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Tradičně se 14. února na náměstí
Míru objevily stánky s  �Valentýnskými
cukrovinkami�, nabízející nejrůzněj�í
dobroty,  ov�em se společným symbolem
lásky - srdcem. Díky mrazivému  počasí
u nich tak velký nával nebyl, vět�í zájem
zřejmě byl o  květiny, které si zájemci
mohli vybrat pěkně v teple  květinářství.
A dal�ím důvodem mohla být i skuteč-
nost, �e  Svatý Valentýn u nás zatím �ne-
zdomácněl�.

To mů�eme konstatovat po malém prů-
zkumu mezi na�imi  spoluobčany nejrůz-
něj�ích věkových kategorií. Nejčastěji jej
slaví a uznávají hlavně teenageři a mla-
dí do třiceti let.  Star�í páry tomuto �im-
portovanému� svátku moc nefandí a dá-
vají  při svých projevech lásky partnerovi
přednost políbení pod  rozkvetlou tře�ní
na 1. máje. Úplně nejlíp to ale pojali ti,
kteří si lásku dávají najevo v průběhu
celého roku - tak�e i  na Valentýna, na 1.
máje a pak kdykoli je napadne...
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Přál bych si, aby na
kři�ovatce mezi ka�nou
a Klubem byl přechod
pro chodce. Aby slou�il
pro bezpečí mé a mých
kamarádů, kdy�  jdeme
do �koly a pro spolubyd-
lící v na�em městě. Byl
bych rád,  aby se to ře�i-
lo, ne� se někomu něco
stane.
Josef Vykoukal, �ák 3. C

Na vý�e uvedený příspě-
vek se dá reagovat bezespo-
ru tak, �e s ním  budeme
v plné míře souhlasit, ale
bohu�el situace v této  pro-
blematice není tak jedno-
značná, aby se dala zú�it na
takováto  prostá konstatová-
ní typu �přechod pro chodce
někde chceme, tak  ho tam
budeme mít�. To by platilo
pouze v případě, �e by tato
zále�itost patřila výhradně
do samostatné působnosti
města  �luknov, co� by po-
chopitelně bylo logické, ale
v současně platné  právní
úpravě tomu tak není. Pro-
to se nyní pokusím uvést na
pravou míru některé zále�i-
tosti zřizování přechodů pro
chodce na  pozemních komu-
nikacích a skutečnosti apli-
kovat na ná� modelový  pří-
klad.

Město �luknov mů�e být
pouze �adatelem o zřízení
přechodu pro  chodce (jedná
se vlastně o místní úpravu
provozu na pozemních  ko-
munikacích), ale ze zákona
nemá mo�nost vzhledem ke
své  působnosti ho povolit.
�ádost musí mít určité ná-
le�itosti, ve  slo�itěj�ích pří-
padech musí obsahovat i
projektovou dokumentaci.
K místní úpravě provozu na
pozemních komunikacích je
dále nutné  vyjádření dotče-
ného orgánu státní správy,
kterým je věcně a  místně
příslu�né okresní ředitelství
Policie ČR (pro město  �luk-
nov je to dopravní inspekto-

rát okresního ředitelství Po-
licie ČR v Děčíně). K povo-
lení navr�ené místní úpra-
vy provozu na  pozemních
komunikacích je příslu�ný
silniční správní úřad obce s 
roz�ířenou působností ve
smyslu §5 zákona č. 13/1997
Sb., o  pozemních komuni-
kacích v platném znění. Pro
celý �luknovský  výbě�ek se
jedná o odbor komunálních
věcí, Městského úřadu
Rumburk, který vydá o
místní úpravě provozu na
pozemních  komunikacích
rozhodnutí ve správním ří-
zení (týká se i umísťování
dopravních značek, doprav-
ních zařízení, přechodné
úpravy provozu  na pozem-
ních komunikacích, zvlá�t-
ního u�ívání pozemních  ko-
munikací, uzavírek na po-
zemních komunikacích
apod.).

Ná� případ je navíc je�tě
poněkud slo�itěj�í, přechod
pro chodce  zde před nedáv-
nem existoval, ale proto�e se
nejedná o místní  komunika-
ci, ale silnici II. třídy (II/
266), mů�e město �luknov
situaci v dané věci ovlivnit
je�tě méně ne� na místních
komunikacích. Je�tě za pů-
sobnosti Okresního úřadu
v Děčíně na  pozici silniční-
ho správního úřadu a na zá-
kladě podnětu správce  ko-
munikace (Správa a údr�ba
silnic) bylo rozhodnuto o re-
dukci  přechodů pro chodce
na silnicích ve vlastnictví
státu v okrese  Děčín (rok
1999). Nutno bohu�el říci, �e
tento krok nebyl  proveden
v souladu s potřebami v�ech
dotčených měst (nejednalo
se pouze o problém města
�luknov, ale o celý okres
Děčín).

Po  tomto nevratném kro-
ku by bylo nutné pro zpětné
umístění přechodu  pro
chodce v místech, kde do té
doby existoval, zajistit nově
v�echna potřebná povolení

dotčených orgánů státní
správy.  Na základě platné
legislativy je uvedení v pře-
de�lý stav  nereálné, a to
z několika důvodů. Původní
přechod kří�í  frekventova-
nou kři�ovatku, bylo by vel-
mi problematické jeho
osvětlení pro zhor�enou vi-
ditelnost (stanovisko minis-
terstva  vnitra ČR k zřizo-
vání přechodů pro chodce na
pozemních  komunikacích),
přechod se zřizuje kolmo
k trase komunikace,  vzhle-
dem k �ířce komunikace by
bylo nutné vybudovat stře-
dový  ostrůvek apod..

Na závěr se pokusím o
men�í trochu optimistický
pohled do  budoucna. Město
�luknov připravuje kom-
plexní rekonstrukci  náměs-
tí, která se z dlouhodobého
hlediska a vzhledem k jeho
současnému stavu, jeví jako
nezbytná. Součástí přípravy
tohoto  záměru je i komplex-
ní vyře�ení tras pro pě�í,
jako v případě  prostoru
před zámkem, kde v sou-
časné době probíhá výstav-
ba  autobusového terminá-
lu, která vyře�í propojení
náměstí, pě�í  zóny a ul. T.
G. Masaryka se supermar-
ketem E-delta a �luknov-
ským  zámkem.

Závěry o přesném umís-
tění nového přechodu pro
chodce  propojujícího náměs-
tí Míru a pě�í zónu si netrou-
fám předem  učinit, ale
mohu v�echny občany měs-
ta ujistit, �e tento problém
bude zcela jistě obsa�en
v zadání pro odborné projek-
tanty, je�  se budou zpraco-
váním projektové dokumen-
tace zabývat a výsledkem,
jak doufám, bude spokoje-
nost v�ech. S přípravou této
projektové  dokumentace by
se mohlo začít ji� v leto�ním
roce.

Bc. Martin Benda,
vedoucí odboru V a  �P

Ptáte se - odpovídáme. Ptáte se - odpovídáme. Ptáte se
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Město �luknov obdr�elo v lednu poděkování firmy EKO-
KOM, a. s.,  za to, �e v na�em městě třídíme mimo jiné i karto-
nové obaly.

Proto�e toto poděkování nále�í hlavně Vám, kteří jste se o
to  zaslou�ili, tento dopis Vám touto cestou předáváme. Záro-
veň se  i my připojujeme a za to, �e odpady třídíte, Vám děku-
jeme.

Odbor výstavby a �ivotního prostředí

Ka�dý vlastník osobního i ná-
kladního automobilu, se mů�e
dostat do situace, kdy vůz doslou-
�í a nezbývá, ne� se ho  zbavit.
Hledá způsob jak auto rozřezat,
odstranit  nezu�itkovatelné věci
a kapotu a jiné kovové části dát
do  sběrných surovin, kde utr�í
nějakou korunu. To se zdá jako
nejjednodu��í ře�ení, ale rozhod-
ně není v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb. Jaký je
správný postup při likvidaci  do-
slou�iv�ího vozu?

Dle  §37 zákona o odpadech
je ka�dý, kdo se zbavuje autovra-
ku,  povinen předat jej pouze oso-
bám, které jsou provozovateli
zařízení ke sběru, výkupu, zpra-
cování, vyu�ívání nebo  odstra-
ňování autovraků. To znamená
pouze na řízeném vrakovi�ti,
které je pro nás nejbli��í ve Varn-
sdorfu. Je to FB Automobil  s.r.o.
Varnsdorf, Karlínská 1839, pro-
vozovatelem je pan  Franti�ek
Barto�. Zde Vám bude vystaven
doklad o likvidaci  vozidla. Ten-
to doklad jste povinni předlo�it
odboru dopravy,  který vá� vůz
vyřazuje z evidence motorových
vozidel a té� při  kontrole obec-
ního úřadu.

Vlastník vozidla je na zákla-
dě § 37 odst. 2 zákona o odpa-
dech  povinen umístit vozidlo
před jeho předáním oprávněné
osobě na  místo, kde nepo�kodí
nebo neohrozí �ivotní prostředí
ani  nenaru�í estetický vzhled
obce či přírody nebo krajiny.

Z vý�e uvedeného vyplývá, �e
je důle�ité, kdo je poslední  vlast-
ník vozidla uvedený v registru
motorových vozidel.

Dále Vám sdělujeme, �e pod-
le ust. § 11 zákona č. 56/2001 Sb.,
v platném znění jsou vlastník re-
gistrovaného silničního  motoro-
vého vozidla a přípojného vozi-
dla, zástavní věřitel a  dal�í
osoby, jich� se zápis v registru sil-
ničních vozidel týká,  povinni
po�ádat příslu�ný obecní úřad
obce s roz�ířenou  působností
(MěÚ Rumburk) o provedení zá-
pisu změn údajů  zapisovaných
v registru silničních vozidel. �á-
dost o zápis  změn údajů zapiso-
vaných do registru silničních vo-
zidel jsou  osoby uvedené v § 11

povinny podat do 10 pracovních
dnů od  vzniku skutečnosti, kte-
rá zakládá změnu zapisovaného
údaje.

Jistě Vás napadne, co se sta-
ne, kdy� nedodr�íte zákon. Pod-
le  ustanovení § 69 zákona o od-
padech ulo�í obecní úřad pokutu
a�  do vý�e 20.000 Kč  fyzické oso-
bě, která není podnikatelem a
dopustí se přestupku tím, �e se
zbaví autovraku  nebo umístí
vozidlo vyřazené z registru vozi-
del v rozporu s tímto zákonem.
To znamená, v případě, �e ho
odlo�í jinam ne� na řízené  vra-
kovi�tě.

Stejně tak se vystavuje fi-
nančnímu postihu i ten, kdo  ne-
oprávněně autovrak převzal, (ja-
kékoli sběrné suroviny, které
nemají povolení k výkupu auto-
vraků) neboť provozuje zařízení
ke sběru nebo výkupu odpadů
bez potřebného  souhlasu  pří-
slu�ného správního úřadu nebo
v rozporu s ním nebo  provozuje
zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů v rozporu se  schváleným
provozním řádem zařízení. Tuto
pokutu ukládá Česká  inspekce
�ivotního prostředí a mů�e ji ulo-
�it a� do vý�e  1.000.000 Kč.

OV�P, MěÚ �luknov

Jak správnì nakládat s autovraky
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Vý�e poplatku za odpad
činí ve �luknově 360 Kč.
V porovnání s  jinými městy
se jedná o poměrně nízkou
částku. Nejlépe jsou na  tom
v Teplicích, kde svoz odpadu
hradí město samo. Naproti
tomu  v Praze je vý�e poplat-
ku závislá na objemu nádoby
a četnosti  svozu. Např. za po-
pelnici o objemu 110 litrů
s četností svozu 1x  za 2 týd-
ny zaplatí Pra�an 103 Kč mě-
síčně. Systém poplatků za  od-
pad, bohu�el, nemotivuje
k třídění odpadu. Motivace
tedy musí  přijít odjinud. O to
se sna�í také Krajský úřad
Ústeckého kraje,  který zahá-
jil informační kampaň zamě-
řenou na třídění odpadů,  kte-
rou připravil ve spolupráci s
obalovou společností EKO-
KOM.  Pro domácnosti v kraji
je připraveno 250 tisíc letáků
s titulkem  �Novoroční před-
sevzetí�. V něm je mo�né vy-
hrát řadu cen.

Pokud by se třídění stalo
samozřejmostí pro ka�dého,
dal by se  sní�it podíl odpadu,
který končí v klasických kon-
tejnerech a  poté na sklád-
kách a ve spalovnách a� na
35%. Přesto�e se na  televiz-
ních obrazovkách i na inter-
netu stále více setkáváme s 
reklamními spoty, které vtip-
nou formou vybízejí k třídění
odpadu,  tato činnost se je�tě
nestala pro velkou část Čechů
samozřejmostí tak, jako je
tomu u obyvatel vyspělých
zemí. Z  celkového mno�ství
papírového odpadu, který je
obsa�en v  komunálním odpa-
du vytřídíme pouze 17,8 %, u
plastů je tento  podíl je�tě ni�-
�í - 8,5 % a skla 12,8%. Lep�í
představu nám  poskytnou ki-
logramy vytříděného odpadu
na obyvatele a rok: 5,2  kg pa-
píru, 1,9 kg plastu, 1,8 kg
skla. Posuďte sami: Je to hod-
ně  nebo málo?

Pokud si nevíte rady, jak
máte s určitým druhem odpa-
du nalo�it,  mů�ete vyu�ít Ze-
leného telefonu Ekologického
centra Most 800 195  342. Dis-
pečeři vám zde poradí nejen
jak správně třídit, ale také,
kde najdete nejbli��í velkoob-
jemový kontejner.

Starý nábytek, televizi,
pneumatiky, odpad ze zeleně,
nebezpečný  odpad apod. mů-
�ete odlo�it ve sběrném dvo-
ru v areálu Technických  slu-
�eb města �luknova. Jeho
provozní doba: Po - Pá: 7 - 14
hod.,  So: 7 - 11 hod.

Vybitých baterií se mů�e-

První zamìstnaný v projektu
Aktivní padesátka

Paní Naďa ji� na prvním svépomocném klubu pro neza-
městnané nad  50 let působila nejvíce sklesle, byla psy-
chicky na dně,  rozhořčená na svého bývalého zaměstna-
vatele a skeptická ke své  budoucnosti. V�ak také byla
propu�těna po dlouhých 32 letech  poctivé práce. Stalo se
to v dubnu 2005, kdy dostala výpověď.  Nemohla se vyrov-
nat s tím, �e je najednou konec, �e přestala být  u�itečná
v zaměstnání, na které byla tak dlouho zvyklá. Kdy� se
evidovala na Úřadu práce v Rumburku, nevěřila, �e je�tě
někdy ve  svém věku získá nějakou práci. Byla odhodlaná
ke v�emu  myslitelnému úsilí, jen aby byla znovu platná,
aby mohla opět  pracovat. Začala obcházet zaměstnavate-
le, marně v�ak nabízela  své zku�enosti.

Dozvěděla se od zprostředkovatelky na ÚP Rumburk o
projektu  �Aktivní padesátka� Charitního sdru�ení Děčín,
který pomáhá  nezaměstnaným a ohro�eným nezaměstna-
ností nad 50 let.

Hned na prvním setkání s případovým mana�erem pro-
jektu �Aktivní  padesátka�podepsala dohodu o spolupráci
a v ní za�krtla v�echny  typy slu�eb, které projekt posky-
tuje, tj. nav�těvování  svépomocných klubů, individuální
konzultace s případovým  mana�erem a náv�těvy občan-
ského poradce - specialisty v Občanské  poradně Rumburk.

Z individuálních konzultací vyplynulo, �e je paní Naďa
spolehlivá, pracovitá, umí dobře komunikovat s lidmi, je
pečlivá  a má snahu se nadále vzdělávat. Mezi prvními se
zapsala do  rekvalifikačního počítačového kurzu. Byla
ochotna dojí�dět. V té  době mana�er projektu získal infor-
mace o nabídce jednoho  zaměstnavatele, který sháněl spo-
lehlivého člověka. Po bli��ím  poznání vlastností paní Nadi
ji případový mana�er doporučil  novému zaměstnavateli,
kterého společně nav�tívili a sjednali  podmínky nástupu
do nového zaměstnání. Paní Naďa nastartovala  novou
profesní kariéru s úplně jinou náplní práce ne� na jakou
byla celý �ivot zvyklá, to ji v�ak vůbec neodradilo. Důle�i-
té  toti� pro ni je, �e opět pracuje. Je smířená  i s dojí�dě-
ním a  díky nové práci je opět veselá a vyrovnaná.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROP-
SKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A  STÁTNÍM ROZPOČ-
TEM ČR

Zdena Ondru�ová,
případový mana�er projektu �Aktivní padesátka�

Ekologické centrum radí jak správnì tøídit odpad
te zbavit v některých super-
marketech a  prodejnách elek-
trospotřebičů. Pro�lé léky a
rozbité teploměry  mů�ete
odevzdat v lékárně.

Ekologické centrum
Most pro Kru�nohoří

Ing. Soňa Hyky�ová
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Jako ka�dý rok připravili pracovníci kulturního oddělení MěÚ
na začátku února na velkém sále domu kultury dětský karneval.  V
neděli 12. 2. se tu se�ly děti od batolat a� po ty  �nejstar�í� �koláky.
Letos ov�em měli před�koláci mohutnou  převahu nad star�ími dět-
mi. A tak se tu na�ly i sotva roční  �masky�, které byly prezentovány
v náručí svých maminek a  operativně na místě byly upraveny i věko-
vé kategorie pro  vyhodnocení: nejsilněji zastoupená byla ta první -
do 4 let.  Defilovali v ní gladiátoři, rytíři, různá zvířátka,  čarodějni-
ce, černokně�níci a kouzelníci, vodník, čertíci a  dal�í. Dort pro vítěze
si odnesli bratranci Karel Baborák a  Gabriel Bernhard v kostýmech
gladiátorů (2. místo čertice -  Zdenička Skopalová, 3. místo zajíček -
Zdeněk Vlk).

V kategorii od 4 do 8 let  zvítězil Spiderman Honza Grünwald,  2.
místo obsadila kočička Lenka Králová a třetí odměněnou byla  Len-
ka Heřmanová v kostýmu tanečnice.

V poslední kategorii od 8 do 14 let se o první místo podělily  čaro-
dějnice M. Vybíralová a tanečnice K. Heřmanová, druzí byli  M. Čer-
novský a B. Halamka coby Křemílek a Vochomůrka a třetí  místo
obsadila čertice Terezka Petříková.

V�echny děti byly v průběhu odpoledne je�tě mnohokrát odměně-
ny  sladkými odměnami při nejrůzněj�ích soutě�ích a po celý  karne-
val tančily a řádily při hudbě na parketu. Prostě veselé  a vydařené
odpoledne.

Uvádíme na
pravou míru

V minulém čísle �N jsme
Vás u titulní fotografie v člán-
ku z  maturitního plesu stu-
dentů SL� informovali o oje-
dinělé  studentce v oboru Olze
Dvořáčkové. Omylem bylo
uvedeno, �e se  jedná o obor
lesní hospodářství. Tento obor
ji� několik dívek  u nás vystu-
dovalo.

Správný název oboru, ve
kterém je uvedená studentka
opravdu  první v historii na�í
lesnické �koly i v republice, a
jeho�  studenti měli na sále
DK svůj �maturák� je mysli-
vecké  hospodářství.

První �myslivkyni� i jejím
kolegům-maturantům a tříd-
ní Mgr.  Gabriele Krebsové se
za toto nedopatření omlouvá-
me.

(redakce)

Zveme Vás
OS ODS �luknovsko,

Pra�ská 2951,
407 47 Varnsdorf

poøádá
v sobotu 18. března
2006 ve 20 hodin

v Domě kultury
ve �luknově

1. ples Oblastního
sdružení Šluknovsko

Občanské demokratické
strany.

K tanci a poslechu hraje
PELETON pod vedením Jiřího

Janka,
předtančení pod vedením

p. Kestnerové.
Část výtě�ku plesu bude

věnována Dětskému domovu v
Lipové.

Vstupné 100 Kč.

Předprodej v oblastní
kanceláři ODS, Pra�ská 2951,

Varnsdorf
mobil: 603 489 937,

e-mail:
odsvarnsdorf@quick.cz
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1. února
Výroba v Bekonu
byla definitivně

zastavena
Po sto osmi letech ukon-

čila svou práci největ�í přá-
delna ve  �luknově, podnik
BEKON, a.s. Předev�ím
díky obrovskému a  nere-
gulovanému vstupu výrob-
ců z dálného východu na
evropský  textilní trh a je-
jich nízkým cenám se spo-
lečnost potýkala s  nedo-
statkem zakázek a
s finančními problémy,
způsobenými  neplacením
zbo�í zákazníky, u� del�í
dobu, ale teprve nové vede-
ní  společnosti se rozhodlo
výrobu definitivně zasta-
vit. O práci tak  při�lo po-
sledních třiadevadesát za-
městnanců Bekonu. Záro-
veň byly  zastaveny platby
za energie, a tak se brány
továrny nadobro zavřely.
Velmi teď zále�í na přístu-
pu majitelů a správkyně
konkursní podstaty, aby se
z velkého a zachovalého
objektu rychle  nestala dal-
�í průmyslová ruina ve
městě.

3. února
Hasiči hodnotili na

valné hromadě
Jako první ve městě svo-

lal svou hodnotící valnou
hromadu Svaz  dobrovol-
ných hasičů ve �luknově.
Ze zprávy velitele Jindry
Müllera  vyplynulo, �e přes
v�echny problémy jsou ha-
siči stále jednou z  nejaktiv-
něj�ích slo�ek. V�dyť na
údr�bě techniky odpraco-
vali 670  hodin a 410 hodin
strávili na asistenčních
hlídkách. V jejich  činnosti
se prolíná působnost profe-
sionální jednotky a  dobro-
volných hasičů, proto�e obě
jsou ve stejném objektu.
V něm je  ale stále méně
místa a proto stále více do

popředí vystupuje  nutnost
výstavby nové zbrojnice
s lep�ím prostorovým uspo-
řádáním. Částečně proti
tomu se ale staví nový ná-
vrh koncepce okresního
záchranného systému, kte-
rý počítá se soustředěním
profesionálů do nového ob-
jektu na průmyslové zóně
v Rumburku. Práce na jeho
projektu začnou a� v roce
2007, tak�e samotná stav-
ba se dá  očekávat v letech
2008 a� 2009. Do té doby
musíme �luknovské potí�e
ře�it sami.

Velitel ve své zprávě
ukázal i dal�í činnosti, kte-
rými se  dobrovolní hasiči
zabývají - práci s dětmi,
stanování na Doubku,
účast na finále hry Plamen

v Plzni, pořádání Memori-
álů Josefa  Včely a Standy
Matyá�e, hlídková činnost
při autokrosových závo-
dech nebo při fotbalovém
utkání Varnsdorf - Bohemi-
ans, zájezd  na dočesnou do
�atce pro hasiče i jejich
partnerky, společná  cyklis-
tická jízda skoro 170 lidí po
hasičských zbrojnicích po
obou  stranách státní hra-
nice, to v�echno dobrovolní
hasiči ve svém  volném čase
stihnou.

Problémy jsou s techni-
kou a výstrojí - předev�ím
s jejím stářím a  rostoucí-
mi cenami, ale to u� je zá-
le�itostí jednání s městem
a  nadřízenými slo�kami
HZS. Přejeme v�em 52 do-
spělým členům SDH a  je-

Únor ve �luknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Únor ve �luknovì

PRODEJNÍ VÝSTAVA dekorovaného skla fy SKLOLUXUS
CZECH REPUBLIC  Petra Horáka byla 21. února zahájena verni-
sá�í ve výstavní  síni Domu kultury ve �luknově a potrvá a� do 24.
března.

Výstava je otevřena od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin, v  sobo-
tu od 10 do 12 hodin. Je mo�né ji nav�tívit i v jiném  termínu po
předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 412 386  219. Vstupné činí
pro děti 5 Kč, pro dospělé 10 Kč.
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jich čtrnácti mladým násle-
dovníkům hodně úspěchů
v dal�ím roce a děkujeme
za obětavost při zásazích
v roce uplynulém.

6. února
Sever jednal o výstavbě
společného vodovodu
Starostové svazku obcí

Sever se v Dolní Poustevně
se�li k prvnímu společné-
mu jednání s vedením Se-
veročeských vodovodů a
kanalizací z Ústí nad La-
bem na téma pokračování
výstavby společného vodo-
vodu ze  Chřibské do Dolní
Poustevny. Severozápadní
část výbě�ku od  Mikulá�o-
vic přes Vilémov a Lipovou
do Dolní Poustevny trpí tr-
vale nedostatkem pitné
vody pro své lidi, co�
v budoucnu mů�e být  vá�-
ným důvodem pro omezení
nové výstavby, napojování
rodinných domků a obyt-
ných domů i průmyslových
objektů, čím� by se zcela
zhroutila budoucnost regi-
onu. Stávající dálkový vo-
dovod končí ve �luknově a
je proto nutné připravit
jeho pokračování. Celá
stavba  bude rozdělena do
několika etap, přičem� prv-
ní povede od nás přes Vel-
ký �enov do vodojemu
v Mikulá�ovicích, dal�í tra-
sa povede do Vilémova a
Dolní Poustevny a třetí se
bude okruhem vracet jako-
by  zpět do Horní Poustev-
ny a Lobendavy. Čtvrtá
část pak propojí přes Velký
�enov obec Lipovou. Je
mo�né, �e s prací na projek-
tu, která začne u� v pří�-
tích měsících dojde k dílčím
změnám a upřesnění, ale
podstatná je snaha obcí,
SčVK a SVS tento problém
vyře�it.  Stejně důle�itá je
ale i spolupráce obcí celého
regionu, proto�e na tak vel-
ké dílo jedna obec nebo
město nemá peníze a nao-
pak  Evropské fondy nepo-
skytnou prostředky na re-

lativně malé zále�itosti. Do
výbě�ku se tak vedle velké-
ho projektu na budování
čističek a kanalizací dosta-
nou dal�í prostředky, ten-
tokrát na  skupinový vodo-
vod.

13. února
Lesnická škola chce
pro studenty hřiště
Rada města se zabývala

po�adavkem vedení Střed-
ní lesnické �koly na pře-
chodné vyu�ití pozemku
vedle hlavní budovy jako
sportovního  hři�tě pro za-
ji�tění hodin tělesné výcho-
vy studentů. V předcho-
zích  obdobích se tělesná
výchova provozovala na
�kvárovém hři�ti  stadionu,
ale proto�e loni byla plocha
oseta travou a nesmělo se
na ni vstupovat, dokud se
porost neuchytí, měli stu-
denti dost  problémů.
Členy rady po�adavek

�koly poněkud zaskočil,
proto�e si nedokázali dost
dobře představit sportovi�-
tě těsně vedle hlavní komu-
nikace a navíc v době, kdy
se na zatravněnou trénin-
kovou plochu u�  vstupovat
mů�e, �kola ale namítá, �e
na ní stejně nebude povo-
len například vrh koulí
nebo hod o�těpem, aby se
nezničila, a na své  �ádosti
trvá. Celý problém se pro-
to přenese na jednání
pří�tího zastupitelstva
města v březnu.

16. února
Noční ruch na skládce

má přijatelné vysvětlení
Dost velký rozruch vzbu-

dila neobvyklá činnost
v nočních hodinách na
skládce v Ro�anech. V�ich-
ni víme, jak citliví jsme
v tomto  období na jakékoli
zprávy, které by mohly zna-
menat dal�í nelegální  do-
voz německého odpadu do
na�í oblasti, a tato byla jed-
nou z nich. Na�těstí bylo
vysvětlení vcelku přijatel-

né. Společnost Ekoservis,
která pro město zaji�ťuje
svoz popelnic, měla asi půl-
denní poruchu na vozidle.
Aby byl dodr�en stanovený
týdenní harmonogram,
bylo  zaji�těno náhradní
vozidlo, porouchané bylo
uvedeno do provizorního
stavu a svoz byl proveden
odpoledne a večer. Proto�e
řidiči mají v takových pří-
padech přístup na skládku
v Ro�anech i v mimopra-
covní dobu, pohybovala se
na ní vozidla Ekoservisu
večer s  rozsvícenými re-
flektory, co� vzbudilo po-
chopitelnou pozornost.

Na�těstí tedy ne�lo o ne-
legální ukládání německé-
ho odpadu jako v některých
jiných městech - i kdy� jak
jsme mohli vidět, televize
Nova na své mapě Ro�any
jako místo skládky němec-
kých odpadků  klidně uvá-
dí.

21. února
Dekorované sklo
z Mikulášovic

Vernisá�í byla zahájena
prodejní výstava dekorova-
ného skla Petra Horáka,
majitele firmy Skloluxus
v Mikulá�ovicích. První
náv�těvníci na vlastní oči
viděli, jak krásné zále�itos-
ti mohou vzniknout z čiré-
ho skla, pokud jim ruka
skláře dá správný ladný
tvar, a jak se tato nádhera
mů�e je�tě vystupňovat
barevnou nebo zlatou deko-
rací.

Na výstavě je mo�no
vedle skleněných výtvorů,
vhodných pro  potě�ení oka,
vidět i ukázky zbo�í, které
je mo�né pou�ít jako dárky
k nejrůzněj�ím příle�itos-
tem v rodině nebo jako upo-
mínkové  či �ertovné před-
měty pro obchodní partne-
ry. Mnoho mo�ností se na-
bízí v oboru potiskovaného
porcelánu jako připomínky
na náv�těvu  pozoruhod-
ných turistických bodů



�luknovské noviny  - strana 8

nebo měst. Výstava bude
otevřena  je�tě v březnu a
skutečně stojí za to ji shléd-
nout.

25. února
Královští hasiči

hodnotili
svůj nejslavnější rok
Snad nejslavněj�í rok ve

své historii hodnotila orga-
nizace Svazu  dobrovolných
hasičů v Království. Její
dětské dru�stvo zvítězilo
nejprve v okresním a po-
tom v krajském kole soutě-
�e Plamen a  probojovalo se
tak do celostátního finále
v Plzni - Lubenci. Příprava
na účast v tomto vrchol-
ném závodě se stala zále-
�itostí  nejen v�ech králov-
ských hasičů, ale i kolegů
ze �luknova či Velkého �e-
nova, kteří pomohli s uby-
továním nebo dopravou,
�luknovské radnice, která
finančně pomohla s vyba-
vením závodníků, sponzo-
rů i mnoha dal�ích oběta-
vých lidí, kteří s hasičinou
nemají  zdánlivě nic společ-
ného.

Děti, i kdy� nakonec ne-
zvítězily, pro�ily  několik
nezapomenutelných dní,
pocítily atmosféru velkých
závodů se v�emi klady i
zápory, a hlavně velmi dob-
ře reprezentovaly na�e
město i výbě�ek.

Celostátní finále Plame-
ne v�ak není jediné, čím se
hasiči mohou chlubit.
V Království je registrová-
no 39 členů star�ích 18 let
a  22 mladých ve věku od
�esti do osmnácti let. Jejich
práce spočívá  v údr�bě vo-
zové techniky, v práci na
udr�ování hasičské zbrojni-
ce a klubovny, ale i v pří-
pravě výjezdové jednotky,
zařazené do  krajského zá-
chranného systému. Snad
největ�í význam má ale
fakt,  �e se společně pravi-
delně scházejí a připravují
program pro své  malé ná-
stupce. Učí je nejen zákla-

dům hasičského řemesla,
ale  společně nav�těvují
plavecký bazén, zimní sta-
dion i turistické  zajímavos-
ti.

Jako v�ude, ani zde ne-
jsou jen klady, existují i
problémy. Členská  základ-
na stále stárne, chybí pře-
dev�ím střední generace
hasičů,  kteří se mohou za-
pojit do výjezdové jednotky.
Problémem je i to, �e stále
není svolávací siréna napo-
jená na automatické spou�-
tění z dispečinku a při vý-
jezdu se tak ztrácejí dů-
le�ité minuty.

V závěru schůze ocenili
starosta SDH i velitel vý-
jezdové jednotky Olgu Si-
vákovou medailí za 10 let
práce ve sboru a Josefa
Kry�tofíka za 40 let věrnos-
ti a činnosti u hasičů. Ce-
lému sdru�ení v Králov-
ství pak poděkoval starosta
města ing. Kořínek a potvr-
dil stálou podporu  ze stra-
ny radnice.

Také v Císařském
se hasičí činí

Jen o několik hodin poz-
ději se se�la třetí valná hro-
mada hasičů v tomto měsí-
ci, tentokrát SDH Císař-
ský.

Toto nejmlad�í sdru�ení
se  při svém vzniku potý-
kalo snad s největ�ími pro-
blémy, ale z hodnotící zprá-
vy se ukázalo, �e kolektiv,
který je věkovým  průmě-
rem určitě nejmlad�í ve
�luknově, vět�inu potí�í u�
dokázal  překonat a jeho
činnost je velice pestrá a
zaměřená předev�ím na
práci s nejmlad�í generací
hasičů.

Proto�e v Císařském
není výjezdová jednotka, je
zaměření organizace přede-
v�ím na po�ární sport a na
akce pro ostatní občany
Císařského i �luknova.
Proto se mohou pochlubit
účastí dvou dru�stev na
Memoriálu Milana Macha-

ry ve Vilémově, na Memo-
riálu Standy Matyá�e
v Království a na olympiá-
dě na Čtverci v Dolní  Pous-
tevně, za jinou soutě�í se
vypravili a� na Frýdlant-
sko. V létě pro veřejnost
připravili tradiční pálení
čarodějnic, podíleli se  na
druhém srazu �Matýskářů�
v Poustevně a s dětmi
z partnerského sdru�ení
strávili sedm dní na letním
táboře na Valdeku.

Hlavním problémem je
pro toto sdru�ení hasičár-
na a klubovna, kde by se
mohli scházet. Zatím mají
k dispozici bývalou kotelnu
pod  �kolní jídelnou, ale
konečným cílem je návrat
do zbrojnice v Císařském.
Ten je v�ak závislý na
umístění techniky profesi-
onálů i  dobrovolných hasi-
čů ze �luknova v nových
prostorách.

V závěru zasedání pro-
běhla volba nového velite-
le sdru�ení, proto�e  původ-
ně zvolený ze své funkce
odstoupil, a tak byl na dobu
jednoho  roku zvolen do
čela císařských hasičů On-
dřej �vec.

26. února
Dočkáme se dalšího
supermarketu ve

městě?
Na pondělní dopoledne

se ke starostovi města ob-
jednali na jednání  zástup-
ci společnosti REWE, co� je
jeden z velkých obchodních
řetězců, provozujících mi-
mo jiné i prodejny Penny.
Proto�e jednání  proběhne
a� po uzávěrce na�ich no-
vin, nemů�eme teď sdělit
důvod a  výsledek společné-
ho jednání.

Dá se ale předpokládat,
�e by se mělo  jednat o  dru-
hém marketu ve městě.
Město doporučuje plochy u
Císařského, společnost
předbě�ně �ádá  pozemky
v centru,  a tak bude jed-
nání  zřejmě dost obtí�né.
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Čtvrtý vzdělávací semi-
nář určený pro poskytova-
tele sociálních  slu�eb se
uskutečnil ve dnech 15. a
16. února 2006 v Doubici u
Krásné Lípy. Setkání se
konalo v rámci projektu
��ivot s  podporou�, trénin-
kového programu pro kli-
enty se zdravotním  posti-
�ením. Realizátorem
projektu placeného z pro-
gramu EU Phare  2003
RLZ je občanské sdru�ení
Agentura Pondělí.

�Tématem setkání byla
práva a povinnosti u�ivate-
lů a  poskytovatelů sociál-
ních slu�eb, tzn. jaká jsou
práva klientů v  denních
centrech i v ústavních zaří-
zeních, co je to způsobilost
klientů k právním úkonům,

V pondělí 20. února
2006 byl předán výtě�ek 3.
ročníku veřejné sbírky  �Po-
zvedněte slabé!�, který se
podařilo vybrat ve Varn-
sdorfu a  �luknově. Dopo-
ledne za přítomnosti po-
slance Parlamentu ČR a
starosty  města Varnsdor-
fu v jedné osobě Ing. Jose-
fa Poláčka, do�lo k předání
výtě�ku sbírky �Pozvedně-
te slabé!� vybranému
v loňském roce ve Varn-
sdorfu. Starosta se stal rov-
ně� dárcem, kdy� poskytl
dar 5 000  Kč. Příjemci vý-
tě�ku se staly Domov sva-
té M. Magdalény v čele s 
vedoucí Hanou Venturo-
vou. Ta obdr�ela 13 700 Kč
na projekt �Návrat  rados-
ti do �ivota�, určený pro
handicapované matky
s dětmi. Jan Fiala, vedou-
cí T klubu z Krásné Lípy,
obdr�el �ek na 14 400 Kč.
Za tyto  prostředky bude
financován projekt �S T
klubem za poznáním�, ur-

jaký by měl být opatrovník
a co patří  k jeho povinnos-
tem apod. Lektory seminá-
ře byli Mgr. Lucie Rybová  z
Úřadu vlády ČR a Mgr. Pa-
vel Kras, soudce z Okresní-
ho soudu v  Děčíně� sděluje
Monika Lampová, vedoucí
pořádající Agentury  Pon-
dělí.

První den bylo setkání
určeno pro vedoucí pracov-
níky z  jednotlivých zaříze-
ní, druhý den pro jejich za-
městnance. Na  semináři
bylo celkem 30 pracovníků
poskytujících sociální slu�-
by  na �luknovsku, kromě

zaměstnanců Agentury
Pondělí to byli  pracovníci
z Ústavů sociální péče v
Jiříkově, Brtníkách, a
Krásné Lípě, z Domova
důchodců v Lipové, z měs-
ta Krásná Lípa a z  Com-
munia Varnsdorf.

Občanské sdru�ení
Agentura Pondělí �luknov
nabízí poradenství,  pracov-
ní asistenci a sociální reha-
bilitaci osobám se  specific-
kými potřebami. Posláním
agentury je poskytovat
podporu  pro kvalitní �ivot
lidí, kteří jsou společensky
znevýhodněni.

čený  pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
Příjemkyní daru byla  rov-
ně� Ing. Pavlína �afusová,
předsedkyně sdru�ení Na
Kři�ovatce, která za něj
zrealizuje projekt �Podpora
kontaktních míst� určený
pro  sociálně znevýhodně-
né občany �ijící na �luk-
novsku. Velkou zásluhu na
varnsdorfském výtě�ku
sbírky měli dobrovolníci
z řad studentů  Biskupské-
ho gymnázia.

Odpoledne tého� dne
byly v Domě kultury rozdě-
lovány finanční  prostřed-
ky vybrané ve �luknově.
Obdr�ela je Agentura PON-
DĚLÍ, která  získala 7 900
Kč. Z nich dovybaví a zajis-
tí provoz terapeutické díl-
ny  určené pro zdravotně a
mentálně posti�ené. Dru-
hou podpořenou  organiza-
cí byla Základní a praktic-
ká �kola G. Pelechové. Mgr.
Miroslav Marek sdělil, �e
obdr�ených 11 300 Kč pou-

�ijí na vzdělávání  handi-
capovaných �áků se speci-
álními potřebami. Za tak
úspě�ný výtě�ek  ve �luk-
nově mohou předev�ím stu-
denti Střední odborné �ko-
ly �luknov.

Nadace EURONISA
ukončila v prosinci 2005
třetí ročník sbírky  �Po-
zvedněte slabé!�. V něm se
podařilo vybrat v 15 měs-
tech  Euroregionu Nisa cel-
kem přes 656 tisíc korun.
Souhrnně se podpoří 36  ne-
ziskových organizací. Ten-
to ročník osobně za�títil
herec Stanislav  Zindulka.
Ve třetím ročníku vyu�ily
vybrané �neziskovky� mo�-
nost  vybírat příspěvky do
svých pokladen pod hlavič-
kou sbírky �Pozvedněte
slabé!�, co� se ukázalo jako
velmi efektivní. 36 nezisko-
vek dohromady  vybralo
přes 150 tisíc korun. Pení-
ze získané ve zbylých  13
městech budou rozděleny
do dubna 2006.

Lidská práva v zařízeních sociálních služeb

Kontakt: Kamila Staňková, tel.: 724 241 794,
stankova@agenturapondeli.cz

Na �luknovsku pøedáno pøes 50 tisíc
ze sbírky �Pozvednìte slabé!�
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Přivítali jsm e nové
občánky:

Luká�e Mika
Nelu Černou
Kristýnu Kalejovou
Terezu Tovarovou

Manželství uzavřeli:
Milan Čermák a Martina Pal-
ková
Miloslav Černý a Zdeňka La-
luhová

Rozloučili jsm e se s:
paní Jiřinou Melicharovou
paní Milu�í Juhasovou
paní Bo�enou Čelkovou
paní Bla�enou Matějkovou
panem Vladislavem �rajbe-
rem

Blahopřejeme občanům,
kteří se v únoru leto�ní-
ho roku do�ili  �ivotních
jubileí:

60 let
pp. Lubomír Bednář, Franti-
�ek Hanu�, Eva Hájková,
Marie  Hodboďová, Věra �na-
jdrová

65 let
pp. Vladimír Rezek, Krista
Černá, Josef Bolík

70 let
pp. Alexandr Truneček, Mila-
da Roháčková, Olga Nivnická

75 let
pp.Mária Dreveniaková,
Vlasta Chvojková

80 let
pp. Agnes Stárková, Marie
Hlávková

81 let
pp. Karel �ofka, Libu�e Hoj-
ná

82 let
pp. Angelka Eli�ková, Rů�e-
na Suchardová, Václav Ba-
ke�, Jiřina  Součková

83 let
pp. Jindra Jalčová, Marie �í-

mová, Helena Svobodová

85 let
p. Mária Bilá

86 let
p. Josef Panchartek

87 let
p. Margita Svobodová

89 let
p. Věra Vlčková

90 let
p. Bo�ena Zabelová

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

Vzpom ínky
Dne 9. února 2006 zemřela ve

věku 82 let na�e milá maminka,
babička a prababička paní JIŘI-
NA MELICHAROVÁ. Ve svém
srdci ji  i nadále bude nosit
syn Miroslav Melichar, sna-
cha Stanislava  Melicharová,
vnučky Mirka, Dana a Pavla
a v�echna pravnoučata.

Zároveň celá rodina děkuje
pracovnicím DD ve �luknově,
které se  o ni pečlivě staraly.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RRRRRodinná krodinná krodinná krodinná krodinná kronikonikonikonikonikaaaaa

Dne 17. března 1985, v před-
večer svých 58. narozenin, ze-
mřel  ná� milovaný man�el, tatí-
nek a dědeček, pan WOLFGANG
VIETZE.

Stále vzpomínají man�el-
ka Irmgard a synové Herwig
a Lothar s  rodinami

*     *     *

Dne 18. března 2006 by se
do�il 85 let ná� tatínek, dědeček
a  pradědeček pan JOSEF SVO-
BODA.

S láskou vzpomínají děti
Míla, Milan, Jana a Iva s ro-
dinami.

Nikdy nezapomeneme!

Na konci února oslavila �malé jubileum� na�e milá a usměvavá kolegyně
Renáta Parkmanová. Přejeme jí stálé zdraví, �těstí a lásku.

Spolupracovníci z oddělení kultury MěÚ



�luknovské noviny  - strana 11

 ... v�echny své přízniv-
ce na březnový koncert,
který má  hned několik pří-
vlastků: netradiční, origi-
nální a  neopakovatelný.

Jeho protagonistou bude
toti� hudební skladatel,
klavírista a  improvi-
zátor JIŘÍ PAZOUR a
podobu koncertu mo-
hou částečně  ovlivnit
i sami posluchači!

Ve středu 22. 3.
2006 se v 19 hodin v
sále Domu kultury ve
�luknově bude konat
VEČER KLAVÍRNÍ
IMPROVIZACE. Za-
zní  nejrůzněj�í vari-
ace na známé melo-
die, představené v
různých  hudebních sty-
lech. Umělec doká�e hu-
debně ztvárnit nálady,  do-
jmy, představy nebo stylově
posouvat obecně známé
skladby.  Pak nastává to
nejatraktivněj�í - do průbě-
hu koncertu mohou  vstou-
pit posluchači. Kdokoli z
přítomných mů�e napsat

Dopisy, čtenáři
a �ivot aneb

Napsali jste nám

Koncertní sezóna
v plném proudu

Koncertní sezóna ve
�luknově vstoupila do
druhé poloviny a je  tře-
ba říci hned úvodem, �e
úspě�ně. Organizátoři
připravili  velmi kvalit-
ní program - ten a hlav-
ně interprety hudby nám
mohou �iroko daleko zá-
vidět. Jen tak namátkou
- Lovecké trio,  nebo po-
slední Bennewitzovo
kvarteto, to jsou �pičko-
vé  zále�itosti. A tak se
mů�eme jen tě�it na zbý-
vající akce.

Je jen trochu �koda, �e
náv�těvnost neodpovídá
kvalitě  předvedených
programů. Někteří příz-
nivci vá�né hudby vá�í
cestu do Varnsdorfu nebo
Rumburku v naději, �e
uvidí nebo  usly�í něco
proti �luknovu mimo-
řádného, ale ať přijdou
na  koncert do domu kul-
tury. A poznají, �e se hlu-
boce mýlí.

Vá�ení přátelé hudby,
přijďte se podívat na
kvalitu i doma, ve  �luk-
nově!

Závěrem dovolte po-
děkovat za obětavou prá-
ci členům výboru  občan-
ského sdru�ení KPVH a
popřát jim do dal�í zá-
slu�né práce  pro nás
v�echny hodně zdaru.
Jiří Kul�tejn, �luknov

svoje  přání, poskytnout
materiál pro improvizaci a
navrhnout způsob  zpraco-
vání.

JIŘÍ PAZOUR (35) je ab-
solventem AMU. Věnuje se
koncertní  činnosti, kompo-

zici (kromě jiného
např. hudbě k fil-
mům,  pohádkám a
divadelním předsta-
vením) a od roku
1995 působí jako  pe-
dagog na pra�ské
konzervatoři. Jeho
�Večery klavírní  im-
provizace� dosáhly
velké popularity
doma i v zahraničí a
jsou v�dy mimořád-
ným zá�itkem pro �i-

roký okruh posluchačů.
Chtěli byste třeba sly�et,

jak by vypadal Čajkovské-
ho b-moll  klavírní koncert
zahraný v C dur nebo árie
Měsíčku na nebi  hlubokém
jako tango? Tak nesmíte na
březnovém setkání chybět!

Za výbor KPVH
Lenka Hou�vičková

Ze �kolních lavic
Z� Vohradského

Od listopadu jsme my, třeťáci ze Z� �luknov, jezdili
na  plavecký kurz. Někteří z nás se báli a nechtěli se
kurzu  zúčastnit. Na�e paní učitelky nám vysvětlily, jak
je fajn,  kdy� umíme plavat a slábily nám, �e budou stále
nablízku.  Nakonec jsme jezdili v�ichni. A vůbec jsme
nelitovali.

Nejen�e zmizel strach, ale co jsme se toho naučili! Paní
plavčice byly moc hodné a pomáhaly nám, co to �lo.

Kurz utekl jako voda a byla tu poslední hodina. Závo-
dili jsme  a pak dostávali diplomy a sladkosti. Z ka�dé
třídy ten  nejrychlej�í je�tě dostal tričko s logem Plavec-
ké �koly. Celé  na�e úsilí bylo zakončené vysvědčením,
kde byly jen samé  pochvaly. A tak místo strachu tu byl
velmi příjemný pocit a  smutné loučení. Moc se tě�íme
na pří�tí kurz.

�áci třetích tříd Z� �luknov
a p. učitelka H. Syrochmanová

�
KPVH zve ...
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1.A - Za výborné výsledky a ak-
tivitu  při vyučování chválím  Kač-
ku Barcalovou, Bohunku Mundlo-
vou, Bertíka Petrou�ka,  Martinku
Rů�ičkovou, Odru Schneidera, Do-
minika �ebka, Jindru  �tibingra,
Miru�ku Váchovou, Dáňu Verecké-
ho, Zdendu Zadinu,  Kristýnku Zá-
hajskou, Leničku Zemanovou.

Při vyučování jsou aktivní a po-
chvalu zasluhují: Honzík  Grünwald,
Davídek - Son Nguyen, Radim Sva-
to�, Mí�a �ák.

Vzorně se chovají: Kristýnka Be-
láková, Vanda Loukotková, Majda
Nevrlá, Pavlínka Tichá. Chválím
také Marka Kadlčka, Mí�u  Navrá-
tila, Fandu Repa�e, Dana Ucrain-
schiho za velkou snahu a  vzornou
přípravu do �koly.

1.B - Chválím v�echny děti za
snahu. Proto�e je velmi důle�ité  čte-
ní, chválím nejlep�í čtenáře: Petru
Kyselovou, Péťu Máje,  Danielu No-
vákovou, Eli�ku Pape�ovou, Danie-
lu Podhorovou, Milana  Poláka, Da-
vida Raicharta, Alexe �idélku, Verču
�teflovou, Dana  Zabilku a Tomá�e
Buie.

1.C - Chválím nejlep�í čtenáře:
Kristýnku Machovou, Honzíka
Němce, Káťu Dostálovou, Lenku
Heřmanovou, Báru Otáhalovou a
Tomá�e Krále.

2.A - Chválím v�echny děti z 2.A
za dobrý prospěch v 1.  pololetí, za
bezproblémové chování a kladný pří-
stup ke �kole.  V�ichni jsou správní
�koláci.

2.B - Pochvalu si zaslou�í celá
třída, při vyučování v�ichni  pracují
velmi dobře, sna�í se a učivo zvlá-
dají.

2.C - Chválím vět�inu dětí ze 2.C
za pěkný prospěch a  sna�ivost. Za
krásnou úpravu se�itů zaslou�í po-
chvalu Honza  Paleček a Martin
�ďárský a Pavlínka Kadlecová.

3.A - Za vzorné chování chválím:
Kačku Faloutovou, Petru  Bohdalo-
vou, Lindu Dugong, Eli�ku Hladíko-
vou, Verču Kočovou,  Martinu Tau-
�ovou, Leonu Lukáčovou. Za velkou
snahu o zlep�ení prospěchu: Anetu
Karalovou a Kačku  Va�íčkovou.

Celou třídu pak chválím za soutě�i-
vost a kamarádské chování.

3.B - Velká pochvala patří celé
třídě za soutě�ivost, ochotu  pomá-
hat jeden druhému a schopnost vy-
tvářet ve třídě příjemnou  pohodu.
Za dobrou přípravu a znalosti chvá-
lím: Naděnku Vránovou,  Honzíka
Prince, Andrejku Svato�ovou a Nik-
ču Pálkovou. Za vzorné chování:
Honzíka Prince, Barunku �tichovou,
Klárku  Jandovou, Maru�ku Černou
a Simonku Krou�kovou.

3.C - Chválím v�echny �áky za
snahu při dosa�ení co nejlep�ích  vý-
sledků, zejména pak Veroniku Gol-
dmannovou, Dominiku Antlovou,
Petru�ku �imonkovou, Haničku Fi-
gurovou a Danu�ku Havlíčkovou.

4.A - Chválím třídu za velmi pěk-
ný přístup ke spolu�ákovi  Péťovi.
Dále pak Tadeá�e Sochora, Pavlín-
ku Váchovou a Verču  �ďánskou za
výborný prospěch, Beátku Málkovou
a Péťu Lufta za  přípravu do �koly.

4.B - Chválím Honzíka Dvořáka
za vzornou přípravu do �koly, za  vý-
borný prospěch pak: Dominika Opl-
ta, Tomá�e Klímu, Nikolu  Lukáčo-
vou, Lindu Novotnou a Denisku
Filipovskou.

4.C - Chválím Marii Svobodovou
a Evu �ďánskou za zvlá�tní zájem
o �kolní dění a vyučování.

5.A - Chválím Karolínu Bílkovou
a Pavla Grundzu za zlep�ení  pro-
spěchu a Romana Pham Vana za
vzornou úpravu v�ech se�itů.

5.B - Chválím Josefa Bilku za
snahu a Pavla Beníčka za výrazné
zlep�ení v NJ

5.C - Chválím Ladu Frýdovou za
velké zlep�ení v leto�ním roce a  svě-
domitou práci v divadelním krou�-
ku.

Chválíme žáky II. stupně:
6.A - Dianu Novotnou, �árku So-

kolovou, Danielu �imonkovou a
Kláru �pirochovou za aktivitu při
vyučování a  vzorné plnění  svých
povinností.

Ze �kolních lavic Z� J. Vohradského ve �luknovì

6.B - Michalu Vybíralovou, Je-
siku Kunzeovou, Báru Sokolovou,
Nikolu Líbalovou, Adélu Zezulovou,
Kláru Mládkovou, Nikolu  Kondá-
�ovou  Sabinu Vápeníkovou a Janu
Zímovou za pomoc s výzdobou třídy
a chodby, Marka B., Tomá�e D., a
Jo�ku T. za snahu při nácviku vy-
stoupení, Dominiku Krejčí za  vzor-
né plnění slu�by.

7.A - Luká�e Kní�ka za zlep�ení
v chování i v prospěchu, Rendu  Pla-
chého za pečlivé plnění povinností
slu�by, Verču Krejčíkovou,  Lucku
Beníčkovou a �árku Viktorinovou
za pěkně připravený  program be-
sídky pro třídu.

7.B - Blanku Vereckou a Karolí-
nu Fráňovou za aktivitu v  hodi-
nách, Naďu Karalovou za vzorné
chování, Luká�e Jandu, Jana  Krá-
le, Ondřeje Nevrlého, Mirka Ma-
cháčka, Terezu Patkaňovou,  Rad-
ku Patkaňovou za pomoc při
výzdobě třídy.

7.C - Markétu Váchovou za sna-
hu stmelovat třídní kolektiv,  Moni-
ku Nehasilovou, Mí�u Polívkovou,
Mí�u Kremlovou, Markétu  Zajíčko-
vou za aktivitu při hodinách Nj a
Čj, Katku (Le Thi) za výborné vý-
sledky.

8.A - Natálii Baranovou za pří-
kladnou svědomitost a píli.

8.B - Janu Kellerovou, Standu
Koukola, Janu Linhartovou, Káju
Líbalovou, Kláru Novákovou, Ond-
ru Skotnicu, Pavlu Skotnicovou,
Va�ka Stra�ila, Nikolu �techovou,
Petru �tibingrovou a Fandu Zelen-
ku za pěkné studijní výsledky.

9.A - Nikolu D., Lindu, Zdeňka,
Luká�e, Bohdanu, Mí�u, Nikolu  F.,
Káťu, Lucku F., Lenku, Petru, �tě-
pánku, Kačku, Sandru,  Lucku D.,
Pavla, Láďu, Jakuba, Jirku, Kubu,
Radka, Tomá�e a  Davida za pěkně
připravenou mikulá�skou besídku
pro na�e  prvňáčky.

9.B - Pavlu Hubenou a Ditu
Camfrlovou, za odevzdání naleze-
ných  peněz, Michala Humra a Mí�u
Meistnerovou za ztvárnění  pohád-
kových postav na besídce.

9.C - Kláru Sochorovou za pěk-
né umístění na olympiádě v ČJ,  To-
má�e �těpána za reprezentaci �ko-
ly ve sportovních soutě�ích.

Třídní učitelky Z�

C h v á l y  n e n í  n i k d y  d o s t  a  p r o t o  j i ž  t r a d i č n ěC h v á l y  n e n í  n i k d y  d o s t  a  p r o t o  j i ž  t r a d i č n ěC h v á l y  n e n í  n i k d y  d o s t  a  p r o t o  j i ž  t r a d i č n ěC h v á l y  n e n í  n i k d y  d o s t  a  p r o t o  j i ž  t r a d i č n ěC h v á l y  n e n í  n i k d y  d o s t  a  p r o t o  j i ž  t r a d i č n ě
uveřejňujeme jména  těch žáků, kteří si  veřejnouuveřejňujeme jména  těch žáků, kteří si  veřejnouuveřejňujeme jména  těch žáků, kteří si  veřejnouuveřejňujeme jména  těch žáků, kteří si  veřejnouuveřejňujeme jména  těch žáků, kteří si  veřejnou
pochvalu podle svých třídních  učitelů zaslouží:pochvalu podle svých třídních  učitelů zaslouží:pochvalu podle svých třídních  učitelů zaslouží:pochvalu podle svých třídních  učitelů zaslouží:pochvalu podle svých třídních  učitelů zaslouží:
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V minulém čísle �luk-
novských novin jsme Vám
slíbili, �e  tentokrát u� bude
ná� �koutek� jarní. Bohu-
�el, počasí zatím  na to moc
nevypadá, a tak je na nás,
abychom Vás do té jarní
nálady naladili alespoň
na�í doplňovačkou.Vylu�tit
její  tajenku - to bude Vá�
úkol, chcete-li být zařaze-
ni do  losování o volné vstu-
penky do kina Dukla.

Tajenka z minulého čís-
la zněla SNĚ�ENKA,
správně ji  vylu�tili a posla-
li Pepa Vykoukal a Mar-
tinka Rů�ičková (oba  ze
�luknova). Oba si tedy
mohou vyzvednout v Měst-
ské  knihovně volňáska do
kina na jedno představení
podle  vlastního výběru.

Pokud tou�íte po odmě-
ně ve formě pastelek, fixů
nebo vodovek,  musíte ke
správnému ře�ení doplňo-
vačky přidat je�tě nějaký
ten obrázek - co třeba něja-
kou jarní kytičku, kdy� u�
se nám  blí�í ten první jar-
ní den? Nebo rad�i napí�e-
te �jarní�  básničku?

Jen nezapomeňte: musí-
te to doručit do 20. března
na adresu redakce �N (MÚ
�luknov, nám. Míru 1) nebo
do  schránky �luknovských
novin na budově radnice, či
do  schránky městské
knihovny.

Budeme se tě�it!

DìtskýDìtskýDìtskýDìtskýDìtský
koutekkoutekkoutekkoutekkoutek

00000 NNNNN
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00000 NNNNN

00000 NNNNN

00000 NNNNN

00000 NNNNN

00000

00000

00000 NNNNN

Doplňovačka: políčka zamračená nevyplňujte, ta
usměvavá  naopak skrývají tajenku...

Na obrázku jste jistě poznali
narcis, který je stejně jako dal�í
kytička, její� jméno najdete v ta-
jence doplňovačky, symbolem
jara. Nakreslíte nám je�tě dal�í
jarní květiny?

ruka

klepetáè
bodavý hmyz

ocas

symbol moudrosti

chlapecké jméno
zmrazená pochoutka

hlodavec
velehory
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Romány
Děti si vzít nenechám: Dramatický pří-

běh o zoufalství,  odhodlání a naději - Do-
nya Al Nahi, Český thriller - Zdeněk  Bla-
�ek, Klinika - Henry Denker, Toskánské
dobrodru�ství aneb O  jídle, �ivotě a fer-
netu - James Hamilton Paterson, Pětatři-
cet  skvělých průvanů a jiné povídky - Mi-
roslav Horníček, To je vá�  pes? - Jan
Hromek, Kdybys nebyla, vymyslím si tě -
Ivan Kraus,  Synové a milenci - David
Herbert Lawrence, Přeru�ený příběh -
Torqny Lindgren, Záhada �lutých �abek -
Halina Pawlowská,  Holubí mambo - C.
D. Payne, Mládí v hajzlu: Kniha 5., Mla-
dík  pod pantoflem - C. D. Payne, Kober-
cové (fantasy) - Terry  Pratchett, Stařec a
moře piva - Miloslav �vandrlík, Ordinace
v  rů�ové zahradě - Jana Va�inová.

Krimi romány
Zdravím tě, temnoto - Sandra Browno-

vá, Panoptikum - Jeffery  Deaver, Soukro-
mý �ivot doktora Crippena - Richard Gor-
don, M...  jako msta - Sue Graftonová, Kdo
se dívá, kdy� spí� - Mary  Hoggins-Clar-
ková, Tvář (horor) - Dean R. Koontz, Sly�-
te! Román  z 87. revíru - Ed Mac Bain,
Hippokratovo společenství -  Michael Pal-
mer, Mistr zločinu - James Patterson, Pří-
pad  Raffael - Iain Pears, Dilema: Detek-
tivní román z prostředí  dostihového
sportu - Jenny Pitmanová, Kmotr se vra-
cí - Mark  Winegardner.

Historické romány
Dynastie Morlandů (25. díl) Sbohem

Viktorie! - Cynthia Harrod  Eaglesová,
Ester, nová královna: Per�ané - Bernard
Hébert,  Usirova tajemství (3. díl) Ohnivá
cesta - Christian Jacq.

Naučná literatura
Anatomie člověka, Če�i ve wehrmach-

tu: Zamlčované osudy -  Franti�ek Em-
mert, Uvolněte se, prosím ... - Jan Kraus,
O čem  sní �eny (2.) - Olga Sommerová,

Viděl jsem peklo (2. díl) -  Tvrtko Vujity,
Učebnice obecné psychologie - Alena Pl-
háková,  Dítě v před�kolním období, Med
jako lék a medové recepty,  Čakry a nádí,
Skládáme ubrousky, Plastické dekorace z
ubrousků,  Originální �perky z va�í dílny,
Latinsko-český a česko- latinský slovník,
Desátý klíč - Ladislav �taidl.

Romány pro ženy
Krásná dědička - Rexanne Becnelová,

Divoká srdce - Sharron  Drakeová, Nena-
sytná - Virginia Henleyová, Ve vichřici �i-
vota -  Vlasta Javořická, Milenec z tem-
not - Teresa Medeirosová, Místo
nejtemněj�í - Amanda Quicková, Nevhod-
ný návrh - Julia Quinnová,  �lechetná
du�e - Magde Swindellsová, Hořké tajem-
ství - Barbara  Woodová.

Knihy pro mládež
Moja a jiná zvířata: ZOO Praha uvádí -

Romana Auděrová, Mají  zvířata sny? - Jiří
Černý, Fouskovy skoropohádky - Josef
Fousek, Bouřlivé počasí - Anita Qanevio-
vá, Nové Mikulá�ovy  patálie (1. díl) Ná-
vrat z prázdnin -  René Goscinny, Káťa a
�kubánek - Hana Lamková, Emilovy dal-
�í skopičiny - Astrid  Lindgrenová, Moje
písničky: Lidové písničky s kresbami H.
Zmatlíkové, Moje první kniha o lidském
těle, Vrtkavé �těstí:  Tajemství pravděpo-
dobnosti, Lumpárny darebáka Davida -
Francesca Simonová, Kopyto, Mňouk a
za�iva pohřbený fakír -  Miloslav �vandr-
lík, Klíč k matematice aneb Přijdu na to
sám!,  Klíč k če�tině aneb Na če�tinu od
lesa (Pro 2. stupeň Z� a pro  ni��í ročníky
víceletých gymnázií.

Dívčí románky
I bez Kláry mám spoustu prů�vihů - Jit-

ka Komendová, �eptej do  ticha - Lenka
Lanczová, Z deníčku neobyčejné patnáct-
ky -  Sandra Lanczová, Kdo pochopí Mari-
ku? - Věra Řeháčková,  Diamantové hol-
ky - Jacqueline Wilsonová.

Novinky městské knihovny
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A� se zima zeptá
�Copak jsi dělal
v létě?� ná� od pří-
rody snědý  hrdina
na tuto otázku
mů�e odpovědět tak
jedině � Dyk nedě-
lej  tlak do hlavy�.
Jinak si toti� neu-
míme vysvětlit jeho
chování  teď, kdy�
panuje �Paní zima�.
O co �e se jedná?
Společně se  �svýma
bráchama� jde ces-
tou k lesu-zimou se
třesu a pilou  uříz-
ne takřka v�e, co
mu přijde pod ruku.
Co na tom, �e stro-
my  nejsou jeho a �e
nemá povolení k je-
jich kácení. �Von
byl  nalomenej, tak
sem ho podříznul,�
odpověděl ná� hrdi-
na, kdy� ho  strá�-
ník �ádal o předlo-
�ení povolení. Ani
malé dítě se tak
nediví, jako se divil
tento drvo�těp,
kdy� byl převezen
na  policii. Jeliko�
to nebylo poprvé, co
snědý hoch bral
z cizího,  bylo jeho
jednání posouzeno
jako trestný čin, za
který bude  patřič-
ně �odměněn�.

U� několikrát
jsme v na�ich pří-
spěvcích uváděli
případy, ve  kterých
hrál hlavní roli al-

kohol. Nejinak
tomu bylo i
v příběhu  jedné
�eny.  Na ni alkohol
působil, jako �penát
na Pepka  námořní-
ka. Biceps, triceps,
hurá - jsem nejsil-
něj�í na celym  svě-
těéé!!!  A s ka�dým
dal�ím dou�kem
pomyslná síla rost-
la a s  ní ruku
v ruce i agresivita.
Na�e paní �pepko-
vá� se tak  nevy-
hnula ani policis-
tům, kteří byli
přivoláni na �zkro-
cení zlé  �eny�. Po
men�ím fyzickém
přemlouvání se po-
dařilo policistům
zkrocenou �enu na-
lo�it do slu�ebního
vozu a odvézt ji na
policii, kde její fy-
zický i verbální vý-
kon byl nále�itě
ohodnocen.

Pozor, pozor!!!
Důle�ité sdělení!!!
Po del�ím zkoumá-
ní jsme  nuceni
oznámit, �e bylo ob-
jeveno nové pracov-
ní zařazení. Jedná
se o jakousi odno�
pokrývače. Noční
odkrývač, pracovní
místo  �luknov, pra-
covní doba - zásad-
ně za tmy. A buďte
si jisti, �e  vám od-
kryje i to, co tma
zakryje. Partičku

Je tu jeden tvoreček,
co chová se jak boreček.
Krade, bije, loupí,
ve výběru není skoupý.
Velký pozor na něj dejte,
napálit se nenechejte.
Jeho lstivost záviděla by i li�ka,
tichý on umí být jak my�ka.
Vá�ně u� to dost přehání,
nejeden člověk ho nahání.
Past v�ak sklapla,
a hřebínek mu cvakla.
A hele:  je tu jeden známý boreček,
ten si půjde hačnout na svůj zadeček.

takových odkrýva-
čů  se podařilo na-
čapat zrovna ve
chvíli, kdy se po-
kou�eli svůj lup
zpeně�it ve sběr-
ných surovinách.
Samozřejmě, �e v�e
popírali,  lhali a vy-
mý�leli si. I zde se
ale potvrdilo známé
pořekadlo:  �Le� má
krátké nohy a kdo
l�e, ten krade a do
pekla se hrabe�.
Nutno přiznat, �e
tito výtečníci vypa-
dali,  �e jsou zde
z pekla  jen na ex-
kurzi - hotoví čerti.

V�ichni známe
pohádkový příběh
Alibaba a čtyřicet
loupě�níků.  Nám
by stačilo sehnat
jen Alibabu a mů�e-
me klidně točit dal-
�í  pokračování.
Máme tady

v na�em městě toti�
jednoho loupe�níka
a  ten je tak činný,
�e doká�e pracovat
i za zbývajících 39
�kradačů�. Je to
chlapík činu, rozbí-
jí výlohy, okrádá
podvodem,  nejra-
ději má mobilní te-
lefony, násilně pře-
padá (nemohoucí i
zdravé), lstivě se
doká�e vplí�it do ci-
mérky, kde pak kra-
de, a�  to duní. Co
naplat, �e strá�ci
zákona nenechavce
ji� několikrát  pola-
pili, kdy� nakonec
ho nikdo nechce
vsadit za mří�e. I
kdy�  mo�ná, kdo
ví?

Strá�níci Černý
a Horčička,

MP �luknov
tel.: 412 315 310,

mobilní telefon
602 881 677

ÚLOMKY  �LUKNOVSKÝCH  NEPRAVOSTÍ
(ze svodek městské policie, připraveno ke dni 20. 2. 2006)
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Ve dnech 1. a 2. dubna 2006 proběhne
v Divadle mladých B.  Halamky ve �luknově
ji� 15. ročník loutkářské a divadelní  přehlíd-
ky. Ka�doročně představujeme divákům lout-
kářské soubory  z děčínského okresu. Není nás
mnoho. Mimo �luknovské soubory  �Rolnič-
ka� a �Kvítko� jsou zde jen LS �Pomněnka� a
mláde�nický  soubor ��krobáci� z Dolní Pous-
tevny, varnsdorfské �Pastelky� a  soubor
dDDD ZU� Děčín. Poslední dva jmenované
soubory se  bohu�el nemohou leto�ního 15.
ročníku zúčastnit, a tak jsme se  rozhodli před-
stavit vám dva soubory z Liberce, proto�e
�luknov  kdysi k libereckému kraji patřil.

FOTO Z DISKETY

 Oba soubory jsem viděla hrát na přehlíd-
ce �Turnovský drahokam�  a jejich představe-
ní byla velice zdařilá a téměř profesionální.
Věřím, �e i vám se budou líbit, pokud s dětmi
do divadla  zavítáte.

Součástí 15. ročníku přehlídky bude i vý-
stava loutek v  Kulturním domě ve �luknově.
Vernisá� výstavy bude 28. 3. 2006 v  17.30
hodin. Ve dnech přehlídky - v sobotu 1. 4. a v
neděli 2.  4. - bude výstava rovně� otevřena
od 16 do 18 hodin.

Bli��í informace o představeních a přehlíd-
ce naleznete na  plakátech.

J. Jaburková, vedoucí LS �Rolnička�

Pojïte s námi na pohádky
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SK Plaston Šluknov-
Rumburk 4:2

Sestava �luknova:
Janda Petr, Hole�ovský A.,
Kulhavý Jaroslav,  Rýdl
Karel, Hlavsa Petr, Očipka
Peter, Kopčan Jaroslav,
Kirchner  Zdeněk, Stelma�-
čuk R., Bla�ek Petr, Čurga-
li Ladislav.

Připraveni: Hajduk Ja-
roslav, Jírův Petr, Novotný
Petr.

Po úspěchu z přede�lého
týdne s Vilémovem chtěl
�luknov potvrdit  vítězství
a pokořit dal�ího soupeře
z oblastního přeboru. V 
prvních 20 minutách byl
ov�em Rumburk lep�ím
mu�stvem. Výsledkem
byla v 15. minutě penalta,
kterou bez problémů Přibyl
proměnil 0- 1. Rumburk
mohl je�tě zvý�it, kdy� před
prázdnou brankou trefil
jen tyč Eliá�. Zazvonění
tyče konečně �luknov pro-
budilo a od té  chvíle byl
zápas v re�ii �luknova. Ve
35. minutě při�lo  vyrovná-
ní, kdy� po nahrávce Čur-
galiho zakončil přesnou
střelou  Stelma�čuk 1-1. Do
přestávky se ji� hrálo na
jednu branku, ov�em  �ád-
ný gól ji� nepadl.

Druhý poločas začal ve
stejném stylu, jako konec
prvního. Mu�em  druhého
poločasu byl střídající Haj-
duk. Ji� po pěti minutách
po  přihrávce Kirchnera
z otočky na vzdáleněj�í tyč
získal pro  �luknov vedení
2-1. Za dal�ích pět minut
znovu Hajduk, tentokrát
v roli nahrávače, poslal do
ideální �ance Bla�ka, kte-
rý s  přehledem zavěsil 3-
1. To u� soupeř rezignoval
a odpadl jak  fyzicky tak
psychicky. Hlavně Očipka
pou�íval soupeře jako  sla-
lomové branky. Prosadil se

i střelecky, kdy� po samo-
statném  nájezdu na bran-
ku obe�el i brankáře a
vstřelil gól do prázdné
branky 4-1. V závěru se
podařilo Rumburku je�tě
sní�it na  konečných 4-2
z přísně nařízené penalty.

Ohlasy po utkání:
Tentokrát jsme se zepta-

li jen Jaroslava Hajduka,
který byl  vyhlá�en mu�em
zápasu.

Bylo vidět, �e jsi měl
z gólu velkou radost. Byl jsi
na tento  zápas nějak zvlá�ť
vyhecovaný?

�Velkou radost jsem měl.
Je to derby a to je v�dy hod-
ně  vyhecované. Proti Rum-
burku se mi střelecky daří
a jsem rád, �e  jsem se
v turnaji konečně střelecky
prosadil.�

Jak vidí� svoji budouc-
nost v týmu?

�Budu se sna�it probít do
A mu�stva, ale jestli se to
povede, to  uvidíme časem.
Hlavně udělám v�echno,
abych pomohl v boji o  po-
stup do oblastního přebo-
ru.�

Popi� nám svůj gól!

Nohejbalový turnaj
Za účasti deseti mu�stev

se 11. února 2006 konal v
místní  tělocvičně nohejba-
lový turnaj. Začínalo se v 8
hodin, hrálo se  na dvě sku-
piny, z ka�dé postupovala
dvě mu�stva. Finálovou
skupinu tak sehrála čtyři
mu�stva a konečné pořadí
bylo  následující:

1. HABACK
2. JANĎÁCI
3. FINSKÁ PRÁCE
4. PLATON
K dispozici jsme měli ku-

chyňku, proto bychom chtě-
li poděkovat  vedení �koly
za její zapůjčení. Poděková-
ní patří i ostatním  sponzo-
rům, včetně městského
úřadu.

Speciální poděkování
patří důchodkyni paní Ne-
domové, která nám  formou
sponzorského daru uvařila
velký hrnec vynikající
bramborové polévky.

Oddíl nohejbalu,
kapitán Daniel Janda

Hledáme děti ve věku 3
- 6 let, které by měly zájem
o hasičský  krou�ek. Kro-
mě hasičských soutě�í se
děti zúčastňují různých
výletů, táborů a besídek  i
akcí, pořádaných Sborem
dobrovolných hasičů Císař-
ský.

Pro bli��í informace
volejte 728 560 857 - sl.
Kristína  Hájková, jed-
natel SDH Císařský.

Na malé hasiče se tě�í
vedoucí mláde�e: Kristí-

�luknov pøehrál i Rumburk
(Varnsdorfský zimní turnaj)

�Dostal jsem krásnou
nahrávku od Kaizra na
vápno a z otočky jsem  dal
technickou střelu k tyči.
Jsem rád, �e se mi ten zá-
pas  povedl a děkuji trené-
rovi, �e mi dal �anci.�

na Hájková,  Ondřej
�vec a Jan �vec.

NÁBOR DĚTÍ - PŘIJĎTE MEZI NÁS
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Divadelní soubor Domu kultury Rumburk  vy-
stoupil ve čtvrtek 16.  února v na�em městě s fra�-
kou anglických autorů Ray Cooneyho a Johna
Chapmana �Teď ne, darling� v překladu J. Z. No-
váka 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 do-
čkala filmové podoby s Ray Cooneym v jedné z rolí.

Divadelní soubor DK Rumburk má v současné

době třicet členů a  v jeho repertoáru jsou jak před-
stavení pro děti, tak i pro  dospělé náročné diváky.

Divadlo ve �luknově není a� tak bě�nou zále�i-
tostí. Ale pověst hry i divadelního souboru do sálu
městského kina přilákala diváky i z okolních měst
a vesnic a některé dokonce a� z Varnsdorfu. V�ichni
se tě�ili na dobrou zábavu a vtipné dialogy. A dlu�-
no říci, �e jejich očekávání se naplnilo. Smích, kte-
rý zazníval sálem to jen potvrzoval.

V pátek dvacátého čtvrtého února byly v Domě kultury vyhlá�eny výsledky výtvar-
né soutě�e městské knihovny Z pohádky do pohádky. Zúčastnily se jí děti z mateřské
�koly Svojsíkova a �i�kova, které dostaly pěkné ceny a dort. Nakonec si zatančily v
rytmu disco.
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Advokát Vladimír Diviš
oznamuje, �e otevřel v Rumburku,

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

pobočku 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

 Instalatér - topenáø
Alois BALDA

nabízí své služby v oboru:
- rekonstrukce koupelen - koupelny na klíč -

vodovodní odpady - kanalizace - topení a jiné

rozumné ceny
 Alois BALDA  K. H. Borovského 809,

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

ZOO  CENTRUM
na pì�í zónì
ve �luknovì

prodej terarijních zvířat, potřeb a
krmného hmyzu, pavouci, štíři, hadi,

chameleoni, leguáni atd.
krmivo, kosmetika, hraèky

pro koèky, psy i ptáèky

v�e pro akvaristy

Autoservis Žďánský Václav
oznamuje ukončení činnosti.

Všem zákazníkům přeji
hodně štěstí a zdraví!

Václav �ïánský
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březen 2006
SO 11. 3. 18.30 hod. MRTVÁ NEVĚSTA

TIMA BURTONA - Premiéra  animovaného
hororu USA, v něm� prý láska hroby přená�í!
Vstupné 59 + 1 Kč.

ST 15. 3. 18.30 hod. LOVCI DINOSAURŮ
- akční sci-fi USA/SRN.  Exkluzivní lovecké
expedice do prehistorického věku. Vstupné  54
+ 1 Kč.

ČT 16. 3. 16.00 a 18.30 hod. LETOPISY
NARNIE - film USA.  Pro�ijte neopakovatel-
ná dobrodru�ství v zemi plné kouzel, s  pře-
krásnými záběry z okolí Pravčické brány.
FILM V ČESKÉM  ZNĚNÍ. Vstupné 64 + 1
Kč.

SO 18. 3. 16.00 hod. STRA�PYTLÍK - ani-
movaná pohádka pro celou  rodinu, v ní� i
malé kuřátko se mů�e stát velkým hrdinou.
FILM  V ČESKÉM ZNĚNÍ. Vstupné 49 + 1
Kč.

SO 18. 3. 18.30 hod. LEGENDA O ZOR-
ROVI - romanticko- dobrodru�ný film USA v
hlavních rolích s Antonio Banderasem a  Ca-
therine Zeta-Jones. Vstupné 64 + 1 Kč.

ÚT 21. 3. 16.00 a 18.30 hod. JAK SE KRO-
TÍ KROKODÝLI - nová  česká rodinná kome-
die Marie Poledňákové o tom, �e nikdo nechce
zůstat sám. Vstupné 69 + 1 Kč.

ST 22. 3. 18.30 hod. RESTART - český film.
Strhující jízda  současnou Prahou začíná! Hra-
jí: Jan Révai, Filip Čapka a  dal�í. Vstupné
59 + 1 Kč.

ČT 23. 3. 18.30 hod. V MOCI ĎÁBLA - ho-
ror USA. Mladá dívka v  souboji se samot-
ným ďáblem... Vstupné 64 + 1 Kč.

ÚT 28. 3. 18.30 hod. DOMINO - film USA.
Keira Knightley v roli  modelky, která opusti-
la kariéru a stala se lovkyní lidí.  Vstupné 59
+ 1 Kč.

ST 29. 3. 18.30 hod. JE�TĚ �IJU S VĚ�Á-
KEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ -  nová česká
tragikomedie o �ivotě na nádra�í, v hlavní roli

Jaroslav Du�ek. Vstupné 54 + 1 Kč.

Představení pro děti
23. 3. v 10.00 a ve 13.30 hod. S BROUČ-

KEM JE ZLE - pásmo  českých pohádek.
Vstupné: dospělí 16 + 1 Kč, děti 9 + 1 Kč.

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

Dùm kultury �luknov
březen 2006

6. 3. od 19 hodin - Zadáno pro TJ PLAS-
TON

8. 3. od 16 hodin - Zadáno pro KSČM
11. 3. od 19 hodin - VELKÁ MÓDNÍ SHOW

s taneční zábavou (ve  spolupráci s ČSSD),
hraje NOVA MIX Martina Svobody, vstupné
80Kč

12. 3. od 17 hodin - KONCERT - Účinkují
Dana Langerová - zpěv,  Simona Hečová - vio-
loncello, Bára Straková a Zuzana Haladová -
jejich �ákyně ze �luknova

13. 3. od 19 hodin - Zadáno pro TJ PLAS-
TON

14. 3. od 16 hodin - Zadáno pro KSČM
17. 3. 10 - 17 hodin - prodejní akce firmy

CITEX
18. 3. od 20 hodin - PLES OS ODS �LUK-

NOVSKO - vstupné 100 Kč
19. 3. od 14 hodin - �RAMLÍK - nedělní ta-

neční odpoledne,  vstupné 50 Kč
20. 3. 10 - 17 hodin - prodej obuvi firmy

KOZA
20. 3. od 19 hodin - Zadáno pro TJ PLAS-

TON
22. 3. od 19 hodin - KONCERT KPVH  -

Jiří Pazour, klavírní  improvizace
25. 3. od 20 hodin - PLES ZÁKLADNÍ �KO-

LY �LUKNOV
27. 3. od 19 hodin - Zadáno pro TJ PLAS-

TON
28. 3. v 17.30 hodin - VERNISÁ� výstavy

loutek
* * *
9. 4. od 14 hodin - �RAMLÍK - nedělní ta-

neční odpoledne, vstupné  50 Kč

Do 24. 3. probíhá ve výstavní síni DK
PRODEJNÍ VÝSTAVA  DEKOROVANÉ-
HO SKLA  firmy SKLOLUXUS. Otevřeno:
Po-Pá  8 - 15 hodin, So 10 - 12  hodin.

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.

!Program  kina Dukla Šluknov


