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Minulé číslo na�ich novin se
v souhrnu vrátilo k věcem, kte-
ré se   staly v loňském  roce a

redakce je chtěla jako dů-
le�ité nebo    zajímavé
znovu připomenout.
Mnohé z nich se dál
vyvíjely a  součas-
ný  stav  připome-
nutým zprávám u�
ne- odpovídá. Na ji-
ném místě  dne�ní-
ho čísla se tak objevu-

je  dotaz na  odmítnutí
stavby marketu    na  tr�nici
v Ro�anech a podiv nad zamí-
tavým stanoviskem zas-  tupi-
telstva, které prý nebere ohled

na potřeby občanů. Skutečnost
je ale naprosto  jiná. Zastupi-
telstvo návrh stavby, o   které
původní  článek pí�e,  zamítlo
proto, �e měla stát za prvním
benzinovým  čerpadlem  smě-
rem na Královku, umístění by
neodpovídalo územnímu plá-
nu, je�tě víc by zkomplikovala
místní  dopravní poměry, zni-
čila by dal�í část přírody, kte-
rá na  Královku bezprostředně
navazuje a dalo by se předpo-
kládat, �e  mno�ství nakupují-
cích  turistů  by  zničilo  klid
v této rekreační  oblasti. Navíc
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Maturanti  před finišemMaturanti  před finišemMaturanti  před finišemMaturanti  před finišemMaturanti  před finišem
Do cílové rovinky svého stu-

dia dorazili  studenti Střední
lesnické  �koly  ve �luknově,
obor  lesní hospodářství, kteří
se 28. ledna 2006 se svou tříd-
ní profesorkou Gabrielou Kreb-
sovou bavili na sále Domu kul-
tury  při  svém maturitním
plese.
Jako  �rů�e mezi  trním�  tu

zářila jediná dívka mezi lesáky
Olga Dvořáčková, která je prv-
ní zástupkyní ně�ného pohla-
ví v tomto oboru nejen v histo-
rii  �luknovské  �koly,  ale  i  v
republice.
Nálada byla po celý večer -

od slavnostního nástupu, přes
�pasování� a� po losování a roz-
dělení bohaté tomboly - výbor-
ná.
Nezbývá ne� přát v�em stu-

dentům, aby ve stejné pohodě
a s úsměvem zvládli i závěreč-
ný studijní �fini�� - maturitní
zkou�ku.
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se  zastupitelstvo  opíralo  i  o
petici právě občanů  Královky,
kteří proti stavbě protestovali.
Investorům  jsme   nabízeli, �e
mohou bez problémů market
postavit  v bývalém Bytexu,
který  je  pro  takové  vyu�ití
územním plánem určen, s tím
ale oni  nesouhlasili. Nakonec
se letos nový market v Bytexu
postaví, ale   investorem bude
zcela jiná společnost. To, co se
na staveni�ti  dnes děje, sou-
visí jen s přípravou stavby, ale
přesný a detailní  projekt znám
zatím není. Není tedy vylouče-
no, �e v obchod-ním  areálu se
mů�e objevit dal�í malá benzin-
ka. Pokud její stavba  bude vy-
hovovat v�em zákonným usta-
novením,  není  důvod  ji
nepovolovat, proto�e její provoz
je obchodním rizikem investo-
ra.
Naprosto nepodlo�ené jsou

ale zprávy o odklonění dopra-
vy kolem  Ro�anského rybníka
a o stavbě větrných elektráren
v tomto  prostoru. Tyto názory
jsou u� téměř rok staré, vysvět-
lené a  jednoznačně zamítnuté
a nikdo  ze  zastupitelů nebo
pracovníků  úřadu se jimi dáv-
no nezabývá. Zastupitelé na-
�těstí sly�í názory  občanů a ro-
zumné  argumenty  bere  při
rozhodování v potaz. Konečný
závěr  ale  obvykle  nevyhoví
v�em a pak se objeví nové �za-
ručené    zprávy�  o nekompe-
tentnosti tohoto orgánu.
Jeden z nepodepsaných ale

rozumných dopisů chválí zahá-
jení prací  na zámku, ale jeho
autorka se podivuje nad  tím,
�e  v plánu  jeho   uspořádání
není obřadní síň nebo zahrad-
ní restaurace.
Opět  jde o  nedorozumění,

proto�e se ka�dý z náv�těvníků
zámku mohl při   slavnostech
Letnic osobně přesvědčit a ve
v�ech koncepcích i  zpracova-
ných projektech  je  v prvním
poschodí velký sál, který  bude
slou�it  jako obřadní síň,  jako
slavnostní sál pro velká  shro-
má�dění i jako koncertní pro-
stor. Budou se v něm pořádat
i   komorní divadelní předsta-
vení a dal�í společenské, kul-
turní i  vzdělávací akce. Nepo-

čítá se přímo se zámeckou re-
staurací, ale  zcela  jistě bude
v přízemí zámecká cukrárna se
zahradním  posezením v mís-
tech, kde za na�eho mládí byl
krásný rů�ový sad.  Předpoklá-
dáme, �e v nabídce budou kro-
mě cukrovinek, dortů, kávy  a
zmrzliny i nápoje v�eho druhu,
tak�e spokojen by měl být ka�-
dý  náv�těvník. Některé míst-
nosti zámku ale osídlí úřední-
ci, i kdy�  se to pisatelce nelíbí,
proto�e předpokládáme, �e bu-
dou  nabídnuty jako úřadovna
některé z bank, poji�ťoven, ob-
chodních  zastoupení nebo ces-
tovní kanceláři, proto�e provoz
zámku bude  finančně nároč-
ný a  je  třeba na něj  vydělat.
Tak�e úředníky zde  najdeme,
ale podotýkám, �e slovo �úřed-
ník� u� dnes není hanlivé,  ale
znamená spí�e označení člově-
ka, který dělá svou  adminis-
trativní a obchodní práci pro
občany a zákazníky a se   zá-
jmem o jejich spokojenost.
Do třetí skupiny, do dopisů

nepodepsaných,  jízlivých  a
hloupých,  patří ten, ze které-
ho vyjmu jen pár otázek, které
jsou rozumné a  které je potře-
ba vysvětlit, ostatní pomluvy a
útoky pominu.   Pisatelka  se
mimo jiné ptá, zda bude město
přispívat �luknovákům na ná-
kup satelitních souprav,  jako
tomu bylo v případě Ro�an.
Odpovídám,  �e  nebude.

V Ro�anech kvůli terénu nee-
xistovalo jiné  ře�ení, ne� sate-
litní příjem, a proto bylo roz-
hodnuto o  finanční   podpoře.
Ve �luknově  je zhor�ený stav
příjmu přechodný, souvisí  se
změnou  systému  vysílání,
s jeho přechodem na digitální,
navíc  chyba v zaji�tění kmito-
čtů  pro  příjem  Novy  byla
v republikových    orgánech  a
město ze svého rozpočtu nemů-
�e tyto zále�itosti  platit za jiné.
Navíc  část města má příjem
analogového signálu z  Buko-
vé hory dobrý, dal�í část přijí-
má signál z převaděče Pytlák  a
opět v dobré kvalitě a celé síd-
li�tě a střed města má k  dis-
pozici kabelovou televizi. Na ně-
kterých  objektech  jsou
společné antény, které mohou
přijímat a předávat kvalitní sig-

nál  dál, tak�e finanční příspě-
vek města  jako nesystémový
poskytovat  nebudeme. Bude-
me  se pouze  sna�it urychlit
přechod na digitální   vysílání
prostřednictvím Ústeckého
kraje, prostřednictvím   Sdru-
�ení pro  rozvoj �luknovska a
dal�ích politických kroků.
Dal�í otázka v dopisu se tý-

kala  současného  stavu míst-
ních   komunikací. Zmiňoval
jsem se o tom na jiném místě
novin - v  tomto případě jde jed-
noznačně o na�i chybu, o pod-
cenění situace  a o nemo�nost
nápravy za současných podmí-
nek. Omluva  je  to   nejmen�í,
co teď mohu udělat.
Pokud jde ale o solení chod-

níků,  ka�doročně se dostává-
me do sporů s ochránci �ivot-
ního  prostředí,    kteří  proti
solení ostře protestují, a tak se
situace  ře�í  v�dy   případ  od
případu.
Zákaz solení ve městě nikdo

nevydal a výpověď  nikdo pro-
to nedostane. Na�e  snaha  je
soli pou�ívat co nejméně a  sy-
pat drobným  �těrkem. Ka�dý
způsob je ale vhodný pro jiné
teplotní a sněhové podmínky a
tak zase není mo�né uspokojit
v�echny názory.
Poslední  poznámka,  ale

skutečně stručně - nový mar-
ket ve  �luknově. Snaha vede-
ní města  je ho ve �luknově a
nejspí� směrem  na Císařský,
postavit. Bohu�el, investoři se
do na�eho města  příli� nehr-
nou, proto�e se zdá, �e kupní
síla na�ich lidí i  náv�těvníků
z Německa se pomalu sni�uje
a proto obchodníci stále  víc a
víc počítají a dlouhodobý výnos
zva�ují.
Na�e jednání se  vedou dál

a zatím to vypadá tak, �e jedi-
ně obchodní politika  Lidlu chce
postavit obchod v ka�dém měs-
tě nad 5 tisíc obyvatel.  Ov�em
pověst tohoto řetězce je poně-
kud slab�í, předev�ím   vzhle-
dem ke vztahu k přírodě, a tak
budeme při vyjednávání dbát
i na tuto oblast. Jakmile dojde
k posunu  jakýmkoli  směrem,
budeme občany informovat!�

Ing. Milan KořínekIng. Milan KořínekIng. Milan KořínekIng. Milan KořínekIng. Milan Kořínek
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Úřední hodiny na radnici  stále platíÚřední hodiny na radnici  stále platíÚřední hodiny na radnici  stále platíÚřední hodiny na radnici  stále platíÚřední hodiny na radnici  stále platí
Počátkem roku se zejména v souvislosti s účinností no-

vého  správního řádu objevila v médiích i mezi veřejností
řada informací  o ru�ení úředních hodin na úřadech. Ně-
kteří lidé si nový zákon  vysvětlili tak, �e na úřad mohou
přijít kdykoliv. Úřední hodiny  v�ak stále platí a je na úřa-
du, kdy a v jakém rozsahu si je určí.  Obecně se vychází
z toho, �e úředníci mají část pracovní doby   vyhrazenou
pro jednání s občany a ve zbytku pracovní doby plní  ostat-
ní pracovní úkoly - často i mimo budovu úřadu v terénu.
Roz�íření úředních hodin na v�echny pracovní dny by pro-
to  znamenalo - zejména v poměrech malých úřadů - po-
třebu nových  pracovních sil.
Rádi bychom proto ujistili �luknovskou veřejnost, �e nanananana

úřúřúřúřúředních  hodinách �luknovskéedních  hodinách �luknovskéedních  hodinách �luknovskéedních  hodinách �luknovskéedních  hodinách �luknovské radnice se nic neměníradnice se nic neměníradnice se nic neměníradnice se nic neměníradnice se nic nemění a
v této době  jsou pro   občany v�ichni odborní pracovníci
městského úřadu k dispozici k  ře�ení jejich úředních zále-
�itostí. Samozřejmostí na na�em úřadě  je i to, �e po přpo přpo přpo přpo před-ed-ed-ed-ed-
chozí dohoděchozí dohoděchozí dohoděchozí dohoděchozí dohodě (právě s ohledem na to, aby  dotčený pracov-
ník úřadu byl v určený den a hodinu na úřadě k  dispozici)
lze zále�itosti vyřídit i mimo úřední hodiny v pracovní  době
úřadu.

ÚřÚřÚřÚřÚřední hodiny: pondělí a střední hodiny: pondělí a střední hodiny: pondělí a střední hodiny: pondělí a střední hodiny: pondělí a středa od 7.30 do 11.30 a odeda od 7.30 do 11.30 a odeda od 7.30 do 11.30 a odeda od 7.30 do 11.30 a odeda od 7.30 do 11.30 a od
12.30 do  16.30 hodin.12.30 do  16.30 hodin.12.30 do  16.30 hodin.12.30 do  16.30 hodin.12.30 do  16.30 hodin.
Pracovní doba: Pracovní doba: Pracovní doba: Pracovní doba: Pracovní doba: pondělí 7.30  - 11.30 a 12.30  - 16.30

hodin, , , , , úterý  7.30 - 11.30 a 12.30 - 15.00 hodin, středa
7.30 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hodin, čtvrtek 7.30 - 11.30 a
12.30 - 15.00 hodin, , , , , pátek 7.30 - 11.30 a 12.30 - 14.30
hodin.....

Bc. Ivana BarBc. Ivana BarBc. Ivana BarBc. Ivana BarBc. Ivana Barcalová, vedoucí odboru vnitřcalová, vedoucí odboru vnitřcalová, vedoucí odboru vnitřcalová, vedoucí odboru vnitřcalová, vedoucí odboru vnitřní správyní správyní správyní správyní správy

Svoz tříděnéhoSvoz tříděnéhoSvoz tříděnéhoSvoz tříděnéhoSvoz tříděného

odpaduodpaduodpaduodpaduodpadu
Dne 27. února 2006 27. února 2006 27. února 2006 27. února 2006 27. února 2006  se

uskuteční  svoz  tříděného
odpadu, PET  lahví   ve �lu-
tých pytlích a nápojových
kartonů v oran�ových pyt-
lích. Pytle s vytříděným od-
padem připravte na obvyk-
lou  trasu den předem,    tj.
v neděli 26. 2. 200626. 2. 200626. 2. 200626. 2. 200626. 2. 2006.
Upozorňujeme na  to,  �e

�luté  a  oran�ové  pytle
s jiným odpadem  nebudou
svá�eny.  Pytle na  tříděný
odpad obdr�íte na MěÚ  ve
�luknově, odbor    výstavby
a �ivotního prostředí. V sou-
časné době jsou poskytová-
ny na PET lahve �luté pytle,
které mají na potisku výrob-
cem uvedeno, �e do  těchto
pytlů patří pouze jeden druh
separovaného  odpadu  a
pod tímto nápisem jsou uve-
deny různé druhy odpadů.
PrPrPrPrPro město  �luknov  v�ako město  �luknov  v�ako město  �luknov  v�ako město  �luknov  v�ako město  �luknov  v�ak
platí,  �e  do  �lutých  pytlůplatí,  �e  do  �lutých  pytlůplatí,  �e  do  �lutých  pytlůplatí,  �e  do  �lutých  pytlůplatí,  �e  do  �lutých  pytlů
patří pouze PET lahve!patří pouze PET lahve!patří pouze PET lahve!patří pouze PET lahve!patří pouze PET lahve!

OV�POV�POV�POV�POV�P

Od května do prosince roku
2005  zaměstnávalo město
�luknov na  základě smlouvy
s Úřadem práce  (dále  jen ÚP)
v pořadí  ji� druhou   pracovní
skupinu  (veřejně  prospě�né
práce) pod vedením pana  Jiří-
ho Altmana. Tato pracovní sku-
pina se více ne� půl roku  po-
dílela  na  úpravě  a  údr�bě
veřejného prostranství, měst-
ské  zeleně a na ostatních ak-
tivitách spojených s rozvojem
města.
V roce 2005  byla  zrekon-

struována  jednostranná  alej
v ulici T. G. Masaryka. Akce
byla hrazena z finančních pro-
středků poskytnutých  společ-
ností  Plaston  CR  s.r.o.
Na výsadbě se podíleli studen-
ti    Střední  lesnické  �koly.
Vzhledem k častému a úmysl-
nému ničení  vysazených stro-
mů připravujeme  v leto�ním
roce definitivní  ře�ení pro za-
chování aleje. S největ�í prav-
děpodobností  nahradíme čas-
to  ničené  sazenice  novými

vzrostlými  kultivary    dřevin
(stejný druh dřevin vysazených
před pizzerií). Pro Va�i předsta-
vu se cena takto zapěstované-
ho  stromu  pohybuje  okolo
1000  Kč1000  Kč1000  Kč1000  Kč1000  Kč.
V letních měsících loňského

roku byla provedena komplet-
ní  rekonstrukce zahrady ma-
teřské �koly ve Svojsíkově uli-
ci. Byly  zde provedeny terénní
úpravy  a  zatravnění,  oprava
altánu,  pergoly, opěrné zídky,
chodníčku a  řada dal�ích  re-
konstrukcí.    V�echny  tyto
úpravy  spolu  s  dokončením
instalace nových hracích  prv-
ků poskytnou  lep�í prostředí
pro trávení času dětem z  ma-
teřské �koly.
Pozemky  okolo  spořitelny

v Pivovarské ulici  byly  dal�í
součástí  plánu rozvoje měst-
ské zeleně v roce 2005. Kromě
terénních úprav    a  výsadby
dřevin a keřů zde byly prove-
deny opravy venkovních  zídek
a výstavba plotu. Podél hřbitov-
ní zdi v ulici Karlova byla  opět

ve spolupráci se SL� provede-
na výsadba lipové aleje.
Následná údr�ba takto zre-

konstruovaných ploch společ-
ně s  lokalitami rekonstruova-
nými  v letech minulých  je
samozřejmostí.  Ve�keré zása-
hy v rámci rozvoje městské ze-
leně jsou odborně  konzultová-
ny  s učiteli  SL�,  zahradní
architektkou Ing. Ivou  Jabur-
kovou a paní Jitkou Kratochví-
lovou (Zahradnictví �luknov).
Chtěli bychom touto cestou

poděkovat v�em lidem, kteří se
společně  s námi  podíleli
na těchto  aktivitách  v rámci
rozvoje  města. Město �luknov
chce  nadále  spolupracovat
s ÚP a  zaměstnávat pracovní-
ky při veřejně prospě�ných pra-
cích. Ov�em po  zku�enostech
s přístupem některých pracov-
níků, předev�ím z řad  těch nej-
mlad�ích, bude výběr dal�ích
zaměstnanců o to pečlivěj�í  a
důkladněj�í.

Kolektiv pracovníkůKolektiv pracovníkůKolektiv pracovníkůKolektiv pracovníkůKolektiv pracovníků
odboru výstavby a �Podboru výstavby a �Podboru výstavby a �Podboru výstavby a �Podboru výstavby a �P

Veřejně prospěšné práce a městská zeleň v roce 2005Veřejně prospěšné práce a městská zeleň v roce 2005Veřejně prospěšné práce a městská zeleň v roce 2005Veřejně prospěšné práce a městská zeleň v roce 2005Veřejně prospěšné práce a městská zeleň v roce 2005
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Odbor výstavbyOdbor výstavbyOdbor výstavbyOdbor výstavbyOdbor výstavby

a ŽP upozorňuje:a ŽP upozorňuje:a ŽP upozorňuje:a ŽP upozorňuje:a ŽP upozorňuje:
V leto�ním roce se zpraco-

vává Zadání nového územního
plánu města   �luknova,  vč.
v�ech přilehlých obcí ve správ-
ním území obce.
Své písemné podněty a �á-

dosti pro změnu ÚPD zasílejte
na adresu:
MěÚ �luknov, odbor V�P
nám. Míru 1
407 77 �luknov
nebo doručte osobně na se-

kretariát MěÚ �luknov.

Osobní konzultace  va�ich
po�adavků ke změnám ÚPD je
mo�ná po  telefonické dohodě
termínu na tel.: 412 315 315,
412 315 341,  731 411 510.

busbusbusbusbus

NajdeteNajdeteNajdeteNajdeteNajdete

na internetuna internetuna internetuna internetuna internetu
Na  stránkách  odboru  vý-

stavby, umístěných na webu
Města �luknov    (www.mesto-
sluknov.cz), naleznete doku-
menty  �Výr�Výr�Výr�Výr�Výroční  zpráva OV�Poční  zpráva OV�Poční  zpráva OV�Poční  zpráva OV�Poční  zpráva OV�P
za rza rza rza rza rok 2005�ok 2005�ok 2005�ok 2005�ok 2005� shrnující prová-
děné akce odboru za rok 2005
a    �Př  �Př  �Př  �Př  �Přehled  investičbích akcíehled  investičbích akcíehled  investičbích akcíehled  investičbích akcíehled  investičbích akcí
OV�P za rOV�P za rOV�P za rOV�P za rOV�P za rok 2006�ok 2006�ok 2006�ok 2006�ok 2006� informují-
cí o  připravovaných akcích na
rok 2006, a to ve formátu pdf.

busbusbusbusbus

Pomozte při  vzniku lesnického muzeaPomozte při  vzniku lesnického muzeaPomozte při  vzniku lesnického muzeaPomozte při  vzniku lesnického muzeaPomozte při  vzniku lesnického muzea

ve šluknovském zámkuve šluknovském zámkuve šluknovském zámkuve šluknovském zámkuve šluknovském zámku
Střední  lesnická  �kola �luknov  ve  spolupráci  s

Městským úřadem  �luknov připravuje lesnickou ex-
pozici pro objekt zdej�ího zámku.  S ohledem na to,
aby byla stálá výstava co nejpestřej�í a  dokumento-
vala novou  i  star�í  lesnickou  tradici �luknovského
výbě�ku, vyzýváme občany ke sběru strojů, nástrojů,
pomůcek  historické povahy, vztahujících se k práci
v lese, k myslivosti  či dřevařské  výrobě. Takovéto
předměty mohou  le�et nepou�ívány na   půdách, ve
stodolách apod. Jedná  se o  ruční dvoumu�né pily
(břichatky), staré sekery různých tvarů, skoblice, po-
střikovače,  obracácky, stahováky, staré motorové pily
i dvoumu�né, trhačské  vybavení, motyky, sazeče, me-
trovky, vý�koměry, čističky semen, staré pracovní líst-
ky, bloky, knihy apod., ale také atributy  vztahující
se k myslivosti. Dary jsou přijímány v budově StřDary jsou přijímány v budově StřDary jsou přijímány v budově StřDary jsou přijímány v budově StřDary jsou přijímány v budově Střed-ed-ed-ed-ed-
ní lesnické �koly během  pracovního týdne.ní lesnické �koly během  pracovního týdne.ní lesnické �koly během  pracovního týdne.ní lesnické �koly během  pracovního týdne.ní lesnické �koly během  pracovního týdne.
Věříme, �e  i  tímto sběrem občané podpoří doku-

mentaci star�í i  novodobé tradice lesnictví na �luk-
novsku a pomohou  tak zachovat   památky na  tyto
zajímavé oblasti lidské činnosti i pro pří�tí  generace.

(zl)(zl)(zl)(zl)(zl)

Důležité upozornění občanůmDůležité upozornění občanůmDůležité upozornění občanůmDůležité upozornění občanůmDůležité upozornění občanům
V rámci na�eho regionu se objevily osoby, které se vy-

dávají za  pracovníky finančního úřadu za účelem získává-
ní �zavádějících�  informací od občanů. Dovolujeme si tím-
to  upozornit,  �e    poskytnuté  informace  jsou  lehce
zneu�itelné pro spáchání  trestného činu.
K vý�e uvedenému si dovoluji uvést, �e ka�dý pracovník

finančního úřadu je dle zákona v případě provádění míst-
ního  �etření, daňové kontroly, příp. vyhledávací činnosti
POVINEN   SE V�DY PROKÁZAT  ŘÁDNÝM SLU�EBNÍM
PRŮKAZEM, jeho� vzor je zde  oti�těn. V případě pochyb-
ností, nechť se občané neprodleně  spojí s ředitelkou Fi-
nančního úřadu v Rumburku (tel.č. 412 355  111).

Ing. Jitka Rů�ičková,Ing. Jitka Rů�ičková,Ing. Jitka Rů�ičková,Ing. Jitka Rů�ičková,Ing. Jitka Rů�ičková,
řřřřředitelka Finančního úřadu v Rumburkueditelka Finančního úřadu v Rumburkueditelka Finančního úřadu v Rumburkueditelka Finančního úřadu v Rumburkueditelka Finančního úřadu v Rumburku

Městské  lesy  �luknovMěstské  lesy  �luknovMěstské  lesy  �luknovMěstské  lesy  �luknovMěstské  lesy  �luknov
nabízejí  zájemcům SAMO-nabízejí  zájemcům SAMO-nabízejí  zájemcům SAMO-nabízejí  zájemcům SAMO-nabízejí  zájemcům SAMO-
VÝROBU a VÝROBU   pali-VÝROBU a VÝROBU   pali-VÝROBU a VÝROBU   pali-VÝROBU a VÝROBU   pali-VÝROBU a VÝROBU   pali-
vového dříví.vového dříví.vového dříví.vového dříví.vového dříví.
- samovýroba jehličnaté-

ho paliva 150 Kč/prm
- samovýroba  listnatého

paliva 200 Kč/prm
- vyrobené jehličnaté pa-

livo 450 Kč/prm
- vyrobené  listnaté pali-

vo 500 Kč/prm
- přirá�ka za palivo �típa-

né 100 Kč/prm
Samovýrobu mo�no  za-

dat ihned, výrobu nutno ob-
jednat
tel. č. : 607 529 601 nebotel. č. : 607 529 601 nebotel. č. : 607 529 601 nebotel. č. : 607 529 601 nebotel. č. : 607 529 601 nebo

604 809 913604 809 913604 809 913604 809 913604 809 913
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Změna je život!Změna je život!Změna je život!Změna je život!Změna je život!
A jsou pryč ... Čtyři roky studia na SO� �luknov. Jak krásná

léta  strávená v příjemném, téměř domáckém prostředí! Absol-
vovala  jsem  obor Sociální péče. Teoretickou výuku vystřídaly
týdny praxe.  Kde? Na místech, která zastávají sociální pracov-
níci: MěÚ, ÚSP,  DD, ÚP apod.
Do �koly se ráda vracím, nyní coby studentka V�, abych se

pozdravila se �svými� pedagogy  i spolu�áky z ni��ích ročníků.
Nabídka oborů je i nadále �iroká a stálá:
- sociální pracovník- sociální pracovník- sociální pracovník- sociální pracovník- sociální pracovník
- pr- pr- pr- pr- prodavačodavačodavačodavačodavač
- kuchař- kuchař- kuchař- kuchař- kuchař
- pekař- pekař- pekař- pekař- pekař
- obchodník- obchodník- obchodník- obchodník- obchodník
- podnikatel.- podnikatel.- podnikatel.- podnikatel.- podnikatel.
Tě�í mě, kdy� zjistím, �e se zde cokoli vylep�ilo, změnilo.  Po-

slední změna se týká názvu �koly - teď toti� vstupuji do  Stř Stř Stř Stř Středníedníedníedníední
�koly sociální�koly sociální�koly sociální�koly sociální�koly sociální!                       MarMarMarMarMarcela Vcela Vcela Vcela Vcela Vo�vro�vro�vro�vro�vrdová, absolventkadová, absolventkadová, absolventkadová, absolventkadová, absolventka

Speciá lní  zák ladníSpeciá lní  zák ladníSpeciá lní  zák ladníSpeciá lní  zák ladníSpeciá lní  zák ladní
škola procházíškola procházíškola procházíškola procházíškola prochází

z mě namiz mě namiz mě namiz mě namiz mě nami
Speciální základní �kola

ve �luknově, dříve Zvlá�tní
�kola,  změnila nejen název,
ale  i  ředitelku  �koly. Kon-
kurzním  řízením   byla  vy-
brána p. Mgr. Monika Kadle-
cová, která chce pokračovat
v tradicích �koly a udr�et její
dobré jméno.
�kola má  také  novou

�kolskou  radu,  která  se
bude podílet na  správě �ko-
ly. Tvoří ji tři zástupci (1 ro-
dič, 1 pedagog, 1  zástupce
zřizovatele �koly).
Dal�í  připravovanou

změnou na �kole bude výu-
ka �áků podle  nového �kol-
ského vzdělávacího progra-
mu  -  základního  vzdělání.
Pedagogičtí pracovníci jsou
pro�kolováni a připravují se
na  tvorbu �VP ZV tak, aby
profiloval �kolu  �na míru�.
A  to podle   potřeb  i zájmu
�áků,  po�adavků  rodičů,
podle  podmínek  a  tradic
�koly, záměrů regionu a po-
�adavků na trhu práce.
Chceme utvořit �kolu za-

jímavěj�í a přita�livěj�í. O
dal�ích   změnách a aktivi-
tách  �koly budeme  veřej-
nost nadále informovat.

Marie SvobodováMarie SvobodováMarie SvobodováMarie SvobodováMarie Svobodová

Škola změnila názevŠkola změnila názevŠkola změnila názevŠkola změnila názevŠkola změnila název
Upozorňujeme, �e rozhodnutím zřizovatele byl s platností od

1.   1. 2006 změněn název �luknovské střední �koly. Původní
název  Střední odborná �kola, Střední odborné učili�tě, Učili�tě
a  Praktická �kola �luknov, Karlova 564, příspěvková organiza-
ce,  byl nahrazen názvem
StřStřStřStřStřední  �kola  sociální, �luknovední  �kola  sociální, �luknovední  �kola  sociální, �luknovední  �kola  sociální, �luknovední  �kola  sociální, �luknov, Karlova 564, příspěvková

organizace.
V�echny ostatní identifikační údaje organizace zůstávají beze

změny.
Ve�kerou korespondenci a doklady tedy zasílejte ji� s novým

názvem.

... na únorový koncert
BENNEWITZOVA KVAR-
TETA, které vystoupí  v
sále DK  ve �luknově
ve střve střve střve střve středu 15. 2. 2006edu 15. 2. 2006edu 15. 2. 2006edu 15. 2. 2006edu 15. 2. 2006
v 19 hodinv 19 hodinv 19 hodinv 19 hodinv 19 hodin.
Tito  čtyři mladí

�pičkoví umělci  se
dali  dohromady  v
roce 1998  je�tě při
studiích na AMU. Za
sedm  let  činnosti
mají za sebou  řadu
zku�eností, ale také
významných ocenění
v domácích a  zahra-
ničních  soutě�ích. Z
těch úplně posledních
lze uvést první  cenu na
soutě�i komorní hudby v
Osace v květnu 2005.
Kvarteto  se  věnuje  stálé

koncertní  činnosti doma  i  ve
světě a  natočilo CD s českou

komorní hudbou a  té� CD
pro �panělský  rozhlas.

Bennewitzovo kvar-
teto hraje  ve  slo�ení
JIŘÍ NĚMEČEK  -  I.
housle,    �TĚPÁN
JE�EK - II. housle,
JIŘÍ PINKAS - viola
a �TĚPÁN DOLE-
�AL -  violoncello.
Program, který

umělci  pro  �luk-
novský koncert vy-
brali,  je    opravdu
atraktivní. Usly�íme
smyčcový kvartet W.
A. Mozarta a   hned
dva  kvartety  L.  van
Beethovena.
Tě�íme se na shledání

se  v�emi příznivci krásné
hudby.

Za výbor KPVHZa výbor KPVHZa výbor KPVHZa výbor KPVHZa výbor KPVH
Lenka Hou�vičková.Lenka Hou�vičková.Lenka Hou�vičková.Lenka Hou�vičková.Lenka Hou�vičková.

�
KPVH    ZVE ...

BENNEWITZOVO KVARTETO
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4 .  l edna4 .  l edna4 .  l edna4 .  l edna4 .  l edna
Na zá mkuNa zá mkuNa zá mkuNa zá mkuNa zá mku

se ani v  z imě  nezahá l ís e ani v  z imě  nezahá l ís e ani v  z imě  nezahá l ís e ani v  z imě  nezahá l ís e ani v  z imě  nezahá l í
�luknovský  zámek,  jeho�

rekonstrukce  začala  v závěru
loňského roku,    je definitivně
připojen na elektřinu a na plyn.
V tomto směru  skončilo vyu-
�ívání  provizórií  a  práce na
úpravách přízemí mohou  po-
kračovat  i v zimě. Pochopitel-
ně, �e se nepracuje v dne�ních
třeskutých mrazech, ale pro-
story  jsou  temperovány  tak,
aby docházelo  k postupnému
vyzrávání a vysychání omítek
a betonů a jakmile se  venkov-
ní podmínky dostanou do ta-
kových  relací,  kdy nebudou
hrozit  �ádné �kody z uspěcha-
ného začátku, odborní pracov-
níci dodavatelů  opět nastoupí
a práce budou pokračovat.

6 .  l edna6 .  l edna6 .  l edna6 .  l edna6 .  l edna
S tará  „benzinka“  máS tará  „benzinka“  máS tará  „benzinka“  máS tará  „benzinka“  máS tará  „benzinka“  má
být rekonstruová nabýt rekonstruová nabýt rekonstruová nabýt rekonstruová nabýt rekonstruová na
Akciová společnost ČEPRO,

která  je  vlastníkem  starého
benzinového  čerpadla na �ma-
lém  náměstí�,  oznámila,  �e
v leto�ním roce provede    jeho
kompletní rekonstrukci. Pokud

se akce uskuteční,  zmizí  tak
dal�í nevlídné zákoutí, do kte-
rého město nemohlo přímo za-
sáhnout,   proto�e není  jeho
majitelem. Rekonstrukce bude
úspě�ným výsledkem  dlouho-
dobého nátlaku, který na vlast-
níka  vyvinul  stavební úřad a
odbor výstavby městského úřa-
du  jako  jediné  zákonné mo�-
nosti, která  byla k dispozici.

1 3 .  l edna1 3 .  l edna1 3 .  l edna1 3 .  l edna1 3 .  l edna
Pohotovost budePohotovost budePohotovost budePohotovost budePohotovost bude

fungovat j ako  do sudfungovat j ako  do sudfungovat j ako  do sudfungovat j ako  do sudfungovat j ako  do sud
V Krbové místnosti Domu

kultury  se  se�li  starostové
sdru�ení SEVER,  tedy obcí od
Jiříkova a Starých Křečan přes
�luknov a� do Dolní  Poustev-
ny,  aby na  své první  leto�ní
schůzce ře�ili mimo jiné i  otáz-
ku dal�ího fungování lékařské
pohotovosti ve Velkém �enově.
I  kdy� podle výkazů o činnosti
se ukazuje, �e tuto slu�bu vy-
u�ívá nebo    ji přivolává  stále
méně pacientů a z čistě ekono-
mického hlediska by    stačily
slu�by do 22 hodin  v týdnu,
resp. do 12 hodin ve svátečních
dnech, usoudili  starostové  i
zástupce lékařů, �e je pro vý-
bě�ek  nutná i výhodná nepře-
tr�itá  slu�ba,  proto�e  lékař
z pohotovosti  v  případě nut-

nosti vyjí�dí s rychlou sanitou,
která by jinak  zasahovala jen
ve slo�ení kvalifikovaná sestra
a řidič.
Pohotovost ve VPohotovost ve VPohotovost ve VPohotovost ve VPohotovost ve Velkém �eno-elkém �eno-elkém �eno-elkém �eno-elkém �eno-

vě tak bude fungovat jako do-vě tak bude fungovat jako do-vě tak bude fungovat jako do-vě tak bude fungovat jako do-vě tak bude fungovat jako do-
sud,  tedy  po    celou  noc  vesud,  tedy  po    celou  noc  vesud,  tedy  po    celou  noc  vesud,  tedy  po    celou  noc  vesud,  tedy  po    celou  noc  ve
v�edních dnech a po celých 24v�edních dnech a po celých 24v�edních dnech a po celých 24v�edních dnech a po celých 24v�edních dnech a po celých 24
hodin ve dnech volna. hodin ve dnech volna. hodin ve dnech volna. hodin ve dnech volna. hodin ve dnech volna.   Obce
na ni budou i nadále přispívat
částkou 20 Kč na občana a rok
stejně  jako  v loňském  roce.
Návrh  pochopitelně  podléhá
schválení  zastupitelstvem, ale
v�ichni jsou přesvědčeni, �e fi-
nance ani v roce  2006 nedo-
stanou přednost před zdravím
lidí.
Jednání svazku SEVER se

na pozvání zúčastnil i zmocně-
nec vlády pro   Severozápadní
Čechy  poslanec  parlamentu
Vlastimil Aubrecht. V  diskusi
objasnil smysl svého úřadu a
pokusil  se  vysvětlit některá
zákonná nařízení, která se tý-
kají na�í oblasti. Nejvíce dota-
zů od  starostů se pochopitel-
ně týkalo dopravní obslu�nosti
a peněz, které  na ni kraj vy-
nakládá. Poslanec Aubrecht
upozornil na  to,  �e hlavním
důvodem potí�í jsou �patně na-
stavené vstupní podmínky pro
dotaci  ze    státního  rozpočtu,
proto�e do po�adavku nebyly
zahrnuty  v�echny   náklady,
které se uvést měly. Stát  tak
přidělil ty prostředky, o  které
kraj po�ádal, a při srovnání se
skutečností se ukázalo, �e na
úplné krytí nestačí a doprava
v obcích se musí v některých
případech  redukovat.
Z dal�í obsáhlé diskuse pro

starosty vyplynul prakticky je-
diný    závěr. Ve�kerá  jednání
parlamentu jsou dnes praktic-
ky přípravou půdy   pro  červ-
nové volby, a tak skutečné po-
třeby  lidí  jsou  a� na  druhé
koleji. Proto nelze očekávat ně-
jaká zásadní rozhodnutí, kte-
rá by  na�emu regionu pomoh-
la. Občané  a  starostové  se
musejí spolehnout jen  sami na
sebe a na vzájemnou pomoc,
kterou si poskytnou.
Dal�ím problémem, který

SDO Sever  projednával,  byl
zhor�ený příjem    televizního
signálu z Bukové hory, který je
ru�en německým   digitálním

Leden ve �luknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Leden ve �luknovì
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rádiem. Jediné  rychlé  ře�ení
pro koncové posluchače je  pře-
jít na satelitní nebo kabelové
vysílání, které je naprosto bez
ru�ení, ale má dvě chyby - po-
řízení satelitní soupravy je po-
měrně  nákladné a potom - sa-
telit nepřená�í  signál Novy.
Proč? Tady ke  slovu přichází
obchod - TV Nova nemá potře-
bu přecházet na satelit,  pro-
to�e její sledovanost je vysoká
i  na  analogovém  pozemním
přenosu  a jestli ji �luknovsko
přijímat nebude, není to pro ni
nijak  podstatná ztráta.
Celkový přechod v�ech vy-

sílačů na digitální  vysílání se
čeká nejdříve v roce 2008 a do
té doby  se příjmem    signálu
v na�í oblasti nebude nikdo za-
bývat, proto�e nejsou volné  ná-
hradní kmitočty, které by sig-
nál  oddělily  od  německého
rádia.
Starostové se proto dohodli

a napsali dopis hejtmanovi Ús-
teckého  kraje s po�adavkem,
aby se začal   tímto pro �luk-
novsko záva�ným  problémem
zabývat.
Stejně  tak po�adují  jasné

písemné stanovisko  Českého
telekomunikačního úřadu, jaké
kroky pro nás mů�e podnik-
nout.

17. ledna17. ledna17. ledna17. ledna17. ledna
Vernisář d ětskýchVernisář d ětskýchVernisář d ětskýchVernisář d ětskýchVernisář d ětských
i lustra cí ke  i lustra cí ke  i lustra cí ke  i lustra cí ke  i lustra cí ke  knizeknizeknizeknizeknize

„Dobrou noc,„Dobrou noc,„Dobrou noc,„Dobrou noc,„Dobrou noc,
Pumpote “Pumpote “Pumpote “Pumpote “Pumpote “

Ve výstavní síni Kulturního
domu proběhla vernisá� výsta-
vy    výtvarných prací dětí  ze
Základní umělecké  �koly  ve
Varnsdorfu,  které jsou pou�i-
ty  jako  ilustrace malé kní�ky
pohádek  nazvané    �Dobrou
noc, Pumpote�, které pro svou
malou dcerku kdysi vymyslel a
později sepsal hudebník, skla-
datel  a  pedagog  Igor Heinz.
Svým  vyprávěním navázal na
vyprávění o příhodách mlynář-
ského krajánka  Pumpota, kte-
rý  vandroval  po  kraji Horní
Lu�ice a Saska a svým  magic-
kým uměním pomáhal potřeb-
ným nebo trestal nepoctivé.
Vůbec    poprvé  jsme  se

s touto pohádkovou postavič-
kou setkali v bro�urce  �Přího-
dy krajánka Pumpota�, kterou
pro �luknovskou knihovnu se-
stavil  a z hornolu�ického ná-
řečí přelo�il ing. Boris Tranti-
na.
Igor Heinz Pumpotovy pří-

hody  dále  roz�ířil,  předal  je
svým �ákům v  Základní umě-
lecké �kole a oni podle  jejich
námětů vytvořili půvabné  ilu-
strace, které nám výstava uka-
zovala.
Vydání knihy finančně  za-

jistilo Sdru�ení pro rozvoj �luk-
novska, proto�e  jeho cílem  je
předev�ím udr�ení v�ech forem
existence obcí a měst ve výbě�-
ku a  kultura a místní tradice
tam jistě patří.

19. ledna19. ledna19. ledna19. ledna19. ledna
Základní škola  budeZákladní škola  budeZákladní škola  budeZákladní škola  budeZákladní škola  bude

bez ba riérbez ba riérbez ba riérbez ba riérbez ba riér
Ředitel odboru financování

územních  rozpočtů Minister-
stva  financí   Ing. Eduard Ko-
márek  písemně  potvrdil,  �e
městu �luknov byla pro  leto�-

ní rok schválena přímá dotace
ze  státního  rozpočtu na akci
Rekonstrukce základní �koly.
Město od  vlády  získá pro-

středky ve vý�i  8,3 mil. korun,
které budou pou�ity na přístav-
bu venkovního výtahu,  aby se
budova  stala bezbariérovou.
Dále na úpravu půdních pro-
stor a  jejich vyu�ití pro speci-
alizované třídy a kabinety a na
dal�í úpravy,  které historický
objekt nutně potřebuje, aby  i
nadále vyhověl  rostoucím po-
�adavkům na provoz moderní
�koly.

22. ledna22. ledna22. ledna22. ledna22. ledna
Le tošní zimaLe tošní zimaLe tošní zimaLe tošní zimaLe tošní zima

připravilapřipravilapřipravilapřipravilapřipravila
ne jedno překvapeníne jedno překvapeníne jedno překvapeníne jedno překvapeníne jedno překvapení
V celé  republice  do�lo

k obrovskému zvratu v počasí.
Jestli�e v  sobotu byly teploty
je�tě nad nulou, v neděli ráno
jsme  se probudili   do mrazů
kolem  osmnácti  a�  dvaceti
stupňů. Tento skok způsobil ve
�luknově velké potí�e na míst-
ních  komunikacích,  proto�e
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nesta�ená   roztátá břečka na
chodnících i na silnicích nená-
vratně zmrzla a  vytvořila jed-
nolitou ledovou vrstvu a jaké-
koli  snahy  o  sypání  nebo
�krábání u� byly zbytečné.
Situaci projednávalo zastu-

pitelstvo města na svém jedná-
ní  a   konstatovalo,  �e do�lo
k chybě při podcenění situace
ze strany  vedení Technických
slu�eb. Jejich ředitel své pochy-
bení uznal a za  způsobené pro-
blémy  se  občanům města
omlouvá.
Zastupitelstvo ale    rovně�

konstatovalo,  �e  velký díl na
problémech mají i dal�í  vlast-
níci objektů, které s některými
chodníky souvisejí, a kteří  ig-
norují své povinnosti, dané jim
zákonem.
Rada a zastupitelstvo   bu-

dou zva�ovat vydání vyhlá�ky,

která  sice bude dublovat  zá-
konná   nařízení, ale která  je
v�em  vlastníkům  chodníků a
komunikací  konkrétněji připo-
mene.

25. ledna25. ledna25. ledna25. ledna25. ledna
Spole čný pochod  poSpole čný pochod  poSpole čný pochod  poSpole čný pochod  poSpole čný pochod  po

Stezce  če rvenýchStezce  če rvenýchStezce  če rvenýchStezce  če rvenýchStezce  če rvených
mravencůmravencůmravencůmravencůmravenců

Radnici nav�tívili představi-
telé  Vzdělávací  akademie
v Crostau u  Sohlandu, která
dlouhodobě  spolupracuje
s na�ím městem  a Úřadem
práce v Rumburku na �kolení
a zaměstnávání lidí, kteří jsou
v   evidenci nezaměstnaných.
Zatím největ�ím společným dí-
lem je t.zv.  Naučná stezka čer-

vených mravenců, vedoucí po
německé straně státních  hra-
nic z Ro�an do Lipové a vrací
se zpět k Lesnickém muzeu v 
Sohlandu. Loni byla díky čes-
kým i německým účastníkům
projektu  kompletně dokonče-
na, a  tak Akademie Crostau
chystá velkou propagační  akci,
která by stezku uvedla je�tě víc
do povědomí v�ech.
Na neděli    7.  května  v 9Na neděli    7.  května  v 9Na neděli    7.  května  v 9Na neděli    7.  května  v 9Na neděli    7.  května  v 9

hodin hodin hodin hodin hodin ráno zve v�echny turis-
ty a milovníky přírody i  ty, kte-
ří chtějí ocenit lidskou práci, na
společný pochod po celé  trase
Stezky červených mravenců.
Je dlouhá asi 12 kilometrů,

začíná    těsně nad hraničním
přechodem  v Ro�anech  a po
trase bude připraveno  několik
�záchranných  zastavení�
s malým občerstvením.
Pochod skončí   posezením

s hudbou  kolem  13. hodiny
v Lesnickém muzeu v Sohlan-
du,   odkud se účastníci akce
rozejdou buď domů nebo na
dal�í  výlet, ka�dý   podle  své
volby a podle svých sil.

26. ledna26. ledna26. ledna26. ledna26. ledna
Návrh plánu opra vNávrh pl ánu opra vNávrh pl ánu opra vNávrh pl ánu opra vNávrh pl ánu opra v

komunikacíkomunikacíkomunikacíkomunikacíkomunikací
Do návrhu krajského plánu

oprav komunikací II. a III. tří-
dy byly pro    leto�ek zařazeny
silnice Císařský  - Janovka a
�luknov  - Nové   Hraběcí. Po-
kud  rada Ústeckého  kraje
v únoru  2006  návrh  plánu
schválí,  budou obě komunika-
ce konečně kompletně dokon-
čeny, proto�e práce na   nich
byly pro nedostatek prostřed-
ků v minulých letech přeru�e-
ny.
Mimo  tento  plán  budou

v rámci bě�né údr�by oprave-
ny i některé krat�í  úseky, kte-
ré zatím nejsou specifikovány,
a  budou  určeny  teprve  po
skončení zimy a zji�tění v�ech
�kod, které na silnicích způso-
bila.
Město a Ústecký kraj  je�tě

budou společně  ře�it dva do-
pravní   problémy  - utr�enou
krajnici  a  po�kození  hráze
v zatáčce u Bobřího  rybníka,
ke kterému do�lo sjetím nezná-
mého tě�kého kamionu ze  sil-
nice, a situaci na kři�ovatce u
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Milovníky divadla a dobré
zábavy  jistě potě�í  ve  čtvrtekve  čtvrtekve  čtvrtekve  čtvrtekve  čtvrtek
16.   února  v 19.00 hodin 16.   února  v 19.00 hodin 16.   února  v 19.00 hodin 16.   února  v 19.00 hodin 16.   února  v 19.00 hodin ve
�luknovském kině Dukla přpřpřpřpřed-ed-ed-ed-ed-
stavení  Divadelního souborustavení  Divadelního souborustavení  Divadelního souborustavení  Divadelního souborustavení  Divadelního souboru
Domu kultury RumburkDomu kultury RumburkDomu kultury RumburkDomu kultury RumburkDomu kultury Rumburk, kte-
rý do na�eho   města zavítá s
fra�kou anglických autorů Ray
Cooneyho a Johna   Chapma-
na �TTTTTeď ne, darling� eď ne, darling� eď ne, darling� eď ne, darling� eď ne, darling� v překla-
du J. Z. Nováka a re�ii J. Mr�-
tíka.
Premiéru měla tato komedie

v roce 1967, v roce 1970 byla
hrána  v New Yorku a  v  roce
1973 se dočkala filmové podo-
by  s Ray Cooneym  v  jedné  z
rolí. Cooney se stal králem an-
glické fra�ky  a se svými dva-
ceti komediemi kraluje ji� dvě
desítky  let.  Jeho    cti�ádostí
jako autora  je prý diváky po-
bavit, rozptýlit jejich  únavu a
o v l á d n o u t
hledi�tě osvo-
b o z u j í c í m
smíchem. Jen
málokterou
hru ale napsal
sám, nejdříve
byl  jeho  spo-
lupracovní-
kem Tony Hil-
ton,  poté
John  Chap-
man, který  je
spoluatorem i
té vý�e uvede-

Zveme Vás ...Zveme Vás ...Zveme Vás ...Zveme Vás ...Zveme Vás ...
SK Plaston �luknov - oddíl kopané, poøádá v sobo-

tu 18. února  2006 od 20.00 hodin v Domø kultury ve �lukno-
v ø  SPORTOVNÍ TANEÈNÍ ZÁBAVU. K tanci a poslechu bude
hrát skupina ROXEL,  pøipravena je bohatá tombola. Vstupné
je 120 Kø, pøedprodej  vstupenek v prodejnø Potraviny D+S.

Dětské centrum Klokan ve ŠluknověDětské centrum Klokan ve ŠluknověDětské centrum Klokan ve ŠluknověDětské centrum Klokan ve ŠluknověDětské centrum Klokan ve Šluknově
TVOŘENÍ S REGINOUTVOŘENÍ S REGINOUTVOŘENÍ S REGINOUTVOŘENÍ S REGINOUTVOŘENÍ S REGINOU

úterý 14. 2.úterý 14. 2.úterý 14. 2.úterý 14. 2.úterý 14. 2. UbrUbrUbrUbrUbrousková technika ousková technika ousková technika ousková technika ousková technika na téma JARO
Přineste si s sebou - tácky, proutěné a dřevěné nádoby,  květi-
náče.
úterý 14. 3.úterý 14. 3.úterý 14. 3.úterý 14. 3.úterý 14. 3. Rozpustilé rámečkyRozpustilé rámečkyRozpustilé rámečkyRozpustilé rámečkyRozpustilé rámečky
Mů�e� si přinést zbytky tapet, balicí papír, knoflíky, mu�le,  aj.
úterý 11. 5. Korkové věnceúterý 11. 5. Korkové věnceúterý 11. 5. Korkové věnceúterý 11. 5. Korkové věnceúterý 11. 5. Korkové věnce
Sbírejte a přineste si korkové zátky.
Tě�íme se na Vás v Dětském centru Klokan, v budově Městské
knihovny ve �luknově, v�dy od 18.00 do 20.00 hodin.v�dy od 18.00 do 20.00 hodin.v�dy od 18.00 do 20.00 hodin.v�dy od 18.00 do 20.00 hodin.v�dy od 18.00 do 20.00 hodin.
Jednotné vstupné 20 Kč.

hasičské  zbrojnice,  která  je
dnes    jedním  z nejnebezpeč-
něj�ích míst ve městě.
Oba problémy v�ak  vy�adu-

jí zpracování projektů a vět�í
objemy financí, proto nebyly do
hromadných plánů kraje zařa-
zeny  a  budou  projednávány
zvlá�ť.

27. ledna27. ledna27. ledna27. ledna27. ledna
Už páté se tkáníUž páté se tkáníUž páté se tkáníUž páté se tkáníUž páté se tkání
na  J itrovníkuna  Jitrovníkuna  Jitrovníkuna  Jitrovníkuna  Jitrovníku

bude  3.  če rvnabude  3.  če rvnabude  3.  če rvnabude  3.  če rvnabude  3.  če rvna
Na pravidelné  schůzce  se

se�li  i  starostové  Pětiměstí.
Schůzka se  tentokrát uskuteč-
nila na  radnici  v Oppachu a
jejím tématem bylo  zhodnoce-
ní spolupráce v loňském roce
a výhled na rok 2006.
Starostové konstatovali, �e

se konečně podařilo po pětile-
tém úsilí  připravit otevření čtyř
nových  turistických  stezek,
které na�i  lidé    stejně bě�ně
pou�ívají, ale nejsou je�tě zle-
galizovány, a kladně  hodnotili
fakt, �e se postupně roz�iřují
styky mezi jednotlivými  měs-
ty.
Výsledkem byla například

účast  fotbalistů Oppachu na
oslavách  �luknovského fotba-
lu,  vystoupení ma�oretek  a
Střeleckého klubu z  Frieder-
sdorfu na Jiříkovských  slav-
nostech,  společné  slavnostní
zasedání  městských  rad
k pátému  výročí  vzniku Pěti-
městí v Neusalze a  dal�í akce.
Stejně jako loni v�ak staros-

tové  v roce 2006  za  stě�ejní
pova�ují u�  páté setkání na Ji-
trovníku, kterého  se účastní
nejen Němci, kteří    jsou příz-
nivci  takových  slavností,  ale
ka�doročně stoupá i počet  čes-
kých náv�těvníků. A  to nejen
ze �luknova, Království a Jiří-
kova,  ale i z poměrně vzdále-
ných míst republiky, které při-
tahuje  nejen  exotika místa
setkání pod televizní vě�í, ale i
volný program, který  umo�ňu-
je kdykoli přijít a kdykoliv ode-
jít.
Letos páté jubilejní  setká-Letos páté jubilejní  setká-Letos páté jubilejní  setká-Letos páté jubilejní  setká-Letos páté jubilejní  setká-

ní, jeho�  datum konání se od-ní, jeho�  datum konání se od-ní, jeho�  datum konání se od-ní, jeho�  datum konání se od-ní, jeho�  datum konání se od-
víjí od  tervíjí od  tervíjí od  tervíjí od  tervíjí od  termínu Vmínu Vmínu Vmínu Vmínu Velikonoc,  seelikonoc,  seelikonoc,  seelikonoc,  seelikonoc,  se
bude konat 3. června.bude konat 3. června.bude konat 3. června.bude konat 3. června.bude konat 3. června.

(mik)(mik)(mik)(mik)(mik)

Pozvánka do divadlaPozvánka do divadlaPozvánka do divadlaPozvánka do divadlaPozvánka do divadla
né. Ani  jeho  jméno není mezi
divadelními  fanou�ky nezná-
mé, pí�e té� filmové a televizní
scénáře (i seriály).
Divadelní soubor DK Rum-

burk má v současné době tři-
cet členů a  v jeho repertoáru
jsou jak představení pro děti,
tak i pro  dospělé náročné di-
váky - od pohádek, přes celo-
večerní  představení, veselohry,
a� po operety. Také jejich kré-
dem je předev�ím diváky bavit
a  navodit dobrou náladu, nej-
vět�í odměnou je pak smích z
hledi�tě.
Z uvedeného  je patrné,  �e

kdo dává přednost kvalitní zá-
bavě a  dobré pohodě, umí od-
měnit účinkující  smíchem  a
potleskem  a    nechce  sedět
doma, neměl by rozhodně toto
představení  prome�kat.
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Šluknovští žáciŠluknovští žáciŠluknovští žáciŠluknovští žáciŠluknovští žáci
tentokrát bronzovítentokrát bronzovítentokrát bronzovítentokrát bronzovítentokrát bronzoví

Dal�í kolo  - první v novém roce  - zápolení
dru�stev �áků  základních �kol �luknovského
výbě�ku v soutě�i DUHA se konalo  26. ledna v
Z� Velký �enov. Dru�stva při něm svedla boj v
disciplinách tentokrát zaměřených téměř �ume-
lecky�. Hádala  názvy písní hraných na klavír,
hudebních nástrojů z názorné ukázky, musela
namalovat    různé  tvary hlav a k  tomu  různé
obličeje (zamračený, usměvavý, apod.), pak  do-
plňovala slova textu do známých písniček, vy-
střihovala  vločky z papíru, poznávala noty, je-
den  člen dru�stva maloval    slunečnice podle
obrazu a dal�í tvořil z keramické hlíny  sluníč-
ko.
A jak to dopadlo? Umístění bylo následující:

1. Z�  Rumburk (Tyr�ova ul.), 2. Z� Velký �e-
nov a Z� Dolní Poustevna,  3. Z� �luknov.3. Z� �luknov.3. Z� �luknov.3. Z� �luknov.3. Z� �luknov.

Novinky Městské knihovnyNovinky Městské knihovnyNovinky Městské knihovnyNovinky Městské knihovnyNovinky Městské knihovny

ve Šluknověve Šluknověve Šluknověve Šluknověve Šluknově
RományRományRományRományRomány

Digitální pevnost - Dan Brown, Kdo musí jít z kola
ven  - Mary   Higgins-Clarková, U� neplač  - Linda
Howardová,  Dětí se  nevzdám - Sokeir Khashoggio-
vá, Nebezpečná minulost - David  Morrell, Něco pro
zahřátí du�e - Václav Větvička, Mamon -   Martina
Coleová, Dokonalý rozvod - Avery Corman, Soumrak
-  Andy Mac Nab, Nezavě�ujte se - Irena Oberman-
nová, Triumf  slunce - Wilbur Smith.

KrimiKrimiKrimiKrimiKrimi
Zlatá svatba v Yquemu - Jean-Pierre Alaux, Po-

slední �ance -  Michael Connelly, Poslední útoči�tě -
Patricia Cornwellová,  Dvanáctá karta - Jeffery Dea-
ver, K ... jako kat - Sue  Grafthonová, Poslední po-
rotce - John Grisham, Tarantule -  Thierry Jonquet,
Analytik - John Katzenbach, Soumrak Matareseů -
Robert Ludlum, Poslední sbohem - Robert B. Par-
ker, Pes na  zabití - Laurien Berensonová, 37. hodi-
na - Jodi Comptonová,  Fale�ná hra - John Franco-
me, Psychopat - Johathan Kellerman.

Historické rományHistorické rományHistorické rományHistorické rományHistorické romány
Je mi tak lehko u srdce - Peter Dempt, Královnin

�a�ek -  Philippa Gregoryová, Tyran - Valerio Massi-
mo Manfredi, Čtvrtá  královna - Debbie Taylorová,
Erbovní povídky - Marie Kubátová,  Legendy a po-
věsti z Čech a Moravy - Felix Krumlovský.

Naučná l iteraturaNaučná l iteraturaNaučná l iteraturaNaučná l iteraturaNaučná l iteratura
Zakázaná egyptologie, O čem sní mu�i - Olga Som-

merová, 100  nejkrásněj�ích divů světa, Mnoho �i-
votů, Mnoho mistrů,  Poselství Mistrů, Ukázněná tří-
da,  aneb Kázeňské minimum  pro   učitele, Co  v
učebnicích dějepisu nebylo, Cesty  za pří�erami a
dobrodru�stvím, Fyzická geografie, Základy psycho-
logie.

Knihy pro mládežKnihy pro mládežKnihy pro mládežKnihy pro mládežKnihy pro mládež
Zapálení  jezuité  (Děsivé dějiny), Čtyři a půl ka-

maráda a  osudný dřep - Joachim Friedrich, �palí-
ček pohádek a říkadel,  Dobrodru�ství na Killimooi-
nu - Enid Blytonová, Alchymistův syn -  Martin Booth,
Dračí srdce - Útok kamenných rytířů - Thomas  Bre-
zina, Dračí  srdce  - Vzkří�ení  ohnivého démona  -
Thomas  Brezina, Klub záhad - Démon ticha - Tho-
mas Brezina, Klub záhad -  Neviditelná bestie - Tho-
mas Brezina, Pipi a Sókratés - Jorgen  Gaare, Otáz-
ky a odpovědi - Historie světa.

Romány pro ženyRomány pro ženyRomány pro ženyRomány pro ženyRomány pro ženy
Láska  v  Itálii  - Barbara Cartlandová, Návrat  z

Afriky  -   Barbara Cartlandová, U�ívej noci  - Linda
Howardová, Kráska ze  Santa Fe - Joan Johnstono-
vá, Plameny v ráji - Elizabeth  Lowellová, Whitney,
moje láska - Judith Mac Naughtová, Klíč  odvahy -
Nora Robertsová, Údolí  lagun  - Patricia Shawová,
Emma  Brownová - Clare Boylanová, Strá�ce - Nico-
le Jordanová, Láska  na heslo - Táňa Kubátová, Svůd-
cova přísaha - Stephanie  Laurensová, Příběh ty a já
- Petra Lejsková, Otcomilky -  Simona Monyová, Za-
pomenutý příběh - Yxta Maya Murrayová, Čekej  do
půlnoci - Amanda Quicková.

Dívčí  rományDívčí  rományDívčí  rományDívčí  rományDívčí  romány
Intimníček, aneb Přepadla mě puberta  - �árka

Junková,  Bezdomovci honí kluky - Hilary Mac Kayo-
vá, Vím  jak chutná   vzduch: Skutečný příběh mo-
delky o boji s mentální anorexií -  Maria Hirseová,
Dóóóst dobrý zmatky - Karen Mac Combieová,  Zů-
staň taková, jaká jsi - Věra Řeháčková, Nejlep�í ka-
marádky -  Jacqueline Wilsonová.
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Anketa *  Anketa *  AnketaAnketa *  Anketa *  AnketaAnketa *  Anketa *  AnketaAnketa *  Anketa *  AnketaAnketa *  Anketa *  Anketa
Hned na začátku nového roku nás čekal �výjimečný den� -

pověstný a mnohými obávaný PÁTEK TŘINÁCTÉHO. Pro něko-
ho  je  to   den  jako ka�dý  jiný, pro druhého den neobyčejný a
�ťastný a  pro ty pověrčivé je to den, kdy by pro jistotu raději
nevylézali z postelí nebo aspoň z domovů. Na�těstí nás  tento
den čeká jen dvakrát do roka - ten dal�í přijde letos je�tě v  říj-
nu. Zeptali jsme se několika �luknováků, jak jsou na tom s  po-
věrčivostí a co pro ně představuje pátek třináctého:

Slavnostní mšeSlavnostní mšeSlavnostní mšeSlavnostní mšeSlavnostní mše
Devadesáté  výročí po-

vý�ení na město oslavují
v tomto roce  Mikulá�ovi-
ce ve �luknovském výbě�-
ku.
Při  této  příle�itosti

bude 18. února 2006 od18. února 2006 od18. února 2006 od18. února 2006 od18. února 2006 od
10 hodin v  kostele sv. Mi-10 hodin v  kostele sv. Mi-10 hodin v  kostele sv. Mi-10 hodin v  kostele sv. Mi-10 hodin v  kostele sv. Mi-
kulá�e  v Mikulá�ovicíchkulá�e  v Mikulá�ovicíchkulá�e  v Mikulá�ovicíchkulá�e  v Mikulá�ovicíchkulá�e  v Mikulá�ovicích
slou�ena m�e,slou�ena m�e,slou�ena m�e,slou�ena m�e,slou�ena m�e,  kterou
bude celebrovat litoměřic-
ký biskup  Josef Koukl,
Msgre Karel  Havelka a P.
Stanislav Bochenek.
Při m�i  zazpívají Vilé-

movský  chrámový  sbor
pod vedením MUDr.  Mar-
kéty Englerové a Mikulá-
�ovický pěvecký sbor pod
vedením  Jany Zimmero-
vé. Zazní zde �M�e D dur�
od mikulá�ovického  skla-
datele, varhaníka a ředi-
tele kůru Antona Röslera
(1785- 1850).

Radek PalinkášRadek PalinkášRadek PalinkášRadek PalinkášRadek Palinkáš
Pověrčivý nejsem vůbec, ko-

miníků  si nev�ímám,  černá
kočka přes  cestu mě nezasta-
ví, ani nezpomalím. A pátek tři-
náctého mi  nevadí, naopak -
třináctka je moje �ťastné číslo,
proto�e  třináctého jsem se na-
rodil!

Renata ParkmanováRenata ParkmanováRenata ParkmanováRenata ParkmanováRenata Parkmanová
Pověrčivá tedy jsem! Věřím

na �těstí od kominíka - hledám
hned   knoflík a  je�tě prosím,
zda si mů�u na něj sáhnout.
Kvůli  černé kočce přes cestu
se otočím a jedu jinudy.
Ale pátek  třináctého je za-

tím pro mě dnem výjimečným
a spí�e �ťastným.

Vlaďka ŠulcováVlaďka ŠulcováVlaďka ŠulcováVlaďka ŠulcováVlaďka Šulcová
Třináctka  je moje  �ťastné

číslo, třináctého toti� také sla-
vím  narozeniny. Pátek třinác-
tého je pro mě krásný den! Ne-
jsem   nějak  zvlá�ť pověrčivá,
ale na kominíka nosícího �tětí
věřím.   A  víte,  �e  je  to  je�tě
účinněj�í, kdy� hned po něm
vidíte  brýlatého člověka?

Milan TichýMilan TichýMilan TichýMilan TichýMilan Tichý
V pátek třináctého jsem pro-

stě takový nesvůj. Nikdy se mi
nic  nestalo, ale jsem raději v
ten den zvlá�ť opatrný. Jinak
pověrčivý nejsem,  ale  černá
kočka přes cestu mi také pří-
jemná  není, jsem pak ostra�i-
těj�í a čekám, co přijde.Přijďte mezi násPřijďte mezi násPřijďte mezi násPřijďte mezi násPřijďte mezi nás

Dětský pěvecký sbor
��enováček� při městě Vel-
ký �enov přijímá je�tě v
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
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Kdo je proti marketu?Kdo je proti marketu?Kdo je proti marketu?Kdo je proti marketu?Kdo je proti marketu?
V minulém čísle �N jsme se

dozvěděli o nesouhlasném sta-
novisku   místního  sdru�ení
podnikatelů se stavbou marke-
tu v Ro�anech. V   místě sou-
časné tr�nice. Nevíme sice kde,
proto�e Ro�any jsou  dnes celé
jednou  velkou  vietnamskou
tr�nicí, ale o  to nejde.   Kolik
těch podnikatelů s nesouhlas-
ným  stanoviskem  je?  Těch,
kteří  by  byli údajně  novým
marketem po�kozeni  - asi ne
mnoho.  Kolik je v�ak ostatních
obyvatel �luknova a okolí, kte-
rým nový  market nejenom, �e
by nevadil, ale kteří by jej při-
vítali.  Mnohonásobně více. O
tom jsme se sami přesvědčili.
Ptali jsme  se několika desítek
obyvatel  různého  slo�ení. V
tomto případě  by asi názor vět-
�iny městské zastupitelstvo a
odbory MÚ  nezajímal.
Připadá nám, �e  jsme se o

dvacet  let vrátili do minulého
století. A ne,  �e  �ijeme  v  tr�-
ním hospodářství.  Pří�tě  by
mohl   proti  jiné  veřejně pro-
spěsné stavbě protestovat tře-
ba nějaký  holič, �e by mu tím
ubyla klientela v  jeho oficíně.
Dnes  jsou   v Ro�anech  ji�  tři
benzinová čerpadla.. A je zájem
postavit  dal�í. To u� by neva-
dilo nikomu? Sly�eli jsme i ta-
kový názor,  týkající se odklo-
nění dopravy z Německa kolem
Ro�anského    rybníku.  Toto
místo by se prý mohlo vyu�ít k
vystavění  větrných elektráren.
Těch,  jejich�  stavbu  se  pro
oprávněný    odpor místních
obyvatel Království nepodařilo
prosadit.  �Zatím�.

JarJarJarJarJaroslav Svobodaoslav Svobodaoslav Svobodaoslav Svobodaoslav Svoboda
a Jiří Va Jiří Va Jiří Va Jiří Va Jiří Voska, �luknovoska, �luknovoska, �luknovoska, �luknovoska, �luknov

O našem zámku...O našem zámku...O našem zámku...O našem zámku...O našem zámku...
Vá�ená redakce,
jistě nejsem  sama, kdo  s

radostí uvítal,  �e se na �luk-
novském  zámku pilně pracu-
je. Ka�dé město  se  takovým
krásným  �stavením�   pochlu-
bit nemů�e.
Celá léta mi bylo při pohle-

du na zámek opravdu do plá-
če, mám k  němu citový vztah
ji� od dětství, kdy jsem chodila

za panem  učitelem Konečným
do knihovny. �luknovský  zá-
mek je pro mě něco  jako Kar-
lův most  v  Praze.  Ten  také
zbo�ňuji a kdyby se s ním  za
povodní něco  stalo, nejeden
Čech by zaplakal. Ké� by  �luk-
novský zámek byl pro �lukno-
váky také takovým symbolem
domova, města kde �ijeme.
Jsem opravdu �ťastná, �e se

na�ly  finanční  prostředky  a
zámek  o�ívá. Jen je mi líto, �e
se  v něm nepočítá  s obřadní
síní a  například zámeckou re-
staurací. Obřadní síň v zámec-
kých  prostorách je myslím ori-
ginální  zále�itost.  Zámecká
restaurace  by prostřednictvím
pronájmu přinesla do městské
kasičky také  nějaký penízek.
Je to jen nápad, ale zdá se mi
lep�í, ne� aby  prostory vyu�í-
vali úředníci.
Zámek by měl město repre-

zentovat, měli bychom se  jím
chlubit,  ukazovat jeho krásné
prostory. Lesnické muzeum je
samozřejmě  namístě.
Ka�dopádně dr�ím pěsti, ať

je projekt dota�en ke zdárné-
mu  konci.

S pozdravem PeggS pozdravem PeggS pozdravem PeggS pozdravem PeggS pozdravem Pegg

Průvodce poPrůvodce poPrůvodce poPrůvodce poPrůvodce po
ŠluknovskuŠluknovskuŠluknovskuŠluknovskuŠluknovsku

V  listopadovém čísle �luk-
novských novin jsem se dočetl
o novém   průvodci  ��luknov-
sko�. Po jeho zbě�ném prostu-
dování jsem se  zastyděl za své
mizerné znalosti rodného kra-
je. Dovoluji  si   proto pozvat
autorku Taťánu Březinovou na
kávu či sklenku vína  do býva-
lé Vogelovy boudy (dnes restau-
race  Pytlák)  na  Jitrovníku.
Mezi řečí bych se jí rád zeptal,
kde najdu  vrcholovou plo�inu
Partyzánského vrchu  (537 m)
a studánku  Dívčí pramen pod
jejím ji�ním vrcholem.
Dost ale  černého humoru.

Průvodce má  vhodný  formát,
kvalitní   papír  i  tisk a dobrý
přebal  z plastu. Po obsahové
stránce  je   v�ak katastrofální
a turisty bude spí�e odrazovat
od dal�í  náv�těvy �luknovské-
ho výbě�ku... Autorka zřejmě
nikdy na  �luknovsku nebyla,
pro ni bylo napsání průvodce
pouze dobrým  k�eftem. Jinak
by nemohla uvést např. hotel

Čítkův mlýn  v   Kunraticích,
restauraci na úpatí Hrazeného
nebo zmíněnou  restauraci na
Jitrovníku a. p. Co si asi po-
myslí náv�těvník,  který bude
chtít vyu�ít slu�eb těchto zaří-
zení a na místě  zjistí, �e exis-
tují pouze v průvodci na papí-
ře. Na  vrchu Jáchym nejsou
zbytky poutní kaple, ta dosud
stojí  (listopad  2005). Osada
Karlín s koupali�těm nele�í u
�luknova, ale mezi  Dolní Pous-
tevnou a Lobendavou, Na ryb-
níku na výpadovce na   Rum-
burk není   koupali�tě  (kdysi
bývalo), navíc se rybník nejme-
nuje Luční  ale Bobří. To  lze
snadno vyčíst z mapy. Při pou-
�ití některých  hraničních pře-
chodů se mů�e náv�těvník do-
stat  do  značných  nesnází,
nejsou toti� oficiální. Po nezna-
čené  cestě  do  Turistického
mostu by se autorka k Vlčímu
hrádku sotva dostala,  měla by
v�ak příle�itost při bloudění
alespoň  trochu poznat   kraj,
který se sna�ila popsat. V roce
1873 byla uvedena do  provo-
zu  �eleznice přes  Jiříkov do
Ebersbachu, Jiříkov se  dočkal
nádra�í a� v roce 1933. Lokali-
ta nad soutokem Křinice a  Brt-
nického potoka nebyla objeve-
na v roce 1994. Je uváděna ji�
na staré mapě jako Einst Burg
- kdysi hrad. Údaje o Karlově
údolí u �luknova jsou té� ne-
pravdivé. Loďky byly na rybní-
ku a Jedličková studánka - kde
je? V kapitole Rostlinstvo a  �i-
voči�stvo je uveden nově urče-
ný druh mravence - Arion  in-
termedius. Jedná  se  snad  o
kří�ence mravence  se  slimá-
kem  (plzákem rodu Arion)?
V průvodci není ani zmínka

o starých památkách, jako jsou
kamenné (smírčí) kří�e, sloup
s atributy ukři�ování v  Brtní-
kách, staré hraniční kameny s
královskou korunou a.p.
�koda, �e se Sdru�ení pro

rozvoj �luknovska na průvod-
ci  finančně podílí, ani� si ohlí-
dalo jeho kvalitu. Lep�í by bylo
aktualizované vydání průvod-
ce �Nejseverněj�í Čechy� od Ji-
řího  �vécara, který byl kvalit-
ní a navíc dvojjazyčný. I cena
by   mohla být příznivěj�í ne�
199 Kč za �luknovsko. Velmi
by kraji  prospěla nová turis-
tická mapa v měřítku 1:25 000
kvality mapy  Novoborsko.

GerGerGerGerGerd Ritschel, �luknovd Ritschel, �luknovd Ritschel, �luknovd Ritschel, �luknovd Ritschel, �luknov
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P řivíta l i jsmeP řivíta l i jsmeP řivíta l i jsmeP řivíta l i jsmeP řivíta l i jsme
nové občánky:nové občánky:nové občánky:nové občánky:nové občánky:

Lenu Billou
Simonu Uchytilovou
Filipa Bouzka
Grunzu -jméno neuve-
deno
Miroslava Havlíčka
Ondřeje Černého
Kristýnu Kurincovou

Rozloučil iRozloučil iRozloučil iRozloučil iRozloučil i
j sme  s e  s  :j sme  s e  s  :j sme  s e  s  :j sme  s e  s  :j sme  s e  s  :

panem Zdeňkem He-
merkou
paní Márií Kováčovou
paní Irenou Mihalíko-
vou
paní Helenou Paděro-
vou
paní  Ilsou Masslovou
(Schmutzerovou)
paní Marií Břenkovou
paní Olgou Wendlero-
vou

BlahopřBlahopřBlahopřBlahopřBlahopřejeme  ob-ejeme  ob-ejeme  ob-ejeme  ob-ejeme  ob-
čanům,  kteří  sečanům,  kteří  sečanům,  kteří  sečanům,  kteří  sečanům,  kteří  se
v lednu  leto�níhov lednu  leto�níhov lednu  leto�níhov lednu  leto�níhov lednu  leto�ního
rrrrroku do�ili   �ivotníchoku do�ili   �ivotníchoku do�ili   �ivotníchoku do�ili   �ivotníchoku do�ili   �ivotních
jubileí:jubileí:jubileí:jubileí:jubileí:

60 let60 let60 let60 let60 let
pp. Hana Ko�í�ková,
Jana Urbanová

65 let65 let65 let65 let65 let
pp.  Gerd  Ritschel,
Franti�ek  Lev, Egon
Wiesner, Jana   Hon-
zátková

70 let70 let70 let70 let70 let
pp. Karel Prajs, Rudolf
�ivný, Renata Koude-
lová, Dobroslav  Hav-
lík, Aurelia Patkaňová

75 let75 let75 let75 let75 let
pp.  Marie  Popová,
Ane�ka  Hr�elová,
Zdeňka �milovičová,
Franti�ek Machulda

80 let80 let80 let80 let80 let
p. Bo�ena Sodomková

81 let81 let81 let81 let81 let
pp. Franti�ek Mundil,
�těpánka Kunčarová,
Marta Větrovcová

82 let82 let82 let82 let82 let
p. Josef �íma

83 let83 let83 let83 let83 let
pp. Irmgardis Vietzeo-
vá, Anita Kolonečná,
Vasil Monič

84 let84 let84 let84 let84 let
p. Ane�ka Havli�ová

86 let86 let86 let86 let86 let
p. Emilie Maslikiewic-
zová

88 let88 let88 let88 let88 let
p. Aloisie Vaňková

89 let89 let89 let89 let89 let
p. Anna Folprechtová

90 let90 let90 let90 let90 let
p. Anna Zajíčková

91 let91 let91 let91 let91 let
p. Rů�ena Fi�arová

95 let95 let95 let95 let95 let
p. Marie Menclová

97 let97 let97 let97 let97 let
p. Anastazie Drmlová

V�em  oslavencůmV�em  oslavencůmV�em  oslavencůmV�em  oslavencůmV�em  oslavencům
přpřpřpřpřejeme hodně �těstí,ejeme hodně �těstí,ejeme hodně �těstí,ejeme hodně �těstí,ejeme hodně �těstí,
spokojenosti a pevné-spokojenosti a pevné-spokojenosti a pevné-spokojenosti a pevné-spokojenosti a pevné-
ho  zdraví.ho  zdraví.ho  zdraví.ho  zdraví.ho  zdraví.

Dne  17.  února
2006 uplyne 20 let od
doby, kdy nás nav�dy
opustila milovaná ma-
minka, babička a pra-
babička paní MÁRIA
SKÁCELOVÁ.
S  láskou  v  srdci

vzpomínají dcery Ale-
na a Jarmila s rodina-

PoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkování
Tímto bych  chtěla poděkovat  ředitelce M�

paní Heinzové za  to,   �e mi umo�nila praxi v
M�. Dále děkuji celému personálu v  kuchyni,
který mě opravdu dobře připravil k závěrečným
zkou�kám v oboru �kuchař�.
Na dny, strávené v M� ve Svojsíkově ulici,

budu  ráda  vzpomínat,   proto�e  takový dobrý
pracovní kolektiv,  jaký  je zde  -  tím mám   na
mysli i paní učitelky, se najde málokdy. Je�tě
jednou za  v�echno v�em děkuji.

J. H., �luknovJ. H., �luknovJ. H., �luknovJ. H., �luknovJ. H., �luknov

Rybáři děkují panu  starostovi a  jeho pro-
střednictvím   příslu�níkům �luknovské Měst-
ské policie za pomoc při udr�ení  pořádku na
sportovním revíru v průběhu uplynulého roku
při  �nájezdech cizích rybářů�.
V neposlední řadě děkujeme Městské policii

�luknov za pomoc   při usvědčení pytláků na
na�ich chovných vodách.

Ivan Pí�a, přIvan Pí�a, přIvan Pí�a, přIvan Pí�a, přIvan Pí�a, předseda ČRS, MO �luknovedseda ČRS, MO �luknovedseda ČRS, MO �luknovedseda ČRS, MO �luknovedseda ČRS, MO �luknov

SpolečenskáSpolečenskáSpolečenskáSpolečenskáSpolečenská

krkrkrkrkronikonikonikonikonikaaaaa
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dvacátého ledna to
bylo devět let, co nás
nav�dy  opustil  pan
KAREL BERNÁ�EK.
S  láskou  vzpomí-

nají man�elka Zdena a
děti s rodinami.

VzpomínkyVzpomínkyVzpomínkyVzpomínkyVzpomínky
mi,  vnoučata Robert,
Josef, Milo� a Monika
a pravnoučata Robert,
Nikolka, Leonka, Ev�e-
nek, Terezka, Davídek
a Radeček.
Nikdy nezapomene-

me.

Ji� několik let je tomu, co jsem opustila své
zaměstnání a  vstoupila do řad důchodců. I po
té době si na mne vzpomněli a  velice mile mne
překvapili mí drazí kolegové z M� �i�kova, M�
Svojsíkova, včetně dětí z obou M�, paní ředitel-
ky Evy Heinzové  a bývalé ředitelky paní Mileny
Poláčkové, kteří mi zaslali  srdečné blahopřání
k mým narozeninám.
Proto jim touto cestou děkuji za to, �e jsem i

nadále zůstala  v jejich srdcích a vzpomínkách.
Je�tě jednou děkuji       Věra Knoblochová       Věra Knoblochová       Věra Knoblochová       Věra Knoblochová       Věra Knoblochová

t O gt O gt O gt O gt O g

t O gt O gt O gt O gt O g

Prosíme  v�echny
jubilanty  či  ostatní
občany, kteří nechtějí
být  jmenováni v rub-
rice �Společenská kro-
nika�, aby tuto skuteč-
nost  laskavě  sdělili
redakci �N - buď osob-
ně nebo telefonicky na
tel.  č.  412  315  331
nebo písemně po�tou,
či do schránky �N na
budově  radnice. A  to
nejpozději do uzávěr-
ky novin - v�dy 25. dne
v měsíci, v něm� osla-
vili narozeniny, či pří-
růstek do rodiny.
Děkujeme  za  po-

chopení
rrrrredakce.edakce.edakce.edakce.edakce.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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V uplynulém  roce  bylo
spácháno  v na�em městě
194 trestných  činů, z nich�
150 bylo objasněno - a ob-
jasněnost tak v  uvedeném
období činila 77,32 %.
Obvodní oddělení Policie

ČR ve �luknově se na zákla-
dě    dosa�ených  výsledků
umístilo v rámci okresu Dě-
čín na 1. místě.  Pro ilustraci
uvádím,  �e  v  rámci  celého
na�eho  okresu bylo    spá-
cháno celkem 4 391  trest-
ných  činů, objasněno bylo
2 907 z  nich, co� činí cel-
kem 66,2 %. Z toho je zřej-
mé,  �e objasněnost    trest-
ných činů v na�em městě je
výrazně  vy��í ne�  v  rámci
celého okresu.
V nejsledovaněj�í oblasti

kriminality  - majetková
trestná  činnost - bylo spá-
cháno 86 tr. činů, objasně-
no  jich bylo 47,    co�  činí
54,65 %.
I v roce 2006 je prioritou

prevence a objasněnost na
úseku   majetkové  trestné
činnosti, která je nejčastěj-
�í, z toho pak  objasněnost
na úseku kráde�í motoro-
vých  vozidel,  vloupání do
motorových vozidel a rekre-
ačních objektů.
Na  základě dosa�ených

výsledků  a  statistických
přehledů  za    poslední  tři
roky lze konstatovat, �e kri-
minalita  v na�em   městě
nemánemánemánemánemá vzestupný charakter
a  trestnou  činnost  se daří
eliminovat. Je v�ak ze zku-
�eností policistů nepochyb-
né,  �e k   mnoha  trestným
činům by ani v na�em měs-
tě nemuselo dojít,   nebýt
lhostejnosti a nev�ímavosti

Zbytečná hysterieZbytečná hysterieZbytečná hysterieZbytečná hysterieZbytečná hysterie
kolem „řidičáků“kolem „řidičáků“kolem „řidičáků“kolem „řidičáků“kolem „řidičáků“
Na  základě  opětovných

dotazů  k  platnosti  řidič-
ských průkazů   sděluji, �e
mnozí  lidé  �naletěli�  zprá-
vám,  �e  některé  řidičské
průkazy měly být vyměněny
do konce r. 2005. Jak to tedy
s    jejich výměnou opravdu
je?
- průkazy  vydané od 1.- průkazy  vydané od 1.- průkazy  vydané od 1.- průkazy  vydané od 1.- průkazy  vydané od 1.

7. 1964 do konce r7. 1964 do konce r7. 1964 do konce r7. 1964 do konce r7. 1964 do konce r. 1993 je. 1993 je. 1993 je. 1993 je. 1993 je
povinností  vyměnit do kon-povinností  vyměnit do kon-povinností  vyměnit do kon-povinností  vyměnit do kon-povinností  vyměnit do kon-
ce rce rce rce rce roku 2007oku 2007oku 2007oku 2007oku 2007
-  průkazy  vydané  do-  průkazy  vydané  do-  průkazy  vydané  do-  průkazy  vydané  do-  průkazy  vydané  do

konce  rkonce  rkonce  rkonce  rkonce  roku  2000  jsou  voku  2000  jsou  voku  2000  jsou  voku  2000  jsou  voku  2000  jsou  v
platnosti do konce  rplatnosti do konce  rplatnosti do konce  rplatnosti do konce  rplatnosti do konce  r. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010
- průkazy vydané po prv-- průkazy vydané po prv-- průkazy vydané po prv-- průkazy vydané po prv-- průkazy vydané po prv-

ním lednu rním lednu rním lednu rním lednu rním lednu r. 2001 do konce. 2001 do konce. 2001 do konce. 2001 do konce. 2001 do konce
dubna 2004 je  třdubna 2004 je  třdubna 2004 je  třdubna 2004 je  třdubna 2004 je  třeba vymě-eba vymě-eba vymě-eba vymě-eba vymě-
nit do konce rnit do konce rnit do konce rnit do konce rnit do konce r. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013

Co změní nový silniční zákon?Co změní nový silniční zákon?Co změní nový silniční zákon?Co změní nový silniční zákon?Co změní nový silniční zákon?
Zákon o provozu na pozemních komunikacích je bez-

pochyby  nejvíce poru�ovanou zákonnou normou. Nejspí-
�e neexistuje   motorista, který by se proti němu někdy
neprovinil. Novela  tohoto zákona má výrazně posílit re-
presivní paragrafy. Novele,  která bude přísněj�í, se nelze
podle zákondárce vyhnout. Ka�dý  z nás dobře ví, jak to
na na�ich silnicích vypadá. Novela se  týká čtyř oblastí:
- nové povinnosti účastníků silničního provozu
- upřesnění a vyjasnění některých ustanovení
- vy��í postihy (bodový systém)
- nová práva policistů
Nový zákon o provozu na pozemních komunikacích má

sice v  navrhovaném znění platit a� od 1. července r. 2006
a do  této   doby mů�e dojít k  jeho úpravám  -  i kdy�  to
nebudou úpravy  zásadní, ale chtěl bych v následujících
vydáních na�ich novin  postupně motoristickou veřejnost
o zásadních změnách  informovat, nevyjímaje tolik disku-
tovaný bodový systém.
Je  to součástí prevence, kdy ka�dý z nás ví,  jaké má

dodr�ování uvedeného zákona nedostatky. Na počátku čer-
vence  leto�ního roku ji� bude pozdě, abychom se teprve v
tuto dobu  seznamovali se zásadními změnami, ke kterým
dojde.
Osobně se domnívám, �e k přísněj�ím postihům musí

zákonitě   dojít. Netýká se  to v�ak v�ech,  jeliko� vět�ina
jsou ti, kteří  nemají s dodr�ováním pravidel bezpečnosti a
plynulosti v   silničním provozu problémy. Novelizace se
tedy bude týkat  hlavně těch, kteří se nedoká�í přizpůso-
bit, jsou lhostejní,  neznají pojem ohleduplnost a přestup-
ků se dopou�tějí  opakovaně.

kpt. Petr Horák, policejní  inspektorkpt. Petr Horák, policejní  inspektorkpt. Petr Horák, policejní  inspektorkpt. Petr Horák, policejní  inspektorkpt. Petr Horák, policejní  inspektor
Obvodní oddělení PČR �luknovObvodní oddělení PČR �luknovObvodní oddělení PČR �luknovObvodní oddělení PČR �luknovObvodní oddělení PČR �luknov

občanů. Názor některých
lidí  �z cizího krev neteče� a
�mě se to netýká� je mylný.
Ka�dý z  nás se mů�e kdy-
koli  stát  obětí  trestného
činu či jeho svědkem. Poli-
cie  je  zde  skutečně proto,
aby mimo  jiné  chránila
zdraví a majetek občanů, ale
je to úkol i celé společnosti,
abychom se cítili bezpečně
a zále�í na úrovni �právní-
ho  vědomí� ka�dého z nás.

Ze svodek P ol ic ie  České republ iky ve Š luknověZe svodek P ol ic ie  České republ iky ve Š luknověZe svodek P ol ic ie  České republ iky ve Š luknověZe svodek P ol ic ie  České republ iky ve Š luknověZe svodek P ol ic ie  České republ iky ve Š luknově

Kriminalita v našem městěKriminalita v našem městěKriminalita v našem městěKriminalita v našem městěKriminalita v našem městě
v roce 2005v roce 2005v roce 2005v roce 2005v roce 2005
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V minulém čísle jsme si
libovali,  jaká  je  krásná
mrazivá a  slunečná zima,
která  láká k  zimním  ra-
dovánkám. Tomu  odpo-
vídala  i tajenka na�í do-
plňovačky,  která  zněla:
KOULOVKOULOVKOULOVKOULOVKOULOVAČKA. AČKA. AČKA. AČKA. AČKA.  Teď  u�
ale vstupujeme do posled-
ního  zimního   měsíce  -
tedy alespoň toho kalen-
dářního - a mo�ná u�  ne-
jeden  z nás má  té  zimy
dost a tě�í se na jaro. Tak
alespoň v dne�ní na�í do-
plňovačce najdete, pokud
budete    správně  lu�tit,
takovou �zálohu na jaro�.
Co s ní, u� určitě víte:

zamračená políčka nevy-
plňujte,  ta usměvavá na-
opak skrývají tajenku.
Nemusíme snad u� ani

zdůrazňovat,  �e  z  těch,
kteří ji  správně vylu�tí a
po�lou do 25. 2. na adre-
su redakce (�N,  Městský

DìtskýDìtskýDìtskýDìtskýDìtský
koutekkoutekkoutekkoutekkoutek
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NNNNN NNNNN NNNNN

00000

00000 NNNNN

00000 NNNNN

00000

00000

symbol moudrostisymbol moudrostisymbol moudrostisymbol moudrostisymbol moudrosti

bodná zbraňbodná zbraňbodná zbraňbodná zbraňbodná zbraň

nápovědanápovědanápovědanápovědanápověda

muž a ...muž a ...muž a ...muž a ...muž a ...

první ženaprvní ženaprvní ženaprvní ženaprvní žena

opak dneopak dneopak dneopak dneopak dne

dravý ptákdravý ptákdravý ptákdravý ptákdravý pták

ženské jménoženské jménoženské jménoženské jménoženské jméno

úřad �luknov, nám. Míru
1) nebo vhodí do schrán-
ky na  budově radnice či
městské knihovny, budou
vylosováni výherci  volné
vstupenky do kina Duk-
la. Vstupenka platí na je-
den film  dle vlastního vý-
běru  a�  do  konce  roku
2006 pro  jednoho   divá-
ka. Ti, kteří nakreslí ně-
jaký hezký obrázek, nebo
napí�í    pár  ver�íků  na
téma  �zvířátka�téma  �zvířátka�téma  �zvířátka�téma  �zvířátka�téma  �zvířátka�,     mohou,
pokud budou    vylosová-
ni,  získat pastelky nebo
vodovky, či fixy.
Tentokrát od nás  vol-

ňáska nebo pastelky (dle
vlastního  výběru) dosta-
ne Honzík  PrHonzík  PrHonzík  PrHonzík  PrHonzík  Prokůpek  zeokůpek  zeokůpek  zeokůpek  zeokůpek  ze
�luknova�luknova�luknova�luknova�luknova, Lu�ické  ulice
Jeho  obrázek  na  téma
�Zima�  také najdete na
této straně.
Zdá se Vám lu�tění tě�-

ké, nebo naopak  velmi
lehké?   Mů�ete  tedy  vy-
myslet úkol pro své vrs-
tevníky sami. Ať  u� pů-
jde o doplňovačku, nebo
obyčejnou hádanku. Po-
kud  Vá� pokus bude zda-
řilý a otiskneme ho v Dět-
ském koutku,  odměníme
Vás volňáskem do kina.

ěěěěě
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Dne  4.  1.  2006  zahájilo
mu�stvo přípravu na jarní se-
zónu. Bylo   domluveno, �e se
tréninkové  zátě�e  v lednu  a
v únoru zúčastní  hráči A i B
mu�stva dohromady. Začátek
přípravy by mělo tudí�  absol-
vovat téměř 30 hráčů!
Na konci února vybere tre-

nér Milan  Lom 18 hráčů do A-
mu�stva  a  ostatní  budou
k dispozici B-  mu�stvu.
Příprava se rozjela bez pro-

blémů  v rychlém  tempu, kdy
pondělí a  úterý je spí�e vytr-
valostní venku, čtvrtek hlavně
posilování v  tělocvičně a sobo-
ta příprava i s míčem na dobře
připraveném  terénu na �idov-
ském vrchu.
Mu�stvo  získalo  za  své

úspě�né podzimní  ta�ení  od
bývalého hráče  Martina Navrá-
tila nové dresy Real Madrid a
od firmy Plaston  �luknov ter-
mo  bundy  od  firmy  NIKE
v červeném provedení. Mu�stvo
jim touto cestou děkuje
V sobotu 14. 1. 2006 se ko-

nalo ji� první utkání turnaje ve
Varnsdorfu. �luknov nastoupil
proti favorizovanému domácí-
mu  mu�stvu a v prvním polo-
čase dokázal dr�et krok. Polo-
čas skončil 1:0, kdy� hosté měli
i několik vylo�ených �ancí, kte-
ré  se    nepodařilo  proměnit
(Čurgali, Očipka, Divi�).
Ve druhém poločase  ov�em

Varnsdorf  zařadil  vy��í  rych-
lostní  stupeň,  kterému  SK
Plaston  ji�  nedokázal  čelit.
Utkání nakonec skončilo 7:0.
Přesto    po  zápase  panovala
dobrá nálada na  obou  stra-
nách, proto�e zahrát   si proti
mu�stvu SK Slovan Varnsdorf
je  v�dy  čest  a  ani  po herní
stránce �luknov nezklamal.

Ohlasy na zahájeníOhlasy na zahájeníOhlasy na zahájeníOhlasy na zahájeníOhlasy na zahájení
sezóny:sezóny:sezóny:sezóny:sezóny:

Jak si vyu�il vánoční přJak si vyu�il vánoční přJak si vyu�il vánoční přJak si vyu�il vánoční přJak si vyu�il vánoční pře-e-e-e-e-
stávku a s čím  jde� do zimnístávku a s čím  jde� do zimnístávku a s čím  jde� do zimnístávku a s čím  jde� do zimnístávku a s čím  jde� do zimní
přípravy?přípravy?přípravy?přípravy?přípravy?

Milan Lom  -  trMilan Lom  -  trMilan Lom  -  trMilan Lom  -  trMilan Lom  -  trenér: enér: enér: enér: enér: Zimní
příprava je v�dy velmi nepopu-
lární,  ale kdy� si hráči uvědo-
mí, jaký je opravdu její smysl,
tak je  pohoda s nimi pracovat.
Kluci to u� za�ili minulý rok a
sami  viděli, �e výsledek byl více
ne� dobrý. Tě�ím se proto i na
leto�ní spolupráci.
Zdeněk KirZdeněk KirZdeněk KirZdeněk KirZdeněk Kirchner - kapitán:chner - kapitán:chner - kapitán:chner - kapitán:chner - kapitán:

Vánoční  svátky  jsem  pro�il
v klidu a  rodinné pohodě. Zim-
ní příprava bude jako v�dy ná-
ročná. Hlavním  cílem je nabě-
hat  co  nejvíce  kilometrů,
vyhnout se zraněním a  plnou
silou vtrhnout do mistrovských
zápasů. Věřím,  �e pozlobíme
soupeře z vrchních pater tabul-
ky.
Petr Bla�ek  - útočník: Petr Bla�ek  - útočník: Petr Bla�ek  - útočník: Petr Bla�ek  - útočník: Petr Bla�ek  - útočník: Já

mám  tu  smůlu,  �e  se na mě
v�dy   poka�ená  �ivotospráva
uká�e. Budu mít  co  dělat,
abych se dostal  na svou váhu.
Musím  shodit  skoro 10 kilo.
Kdy� se to povede,  nějaký ten
gól  snad  vstřelím  a pomů�u
k dobré sezóně.
Petr Janda - brankář: Petr Janda - brankář: Petr Janda - brankář: Petr Janda - brankář: Petr Janda - brankář: Pře-

stávku jsem vyu�il asi jako ka�-
dý rok.  Jídlo, pití, zábava, klid
a samozřejmě občas i fotbal. Do
zimní  přípravy jdu s tím, při-
pravit se co nejlépe na  jaro a
předvádět  ty nejlep�í zákroky,
aby měli v�ichni z mého výko-
nu radost. A  samozřejmě i já
sám ze sebe.
Peter Očipka  -  zálo�ník:Peter Očipka  -  zálo�ník:Peter Očipka  -  zálo�ník:Peter Očipka  -  zálo�ník:Peter Očipka  -  zálo�ník:

Vianočne sviatky som pre�il na
Slovensku v rodinnom kruhu.
Do  zimnej  pripravy  idem
z jasnym  cielom, pripraviť sa
na majstrovske zápasy čo naj-
lep�ie  a pobiť    sa  o postup!
Hlavne sa dostať do základnej
zostavy a prispieť k  tomu vy-
tú�enemu postupu, lebo �luk-
novsky divak si to zaslú�i!!!
Petr Hlavsa - obránce: Petr Hlavsa - obránce: Petr Hlavsa - obránce: Petr Hlavsa - obránce: Petr Hlavsa - obránce: Vá-

noční přestávku  jsem  vyu�il
k odpočinku,  alespoň od fot-
balu. O �ivotosprávě moc mlu-
vit nebudu - rad�i!  Jinak zim-
ní příprava pro mě není moc
oblíbenou částí sezóny.  Přesto

se budu sna�it odtrénovat co
nejvíce,  abych  byl  platným
hráčem A-mu�stva. Vím, �e ze
zimní přípravy se �ije celý rok.
Antonín  Hole�ovský  -Antonín  Hole�ovský  -Antonín  Hole�ovský  -Antonín  Hole�ovský  -Antonín  Hole�ovský  -

obránce: obránce: obránce: obránce: obránce:  Jsem  rád,  �e  jsem
mohl  strávit    vánoční  svátky
s rodinou. Bohu�el se nám po-
slední podzimní  zápasy nepo-
vedly. Proto doufám, �e potvr-
díme, �e na to máme.  Děkuji
v�em �luknovským i ,,čínským�
fandům za podporu a tě�íme  se
na Vás v roce 2006 naviděnou.
JarJarJarJarJaroslav Kopčan - zálo�ník:oslav Kopčan - zálo�ník:oslav Kopčan - zálo�ník:oslav Kopčan - zálo�ník:oslav Kopčan - zálo�ník:

Vánoční  svátky  jsem ukončil
jako  v�dy rozchodem s přítel-
kyní. V tomto období se věnuji
zábavě, pití.... Do zimní přípra-
vy jdu s hlavním cílem, abych
se dostal  do A-mu�stva a po-
mohl mu�stvu k postupu do
oblasti. Doufám, �e  se mi vy-
hnou  zranění, kterých  v mi-
nulé sezóně bylo a� moc.
Také   doufám, �e se vyva-

ruji předzápasovým  zábavám
s kamarády.
Petr  Jírův  -  ,,univerzál�:Petr  Jírův  -  ,,univerzál�:Petr  Jírův  -  ,,univerzál�:Petr  Jírův  -  ,,univerzál�:Petr  Jírův  -  ,,univerzál�:

V zimní přestávce si ka�dý rok
hlídám  svoji �ivotosprávu. I le-
tos to vy�lo, �ádné kilo navíc.
Ale    jeliko� přijel ná� nejlep�í
kamarád a hráč Martin Navrá-
til  z   Číny po  roce,  tak  s tím
alkoholem  to bylo hor�í! Do
nové sezóny  jdu s tím, abych
se probojoval do áčka a podá-
val lep�í výkony,  ne� minulou
sezónu. Nazdar!!!

Jaký je rJaký je rJaký je rJaký je rJaký je rozdíl mezi hrozdíl mezi hrozdíl mezi hrozdíl mezi hrozdíl mezi hrou fot-ou fot-ou fot-ou fot-ou fot-
balu v 1. lize v Číně a A-tříděbalu v 1. lize v Číně a A-tříděbalu v 1. lize v Číně a A-tříděbalu v 1. lize v Číně a A-tříděbalu v 1. lize v Číně a A-třídě
ve   �luknově? Věří� v postupve   �luknově? Věří� v postupve   �luknově? Věří� v postupve   �luknově? Věří� v postupve   �luknově? Věří� v postup
�luknova?�luknova?�luknova?�luknova?�luknova?
Martin Navrátil - �Číňan� :Martin Navrátil - �Číňan� :Martin Navrátil - �Číňan� :Martin Navrátil - �Číňan� :Martin Navrátil - �Číňan� :

V Číně je to hodně o individu-
álních    schopnostech,  padá
hodně gólů a taktika jde stra-
nou. V Česku  je    to naopak.
Ka�dopádně je to velká zábava
hrát v Číně fotbal.  Jsem roze-
ný optimista. Věřím, �e ,,�luk-
novský balet� doká�e  potrápit
favority a konec sezóny bude
slavný. Děkuji v�em  výborným
divákům a babičce! (nf)(nf)(nf)(nf)(nf)

Zahájení šluknovského sezónyZahájení šluknovského sezónyZahájení šluknovského sezónyZahájení šluknovského sezónyZahájení šluknovského sezóny
fotbalového A-mužstvafotbalového A-mužstvafotbalového A-mužstvafotbalového A-mužstvafotbalového A-mužstva
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Advoká t Vladimír DivišAdvoká t Vladimír DivišAdvoká t Vladimír DivišAdvoká t Vladimír DivišAdvoká t Vladimír Diviš
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. exekuce
- 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

Úče tnic tví , daňovou evidenc i , DPH,Úče tnic tví , daňovou evidenc i , DPH,Úče tnic tví , daňovou evidenc i , DPH,Úče tnic tví , daňovou evidenc i , DPH,Úče tnic tví , daňovou evidenc i , DPH,
mzdy p ro MO , daně z p ř í jmu  a td.mzdy p ro MO , daně z p ř í jmu  a td.mzdy p ro MO , daně z p ř í jmu  a td.mzdy p ro MO , daně z p ř í jmu  a td.mzdy p ro MO , daně z p ř í jmu  a td.

 Vám zp racujeme spolehl ivě, Vám zp racujeme spolehl ivě, Vám zp racujeme spolehl ivě, Vám zp racujeme spolehl ivě, Vám zp racujeme spolehl ivě,
s  dlouhole tou zkušeností ,s  dlouhole tou zkušeností ,s  dlouhole tou zkušeností ,s  dlouhole tou zkušeností ,s  dlouhole tou zkušeností ,

za  sol idní   c enu.za  sol idní   c enu.za  sol idní   c enu.za  sol idní   c enu.za  sol idní   c enu.
 Homolkovi , J iř íkovská  831/14, Homolkovi , J iř íkovská  831/14, Homolkovi , J iř íkovská  831/14, Homolkovi , J iř íkovská  831/14, Homolkovi , J iř íkovská  831/14,

RumburkRumburkRumburkRumburkRumburk
 te l .č . :  412 334 967 te l .č . :  412 334 967 te l .č . :  412 334 967 te l .č . :  412 334 967 te l .č . :  412 334 967
neb o 728 033 047.ne b o 728 033 047.ne b o 728 033 047.ne b o 728 033 047.ne b o 728 033 047.

     I n s t a l a t é r  -  t o p e n á řI n s t a l a t é r  -  t o p e n á řI n s t a l a t é r  -  t o p e n á řI n s t a l a t é r  -  t o p e n á řI n s t a l a t é r  -  t o p e n á ř

A l o i s  B A L D AA l o i s  B A L D AA l o i s  B A L D AA l o i s  B A L D AA l o i s  B A L D A
nabízí své služby nabízí své služby nabízí své služby nabízí své služby nabízí své služby v oboru:v oboru:v oboru:v oboru:v oboru:

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

rrrrrozumné cenyozumné cenyozumné cenyozumné cenyozumné ceny
 Alois BALDA  K. H. Borovského 809,

�luknov
tel. č.:  777 837 191, 602 837 19tel. č.:  777 837 191, 602 837 19tel. č.:  777 837 191, 602 837 19tel. č.:  777 837 191, 602 837 19tel. č.:  777 837 191, 602 837 1911111

ZOO  CENTRUMZOO  CENTRUMZOO  CENTRUMZOO  CENTRUMZOO  CENTRUM
na pì�í zónì
ve �luknovì

prodej terari jních zvířat , potřeb aprodej terari jních zvířat , potřeb aprodej terari jních zvířat , potřeb aprodej terari jních zvířat , potřeb aprodej terari jních zvířat , potřeb a
krmného hmyzu, pavouci , štíř i , hadi ,krmného hmyzu, pavouci , štíř i , hadi ,krmného hmyzu, pavouci , štíř i , hadi ,krmného hmyzu, pavouci , štíř i , hadi ,krmného hmyzu, pavouci , štíř i , hadi ,

chameleoni , leguáni atd.chameleoni , leguáni atd.chameleoni , leguáni atd.chameleoni , leguáni atd.chameleoni , leguáni atd.
k r m i v o ,  k o s m e t i k a ,  h r a č k yk r m i v o ,  k o s m e t i k a ,  h r a č k yk r m i v o ,  k o s m e t i k a ,  h r a č k yk r m i v o ,  k o s m e t i k a ,  h r a č k yk r m i v o ,  k o s m e t i k a ,  h r a č k y

p r o  k o č k y ,  p s y  i  p t á č k yp r o  k o č k y ,  p s y  i  p t á č k yp r o  k o č k y ,  p s y  i  p t á č k yp r o  k o č k y ,  p s y  i  p t á č k yp r o  k o č k y ,  p s y  i  p t á č k y

v�e pro akvaristy

Nemusíte u�  být  členy
�ádného klubu. Nyní máte
mo�nost   nav�těvovat kur-
zy sebeobrany bez nutnosti
členství a různých  zkou�ek.
Výuka je zaměřená na in-

dividuální přístup ke ka�dé-
mu  jednotlivci, tak�e nemu-
síte mít obavy, �e nebudete
stačit  ostatním a nebo na-
opak, �e budete jinými br�-
děni  v  rozvoji.    Techniky
jsou uzpůsobeny pro výuku
reálné  sebeobrany  (musejí
být  jednoduché  a  lehce
osvojitelné)  a  vycházejí
mimo jiné i z  principů Wing
Tsunu a Blitzdefence. Jsou
účinné i bez pou�ití  hrubé

síly  a  akrobacie. A  právě
proto jako jedny z mála jsou
vhodné i pro �eny a dívky.
Dále, aby byly naučené

techniky pou�itelné i na uli-
ci ve  stresové situaci, je do
výuky  zahrnut nácvik ko-
munikačních   dovedností,
psychologie a taktiky jedná-
ní  v krizových    situacích.
Cílem výuky je mo�nost na-
padení minimalizovat  a
tedy konfliktům  a  fyzické
konfrontaci předcházet. A
a�  v   případě nevyhnutel-
nosti vzniklou situaci efek-
tivně a účinně   dostat pod
kontrolu.
A v neposlední řadě díky

kompenzačním a uvolňova-
cím cvikům,  které jsou za-
členěny do  výuky, dochází
k rozvoji a upevnění  jak fy-
zického  tak  psychického
zdraví.
Výuka začne v úterý 21.v úterý 21.v úterý 21.v úterý 21.v úterý 21.

února.února.února.února.února. Je mo�nost se  i  in-
dividuálně  dohodnout na ji-
ném  termínu.  Pravidelně
bude výuka probíhat v  úte-
rý od 18.00 hodin a ve čtvr-
tek od 18.45 hodin v Rum-
burku,  Tyr�ova ulice  (tě-
locvična nad Rock klubem).
Případné dal�í    informace
na tel. č.: 737 233 943.

MarMarMarMarMarek Kozlovskýek Kozlovskýek Kozlovskýek Kozlovskýek Kozlovský

Chcete se naučit bránit?Chcete se naučit bránit?Chcete se naučit bránit?Chcete se naučit bránit?Chcete se naučit bránit?
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Společnost LUKRAM s. rSpolečnost LUKRAM s. rSpolečnost LUKRAM s. rSpolečnost LUKRAM s. rSpolečnost LUKRAM s. r. o.. o.. o.. o.. o.

pøijme
pro svou provozovnu v  Rumburku:

-  -  -  -  -  mechatronika - - - - -
kvalifikační přkvalifikační přkvalifikační přkvalifikační přkvalifikační předpoklady:edpoklady:edpoklady:edpoklady:edpoklady: vzdělání, popř.  praxe v oborech stroj-

ní a elektro, znalost německého jazyka.
Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení.

-  -  -  -  -  ženu nebo muže na funkci mistra -----
na úseku výroby jemných  elektromechanických dílů
kvalifikační přkvalifikační přkvalifikační přkvalifikační přkvalifikační předpoklady: edpoklady: edpoklady: edpoklady: edpoklady:    středo�kolské  vzdělání  technického

směru, znalost německého  jazyka (alespoň částečně).
Zájemci se mohou hlásit u vedoucího provozovny Rumburk pana

Krimlaka na adrese: Rumburk, Komenského 965Rumburk, Komenského 965Rumburk, Komenského 965Rumburk, Komenského 965Rumburk, Komenského 965 ( vedle autobu-
sové  zastávky) osobně, nebo telefonicky na čísle 412 332 419.telefonicky na čísle 412 332 419.telefonicky na čísle 412 332 419.telefonicky na čísle 412 332 419.telefonicky na čísle 412 332 419.
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Zahájila prodejZahájila prodejZahájila prodejZahájila prodejZahájila prodej
- kočárků,- kočárků,- kočárků,- kočárků,- kočárků, postýlek, �idliček ...
- těhotenské módy- těhotenské módy- těhotenské módy- těhotenské módy- těhotenské módy (lacláče, pasové kalhoty, stah. kalhoty...)
Při nákupu v hotovosti sleva 5 %Při nákupu v hotovosti sleva 5 %Při nákupu v hotovosti sleva 5 %Při nákupu v hotovosti sleva 5 %Při nákupu v hotovosti sleva 5 %

Dále nabízíme
- kompletní výbavičku pro miminka
- kosmetiku, lahve, pleny ...
- botičky, bačkůrky ...
- hračky

Spoleønost

LUKRAM s. r. o.
pøijme

prprprprpro svou pro svou pro svou pro svou pro svou provozovnuovozovnuovozovnuovozovnuovozovnu
v  Rumburkuv  Rumburkuv  Rumburkuv  Rumburkuv  Rumburku

�eny�eny�eny�eny�eny pro montá� jemných
elektromechanických dílů.

Zájemkyně se mohou hlásit na adrese:
Rumburk, Komenského 965
(vedle autobusové zastávky)

ve středu a v pátek od 8 do 10  hodin
osobně,

nebo telefonicky na osobním oddělení
tel. č.:  412 315 700.tel. č.:  412 315 700.tel. č.:  412 315 700.tel. č.:  412 315 700.tel. č.:  412 315 700.

Uhelné sklady
Šluknov

jsou od 1.  1. 2006
 p řestěhovány
do  bývalého
areálu ZZN

(výkup),
Zeyerova ul.

Objednávky
přijímáme
na tel. č.

412 386 329,
mobil

731 328 317.
Provozní doba:

úterý  -  pátek
od 8.00 hod.

do 14.00 hod.

Videopůjčovna
zastavárna

QUERCUS
Vás zve do své nové prVás zve do své nové prVás zve do své nové prVás zve do své nové prVás zve do své nové prodejnyodejnyodejnyodejnyodejny

TTTTT. G. Masaryka 1037. G. Masaryka 1037. G. Masaryka 1037. G. Masaryka 1037. G. Masaryka 1037
(Sportbar) ve  �luknově(Sportbar) ve  �luknově(Sportbar) ve  �luknově(Sportbar) ve  �luknově(Sportbar) ve  �luknově

Zákazníkům nabízíme
�iroký výběr VHS a DVD

slevy dr�itelům
karet Quercus

inzerci do formátu A3
finanční hotovost

výkup zbo�í
komisní prodej

prodej zbo�í
PO - PÁ 15.00 - 19.00 hod.
SO - NE 17.00 - 19.00 hod.

HLEDÁM  DVĚHLEDÁM  DVĚHLEDÁM  DVĚHLEDÁM  DVĚHLEDÁM  DVĚ
PRACOVNÍ SÍLPRACOVNÍ SÍLPRACOVNÍ SÍLPRACOVNÍ SÍLPRACOVNÍ SÍLY Y Y Y Y - pro-
davačky, do prodejny
tabáku na   náměstí
Míru ve �luknově. Zá-
jemkyně  se mohou
hlásit v prodejně  nebo
na tel. č.: 777 310 863
nebo 413 386 507.

PRODÁMPRODÁMPRODÁMPRODÁMPRODÁM gará�  ve
�luknově  pod  kotel-
nou. Nabídky na tele-
fonu č.  412 386 137.

PRODÁM zmrzli-
nový stroj - výrobník
zmrzliny a konzervá-
tor.  Výkon 70 kg
zmrzliny za 24 hodin.
Je vybaven míchacím
zaøízením, chlazeným
selankovým okru-
hem a 3 boxy pro
uchovávání smøsí .
Rozmøry 106 x 86 x
68,5 cm. Informace na
tel. ø.: 723 065 099.

PRODÁMPRODÁMPRODÁMPRODÁMPRODÁM ko�enko-
vé masá�ní  křeslo  s

podno�kou.  Cena
5.000 Kč.  Dva plyno-
vé  sporáky na  zemní
plyn, plynové  topidlo
BETA 3,   přenosnou
elektrickou  skříň  a
kamna na uhlí. Cena

dohodou.    Informace
na tel. č.: 723 065 099.Řádk ová  inzerceŘádk ová  inzerceŘádk ová  inzerceŘádk ová  inzerceŘádk ová  inzerce

Na pNa pNa pNa pNa pì�í zónìì�í zónìì�í zónìì�í zónìì�í zónì
vvvvve �luknoe �luknoe �luknoe �luknoe �luknovvvvvììììì

Možnost splátkového prodeje

tel. č. 775 284 615

lllll
HLEDÁM HLEDÁM HLEDÁM HLEDÁM HLEDÁM odborní-

ka, který provede pro-
řez  starých ovocných
stromů. Kontakt v re-
dakci �N.



 �LUKNOVSKÉ NOVINY - měsíčník pro �luknovské občany. Vydává  MěÚ �luknov, náměstí
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knihovně - p. �tindlová. Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů. Uzávěrka
ka�dého čísla  do 25. dne v měsíci. Nevy�ádané fotografie a rukopisy se nevracejí.

únor 2006únor 2006únor 2006únor 2006únor 2006
SO 11. 2. 18.30 hod. 40 LET PSO 11. 2. 18.30 hod. 40 LET PSO 11. 2. 18.30 hod. 40 LET PSO 11. 2. 18.30 hod. 40 LET PSO 11. 2. 18.30 hod. 40 LET PANIC ANIC ANIC ANIC ANIC - komedie
USA. Byl terčem  posměchu svých kolegů, do-
kud nenastoupil do jejich �kolícího  kurzu, kte-
rý ho měl přivést ke ztrátě panictví. Hrají: S.
Carell, C. Keener a dal�í. Vstupné 54 + 1 Kč.

ÚT 14. 2. 16.00 hod. HARRÚT 14. 2. 16.00 hod. HARRÚT 14. 2. 16.00 hod. HARRÚT 14. 2. 16.00 hod. HARRÚT 14. 2. 16.00 hod. HARRY POTTER A OHNI-Y POTTER A OHNI-Y POTTER A OHNI-Y POTTER A OHNI-Y POTTER A OHNI-
VÝ POHÁR VÝ POHÁR VÝ POHÁR VÝ POHÁR VÝ POHÁR - Dal�í  dobrodru�ství známých hr-
dinů Harryho, Rona a Hermiony,  tentokrát na
mistrovství světa v famfrpálu. FILM V ČESKÉM
ZNĚNÍ. Vstupné - dospělí: 69 + 1 Kč, děti: 64 +
1 Kč.

ST 15. 2. 18.30 hod. KURÝR 2 ST 15. 2. 18.30 hod. KURÝR 2 ST 15. 2. 18.30 hod. KURÝR 2 ST 15. 2. 18.30 hod. KURÝR 2 ST 15. 2. 18.30 hod. KURÝR 2  - Bývalý pří-
slu�ník speciálních  jednotek jako nájemný ku-
rýr převá�í ty nejnebezpečněj�í  zásilky... Vstup-
né 59 + 1 Kč.

ČT 16. 2. 19.00 hod. TEĎ NE, DARLING ČT 16. 2. 19.00 hod. TEĎ NE, DARLING ČT 16. 2. 19.00 hod. TEĎ NE, DARLING ČT 16. 2. 19.00 hod. TEĎ NE, DARLING ČT 16. 2. 19.00 hod. TEĎ NE, DARLING - di-
vadelní představení -  fra�ka anglických autorů
v podání Souboru DK Rumburk.   Předprodej
vstupenek v DK �luknov - na tel. č. 412 386
219. Vstupné 50  Kč.

SO 18. 2. 18.30 hod. KLETBA BRATŘÍ GRIMŮSO 18. 2. 18.30 hod. KLETBA BRATŘÍ GRIMŮSO 18. 2. 18.30 hod. KLETBA BRATŘÍ GRIMŮSO 18. 2. 18.30 hod. KLETBA BRATŘÍ GRIMŮSO 18. 2. 18.30 hod. KLETBA BRATŘÍ GRIMŮ
- britsko-český  dobrodru�ný fantastický film o
světě, v něm� se realita mísí s  čáry a kouzly.
Vstupné 59 + 1 Kč.

ÚT 21. 2. 16.00 a 18.30 hod. ANDĚL PÁNĚ ÚT 21. 2. 16.00 a 18.30 hod. ANDĚL PÁNĚ ÚT 21. 2. 16.00 a 18.30 hod. ANDĚL PÁNĚ ÚT 21. 2. 16.00 a 18.30 hod. ANDĚL PÁNĚ ÚT 21. 2. 16.00 a 18.30 hod. ANDĚL PÁNĚ -
nová česká pohádka,  plná �bo�ského� humo-
ru. Hrají:  I. Trojan, K.  Issová, Josef Somr   a
dal�í. Vstupné - dospělí: 54 + 1 Kč, děti: 49 + 1
Kč.

ST 22. 2. 18.30 hod. A CO KDY� JE TO PRAST 22. 2. 18.30 hod. A CO KDY� JE TO PRAST 22. 2. 18.30 hod. A CO KDY� JE TO PRAST 22. 2. 18.30 hod. A CO KDY� JE TO PRAST 22. 2. 18.30 hod. A CO KDY� JE TO PRAVVVVV-----
DA DA DA DA DA - americká  �duchařská� komedie. Hrají: R.
Witherspoon, M. Ruffalo a dal�í.  Vstupné 54 +
1 Kč.

ČT 23. 2. 18.30 hod. WČT 23. 2. 18.30 hod. WČT 23. 2. 18.30 hod. WČT 23. 2. 18.30 hod. WČT 23. 2. 18.30 hod. WALLACE GROMITALLACE GROMITALLACE GROMITALLACE GROMITALLACE GROMIT: PRO-: PRO-: PRO-: PRO-: PRO-
KLETÍ KRÁLÍKODLAKA KLETÍ KRÁLÍKODLAKA KLETÍ KRÁLÍKODLAKA KLETÍ KRÁLÍKODLAKA KLETÍ KRÁLÍKODLAKA -  animovaná komedie
VB. Celovečerní film s plastelinovými  postavič-
kami. Vstupné 54 + 1 Kč.

SO 25. 2. 16.00 hod. KING KONG SO 25. 2. 16.00 hod. KING KONG SO 25. 2. 16.00 hod. KING KONG SO 25. 2. 16.00 hod. KING KONG SO 25. 2. 16.00 hod. KING KONG  -  remake
slavného klasického  snímku, tentokrát s per-

!!!!!Program  kina Dukla ŠluknovProgram  kina Dukla ŠluknovProgram  kina Dukla ŠluknovProgram  kina Dukla ŠluknovProgram  kina Dukla Šluknov
fektními digitálními  triky.  ČESKÉ   TITULKY.
Přestávka 10 min. Vstupné 69 + 1 Kč.

Představení  pro dětiPředstavení  pro dětiPředstavení  pro dětiPředstavení  pro dětiPředstavení  pro děti
23. 2. 10.00 a 13.30 hod. DÁ�ENKA 23. 2. 10.00 a 13.30 hod. DÁ�ENKA 23. 2. 10.00 a 13.30 hod. DÁ�ENKA 23. 2. 10.00 a 13.30 hod. DÁ�ENKA 23. 2. 10.00 a 13.30 hod. DÁ�ENKA - pásmo
pohádek. Vstupné -  dospělí: 16 + 1 Kč, děti: 9 +
1 Kč.

Majitelé průkazu TP - sleva max. 50 % ze vstup-Majitelé průkazu TP - sleva max. 50 % ze vstup-Majitelé průkazu TP - sleva max. 50 % ze vstup-Majitelé průkazu TP - sleva max. 50 % ze vstup-Majitelé průkazu TP - sleva max. 50 % ze vstup-
ného.ného.ného.ného.ného.

* * ** * ** * ** * ** * *
PŘI PRA V U JE ME  N A  B ŘE Z E N :PŘI PRA V U JE ME  N A  B ŘE Z E N :PŘI PRA V U JE ME  N A  B ŘE Z E N :PŘI PRA V U JE ME  N A  B ŘE Z E N :PŘI PRA V U JE ME  N A  B ŘE Z E N :

8. 3. TAJEMNÝ LET
11. 3. MRTVÁ NEVĚSTA
21. 3. JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

11. 3. 19.00 hod. VELKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA s
taneční zábavou ve spolupráci s ČSSD,  hraje
NOVA MIX, vstupné 80 Kč.
12. 3. 17.00 hod. KONCERT - účinkují Dana
Langerová (zpěv),  Simona Hečová (violoncello),
Barbora Straková a Zuzana  Haladová - jejich
�ákyně ze �luknova.

Program  Dom u kultury ŠluknovProgram  Dom u kultury ŠluknovProgram  Dom u kultury ŠluknovProgram  Dom u kultury ŠluknovProgram  Dom u kultury Šluknov
únor 2006únor 2006únor 2006únor 2006únor 2006

10. 2. MASOPUSTNÍ PRŮVOD - sraz masek ve
14.30 hod. u SL�
12. 2. 14.00 hod. KARNEVAL pro děti
13. 2. 19.00 hod. Schůze TJ PLASTON
14. 2. VALENTÝNSKÉ CUKROVINKY  - prodej
sladkostí a drobných  dárků na nám. Míru
14. 2. 16.00 hod. zadáno pro KSČM
15. 2. 19.00 hod. KONCERT KPVH  - BEN-
NEWITZOVO KVARTETO
18. 2. 20.00 hod. SPORTOVNÍ TANEČNÍ ZÁBA-
VA
19. 2. 14.00 hod. �RAMLÍK - taneční zábava
20. 2. 19.00 hod. Schůze TJ PLASTON
21. 2. 9.00 - 16.30 hod. PRODEJ SPOTŘEBNÍ-
HO ZBO�Í
21. 2. 17.30 hod. VERNISÁ� - PRODEJNÍ VÝ-
STAVA SKLA
24. 2. 14.00 hod. Vyhlá�ení výsledků LITERÁRNÍ
A VÝTVARNÉ  SOUTĚ�E MK
27. 2. 19.00 hod. Schůze TJ PLASTON

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.

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


