsou  srdečně zvá-
ni.

Informace osobně nebo na
telef. č. 412 372 456 (sekreta-
riát,  pí. Flugrová).

Za střední �kolu slu�eb a
cestovního ruchu
Ing. Petr Jakubec, ředitel

Ústav sociální péče v Horní Poustevně (areál Vilémov) se
stal opět cílem  na�í cesty. 14. listopadu jsme společně s něko-
lika studenty na�í �koly  nav�tívili klienty ji� zmíněného ústa-
vu.

Studenti klientům zahráli úryvek ze známé pohádkové di-
vadelní hry Jana  Drdy - Hrátky s čertem. I tentokrát jsme
společně poseděli, zazpívali  si. Atmosféra, která v ústavu
panovala, byla vskutku neopakovatelná.  Příjemně jsme strá-
vili dopoledne.

Cesta zpět byla ve znamení dobré nálady a nad�ení do dal-
�í práce: �Čím  potě�íme na�e přátele pří�tě?�

Děkujeme klientům, zaměstnancům a vedení ústavu za
jedinečnou  příle�itost k navazování a rozvíjení nových vzta-
hů. Být spolu, mít na  sebe čas, je podmínkou. Poděkování
nále�í rovně� vedení na�í �koly,  které umo�nilo cestu usku-
tečnit.

Mgr. Kamila �vecová, učitelka Střední �kola slu�eb
a cestovního ruchu Varnsdorf

Foto: P. Moučka
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Manželství uzavřeli:Manželství uzavřeli:Manželství uzavřeli:Manželství uzavřeli:Manželství uzavřeli:
Jaroslav Volf a Kateřina
Ločárková
Franti�ek Janda a Matilda
Tipanová

Rozloučili  jsme se s :Rozloučili  jsme se s :Rozloučili  jsme se s :Rozloučili  jsme se s :Rozloučili  jsme se s :
panem Janem Hr�elem
panem Eduardem Grösse-
rem
panem Vojtěchem Patka-
ňem
paní Věrou Holmanovou
panem Martinem Bilkou
paní Helenou Valentovou

* * *

Blahopřejeme občanům, kteříBlahopřejeme občanům, kteříBlahopřejeme občanům, kteříBlahopřejeme občanům, kteříBlahopřejeme občanům, kteří
se v prosinci  loňského rokuse v prosinci  loňského rokuse v prosinci  loňského rokuse v prosinci  loňského rokuse v prosinci  loňského roku
dožili   životních jubileí:dožil i   životních jubileí:dožil i   životních jubileí:dožil i   životních jubileí:dožil i   životních jubileí:

60 let60 let60 let60 let60 let
pp. Antonín Braunstein,
Věra Pénteková, Krista
Neuwirtová, Eva  Vrbická,
Václava Nováková, Bed-
řich Allermann

65 let65 let65 let65 let65 let
pp. Günter Schneider, Ján
Bilý, Helena Bilá, Franti-
�ek Plch,  Tomá� Nanáčik,
Bla�ena Hochmannová,
Ivan Kolomazník, Dagmar
Baumová

70 let70 let70 let70 let70 let
pp. Ev�en Polívka, Josef
Pajer, Eva Kolomazníková,
Jaroslava  Ho�ková, Jin-
dřich Grünwald, Jarmila
Henychová

75 let75 let75 let75 let75 let
pp. Vlasta �mídová, Pavlí-
na �tíchová

80 let80 let80 let80 let80 let
pp. Marie Pu�ová, Rudolf
Reintsch, Miloslav Zatočil,
Helena  Paděrová

81 let81 let81 let81 let81 let
p. Marie �tefáčková

Díky za hezké VánoceDíky za hezké VánoceDíky za hezké VánoceDíky za hezké VánoceDíky za hezké Vánoce
Stejně jako loni i letos

jsme mohli dopřát klien-
tům na�eho  ústavu krás-
nou sváteční atmosféru a
hezké vánoční svátky také
díky panu Dostálovi, který
nám věnoval tři vánoční
stromky.  Mnohokrát mu
tímto za jeho laskavost a
�tědrost děkujeme!

Jiří Petrnou�ek,
ÚSP �luknov

PoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkování
Budou tomu dva roky, co spo-

kojeně �ijeme v Domě s  pečova-
telskou slu�bou ve �luknově. O
příjemné prostředí se nám  sta-
rají vedoucí paní Hana Webero-
vá s kolektivem zaměstnanců.
Nepečují jen o čistotu a nezaji�-
ťují jen slu�by pro obyvatele
domu, ale věnují jim ve�kerou
pozornost.

Chci touto cestou poděkovat
v�em zaměstnancům za blaho-
přání a  květiny k mým sedmde-
sátým narozeninám. Rovně� dě-
kuji Sboru pro  občanské
zále�itosti při MěÚ ve �luknově
za věcný dárek.

Jaroslava Ho�ková,
DPS �luknov

Srdečně děkuji Městské-
mu úřadu ve �luknově a
Sboru pro  občanské zále-
�itosti za blahopřání a věc-
ný dárek k mým 75.  naro-
zeninám, které jsem
oslavila na konci listopadu
2005.

Margita Novotná,
Císařský

VzpomínkyVzpomínkyVzpomínkyVzpomínkyVzpomínky
Dne 25. 12. 2005 uplynulo ji�

5 smutných let ode dne, kdy  do-
tlouklo dobré srdce mého man-
�ela, p. Jana Bilka. Stále  vzpo-
mínají synové Ladislav, Josef a
dcera Emílie s rodinami,  vnou-
čaty a pravnoučaty. Měli jsme ho
v�ichni moc rádi.

I. Bilková

85 let85 let85 let85 let85 let
p. Franti�ek Vejnar

86 let86 let86 let86 let86 let
pp. �tefan Bób, Markéta
Michalíčková

90 let90 let90 let90 let90 let
p. Bo�ena Hlinovská

91 let91 let91 let91 let91 let
p. Květu�e Koppová

92 let92 let92 let92 let92 let
p. Marie Tkáčová

V�em oslavencům
přejeme hodně �těstí,
spokojenosti a pevného
zdraví.

Přijďte mezi násPřijďte mezi násPřijďte mezi násPřijďte mezi násPřijďte mezi nás
Dětský pěvecký sbor

��enováček� při městě Vel-
ký �enov přijímá v lednu a
únoru 2006 opět nové čle-
ny.

Zkou�ky sboru jsou ka�-
dý pátek od 15.30 do 18.00
hodin na městském úřadě
ve Velkém �enově (vstup
zadním vchodem). Sbor
nav�těvují chlapci i dívky
z Dolní Poustevny, Vilémo-
va, �luknova, Rumburka a
Velkého �enova.

Zájemci se mohou při-
hlásit u vedoucí sboru paní
Millerové na tel. č. 412  391
010, nebo mobil 721 153
129 denně po 20. hodině
nebo ka�dý pátek  přímo na
zkou�ce.

L. Millerová

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Společenská krSpolečenská krSpolečenská krSpolečenská krSpolečenská kronikonikonikonikonikaaaaa

***** ***** *****

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dne 6. 1. 2006 uplynul rok
ode dne, kdy nás nav�dy opusti-
la na�e milovaná man�elka, ma-
minka,babička a prababička
paní Anička Kroupová. Kdi jste
ji znali a měli rádi, věnujte jí s
námi tichou vzpomínku.

Man�el Zdeněk, syn Josef
a dcera Zděna s rodinami
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MÚve �luknově, odbor �ivotního prostředí
ve spolupráci s Aquatest, akreditovanou a

autorizovanou laboratoří, zaji�ťuje za zvýhod-
něnou cenu

odběry a rozbory pitné vody.
*Domovní studny

určeno pro studny a vrty, kde v posledním
roce nebyl proveden rozbor, studny s podezře-
ním na sní�enou kvalitu vody, nové zdroje pro
individuální zásobování

cena včetně DPH 998 Kč ( platba hotově při
odběru)

zahrnuje mikrobiologický a chemický rozbor
zdarma odběr, dopravné a manipulace

*Veřejné zásobování dle vyhlá�ky č. 252/
2004 Sb.

určeno pro restaurace, hotely, penziony, stra-
vovací zařízení, veřejné  studny, �koly apod.

krácený rozbor a odběr vzorku

V různých starých němec-
ky psaných časopisech a vlas-
tivědných kronikách jsou
uveřejněny pověsti ze �luk-
novska, čili z kraje pod báj-
nými vrchy Tol�tejnem,  Hra-
zeným, Dymníkem, Vlčí
Horou a Tanečnicí. V �edesá-
tých letech některé z  nich
upravil Franti�ek Nečásek do
známé kní�ky Rumburský
skrojek. Později  vycházely
dal�í české překlady těchto
pověstí v některých místních
novinách  a publikacích. Jed-
ním z  nejobsáhlej�ích počinů
bylo �samizdatové� vydání
pověstí celého �luknovska z 
pera �luknovského historika
a malíře ing.  Borise Tranti-
ny. Z uvedených prací začal
v osmdesátých letech 20. sto-
letí  tehdej�í �luknovský uči-
tel hudby Igor Heinz některé
pověsti upravovat tak,  aby
byly přijatelné i pro jeho teh-
dy pětiletou dcerku Barborku
a vůbec pro  malé děti. Vzni-
kaly tak ov�em pohádky po-
někud odli�né od původních
pověstí.  Ostatně, dělali to tak
před ním i pan Fr. Nečásek a
dal�í autoři.

Postavu červánka Pumpo-
ta, stařečka Pramínkáře, po-

Starokatolickém kostele a
v galerii  Městského divadla
Varnsdorf.

Tyto ilustrace jsou také po-
u�ity v  kní�ce, která díky
Sdru�ení obcí a měst  �luk-
novska právě vychází a její�
slavnostní uvedení se připra-
vuje na 17. ledna 2006 v Do-
mě kultury ve �luknově, kde
budou kromě kní�ky vystave-
ny i  dal�í ilustrace varnsdorf-
ských dětí, je� se do kní�ky
pohádek ji� neve�ly.  Na ver-
nisá�i, která začíná v 17.30
se vedle flétnistky Terezy
Hamplové z  varnsdorfské
ZU� představí i dětský pěvec-
ký soubor �luknováček, kte-
rý povede  vý�e uvedená Bar-
borka Heinzová, kvůli ní�
vlastně pohádky vznikly a
která je  dnes ji� učitelkou M�
�luknov.

V současné době dopisuje
autor 2. část pohádek a to
z kraje pod vrchem  Tanečni-
ce (Mikulá�ovice, D. Poustev-
na ad.) a 3. část, která se bude
odehrávat na Tol�tejně a
v jeho podhradí (Varnsdorf,
Jiřetín p. J., Chřibská,
K.Lípa).

Jaromír Kulhánek

nocného Ády, jestřába Kvída
a jezinky Maděnky (ve 2. díle)
si autor vymyslel úplně. Po
zveřejnění  pohádek v 80. a
90. letech v Průboji, Děčín-
ském deníku a �luknovském
zpravodaji a po konzultacích
s nekompromisními dětskými
čtenáři - např.:  �nesmíte ji
nechat v té jeskyni umřít, i
kdy� by si to zaslou�ila!� au-
tor  tyto pohádky je�tě dopl-
nil a upravil. Vznikla tak prv-
ní řada pohádek s  názvem:

DOBROU NOC, PUMPO-
TE Pohádky ze �luknovska -
I. část - Pod bájným vrchem
Hrazeným, je� se odehrává ve
�luknově a jeho okolí (Králov-
ství, Císařský,  Ro�any, Ky-
jovské údolí).

U� po uvedení tohoto prv-
ního dílu pohádek ve �luknov-
ských novinách  přicházely od
místních dětí do redakce ob-
rázky k  pohádkám, které
tehdy  noviny zveřejnily. Kdy�
v roce 2005 přečetla tyto po-
hádky dětem ve  Varnsdorfu
učitelka výtvarného oddělení
ZU� Varnsdorf paní Jana
Mudrochová,  její �áci vytvo-
řili sérii pozoruhodných ilu-
strací, které byly úspě�ně  vy-
staveny v galerii Lidu�ka, ve

Pohádky ze Šluknovska vycházejí knižněPohádky ze Šluknovska vycházejí knižněPohádky ze Šluknovska vycházejí knižněPohádky ze Šluknovska vycházejí knižněPohádky ze Šluknovska vycházejí knižně

cena bez DPH 1274 Kč + 220 Kč zvýhodněné
dopravné

úplný rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 7910 Kč + 220 Kč zvýhodněné

dopravné
(platba fakturou na základě závazné objed-

návky)

Evidence objednávek do 31. 1. 2006
Akce se uskuteční pouze za předpokladu, �e

bude ze strany občanů i  podnikatelů projeven
vy��í zájem. Jen tak lze zajistit uvedené výhod-
né  ceny.

Odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a. s.
Úsek zku�ebních laboratoří
Geologická 4
152 00 Praha
Informace o chystané akci lze získat na od-

boru výstavby a �P MěÚ ve  �luknově.
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Advokát  V lad imír  D iv išAdvokát  V lad imír  D iv išAdvokát  V lad imír  D iv išAdvokát  V lad imír  D iv išAdvokát  V lad imír  D iv iš
oznamuje, �e otevřel v Rumburku,

v objektu České poji�ťovny a.s.,
Palackého 205,

pobočku advokátní kancelářepobočku advokátní kancelářepobočku advokátní kancelářepobočku advokátní kancelářepobočku advokátní kanceláře

Kvalitní a rychlé právní slu�by za přija-
telné ceny nejen v těchto  oblastech:

- sepis a posouzení smluv a smluvních
vztahů - převody nemovitostí

- soudní vymáhání pohledávek vč. exe-
kuce - pracovní a rodinné právo

- obch. agenda, zakládání firem, zápisy
do obch. rejstříku - daňové  poradenství

Objednejte si telefonicky schůzku a
přijďte se včas poradit se svými  právními
problémy.

Mgr.Vladimír Divi�,
Advokátní kancelář, Radniční 23/1,
405 02 Děčín
tel./fax: 412 523 478;
mob.: 731 575 960;
e-mail: akdivis@seznam.cz

Účetnictv í ,  daňovou ev idenc i ,  DPH,  mzdyÚčetnictv í ,  daňovou ev idenc i ,  DPH,  mzdyÚčetnictv í ,  daňovou ev idenc i ,  DPH,  mzdyÚčetnictv í ,  daňovou ev idenc i ,  DPH,  mzdyÚčetnictv í ,  daňovou ev idenc i ,  DPH,  mzdy
pro MO,  daně z  př í jmu  atd .pro MO,  daně z  př í jmu  atd .pro MO,  daně z  př í jmu  atd .pro MO,  daně z  př í jmu  atd .pro MO,  daně z  př í jmu  atd .

 Vám zpracujeme spolehl ivě ,  s  d louholetou Vám zpracujeme spolehl ivě ,  s  d louholetou Vám zpracujeme spolehl ivě ,  s  d louholetou Vám zpracujeme spolehl ivě ,  s  d louholetou Vám zpracujeme spolehl ivě ,  s  d louholetou
zkušenost í ,  za  so l idní   cenu.zkušenost í ,  za  so l idní   cenu.zkušenost í ,  za  so l idní   cenu.zkušenost í ,  za  so l idní   cenu.zkušenost í ,  za  so l idní   cenu.

 Homolkov i ,  J i ř íkovská 831/14,  Rumburk Homolkov i ,  J i ř íkovská 831/14,  Rumburk Homolkov i ,  J i ř íkovská 831/14,  Rumburk Homolkov i ,  J i ř íkovská 831/14,  Rumburk Homolkov i ,  J i ř íkovská 831/14,  Rumburk
 te l . č . :  412 334 967 nebo 728 033 047. te l . č . :  412 334 967 nebo 728 033 047. te l . č . :  412 334 967 nebo 728 033 047. te l . č . :  412 334 967 nebo 728 033 047. te l . č . :  412 334 967 nebo 728 033 047.

     Instalatér - topenáøInstalatér - topenáøInstalatér - topenáøInstalatér - topenáøInstalatér - topenáø

Alois BALDAAlois BALDAAlois BALDAAlois BALDAAlois BALDA

nabízí své služby nabízí své služby nabízí své služby nabízí své služby nabízí své služby vvvvv
oboru:oboru:oboru:oboru:oboru:

- rekonstrukce koupelen - koupelny na klíč -
vodovodní odpady - kanalizace - topení a jiné

rozumné ceny
 Alois BALDA  K. H. Borovského 809,

�luknov
tel. č.:  777 837 191, 602 837 191

UPOZORNÌNÍUPOZORNÌNÍUPOZORNÌNÍUPOZORNÌNÍUPOZORNÌNÍ
Uhelné sklady �luknov Uhelné sklady �luknov Uhelné sklady �luknov Uhelné sklady �luknov Uhelné sklady �luknov budou od 1. 1. 2006budou od 1. 1. 2006budou od 1. 1. 2006budou od 1. 1. 2006budou od 1. 1. 2006

přestěhovány do bývalého areálu ZNZpřestěhovány do bývalého areálu ZNZpřestěhovány do bývalého areálu ZNZpřestěhovány do bývalého areálu ZNZpřestěhovány do bývalého areálu ZNZ
(výkup), Zeyerova ul.  Objednávky přij ímáme(výkup), Zeyerova ul.  Objednávky přij ímáme(výkup), Zeyerova ul.  Objednávky přij ímáme(výkup), Zeyerova ul.  Objednávky přij ímáme(výkup), Zeyerova ul.  Objednávky přij ímáme
na tel.č.   412 386 329, mobil:  731328317na tel.č.   412 386 329, mobil:  731328317na tel.č.   412 386 329, mobil:  731328317na tel.č.   412 386 329, mobil:  731328317na tel.č.   412 386 329, mobil:  731328317

PRODÁM zahradu na Kří�ovém vrchu (ji�ní
svah) o celkové výměře  1006 m2. Pozemek je oplocen.
Na pozemku je zahradní domek s  pergolou a  kůlny na
nářadí a příslu�enství, dále květinové  záhony, záhony
na pěstování zeleniny, pařeni�tě a skleník. Na  pozem-
ku je 10 ovocných stromů. Zahradní domek má rozvod
elektrického proudu pro napětí 220 V stříd. Zdrojem el.
energie je benz. agregát o výkonu 1600 W.

Cena dohodou.  Tel.č.: 737 642 902 po celý den.
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nemusí shodovat s názory dopisovatelů. Uzávěrka ka�dého čísla  do 25. dne v měsíci. Nevy�ádané fotografie a rukopisy se
nevracejí.

 leden 2006 leden 2006 leden 2006 leden 2006 leden 2006
SO 7. 1. 16.00 hod. ANDĚL PÁNĚ - česká po-

hádka. Nová pohádka  plná laskavého �svatého
humoru� o zmatcích na zemi i v nebi.  Vstupné:
děti 49 + 1 Kč, dospělí 54 + 1 Kč.

SO 7. 1. 18.30 hod. �ÍLENÍ - český horor. Děj
filmu se  odehrává v blázinci, hlavní postavou je
markýz de Sade. Hrají:  Jan Tříska, Jaroslav Du-
�ek, Anna Geislerová a dal�í. Vstupné  69 + 1 Kč.

ÚT 10. 1. 18.30 hod. HRUBE� A MARE�
JSOU KAMARÁDI DO DE�TĚ -  česká komedie.
Příběh dvou kamarádů a setkání s reality show.
Vstupné 69 + 1 Kč.

ST 11. 1.  18.30 hod. DOBLBA! - česká kome-
die. Lhát a podvádět,  kdy� z toho něco kápne? Proč
ne! V hlavní roli Jaroslav Du�ek.  Vstupné 54 + 1
Kč.

ST 18. 1. 18.30 hod. ZLOMENÉ KVĚTINY -
komedie USA. Starý  mládenec (Bill Murray) se z
anonymního dopisu dozví, �e má  syna. Začne pá-
trat mezi v�emi svými milenkami... Vstupné 54 +
1 Kč.
ČT 19. 1. 18.30 hod. MŮJ MILÁČEK RÁ�E

6,65 - Klukovské drama  USA. Samotář Dick vy-
tvoří tajný spolek outsiderů. Mají vizi  míru, ale
zálibu ve zbraních... Vstupné 59 + 1 Kč.

SO 21. 1. 18.30 hod. DĚJINY NÁSILÍ - Krimi
USA. Tom vedl  spokojený rodinný �ivot do doby,
ne� překazil loupe� a stal se  hrdinou. Vstupné 59
+ 1 Kč.

ÚT 24. 1. 18.30 hod. EROS - Erotická vize o
lásce a sexualitě  z prostředí tří různých kultur.
MLÁDE�I NEPŘÍSTUPNO. Vstupné  59 + 1 Kč.

ST 25. 1. 18.30 hod. OBČANSKÁ VÝCHOVA -
krimikomedie. Pro  trojici mladých lidí je největ�í
touhou změnit svět, hlavně  svět bohatých. A tak
si ho mění dle vlastních pravidel.  Vstupné 59 + 1
Kč.

PÁ 27. 1. 18.30 hod. HARRY POTTER A OH-
NIVÝ POHÁR - Dobrodru�ný  film USA. Harry,
Ron a Hermiona na mistrovství světa v  famfrpálu
uvidí na obloze Znamení zla. A začne boj ... Vstup-
né  74 + 1 Kč.

Představení pro dětiPředstavení pro dětiPředstavení pro dětiPředstavení pro dětiPředstavení pro děti
ČT 19. 1. 10 a 13.30 hod. DOMA JE DOMA -

pásmo pohádek.  Vstupné: děti 9 + 1 Kč, dospělí 16
+ 1 Kč.

Majitelé průkazu tělesně posti�ených - sle-
va max. 50 % ze  vstupného.

Připravujeme na únorPřipravujeme na únorPřipravujeme na únorPřipravujeme na únorPřipravujeme na únor
2. 2. SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
9. 2. SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ

11. 2. 40 LET PANIC
14. 2. HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
15. 2. KURÝR 2
18. 2.  ANDĚL PÁNĚ
18. 2. KLETBA BRATŘÍ GRIMŮ
22. 2. A CO KDY� JE TO PRAVDA?
23. 2. WALLACE A GROMIT: PROKLETÍ

KRÁLÍKODLAKA
25. 2. KING KONG

Program Domu kultury ŠluknovProgram Domu kultury ŠluknovProgram Domu kultury ŠluknovProgram Domu kultury ŠluknovProgram Domu kultury Šluknov
leden 2006leden 2006leden 2006leden 2006leden 2006

2. 1. Schůze TJ PLASTON
9. 1. Schůze TJ PLASTON

10. 1. Zadáno pro KSČM
12. 1. 7 - 17.00 hod. prodej (fa CITEX)
15. 1. 14.00 hod. �RAMLÍK - nedělní taneční

odpoledne, vstupné  50 Kč
16. 1. Schůze TJ PLASTON
17. 1. 17.30 hod. Vernisá� výstavy dětských

ilustrací a  prezentace knihy �Dobrou
noc, Pumpote� - pohádky
ze �luknovska  Igora Heinze.
(Výstava je přístupná veřejnosti
v pracovní dny od 9 do 15 hodin,  v sobotu
od 10 do 12 hodin. Potrvá do 3. února 2006)

20. 1. 14.30 hod. Slavnostní vyhlá�ení výsledků
literární a  výtvarné soutě�e městské
knihovny

23. 1. Schůze TJ PLASTON
25. 1. 19.00 hod. KONCERT KPVH - Světové a

české operní árie -  Simona Procházková
(soprán), Pavel Červinka (baryton),
Jaromír  �alamoun (klavír)

26. 1. 10 - 17.00 hod. prodej obuvi (fa KOZA)
28. 1. 20.00 hod. MATURITNÍ PLES SL�
30. 1. Schůze TJ PLASTON

*     *     *

6. 2. Schůze TJ PLASTON
10. 2. MASOPUSTNÍ PRUVOD městem
12. 2. 14.00 hod. Dětský KARNEVAL

(velký sál DK)
13. 2. Schůze TJ PLASTON

Podrobné informace o jednotlivýchPodrobné informace o jednotlivýchPodrobné informace o jednotlivýchPodrobné informace o jednotlivýchPodrobné informace o jednotlivých
akcích též na plakátech.akcích též na plakátech.akcích též na plakátech.akcích též na plakátech.akcích též na plakátech.

!!!!!Program kina Dukla ŠluknovProgram kina Dukla ŠluknovProgram kina Dukla ŠluknovProgram kina Dukla ŠluknovProgram kina Dukla Šluknov

MP Šluknov 412 315 310,  602 881 677. Policie ČR Šluknov 412 386 333.MP Šluknov 412 315 310,  602 881 677. Policie ČR Šluknov 412 386 333.MP Šluknov 412 315 310,  602 881 677. Policie ČR Šluknov 412 386 333.MP Šluknov 412 315 310,  602 881 677. Policie ČR Šluknov 412 386 333.MP Šluknov 412 315 310,  602 881 677. Policie ČR Šluknov 412 386 333.
Hasiči Šluknov 412 386 222. Pohotovost  Velký Šenov  412 391 444.Hasiči Šluknov 412 386 222. Pohotovost  Velký Šenov  412 391 444.Hasiči Šluknov 412 386 222. Pohotovost  Velký Šenov  412 391 444.Hasiči Šluknov 412 386 222. Pohotovost  Velký Šenov  412 391 444.Hasiči Šluknov 412 386 222. Pohotovost  Velký Šenov  412 391 444.


