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Vyvrcholením 1. plesu
ODS, který se konal
v takřka zaplněném  sále
�luknovského Domu kul-
tury v sobotu 18. 3., bylo
předání  �eku Dětskému
domovu v Lipové. Na
dobrovolnou sbírku při-
spěli  účastníci plesu.

Zástupci Dětského do-

Peněžní dar dostalPeněžní dar dostalPeněžní dar dostalPeněžní dar dostalPeněžní dar dostal
Dětský domov v LipovéDětský domov v LipovéDětský domov v LipovéDětský domov v LipovéDětský domov v Lipové

mova převzali dar s tím,
�e bude pou�it o prázdni-
nách k vý-letům a budou
z něho hrazeny dětem
náklady na  dopravu.

Na snímku je předseda
OS ODS p. Robert �atník
(vlevo) a starosta města
�luknova Ing. Milan Ko-
řínek s man�elkou.
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Byly dokončeny staveb-
ní úpravy �luknovského
zámku a v jarních  měsí-
cích (do 30. 6. 2006) budou
provedeny venkovní práce
na  přístupové komunika-
ci, parkovi�ti a terénní prá-
ce kolem  objektu. Během
roku 2006 je�tě restauráto-
ři opraví nástěnné  malby
kleneb vstupního sálu, aby
opravené prostory dostaly
důstojněj�í vzhled, hodný
historie tohoto objektu.

Stavebními pracemi
byly připraveny prostory
pro vznik:  Regionálního in-
formačního centra, veřejné-
ho internetu, cukrárny,  2
kanceláří k pronajmutí
(plocha 113,4 m2) a nezbyt-
né sociální  zázemí.

Místnosti cukrárny a
kanceláří nabídne město
k pronájmu a výnos
z nájemného bude vyu�í-
ván ke sní�ení celkových
provozních  nákladů objek-
tu.

I kdy� jsme se sna�ili,
aby byly práce provedeny
co nejlépe a  nejefektivně-
ji, jak to bývá, i zde se obje-
vil  novodobý Houdini,  kte-
rý jako správný eskamotér
nechal zmizet vět�inu no-
vých  rozvodů elektřiny ve
sklepních prostorách zám-
ku, ale jak  ukazuje tento
případ nebudou ani objeve-
ny, ani se znovu samy  ne-
zasekají do zdí, prostě a
jednodu�e zmizely v jiné di-
menzi.

Přesto�e pro normálního
člověka je taková věc v�dy
zará�ející,  stávají se tako-
véto věci zřejmě naprosto
normálními. Nezbývá  ne�
doufat, �e si budeme my
v�ichni památek jako je
zámek s  přilehlým parkem
natolik vá�it, aby dal�í es-
kamotéři nemohli  realizo-
vat svá ji� tradiční čísla,
proto�e by měl být chlou-
bou  nás v�ech ��luknová-
ků�.

Stavební úpravy v přízemíStavební úpravy v přízemíStavební úpravy v přízemíStavební úpravy v přízemíStavební úpravy v přízemí
šluknovského zámku dokončenyšluknovského zámku dokončenyšluknovského zámku dokončenyšluknovského zámku dokončenyšluknovského zámku dokončeny

V ážen í přátelé!V ážen í přátelé!V ážen í přátelé!V ážen í přátelé!V ážen í přátelé!
Zveme Vás na pietní akt

pokládání věnců k Památ-
níku padlých  dne 7. květ-
na 2006. Sraz účastníků je
před MÚ ve �luknově v
9.30 hod.

Výbor Klubu českého
pohraničí �luknov

Letošní MajálesLetošní MajálesLetošní MajálesLetošní MajálesLetošní Majáles

oživí náměstí i parkoživí náměstí i parkoživí náměstí i parkoživí náměstí i parkoživí náměstí i park
Studenti třetího ročníku

oboru Ochrana přírody a
prostředí  Střední lesnické
�koly ve �luknově ve spo-
lupráci s kulturním  oddě-
lením města ji� připravili
program tradičního Majá-
les, je�  vypukne 5. května.

Jako ka�dým rokem vy-
jde průvod ekologů a lesá-
ků od lesnické  �koly
k náměstí, kde silné pa�e
studentů májku vztyčí.
Následovat zde má stu-
dentská veselice, která se
posléze přesune  do zámec-
kého parku. Pod vzrostlý-
mi stromy středo�koláci
připraví řadu soutě�í a
atrakcí pro děti z mateři-
nek a  základních �kol. Po-
kračování Majálesu je při-
chystáno o týden  později,
na 12. května, kdy jsou
�luknované zváni na večer-
ní  zábavu  v ma�-karním
stylu. K tanci a poslechu
budou hrát  rumbur�tí By
No Means a liberecká Ana-
báze.

POZVPOZVPOZVPOZVPOZVÁNKAÁNKAÁNKAÁNKAÁNKA
Při slavnostním otevření

Kří�ové cesty ve �luknově si
účastníci slíbili, �e se na Vel-
ký pátek v roce 2006 na stej-
ném  místě společně sejdou a
v klidu a důstojně celé proce-
sí znovu  absolvují.

Zveme proto v�echny, kdo
si chtějí připomenout příběh
ukři�ování Krista, aby při�li
na Velký pátek v 15 hodin na
úpatí Kří�ového vrchu a ces-
tu společně s dal�ími účastní-
ky  absolvovali.
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V ka�dé domácnosti občas
do�ije nějaký spotřebič.
V takový moment zva�ujeme,
jestli ho mů�eme dát do po-
pelnice. Tak tam rozhodně
nepatří. Elektrozařízení,
kterého se potřebujete zbavit,
patří do sběrného dvora nebo
v re�imu zpětného odběru ho
mů�ete vrátit poslednímu
prodejci. V zákoně o odpadech
č. 185/2001 Sb. v § 38 je sta-
noven zpětný odběr některých
výrobků. Jde o tyto výrobky:

a) oleje jiné ne� surové mi-
nerální oleje a surové oleje
z �ivičných nerostů apod.,

b) elektrické akumulátory;
c) galvanické články a ba-

terie;
d) výbojky a zářivky;
e) pneumatiky;
f)  chladničky, mrazící za-

řízení a jejich kombinace, ur-
čené pro pou�ití v domácnos-
tech.

Povinnosti  zajistit zpětný
odběr pou�itých výrobků na-
bídnutých ke zpětnému odbě-
ru má právnická osoba nebo
fyzická osoba oprávnění

k podniká-ní, která uvedené
výrobky vyrábí nebo dová�í
(dále jen povinná osoba). Tato
povinná osoba musí prostřed-
nictvím posledního prodejce
zajistit, aby byl spotřebitel
informován o způsobu prove-
dení zpětného odběru těchto
pou�itých výrobků. Poslední
prodejce je povinen při prodeji
výrobků, na které se vztahu-
je povinnost  zpětného odbě-
ru, informovat spotřebitele
o způsobu zaji�tění  zpětného
odběru těchto pou�itých vý-
robků. V případě, �e  tak ne-
učiní, je povinen tyto pou�ité
výrobky odebírat přímo
v provozovně a to bez nároku
na úplatu od spotřebitele, po
celou provozní dobu a bez vá-
zání odebrání pou�itých vý-
robků určených ke zpětnému
odběru na nákup zbo�í.

Město �luknov obdr�elo
nabídky několika firem resp.
kolektivních systémů na za-
ji�ťování zpětného odběru
elektrozařízení. Občané bu-
dou mít mo�nost předávat
zdarma do�ité elektrospotře-

biče do sběrného dvora,  po-
kud je nepředají poslednímu
prodejci. Podmínkou je, aby
elektrovýrobky byly celé, tzn.
nerozebrané nebo bez vnitř-
ků. Pak by nebylo mo�né je
vracet v re-�imu zpětného od-
běru, ale byly by pova�ovány
za obyčejný odpad. Jejich ná-
sledná likvi dace bude prová-
děna s největ-�ím ohledem na
�ivotní prostředí.

Zamyslete  se nad tím, co
se stane, kdy� staré rádio, te-
levize, zářivky a spousta ji-
ných spotřebičů skončí na
skládce. Jednou bude sklád-
ka zahrnutá zeminou a zre-
kultivovaná. Místo ní bude
louka a pod ní budou dýchat
v�echny tyto věci, které se jen
tak biologickým postupem ne-
rozlo�í. Jen ve �luknově je cca
1200 domácností a v ka�dé
občas něco doslou�í.

Chraňte �ivotní prostředí
a odkládejte odpady na mís-
ta, která jsou pro jednotlivé
druhy určena.

Děkujeme Vám.
Odbor �P

Nakládání s elektrozařízenímNakládání s elektrozařízenímNakládání s elektrozařízenímNakládání s elektrozařízenímNakládání s elektrozařízením

Svoz tříděného odpaduSvoz tříděného odpaduSvoz tříděného odpaduSvoz tříděného odpaduSvoz tříděného odpadu
Dne 24. dubna 2006 se

uskuteční svoz tříděného od-
padu, PET  lahví ve �lutých
pytlích a nápojových kartonů
v oran�ových  pytlích. Pytle
s vytříděným odpadem při-
pravte na obvyklou trasu  den
předem, tj. v neděli 23. 4.
2006.

Upozorňujeme na to, �e
�luté a oran�ové pytle s jiným
odpadem  nebudou svá�eny.

Pytle na tříděný odpad ob-
dr�íte na MěÚ ve �luknově,
odbor  výstavby a �ivotního
prostředí. V současné době
jsou  poskytovány na PET
lahve �luté pytle, které mají
na potisku  výrobcem uvede-
no, �e do těchto pytlů patří
pouze jeden druh  separova-
ného odpadu a pod tímto ná-
pisem jsou uvedeny různé
druhy odpadů.

Pro město �luknov v�ak
platí, �e do �lutých pytlů

patří pouze  PET lahve!

Svoz objemného odpaduSvoz objemného odpaduSvoz objemného odpaduSvoz objemného odpaduSvoz objemného odpadu
Dne 29. dubna 2006 bu-

dou ve �luknově opět přista-
veny  velkokapacitní kontej-
nery, do kterých bude mo�né
odlo�it  objemný odpad (
starý nábytek, koberce apod.).
Mezi objemný  odpad nepatří
ledničky, odpad smí�ený a
nebezpečný.

Kontejnery budou umístě-
ny v těchto lokalitách a časo-
vých  termínech:

1. Císařský - za konzumem
H+H       7,30 -   8,30 hod.,

2. pod nám. Míru - ul. Ne-
rudova      9,00 - 10,00 hod.,

3. Sídli�tě - nad autooprav-
nou      10,30 - 12,00 hod.,

4. Království- horní část -
u hasičárny   13,00 - 14,00
hod.,

5. Království- dolní část -
internát      14,15 - 15,15 hod.,

6. Nové Hraběcí - směr

myslivecká chata   15,45 -
17,00 hod.

Na uvedená stanovi�tě lze
objemný odpad odlo�it
s předstihem.  Ne v�ak po
uvedeném termínu. Ostatní
odpad lze v průběhu  pracov-
ního týdne (od 7,00 do 14,00
hod) a během sobotního  do-
poledne (od 8,00 do 11,00 hod)
odlo�it do sběrného dvora v 
areálu Technických slu�eb
�luknov.

Vyzýváme občany, aby na
uvedená stanovi�tě odkláda-
li pouze  objemný odpad ni-
koli smí�ený nebo nebezpeč-
ný.

Dal�í termíny přistavení
velkokapacitních kontejnerů
jsou  plánovány na 8. 7. 2006;
26. 8. 2006 a 21. 9. 2006. Tato
informace je pouze orientač-
ní. Vyhrazujeme si mo�nost
změny, o  které vás budeme
včas informovat.

OV�P
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Město ŠluknovMěsto ŠluknovMěsto ŠluknovMěsto ŠluknovMěsto Šluknov
zastoupené tajem níkem  Městského úřadu Šluknovzastoupené tajem níkem  Městského úřadu Šluknovzastoupené tajem níkem  Městského úřadu Šluknovzastoupené tajem níkem  Městského úřadu Šluknovzastoupené tajem níkem  Městského úřadu Šluknov

v  souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících  územ ně  sam ospráv ný ch  celkův  souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících  územ ně  sam ospráv ný ch  celkův  souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících  územ ně  sam ospráv ný ch  celkův  souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících  územ ně  sam ospráv ný ch  celkův  souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících  územ ně  sam ospráv ný ch  celků
a o zm ěně některých zákonů, v platném   zněnía o zm ěně některých zákonů, v platném   zněnía o zm ěně některých zákonů, v platném   zněnía o zm ěně některých zákonů, v platném   zněnía o zm ěně některých zákonů, v platném   znění

vyhlašujevyhlašujevyhlašujevyhlašujevyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na funkci úředníka - správ ce Dom u s pečov atelskou službouna funkci úředníka - správ ce Dom u s pečov atelskou službouna funkci úředníka - správ ce Dom u s pečov atelskou službouna funkci úředníka - správ ce Dom u s pečov atelskou službouna funkci úředníka - správ ce Dom u s pečov atelskou službou
Městského úřadu ŠluknovMěstského úřadu ŠluknovMěstského úřadu ŠluknovMěstského úřadu ŠluknovMěstského úřadu Šluknov

nástup m ožný  1. červ ence 2006nástup m ožný  1. červ ence 2006nástup m ožný  1. červ ence 2006nástup m ožný  1. červ ence 2006nástup m ožný  1. červ ence 2006

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
* státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který má na  území ČR trvalý pobyt
* dosa�ení věku 18ti let
*  způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání  jednacího jazyka
Po�adavky:
* kvalifikační předpoklady: minimálně střední vzdělání s  maturitní zkou�kou
*  komunikativnost, organizační schopnosti
*  znalost práce na PC
* praxe a v�eobecný přehled v sociální oblasti, zkou�ka  zvlá�tní odborné způsobilosti na

úseku sociální péče, jazykové  znalosti a řidičské oprávnění skupiny �B� výhodou

Uchazeč podá písemnou přihlá�ku, která musí obsahovat tyto  nále�itosti:
* jméno, příjmení a titul
* datum a místo narození
*  státní příslu�nost
*  místo trvalého pobytu
* číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k  pobytu, jde-li

o cizího státního občana
* datum a podpis uchazeče

Uchazeč k přihlá�ce připojí tyto doklady:
*  �ivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních  zaměstnáních a odborných znalos-

tech a dovednostech týkajících  se správních činností
* výpis z evidence Rejstříku trestů ne star�í ne� 3 měsíce,  u cizích státních příslu�níků

té�
obdobný doklad osvědčující  bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový do
klad  domovský stát nevydává, dolo�í se bezúhonnost čestným  prohlá�ením)

* ověřená kopie dokladu o nejvy��ím dosa�eném vzdělání  (popř. ověřená kopie dokladu o
získání zvlá�tní odborné  způsobilosti)

Platová třída odpovídající druhu práce:
*  8. platová třída podle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. a  č. 469/2002 Sb. v platném znění
*  zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe

Způsob podání přihlá�ky:
Uchazeč podá písemnou přihlá�ku i s po�adovanými doklady v  uzavřené obálce s označením

�Úředník - Dům s pečovatelskou  slu�bou MěÚ �luknov� nejpozději do 18. dubna 2006 osobně
do  podatelny Městského úřadu �luknov, nám. Míru 1, nebo  doporučeně po�tou na adresu:

Městský úřad �luknov, k rukám tajemníka, nám. Míru 1, 407 77  �luknov

Nevy�ádané osobní údaje budou v souladu s ustanovením §20  odst. 1 zákona č. 101/200
Sb. o ochraně osobních údajů v  platném znění ihned po skončení výběrového řízení skartová-
ny.

Ve �luknově dne 20. března 2006           Mgr. Jitka Slaninová,  tajemnice MěÚ
�luknov
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Co změní nový silniční zákonCo změní nový silniční zákonCo změní nový silniční zákonCo změní nový silniční zákonCo změní nový silniční zákon
Jak jsem se ji� zmínil v předcházejícím vydání na�ich

novin,  je mým cílem informovat �irokou motoristickou
veřejnost o  změnách v souvislosti s novelizací zákona o
provozu na  pozemních komunikacích.

Novelizace se týká čtyř nejdůle�itěj�ích oblastí:
Nové povinnosti - povinné pou�ívání dětských se-

daček,  celodenní a celoroční svícení, zákaz předjí�dění
kamionů,  povinnost označit viníka přestupku, přílby pro
cyklisty do 18  let, při předjí�dění cyklisty je povinnost
pou�ít znamení o  změně směru jízdy.

Upřesnění - zákaz telefonování za jízdy, zdůrazněna
přednost  chodců na přechodech, povinné zastávky u pro-
fesionálních  řidičů, zákaz pou�ívání zařízení ru�ících
radary měřící  rychlost.

Vy��í postihy - zavedení bodového systému, pokuty
a� 50 000 Kč,  tvrd�í tresty za jízdu pod vlivem alkoholu.

Nová práva policistů - mo�nost odebrání řidičské-
ho průkazu na  místě, městská policie smí měřit rych-
lost i mimo území obce,  nejsou dány pevné sazebníky
pokut.

kpt. Petr Horák, policejní inspektor
Obv. odd. Policie ČR �luknov

Druhý ročník školní soutěžeDruhý ročník školní soutěžeDruhý ročník školní soutěžeDruhý ročník školní soutěžeDruhý ročník školní soutěže
ve sběru PET lahvíve sběru PET lahvíve sběru PET lahvíve sběru PET lahvíve sběru PET lahví

Od začátku �kolního roku probíhá na �luknovské zá-
kladní �kole  druhý ročník soutě�e ve sběru PET lahví.
Děti jich nosí do  �koly pytle a plné ta�ky. Od začátku
soutě�e (tj. od září do  poloviny března) donesly 124 000
ks. Soutě� pořádá Základní  �kola ve �luknově ve spolu-
práci s Městským úřadem ve �luknově a  firmou Eko-
servis a.s. Varnsdorf.

Na vítěznou třídu opět čeká lákavá finanční odměna
ve vý�i 10  000 Kč jako příspěvek na �kolní výlet. Ani
třídy umístěné na  druhém a třetím místě nepřijdou
zkrátka a i ony budou odměněny  zajímavým finančním
obnosem. Oceněn bude také nejlep�í sběrač.

Celá soutě� v�ak není pořádaná jen za účelem výhry,
ale  předev�ím za účelem vzdělávání. Děti se učí třídit
odpad a tím  kladnému přístupu k �ivotnímu prostředí.
Na této soutě�i  je  v�ak jedna smutná věc. Některé třídy
se rozhodly, �e se do  soutě�e vůbec nezapojí. Jiné velmi
pokulhávají za svými  loňskými výsledky. Jaká cena by
je motivovala? Ve srovnání se  stejným obdobím loňské-
ho roku děti přinesly téměř o 80 000 ks  (!) lahví míň.
Přesto děkujeme v�em učitelům za jejich snahu a  pomoc
ve sběru.

A na závěr: V průbě�ném hodnocení vede třída 4.B
s celkovým  mno�stvím 15 599 ks odevzdaných PET lah-
ví, která se i v loňském  roce stala absolutním vítězem.
Krásný výsledek mají i prvňáčci  z 1.A, kteří u� donesli
14 095 lahví. Na třetím místě jsou �áci  z  6.A.

Nejde v�ak o konečný výsledek, ale o výzvu pro ostat-
ní třídy.  Výsledek mů�e být přeci úplně jiný.

Odbor výstavby a �P

V jarním  grantovém  koleV jarním  grantovém  koleV jarním  grantovém  koleV jarním  grantovém  koleV jarním  grantovém  kole
r oz dělí Nadacer oz dělí Nadacer oz dělí Nadacer oz dělí Nadacer oz dělí Nadace

EURONISA  600 t isícEURONISA  600 t isícEURONISA  600 t isícEURONISA  600 t isícEURONISA  600 t isíc
korunkorunkorunkorunkorun

Ve středu 1. března Nadace
EURONISA vyhlásila veřejné
kolo  rozdělování nadačních pří-
spěvků z výnosů Nadačního in-
vestičního  fondu, benefičních
akcí a darů sponzorů.

Podporovány budou projekty
uskutečněné od 1. července 2006
v  následujících oblastech:
*     sociální a zdravotní
*     pomoc lidem se zdravotním
posti�ením
*     podpora sociálně slabých,
ohro�ených a znevýhodněných
skupin (senioři, osamělé matky
s dětmi, týrané a zneu�ívané
děti, sociálně slabí apod.)
*     kulturní
*     rozvoj kulturní činnosti v pro-
pojení se sociální  problematikou
*     vzdělávací
*     preventivní programy, smě-
řující ke zdravému rozvoji  osob-
nosti člověka

Podrobné podmínky, formu-
lář �ádosti a dal�í informace ob-
dr�í  zájemci na adrese:

Nadace EURONISA, Rum-
jancevova 3,

460 01  Liberec 1, nebo na
internetových stránkách:

 www.euronisa.cz.
Uzávěrka přijímání �ádos-

tí je 18. dubna 2006 do 16 ho-
din. �ádat  mohou tyto nezisko-
vé organizace registrované na
území České  republiky a záro-
veň působící v Euroregionu Nisa:

-     občanská sdru�ení, obec-
ně prospě�né společnosti

-     církevní právnické osoby
poskytující sociální,  zdravotnic-
ké, vzdělávací a kulturní slu�by

-     nadace a nadační fondy
-     veřejnoprávní instituce
-     příspěvkové organizace

zřízené obcí či krajem
Vyloučeny z podpory jsou po-

litická hnutí či strany, fyzické
osoby a církve či nábo�enské spo-
lečnosti! Předbě�ná částka k 
rozdělení je 600 tisíc korun, při-
čem� vý�e jednotlivých  příspěv-
ků ve prospěch jednoho projek-
tu nepřekročí částku 80 000  Kč.

Doporučujeme �adatelům,
aby návrh konzultovali před  po-
dáním �ádosti s grantovou ma-
na�erkou Lydií Halamovou (tel.:
485 251 953, mobil: 732 880 092,
e-mail: nadace@euronisa.cz).
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Bøezen ve �luknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Bøezen ve �luknovì

2. březn a2. březn a2. březn a2. březn a2. březn a
Malá slavnostMalá slavnostMalá slavnostMalá slavnostMalá slavnost

v Sohlanduv Sohlanduv Sohlanduv Sohlanduv Sohlandu
Ve čtvrtek 2. 3. 2006 se sta-

rostové �luknova a Lipové
společně  zúčastnili slavnost-
ního zasedání rady města So-
hlandu při  příle�itosti 12.
výročí spojení obcí Sohland,
Taubenheim a  Wehrsdorf do
jediného správního celku.
Tento krok dnes s odstupem
v�ichni hodnotí jako dobrý,
proto�e přinesl do města da-
leko víc  finančních prostřed-
ků a výhodněj�í podmínky pro
budování  infrastruktury pře-
dev�ím v připojených men-
�ích částech.

Ve druhé části zasedání
bylo městu Sohland předáno
oficiální  ocenění za péči vě-
novanou cestovnímu ruchu a
turismu v podobě  titulu
�Státně uznaná rekreační ob-
last�. Titul uděluje saské  mi-
nisterstvo hospodářství a prá-
ce, město jej musí pravidelně
obhajovat a jde o označení,

které má mezi městy velkou
váhu.  Přínosem pro udělení
názvu bylo - a v projevech to
bylo řečeno -  i vybudování
Naučné stezky červených
mravenců společně se  �luk-
novem nebo spolupráce při
tvorbě společného projektu
rozvoje  cestovního ruchu
Horní Lu�ice - Sdru�ení Se-
ver.

7. březn a7. březn a7. březn a7. březn a7. březn a
Nová jednáníNová jednáníNová jednáníNová jednáníNová jednání
o elektřiněo elektřiněo elektřiněo elektřiněo elektřině

Krajský úřad na základě
po�adavků starostů i podni-
katelů obnovil  jednání o zá-
sobování �luknovského vý-
bě�ku elektřinou. Před
několika lety byl návrh ČEZ
na vybudování nadzemního
vedení přes  �ébr a dal�í lo-
kality Lu�ických hor zamít-
nut starosty obcí  Českolipska
i Libereckého kraje a posléze
ho neschválilo ani  Minister-
stvo �ivotního prostředí. Pro-
to�e se zásobování  elektřinou

stává stále více překá�kou
průmyslového rozvoje  �luk-
novského výbě�ku, byla jed-
nání znovu obnovena zatím
na úrovni  Ústeckého a Libe-
reckého kraje. Prvním výsled-
kem je po�adavek, aby  sku-
pina ČEZ Distribuce
předlo�ila jinou variantu ře-
�ení ne�  nadzemní vedení,
byť by byla finančně náročněj-
�í. Proti ní by  Liberecký kraj
neprotestoval.

11. březn a11. březn a11. březn a11. březn a11. březn a
Módní show a tanečníMódní show a tanečníMódní show a tanečníMódní show a tanečníMódní show a taneční

zábava naplnily sálzábava naplnily sálzábava naplnily sálzábava naplnily sálzábava naplnily sál
Velkou módní přehlídku

viděli náv�těvníci zábavného
večera v Domě  kultury, kte-
rý nám do města přivezla
okresní organizace ČSSD. Ve
dvou částech přehlídky vidě-
ly přítomné dámy ale i jejich
pán�tí  partneři modely, kte-
ré upoutaly jednoduchým a
vzdu�ným střihem a  přede-
v�ím neobvyklým dekorem a
zdobením. Autor modelů svou
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inspiraci čerpal v oblasti Ka-
ribiku a na předvedených dí-
lech to  bylo jasně znát. Vy-
cházkové �aty a plá�ové
oblečení jednoznačně  připo-
mínaly, �e i kdy� venku pa-
nuje zima, léto dříve nebo poz-
ději  přijde a na tento okam�ik
musí být �ena připravena.
Obvyklým  vyvrcholením pře-
hlídky, které při�lo ve druhé
části po přestávce,  byla pře-
hlídka prádla, ale hlavně nád-
herné večerní toalety a  sva-
tební �aty, které svou
nádherou a invencí přivedly
k ú�asu  v�echny přítomné.

Do příjemné reality divá-
ky rychle přenesla hudební
skupina  Martina Svobody
NOVA MIX, která je bez dlou-
hého vyčkávání zvedla  ze se-
dadel na parket a spontánní
zábava s velkým nasazením
tanečníků pokračovala a� do
časných ranních hodin.

12. březn a12. březn a12. březn a12. březn a12. březn a
Světové árie v podáníSvětové árie v podáníSvětové árie v podáníSvětové árie v podáníSvětové árie v podání

ŠluknovačekŠluknovačekŠluknovačekŠluknovačekŠluknovaček
Jinou část kultury před-

stavil nedělní podvečerní pě-
vecký koncert,  na kterém

vystoupila paní profesorka
Dana Langerová a její �ačky
Lucie Taublerová, Jana Jir-
kovská a �luknovačky Bára
Straková a  Zuzana Halado-
vá, klavírní doprovod obsta-
rala výborná Bohdana  Bar-
netová. Posluchači mohli
sly�et vybrané árie ze světo-
vých oper  a variace na moti-
vy českých lidových písní od
předních českých  skladatelů,
přičem� vystoupení Dany
Langerové bylo vynikající.

Koncert přinesl do �lukno-
va velký hudební zá�itek a
v�ichni  mů�eme být hrdí na
to, �e se na úspěchu podílely
i mladé  umělkyně z na�eho
města.

15. březn a15. březn a15. březn a15. březn a15. březn a
Obnovení silnice naObnovení silnice naObnovení silnice naObnovení silnice naObnovení silnice na

Fukov podleFukov podleFukov podleFukov podleFukov podle
mezistátních dohodmezistátních dohodmezistátních dohodmezistátních dohodmezistátních dohod
Před časem jsme ve �luk-

novských novinách uveřejni-
li zprávu o  chystané opravě
komunikace na Fukov. Proti
záměru se objevilo  několik
výhrad, které ale vznikly pře-
dev�ím z nedorozumění, a
dal�ími jednáními se podaři-

lo je vysvětlit. Chceme jen
připomenout, �e se jedná o
účelové prostředky, které ne-
mohou být  pou�ity k jiným
účelům nebo na jinou komu-
nikaci, proto�e jsou  vyčleně-
ny v souvislosti s přípravami
na přistoupení ČR k  Schen-
genským dohodám v roce
2007 na opravy komunikací
vedoucích k  mo�ným hranič-
ním přechodům a jsou schvá-
leny dlouhodobými  mezistát-
ními dohodami. Krajský úřad
k tomu nyní vydal upřesňují-
cí  vyjádření:

Zahájení rekonstrukce je
naplánováno na leto�ní rok,
dokončení se  předpokládá
v roce 2007, přesný termín
není stanoven. Bude  obnove-
na část silnice u státní hrani-
ce, dojde k opravě �ivičného
povrchu, odvodnění podlo�í,
odstranění náletových dřevin,
vyči�tění příkopů a zpevnění
krajnic. Plánuje se i oprava
obou  mostů a celková částka
opravy vč. mostů se předpo-
kládá kolem 30  mil. Kč. Ne-
bude zde zřizován hraniční
přechod, půjde jen o  obnove-
ní silničního spojení, které
budou moci po přistoupení k 
Schengenským dohodám vy-
u�ívat motoristé obou zemí
s vozidly do 3, 5 tuny.

17. březn a17. březn a17. březn a17. březn a17. březn a
Ministerstvo rozhodloMinisterstvo rozhodloMinisterstvo rozhodloMinisterstvo rozhodloMinisterstvo rozhodlo

bez souhlasu obcíbez souhlasu obcíbez souhlasu obcíbez souhlasu obcíbez souhlasu obcí
Na dal�í schůzce Dobrovol-

ného svazku obcí SEVER
v Jiříkově se  starostové
mimo jiné zabývali převede-
ním kamionové dopravy
z Dubí  na přechod v Rum-
burku. I kdy� se zvý�ený po-
čet velkých nákladních  sou-
prav ve �luknově nebo
v Rumburku přímo neprojeví,
jakmile se  ná� řidič dostane
na kruhový objezd v Rum-
burku, radosti z řízení  nebo
z plynulosti provozu si neu�i-
je.Prakticky dvojnásobný po-
čet  kamionů znepříjemňuje
jízdu osobním autům a prak-

Bøezen ve �luknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Bøezen ve �luknovì
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ticky znemo�ňuje  přecháze-
ní vozovky chodcům v Podlu�í
a dal�ích obcích na silnici  č.
9 do vnitrozemí. Uva�ovalo se
i o výstavbě kruhového objez-
du  na Mýtě pro odstranění
smrtelně nebezpečné kři�o-
vatky, ale pro  změnu doprav-
ního re�imu je to dnes zcela
nereálné.

Starostové se  proto dohod-
li, �e je nutné opět protesto-
vat alespoň formou dopisu  na
ministerstvo dopravy, proto-
�e rozhodnutí o zjednosměr-
nění  dopravy v Dubí a pře-
vodu kamionů do Rumburku
bylo učiněno na  nátlak ně-
mecké strany, na�e minister-
stvo nevzneslo �ádné námit-
ky  a bez konzultace
s dotčenými obcemi vydalo
svůj souhlas. S  takovým pří-
stupem se starostové DSO
Sever nemohou spokojit.

18. březn a18. březn a18. březn a18. březn a18. březn a
Šluknováci na pleseŠluknováci na pleseŠluknováci na pleseŠluknováci na pleseŠluknováci na plese

ODS chyběliODS chyběliODS chyběliODS chyběliODS chyběli
První reprezentační ples

oblastního sdru�ení ODS se
uskutečnil v  sobotu 18. břez-
na na velkém sále Kulturní-
ho domu. �luknov byl  vybrán
jako začátek nové tradice pro-
to, �e je přirozeným středem
výbě�ku a pořadatelé správ-
ně předpokládali, �e se dosta-
ví hosté  jak z Varnsdorfska,
tak od Dolní Poustevny. Před-
poklad  stoprocentně vy�el,
bohu�el se nedostavil nikdo ze
�luknovských,  kromě staros-
ty města a jeho man�elky, kte-
ří byli pozváni jako  hosté.

Ti, kteří se nedostavili, při-
�li o hezký večer - o kvalitní
hudbu  skupiny Peleton Jiří-
ho Janka i o předtančení
v rytmu moderního  aerobiku,
které s ú�asnou vervou před-
vedly mladé tanečnice z  Mi-
kulá�ovic a Vilémova, a pře-
dev�ím o vlastní tanec a
zábavu s  přáteli v příjemném
prostředí sálu, který nám celé
�luknovsko  závidí.

V průběhu reprezentační-
ho plesu proběhla sbírka na
podporu  Dětského domova

v Lipové a její výtě�ek, část-
ka přes osm tisíc  korun, byl
na místě předán zástupcům
tohoto zařízení.

Rybáři bilancovali naRybáři bilancovali naRybáři bilancovali naRybáři bilancovali naRybáři bilancovali na
výroční členské schůzivýroční členské schůzivýroční členské schůzivýroční členské schůzivýroční členské schůzi

Výsledky své práce v roce
2005 zhodnotili na své výroč-
ní členské  schůzi členové
místní organizace Českého
rybářského svazu. V  úvodu
jednání připomněl předseda
organizace Ivan Pí�a, �e prá-
vě  před �edesáti lety na jaře
roku 1946, vznikl ve �lukno-
vě Spolek  rybářský okresu
�luknov a jeho my�lenky a
činnost pokračují v  na�í ry-
bářské organizaci dodnes.

V hlavní zprávě, kterou
předlo�il, uvedl dlouhý výčet
práce,  kterou na vodách v ka-
tastru města rybáři udělali i
finanční  náklady, které údr�-
ba zařízení a nákup násady
znamenaly.  Předlo�il i zámě-
ry, které rybáři chtějí usku-
tečnit v roce 2006 -  ať u�
vlastními silami nebo ve spo-
lupráci s městem či dal�ími
partnery.

Nebyli by to rybáři, aby se
nepochlubili svými úlovky -
Tomá�  Varga tolstolobikem
91 cm dlouhým o váze 16 kg,
Roman Chadima  �tikou 93
cm a 6 kg, obdobný úlovek
nahlásil Petr Kolonečný,  �ti-
ku 91 cm a 6 kg a Milan Ti-
chý ulovil candáta 81 cm
s váhou 8,2  kg. �e si rybáři
vychovávají dobré nástupce
dokládá úlovek Mirka  Kube-
ry - �tika 80 cm a 5 kg. Gra-
tulujeme!

Ve slavnostní části schůze
byli odměněni kromě jubilan-
tů i  zaslou�ilí členové - Ru-
dolf Hentschel, který obdr�el
medaili za  zásluhy, Egon
Wiessner čestný odznak 3.
stupně a Alexandr Karel a  p.
�ebesta čestné uznání. Uzná-
ní vyslovili v�ichni nejstar�í-
mu  členu panu Petrlovi, ale
největ�í pocty platily dosa-
vadnímu  hospodáři svazu
panu Kezerovi, který jednak
slaví významné  �ivotní jubi-
leum a navíc po mnoha letech
předává funkci hospodáře

svému nástupci Josefu Hodo-
vi. Úplným závěrem pak byla
volba  nového výboru organi-
zace, ve kterém se objevili čty-
ři noví  členové, kteří nahra-
zují ty, je� se po dlouhých a
úspě�ných  letech práce své
činnosti ve výboru vzdávají.

20. březn a20. březn a20. březn a20. březn a20. březn a
Společný postupSpolečný postupSpolečný postupSpolečný postupSpolečný postup

proti dovozuproti dovozuproti dovozuproti dovozuproti dovozu
haraburdí ze SRNharaburdí ze SRNharaburdí ze SRNharaburdí ze SRNharaburdí ze SRN

Zatímco se celá republika
hrozí kamionů, které ve vel-
kém dová�ejí  do republiky
komunální odpad z Německa,
přes ro�anský hraniční  pře-
chod nepozorovaně ale vytr-
vale proudí dal�í haraburdí,
kterého  se na�i sousedé lev-
ně zbavují tím, �e ho �darují�
na�im občanům,  kteří ho pře-
vezou do �luknova a tady ho
buď prodají známým -  kdy�
jde o nábytek, lednici nebo
televizi - nebo ho částečně
demontují a něco dají do sběr-
ny a zbytek buď do lesa nebo
v  lep�ím případě zdarma do
sběrného dvora. To ale za ně
zaplatí  město ze společných
peněz, kde�to o výdělek
z Německa se tito  chytráčci
s námi nerozdělují.

Aby se tomu přede�lo,
uskutečnila se na radnici dal-
�í schůzka  starosty a vedení
pohraniční policie o opatře-
ních, která budou v  tomto
směru přijata. Bylo dohodnu-
to, �e bez spolupráce se  sta-
rostou Sohlandu by byla účin-
nost malá, a proto na pří�tí
jednání v prvním týdnu dub-
na budou pozváni i zástupci
ze  Sohlandu. O tom, �e je na
zásah nejvy��í čas, svědčí i to,
�e při  bě�né kontrole byly
v zavazadlovém prostoru
osobního vozu z  Německa ob-
jeveny tři igelitky plné obno-
�ených bot, které měly  nej-
spí� skončit v některém lese
či příkopu na na�em území!
O  výsledku jednání budeme
informovat pří�tě.

Bøezen ve �luknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Bøezen ve �luknovì
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23. březn a23. březn a23. březn a23. březn a23. březn a
Kontaktní místoKontaktní místoKontaktní místoKontaktní místoKontaktní místo

v sokolovně zůstáváv sokolovně zůstáváv sokolovně zůstáváv sokolovně zůstáváv sokolovně zůstává
Po výbě�ku se opět po čase

rozeběhly �zaručené zprávy�
o tom, �e  se ru�í kontaktní
místo pro státní sociální pod-
poru ve �luknovské  sokolov-
ně. Pochopitelně se okam�itě
zvedla vlna protestů a nevole
a na radnici se se�lo několik
telefonátů, které �ádaly oka-
m�ité  vysvětlení a zásah. Na
přímý dotaz starosty na úřa-
du práce v  Děčíně, kam zmí-
něné kontaktní místo spadá,
při�lo zcela prozaické  vysvět-
lení. O �ádném ru�ení zatím
není řeč, bylo pouze zpraco-
váno  statistické zji�tění, ko-
lik klientů úřadovny ve �luk-
nově, České  Kamenici a v Be-
ne�ově nad Ploučnicí nav�tě-
vuje a jaké jsou  náklady na
jejich provoz předev�ím tam,
kde nejsou v objektu,  který
patří státu. Teprve po zpraco-
vání údajů bude podán návrh
na  ře�ení, které má zajistit
předev�ím úsporu nákladů na
provoz a k  případným změ-
nám by do�lo nejdříve od 1. 1.
2007.

Před tím ale budou návr-
hy projednány na radnicích
obcí, kterých  se změna do-
tkne. Proto�e jde vysloveně o
úsporu nákladů domnívají  se
starostové, �e provoz �luknov-
ského kontaktu se podaří udr-
�et i  nadále.

25. březn a25. březn a25. březn a25. březn a25. březn a
Sportovní klubSportovní klubSportovní klubSportovní klubSportovní klub

PlastonuPlastonuPlastonuPlastonuPlastonu
na valné hromaděna valné hromaděna valné hromaděna valné hromaděna valné hromadě
Svou činnost v roce 2005

na valné hromadě hodnotili i
členové  Sportovního klubu
Plaston �luknov. Třicet sedm
přítomných  delegátů více ne�
čtyřsetčlenné organizace
mohlo konstatovat, �e  rok
2005 znamenal značný posun
vpřed a předev�ím přinesl
mnohem  lep�í sportovní vý-
sledky, ne� rok předchozí.
Proto�e nejvíc vidět  jsou vý-
sledky fotbalistů a podle jejich
úspěchů se hodnotí i celá  jed-
nota, v roce 2005 se vět�ině
oddílů dařilo a v soutě�ích
dospělých se A-mu�stvo, B-
mu�stvo i stará garda umís-

tily na  předních místech ta-
bulek a boje o postup nejsou
nereálné.  Stabilně velmi dob-
ří jsou ku�elkáři, ale ti jsou
víc ne� jiné  oddíly limitováni
technikou a prostorovými
mo�nostmi ku�elny.

Největ�í úspěchy ale slaví
dru�stvo volejbalistek, které
obhájily  titul okresních pře-
bornic a od postupu do kraj-
ského přeboru je  oddělilo jen
jejich rozhodnutí na základě
rozboru perspektivní  výkon-
nosti dru�stva a ekonomic-
kých mo�ností oddílu. Dobře,
nenápadně a vytrvale pracu-
jí nohejbalisté a basketbalis-
té, kteří  v�ak patří mezi t.zv.
malé sporty a na proniknutí
do vy��ích  soutě�í si nárok
nedělají.

Delegáti valné hromady
uznali důle�itost pomoci ze
strany města a  společnosti
Plaston a poděkovali i dal�ím
sponzorům, bez nich� by  je-
jich úspěchy vůbec nemohly
nastat.

Průběh valné hromady byl
klidný a spokojený, proto�e
zatím vládne  spokojenost

s výsledky. Jarní sportovní se-
zóna právě začíná a tak  věří-
me, �e stejná nálada a spoko-
jenost bude i po jejím
skončení.

(mik)

PODĚKOV Á NÍPODĚKOV Á NÍPODĚKOV Á NÍPODĚKOV Á NÍPODĚKOV Á NÍ
Toto číslo �luknovských

novin je poslední, které jako
�éfredaktorka připravila p.
Daniela �tindlová. Z vá�ných
osobních  důvodů a na zákla-
dě vzájemné dohody opou�tí
své místo v novinách,  ale za-
městnankyní městského úřa-
du a na�í spolupracovnicí stá-
le  zůstává.

Rád bych jí za léta práce,
které novinám věnovala, sr-
dečně  poděkoval, poděkoval
i za to, �e o ��luknovák� byl
stále zájem a  jeho náklad
neklesl, co� je nejlep�í doklad
o úrovni a o  zajímavosti no-
vin.

Přeji jí, aby se jí v dal�í čin-
nosti stále dařilo a za čtenáře
�N  je�tě jednou děkuji!

Ing. Milan Kořínek,
starosta

Zahájení plesu Základní �koly ve �luknově si vzali na sta-
rost svým vystoupením její �áci
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�v�echny milovníky hudby na sedmý
koncert sezóny 2005/2006.  Uskuteční
se v sále DK ve středu 19. dubna v
19 hodin a jeho  protagonistou bude
varnsdorfský ARZENAL BAND.

Tentokrát si náv�těvníci koncertu
přijdou na své nejen jako  posluchači,
ale i jako diváci! Kdypak se nám zase
stane, �e  před námi na pódiu bude se-
dět hned 18 hráčů (4 trumpety, 3  po-
zouny, 7 saxofonů, 1 baskytara, kláve-
sy, bicí) vedených  dirigentem PAVLEM
ZELENKOU?

K orchestru patří i zpěvačka a ti
v�ichni se - za vydatné pomoci swingo-
vé hudby - budou sna�it  zpříjemnit
Vám večer.

ARZENAL BAND, jeho� historie se
pí�e od září 2002, je  pravidelným
účastníkem Mezinárodního jazzového
festivalu v  Litvínově, hostuje v zahra-
ničí a získává si čím dál vět�í  popula-
ritu.

Hlavně ale patří k nám, do �luknov-
ského výbě�ku,  o�ivuje regionální kul-
turní dění a to je to nejcenněj�í.

Přijďte si poslechnout známé sklad-
by Glenna Millera, Duke  Ellingtona -

Malé ohlédnutí za minulýmMalé ohlédnutí za minulýmMalé ohlédnutí za minulýmMalé ohlédnutí za minulýmMalé ohlédnutí za minulým
koncertemkoncertemkoncertemkoncertemkoncertem

22. března se v sále DK se�lo (k velké
radosti pořádajícího  KPVH) nebývalé
mno�ství posluchačů. Při�li i ti, které tak
často na koncertech nevídáme. V�ichni
měli stejný důvod -  toti� sly�et na vlast-
ní u�i, jak se Jiří Pazour zhostí v�ech
úkolů, které přiná�í klavírní improviza-
ce. Obstál na výbornou!  Posluchači se
po celý večer příjemně bavili a ve druhé
půlce  programu, kterou měli svými ná-
měty tvořit sami, dokázali,  jakým jsou
hudebně vyspělým publikem. Námětů a
nápadů bylo  tolik, �e je umělec ve vy-
mezeném čase nemohl realizovat.  Slí-
bil, �e tak učiní pří�tě - mů�eme se začít
tě�it!

Krásná atmosféra tohoto večera byla
pro nás tou pravou  odměnou. Děkuje-
me v�em náv�těvníkům koncertů za je-
jich přízeň  a zůstaňte nám i nadále věr-
ni!

Výbor KPVH

Eva je devětadvacetiletá sleč-
na se středo�kolským vzděláním
ekonomického směru
s maturitou, perfektně ovládají-
cí práci na  počítači. A� potud nic
výjimečného. Eva je slabozraká.
I to je  handicap, který má více
lidí. Eva pečuje o svou babičku,
která  potřebuje celodenní péči a
od ní� se nemů�e na del�í dobu
vzdálit.

Z tohoto pohledu je Eva i pro
Agenturu Pondělí, nabízející
slu�bu Podporovaného zaměst-
návání, tj. podporu při hledání a
udr�ení zaměstnání na otevře-
ném trhu práce na �luknovsku,

netypickou klientkou. Eva má ji�
zku�enost s prací doma, kde má
vlastní plně  vybavený počítač se
scanerem a připojením na inter-
net. Je  schopná přepisovat či
opisovat texty v českém i němec-
kém  jazyce, vyhledávat  různé
informace na internetu, zpraco-
vávat  je, umí komunikovat po-
mocí ICQ, Skypu, e-mailu. Mů�e
poskytnout i reference od za-
městnavatelů, pro které ji�  pra-
covala.

Pokud by někdo z Vás,  za-
městnavatelů �luknovského re-
gionu,  mohl nabídnout slečně
Evě práci, buď na počítači nebo i

drobnou manuální  práci ( mon-
tá� drobných výrobků apod.), je
mo�né kontaktovat Agenturu
Pondělí na telefonním čísle
412 398  021 či mobilu
731 486 753.

Agentura Pondělí �luknov
nabízí poradenství, pracovní  asi-
stenci a sociální rehabilitaci oso-
bám se specifickými  potřebami.
Posláním agentury je poskytovat
podporu pro  kvalitní �ivot lidí,
kteří jsou společensky znevýhod-
něni.

Kontakt: Kamila Staňková,
tel.: 724 241 794,  stanko-
va@agenturapondeli.cz

KPVH zve. . .
při nich se moc pěkně vzpomíná a od-
počívá.

Za výbor KPVH
Lenka Hou�vičková

Najde se �ance pro Evu?
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Obecně prospě�ná společnost České �vý-
carsko vydala novou  populárně-naučnou ob-
razovou publikaci �Lidové památky Českého
�výcarska�, která představuje unikátní kul-
turní dědictví regionu  České �výcarsko - li-
dovou architekturu a památky, předev�ím
podstávkové domy, hospodářské i technické
stavby a drobné  sakrální památky. Autorkou
textu je Natalie Belisová, autory  fotografií
Zdeněk Patzelt a Václav Sojka - ze Správy Ná-
rodního  parku České �výcarsko.

Představovaná kniha, její� realizace byla
podpořena z fondů  Evropské unie - Společ-
ného regionálního operačního programu,  po-
pisuje v �esti kapitolách místní lidové stavi-
telství -  jmenovitě podstávkové domy,
hospodářské a technické stavby,  umění ka-
meníků, sakrální památky a současný stav
péče o tyto  památky. �Publikace si klade za
cíl upozornit na jedinečný  architektonický fe-
nomén podstávkových domů, přiblí�it jejich
historii i význam pro současnost, a předev�ím
podnítit snahy o  jejich citli-
vé rekonstrukce a ochranu,�
vysvětluje Marek Mráz,  ře-
ditel obecně prospě�né spo-
lečnosti České �výcarsko.
Poutavým  textem prolíná
citlivé vyjádření osobního
vztahu autorky k  regionu a
řada barevných fotografií
zachycující panoramatické
pohledy na architekturu
v krajině. Ty doplňují detail-
ní záběry  unikátních pamá-
tek, a nabízejí tak čtenáři
výjimečný estetický  zá�itek.
Kniha je přístupná i němec-
kým čtenářům, proto�e  ob-
sahuje i německé resumé a
německé popisky.

České �výcarsko o.p.s po-
čátkem roku 2006 vydala
také v kni�ní  podobě
zpracovanou pasportizaci
podstávkových domů
v devíti  obcích le�ících na
hranicích Národního parku
České �výcarsko  (Doubice,
Krásná Lípa, Chřibská,
Jetřichovice, Srbská Kame-
nice,  Staré Křečany, Hřen-
sko, Rů�ová, Janov), která
obsahuje přes 1500  objektů
a kromě popisu objektů za-
hrnuje i jejich  fotodokumen-

taci. Publikace katalogovou formou předsta-
vuje  ve�keré zdokumentované objekty a při-
ná�í svědectví o tom, v  jakém stavu se na-
cházejí podstávkové domy na území národní
parku. Součástí ka�dého svazku je i CD-ROM,
který obsahuje  kompletní shromá�děnou do-
kumentaci.

Publikace bude zdarma poskytnuta staros-
tům zmíněných obcí,  správám chráněných
oblastí, památkovým ústavům a dal�ím  in-
stitucím.

Publikace není volně prodejná,
k nahlédnutí je v Informačním  středisku
Národního parku České �výcarsko na náměstí
v Krásné  Lípě. V květnu 2006 bude navíc
kompletní pasportizace  zpřístupněna formou
databáze na internetových stránkách
www.ceskesvycarsko.cz. Zveřejnění shromá�-
děných dat přinese  zlep�ení informovanosti
o stavu podstávkových domů a umo�ní  jejich
lep�í ochranu a citlivěj�í vyu�ití.

Dana �tefáčková, České �výcarsko o.p.s.

Nová publikace o lidových památkáchNová publikace o lidových památkáchNová publikace o lidových památkáchNová publikace o lidových památkáchNová publikace o lidových památkách
Českého ŠvýcarskaČeského ŠvýcarskaČeského ŠvýcarskaČeského ŠvýcarskaČeského Švýcarska
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Představujeme:Představujeme:Představujeme:Představujeme:Představujeme:

Nový prùvodce na�ím krajemNový prùvodce na�ím krajemNový prùvodce na�ím krajemNový prùvodce na�ím krajemNový prùvodce na�ím krajem
Na konci loňského roku spatřil světlo světa nový turistic-

ký  průvodce s názvem ��luknovským výbě�kem�. Autorem
průvodce je  Střední odborná �kola Varnsdorf, obor cestovní
ruch.

Průvodce obsahuje základní údaje o ka�dém městě a vísce
ve  výbě�ku, krátce o historii, současnosti, zajímavostech,
kultuře, sportu a stravování, nechybí zde naučné stezky a  do-
poručené výlety, jak pro pě�í tak cyklisty.

Publikace byla vydána za finanční podpory Evropské unie
a  vy�la ve třech jazykových mutacích (česky, německy, pol-
sky).  Průvodce si mů�ete prohlédnout a zakoupit v Informač-
ním  středisku Střední lesnické �koly �luknov.              SL�

Fukov a jeho úplnýFukov a jeho úplnýFukov a jeho úplnýFukov a jeho úplnýFukov a jeho úplný
konec ...?konec ...?konec ...?konec ...?konec ...?

V minulém čísle �N v rub-
rice �Slovo starosty� se údaj-
ně kupní  síla na�ich i němec-
kých zákazníků sni�uje. Tak
se tedy ptám:  Je nový au-
tomobilový přechod na
Fukově (který je ji� schvá-
len  a není síly, která by
tomu zabránila) nezbytně
nutný??? Z mého  pohledu
existují jisté racionální důvo-
dy proti, např.:

- zásadní zásah a změna
ekosystému dotčených území,

- zvý�ený provoz nejen na
nově vzniklé komunikaci, ale
i na  přilehlých účelových ces-
tách (lesní, polní) a s tím spo-
jené  ne�vary (igelitové pytle
plné odpadků, dopravní koli-
ze),

-  potenciální vznik jakési
zóny obchodů a čerpacích sta-
nic,  jak jsme tomu zvyklí na
podobných místech po celé re-
publice i v nedalekých Ro�a-
nech.

Napadá mě souvislost se
záměrem vybudování větr-
ných elektráren v Království,
který se s velkou pompéznos-
tí neuskutečnil, a myslím si,
�e případný dopad společen-
ský, ekonomický a hlavně
ekologický je ve srovnání s
budoucím přechodem dlouho-
době  neporovnatelný.

Argumenty občanů ČR a
SRN lépe dopravně zpřístup-
nit zachovalý  kousek příro-
dy s �poutními místy� a něja-
kými těmi �rumi�ti� je  z
hlediska trvale udr�itelného
rozvoje krajiny opět druhořa-
dý. Ostatně náv�těva tako-
výchto míst je nejpůsobivěj�í
právě pě�í  procházkou. Dal-
�í argument zřídit v rámci
Ústeckého kraje  kolem 35
nových automobilových pře-
chodů je také podivný. Přirom
některé staré automobilové
přechody jsou z tých�  podiv-
ných důvodů uzavřeny (mo�-
ná díky členství v EU). Zajis-
té by postačil pě�í přechod na
úrovni, dostupný pro han-
dicapované  spoluobčany
obou států (zde je velký poten-
ciál jak �luknovsko,  �luknov,
Fukov zatraktivnit).

Připadá mi velmi neúčel-
né, �e kompetentní občané,
kteří  rozhodují někdy bez
názoru veřejnosti, na straně
jedné  prosazují pro své okolí
jen to dobré, na druhé, neza-
brání  trvalé devastaci kraji-

ny a vzniku nenávratných
�kod. A opět se  ptám, zda-
li se nemusíme obávat ji�
vý�e uvedených  pochopi-
telných důvodů proti vý-
stavbě.

Pavel Bolík

ČtČtČtČtČtenářenářenářenářenáři, dopisyi, dopisyi, dopisyi, dopisyi, dopisy, živ, živ, živ, živ, živooooot aneb Napsali jstt aneb Napsali jstt aneb Napsali jstt aneb Napsali jstt aneb Napsali jste  nám -  Č te  nám -  Č te  nám -  Č te  nám -  Č te  nám -  Č tenářenářenářenářenáři, dopisyi, dopisyi, dopisyi, dopisyi, dopisy, živ, živ, živ, živ, živooooot aneb napsali jstt aneb napsali jstt aneb napsali jstt aneb napsali jstt aneb napsali jsteeeee
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Dlouhou chvíli si zkrátil
čtyřiadvacetiletý mu�, kdy�
jako  čí�ník po skončení smě-
ny v restauraci nav�tívil jed-
nu z heren  ve �luknově a roz-
hodl se, �e si zahraje na
automatech. Jeliko�  byl bez
peněz, vypůjčil si z tr�by. Hra
se mu v�ak nedařila,  neměl
�těstí. V automatech prohrál
nejméně 6 000 Kč a nějaké
peníze si poté nechal také pro
svou vlastní potřebu. Nako-
nec  bylo zji�těno, �e zprone-
věřil tr�bu ve vý�i 15 770  Kč.

Po zásluze mu pak bylo
sděleno podezření ze spáchá-
ní tr. činu  zpronevěry podle §
248/1 tr. zákona a v současné
době byla ji�  státním zástup-
cem na mu�e podána ob�alo-
ba k Okresnímu soudu v  Dě-
číně.

Dvaadvaceti letému
mu�i se v nočních hodi-
nách zalíbily měděné  oka-
pové svody na budově in-
ternátu Střední lesnické
�koly ve  �luknově. Jeliko�
byl bez peněz, rozhodl se,
�e svody zpeně�í  a také
tak učinil. Svody odvezl do
sběrny v Rumburku, kde
je  prodal, kdy� si myslel,
�e se policisté nebudou
případem a�  tak podrob-
ně zabývat.

Policisté ov�em byli dů-
slední a znehodnocené

svody ve sběrně  objevili.
Jeliko� jejich cena činila 8
500 Kč, dopustil se tak
mladý mu� tr. činu kráde-
�e podle § 247/1a tr. záko-
na. I na něj  u� byla podá-
na ob�aloba.

Osmadvacetiletý recidivis-
ta se chtěl ohřát v mrazivých
únorových dnech, ale neměl
čím topit. Nav�tívil tedy kůl-
nu na  zahradě jednoho z
domů ve �luknově. Zahřál se
ji� při tom,  kdy� byl nucen
dveře u kůlny vytrhnout, dře-
vo z kůlny nalo�it  na káru a
tuto tlačit pěkný kus cesty. Ne-
unikl v�ak pozornosti  hlídky
policie a nepomohla mu obha-
joba, �e dřevo poctivě  koupil.
I kdy� hodnota dřeva nebyla
závratná, bylo mu sděleno
podezření ze spáchání tr. činu
kráde�e podle § 247/1b,e tr.
zákona a to ve zkráceném pří-
pravném řízení. V tomto pří-
padě  mu� teprve čeká na roz-
hodnutí státního zástupce a
ob�alobu.

kpt. Petr Horák,
policejní inspektor

Obv. odd. Policie ČR
�luknov

Dopravní nehody v našem městě v r.  2005Dopravní nehody v našem městě v r.  2005Dopravní nehody v našem městě v r.  2005Dopravní nehody v našem městě v r.  2005Dopravní nehody v našem městě v r.  2005
V na�em městě se v uplynulém roce stalo 85 dopravních

nehod. V  porovnání s rokem předcházejícím je to o 12 nehod
méně.  Nejčastěj�ími příčinami jsou podle rozboru nepřimě-
řená  rychlost, nedání přednosti a jízda pod vlivem alkoholu.

Nejčastěj�ím místem dopravních nehod je střed města a
přilehlé  ulice, k největ�ímu počtu nehod dochází v denní době
od 11.00  do 18.00 hodin, nejkritičtěj�ím dnem, pokud jde o
nehody v  na�em městě, je sobota.

V r. 2005 do�lo k nárůstu dvou příčin nehod, a to ji�  zmi-
ňované nepřiměřené rychlosti a jízdy pod vlivem alkoholu. I
tak lze konstatovat, �e počet dopravních nehod, tj. nehodo-
vost    n e m á  v na�em městě vzestupnou tendenci.

Přejme si jen, aby tomu bylo tak i v roce leto�ním, k čemu�
by  měla mimo jiné přispět i chystaná novelizace zákona o
provozu  na pozemních komunikacích. Ale sebelep�í a sebe-
přísněj�í zákon  nezlep�í chování v�ech účastníků silničního
provozu, pokud  nezačne ka�dý z nich sám u sebe - tj. dodr�o-
vat pravidla a  chovat se ohleduplně.

kpt. Petr Horák, policejní inspektor
Obv. odd. Policie ČR �luknov

Povedená dvojkaPovedená dvojkaPovedená dvojkaPovedená dvojkaPovedená dvojka
se opravdu činilase opravdu činilase opravdu činilase opravdu činilase opravdu činila

Byla únorová noc r. 2006 jako
ka�dá jiná, kdy� policejní  hlíd-
ka zaregistrovala po městě po-

Černá kronika aneb ze svodek Policie ČR ve ŠluknověČerná kronika aneb ze svodek Policie ČR ve ŠluknověČerná kronika aneb ze svodek Policie ČR ve ŠluknověČerná kronika aneb ze svodek Policie ČR ve ŠluknověČerná kronika aneb ze svodek Policie ČR ve Šluknově
hyb dvou výtečníků, kteří k  nám
zavítali z Jiříkova. Při náv�těvě
na�eho města se opravdu  činili.
Nejprve se pokusili vniknout do
kanceláří bývalých  uhelných
skladů v ul. Nádra�ní, kdy celou
hodinu páčili  masivní vchodové
dveře pomocí páčidla, které si s
sebou  přinesli. Po velké námaze
se jim to podařilo, kanceláře  je-
den z nich prohledal, kdy� dru-
hý hlídal. Ale z kanceláře  neod-
cizili nic, nena�li, co by se jim
hodilo. Po�kozením  způsobili
�kodu nejméně za 10 000 Kč. Je-
liko� tedy neuspěli,  vydali se
dále - k centru města. Jejich po-
zornosti neunikl  autobus zapar-
kovaný v bývalém objektu pod-
niku BYTEX v ul.  Rumburská.
Pomocí zmíněného páčidla jeden
z nich rozbil okno u  dveří do
kabiny, poté odcizil drobné min-
ce v hodnotě 25 Kč,  zatímco dru-
hý opět hlídal, aby nebyli vyru-
�eni. Jeliko� kořist  byla opravdu
malá, pokračovali poté do ul. T.
G. Masaryka, kde  se dohodli, �e
by mohli odcizit cigarety a alko-
hol z prodejny  potravin. Scénář
se opakoval - jeden hlídal, dru-
hý páčidlem  rozbil výlohu pro-
dejny. Vzápětí v�ak z místa utek-
li, jeliko�  byli vyru�eni
projí�dějícím vozidlem. Poté byli
zadr�eni hlídkou na okraji Krá-
lovství, kdy� si to zklamaní za-
mířili  zpět do Jiříkova.

Bilance byla pro povedenou
dvojku opravdu �alostná. Čistý
zisk  byl pouhých zmíněných 25
Kč. Při svém jednání způsobili
po�kozením majetku celkovou
�kodu ve vý�i 20 000 Kč, přičem�
se tak dopustili dvou trestných
činů - pokusu kráde�e ve formě
spolupachatelství podle § 8/1, 9/
2 k § 247/1b,e trestního  zákona
a jednoho tr. činu stejného cha-
rakteru a to ji�  dokonaného.
Dále se pak dopustili tr. činu po-
�kozování cizí  věci ve formě spo-
lupachatelství dle § 9/2 k § 257/1
tr.  zákona.

kpt. Petr Horák,
policejní inspektor

Obv. odd. Policie ČR
�luknov



�luknovské noviny  - strana 14

Přivítali  jsmePřivítali  jsmePřivítali  jsmePřivítali  jsmePřivítali  jsme
nové občánky:nové občánky:nové občánky:nové občánky:nové občánky:

Michala Tótha
Kateřinu Blanárovou
Leontýnu Málkovou

ManželstvíManželstvíManželstvíManželstvíManželství
uzavřeli :uzavřeli :uzavřeli :uzavřeli :uzavřeli :

Vasilij Alexandrovič
Ko�eljev a Jana
Mázlová
Radek Husák a
Lenka Čechová
Ondřej �elmek a
Anna Rychecká

Rozloučil iRozloučil iRozloučil iRozloučil iRozloučil i
jsme se s :jsme se s :jsme se s :jsme se s :jsme se s :

paní Gertrudou
Hru�tincovou
panem Milanem
Kulhavým
panem Jánem �ol-
tysem

Blahopřejeme ob-
čanům, kteří se
v březnu leto�ní-
ho roku do�ili  �i-
votních jubileí:

60 let60 let60 let60 let60 let
pp. Stanislav Kapi-
tán, Franti�ek Ko-
ňák, Ing. Jan Ka�par,
Jaroslav Hlavsa, Ja-
roslava Balá�ová,
PhMr. Blanka Zelin-
ková,  Dagmar Du�-
ková

65 let65 let65 let65 let65 let
pp. Zdeněk Rada,
Marie Klikarová,
Jolana �piváková

70 let70 let70 let70 let70 let
pp. Rudolf Kezer,
Zdeněk �olc, Jiřina
Červinková

75 let75 let75 let75 let75 let
pp. Květu�e Kopča-
nová, Marie Brýno-

vá, Eva Reslerová,
Josef  Neckář, Anna
Trantinová, Ludmi-
la Bučková, Rů�ena
Křemenáková

80 let80 let80 let80 let80 let
pp. Věroslava Sam-
ková, Anna Navrá-
tilová, Ludmila Ja-
náková,  Al�běta
Brodinová

81 let81 let81 let81 let81 let
p. Josef Kubát

82 let82 let82 let82 let82 let
pp. Anna Baliharo-
vá, Václav Strnad

83 let83 let83 let83 let83 let
pp. Jan Lou�il, La-
dislav Kleinert, Jo-
sef Seidl

85 let85 let85 let85 let85 let
pp. Margita Líbalo-
vá, Rů�ena Zavřelo-
vá

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

VzpomínkyVzpomínkyVzpomínkyVzpomínkyVzpomínky
Dne 29. 4. tomu

bude 10 let co ze-
mřela moje mamin-
ka paní  LIBU�E
MARU�KOVÁ. Za
tichou vzpomínku
děkuje dcera Lenka
s  rodinou.

PodìkováníPodìkováníPodìkováníPodìkováníPodìkování
Děkuji  členům

SPOZ za blahopřá-
ní k mým 70. naro-
zeninám.

P. Mirnická

PodìkováníPodìkováníPodìkováníPodìkováníPodìkování
Děkuji tímto MěÚ

ve �luknově za hezký
dárek a přáníčko k
narozeninám. Také

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RRRRRodinná krodinná krodinná krodinná krodinná kronikonikonikonikonikaaaaa BlahopøáníBlahopøáníBlahopøáníBlahopøáníBlahopøání
Chtěla bych tím-

to popřát své přítel-
kyni paní Zdeňce
Polákové k  jejímu
významnému �ivot-
nímu jubileu hodně
�těstí, stálého  elá-
nu a mnoho dal�ích
spokojených let.

Zároveň jí také
děkuji za její oběta-
vou péči, kterou
nám  poskytuje po
mém tě�kém úrazu.

Svým přátel-
stvím a optimis-
mem nám dodávala
a dosud dodává
sílu,  elán a chuť do
na�eho dal�ího �ití.

Zdeničko, je�tě
jednou srdečný dík!

Irena �pátová
s man�elem

Prosíme v�echny ju-
bilanty či ostatní obča-
ny, kteří nechtějí být
jmenováni v rubrice
�Společenská kronika�,
aby tuto skutečnost las-
kavě sdělili redakci �N
- buď osobně nebo tele-
fonicky na tel. č. 412
315 331 nebo písemně
po�tou, či do schránky
�N na budově radnice.
A to nejpozději do uzá-
věrky novin - v�dy 25.
dne v měsíci, v něm�
oslavili narozeniny, či
přírůstek do rodiny.

Děkujeme za pocho-
pení

redakce.

děkuji za náv�těvu,
přání a dárečky člen-
kám  Sboru pro ob-
čanské zále�itosti,
předsedkyni Svazu
důchodců  paní Zde-
ně Polákové, organi-
zaci Svazu tělesně
posti�ených,  někte-
rým bývalým spolu-
pracovnicím, souse-
dům, přátelům a
vůbec  v�em, kteří mi
přáli.

Společné dobrosr-
dečné posezení a za-
vzpomínání bylo a
v�dy je  velice příjem-
né a potě�itelné ji�
proto, �e nám v�em
čas plyne  a roky ti�e
přibývají.

Paní Zdeně Polá-
kové přeji, ať jí je�tě
dlouho její no�ky a
zdravíčko slou�í a
mů�e nás tě�it tím,
jak pečuje o členy
Svazu důchodců.

Jiřina Červinko-
vá, Císařský

Dne 25.března 06 proběhlo na radnici ve �luk-
nově vítání   občánků.
Členka zastupitelstva města Mgr.  Eva  Hala-

dová a matrikářka Jana Galbavá přivítaly čtrnáct
nových  občanů  města: Ondřeje  Černého, Kateři-
nu  Blanárovou, Terezu  Tovarovou, Miroslava
Havlíčka, Nelu  Černou, Kristýnu  Kurincovou,
Filipa  Bouzka, Simonu  Uchytilovou, Richarda
Salova, Stanislava  Vlacha, malého  Grundzu -jmé-
no  neuvedeno, Lenu Billou, Kristýnu Kalejovou a
Luká�e Miku
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Opět nastává doba zápisu do
mateřské �koly. Chtěla bych ro-
diče  seznámit s na�í �kolkou a
upozornit rodiče na některé věci,
které je čekají, a� dítě přihlásí
do �kolky.

Jistě v�ichni u� vědí, �e �kol-
ky ve Svojsíkově i �i�kově ulici
patří pod jednu Mateřskou �ko-
lu �luknov. Na�ím cílem je vy-
tvořit  vstřícné, laskavé, přátel-
ské prostředí, kde dítě cítí
dostatek  lásky a porozumění,
pomoci dětem, aby se dobře za-
řadily mezi své  vrstevníky, re-
spektovaly jejich rozdílné vlast-
nosti, schopnosti  a dovednosti,
chovaly se slu�ně k dětem i do-
spělým.

V M� pracujeme podle pro-
jektu ČESKÝ ROK - tradice a
současnost

Nabízíme kvalitní standard-
ní a �irokou nadstandardní péči
o  v�echny děti na�í �koly:

Zájmové krou�ky - výtvarný,
pěvecký

Logopedie
Náv�těvy kina, divadel, hu-

debních pořadů
Fotografování dětí
Pořádáme akce pro rodiče a

děti- besídky
Karnevaly
Rozloučení se �koláky
Akce pro děti v M� - Posvíce-

ní, Mikulá�, karneval, Masopust,
Topení Morany, Den dětí Pravi-
delně vytváříme tablo �koláků.

Ve �kolce ve Svojsíkově ulici
máme třídu pro děti s vadami
řeči.  V této třídě je méně dětí a
učitelky mají mo�nost se jim více
věnovat. Spolupracujeme s SPC
Rumburk, které k nám pravidel-
ně  jezdí a konzultují pokroky
dětí, pomáhají při nápravě řeči.
�ádám proto rodiče, aby nám
v zájmu svých dětí při zápisu
nahlásili, �e jejich dítě �patně
mluví a domluvili se s námi na
dal�ím postupu.

Stravování dětí
Dětem ve �kolce je poskytnu-

ta dopolední přesnídávka ( 4.50,-
Kč),  oběd ( 14,- Kč) a odpolední
svačina (4.50,- Kč)- celkem tedy
rodiče za dítě od 3 - 6ti let zapla-
tí za celý den 23,- Kč. Pokud  dítě
bude chodit po obědě, zaplatí ro-
diče 18.50,- Kč.

Podle vyhlá�ky č.107/2005
Sb., o �kolním stravování zapla-

tí  rodiče dětí, kterým bude od 1.
9. - 31. 8. v příslu�ném roce 7  let
( odkladové děti) celkem 26,- Kč.

Úplata za před�kolní vzdě-
lávání

1) Základní částka úplaty za
před�kolní vzdělávání dítěte ve
třídě s celodenním provozem činí
400,- Kč na příslu�ný  kalendář-
ní měsíc pro �kolní rok 2006/
2007. (�kolní rok v M� je  od 1.
9. do 31. 8.).

2) Pro případy dětí, jim� je
omezena docházka do mateřské
�koly  nejvý�e na 4 hodiny den-
ně z důvodu : a) pobírání rodičov-
ského  příspěvku rodičem dítě-
te, nebo b) příspěvku při péči o
blízkou  nebo jinou osobou, kte-
rá převzala dítě do péče nahra-
zující péči  rodičů, činí částka
úplaty 270,- Kč na příslu�ný
kalendářní  měsíc pro �kolní rok
2006/2007.

3) Pro případy dětí, jim� je
omezena docházka do mateřské
�koly  nejvý�e na 5 dnů v měsíci
(děti do tří let věku,  jejich� rodi-
če  pobírají rodičovský příspěvek)
činí částka úplaty 400,- Kč na
příslu�ný kalendářní měsíc pro
�kolní rok 2006/2007.

Rodiče dětí, kterým bude pří�-
tí rok 6 let a půjdou v září 2007
do �koly a děti s odkladem �kol-
ní docházky úplatu neplatí.

Rodiče, kteří chtějí své dítě
dát do �koly předčasně ( dítě
dovr�í 6ti let a� po 31. 8. příslu�-
ného roku), úplatu musí  zapla-
tit.

Osvobození od úplaty
1) Nárok na osvobození od

úplaty proká�e plátce předlo�e-
ním  originálu písemného ozná-
mení nebo rozhodnutí příslu�né-
ho úřadu  státní sociální podpory
o přiznání sociálního příplatku
nebo o  přiznání dávky pěstoun-
ské péče.

2) Osvobození od úplaty je
platné od 1. dne kalendářního
měsíce,  v kterém plátce nárok
na osvobození od úplaty ředitel-
ce mateřské  �koly proká�e.

3) Povinností zákonných zá-
stupců je ka�dé tři měsíce doklá-
dat  potvrzení, �e sociální přípla-
tek nadále pobírají. Pokud takto
neučiní, budou úplatu platit.
JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ
DO M�?

Do mateřské �koly se přijíma-

jí děti zpravidla od 3 do 6ti let.
Ve výjimečných případech lze
přijmout dítě od 2 let za  předpo-
kladu, �e jsou rodiče zaměstna-
ní a dítě zvládá základní  hygie-
nické návyky.

Do M� lze přijmout děti rodi-
čů, kteří pobírají rodičovský  pří-
spěvek - děti do 3 let věku - na
pět dnů v měsíci a dnem  dovr�e-
ní 3 let věku, umo�ňuje nav�tě-
vovat dětem mateřskou �kolu
nejvý�e 4 hodiny denně.
Ředitelka Mateřské �koly

�luknov bude postupovat při roz-
hodování  o přijetí dítěte
k před�kolnímu vzdělávání
v mateřské �kole v  případech, �e
počet �ádostí o přijetí překročí
stanovenou  kapacitu maximál-
ního počtu dětí takto:
1) Trvalý pobyt dítěte v obci,
ve které je mateřská �kola.
2) Dosa�ení věku dítěte 6 let
v období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního
roku.
3) Délka docházky do M�.
4) Počet dnů docházky dítěte do
M� a délka pobytu v těchto
dnech.
5) Zaměstnanost rodičů.
6) V mateřské �kole se ji� vzdě-
lává star�í sourozenec.
7) Datum podání �ádosti.
Po zku�enostech z minulých let,
�ádám rodiče, aby zápis dětí do
�kolky nepodcenili a své děti včas
přihlásili. Apeluji zvlá�ť na  ro-
diče dětí, které půjdou od září
2007 do �koly.
Mateřská �kola �luknov, pří-
spěvková organizace,
vyhla�uje
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH
�KOL
- Svojsíkova 352, 355 a �i�kova
1032
na �kolní rok 2006/2007, který
proběhne v Mateřské �kole  Svoj-
síkova ul.
v úterý 25.dubna od 10.00 do
15.00 hodin.

Současně proběhne i zápis do
speciální třídy pro děti  s vadami
řeči.
Rodiče přinesou rodný list dítě-
te a občanský průkaz.

Eva Heinzová,
 ředitelka M� �luknov

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠLUKNOVZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠLUKNOVZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠLUKNOVZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠLUKNOVZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠLUKNOV
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Říká se � jak na Nový rok,
tak po celý rok.� U nás
v Domově  důchodců začal rok
2006 oslavou narozenin.
S obyvateli jsme  poseděli při
kávě a cukroví a poslouchali
hudbu.

Stejně jako v minulém roce
i tento rok je pro na�e senio-
ry  připraven bohatý pro-
gram, plný zajímavých akti-
vit.

Únor byl v na�em Domově
ve znamení Masopustu. Ku-
chyň pro nás  uchystala zabí-
jačkové pochoutky a výborné
koláče. Při přípravě   a oblé-
kání masek jsme za�ili spous-
tu legrace. Z obyvatel a  per-
sonálu se stávaly pohádkové
bytosti. K tanci i poslechu
nám  tradičně zahráli pan
Hádek s panem Matějkou
z Mikulá�ovic,  kterým tímto
děkujeme za krásné odpoled-
ne. Atmosféra byla  výborná
a my se ji� tě�íme na dal�í

Tak jsme se snad dočkali
příchodu jara, proto�e ta le-
to�ní zima  byla opravdu moc
dlouhá pro nás v�echny. Mě-
síc březen jsme u  nás v do-
mově začali jak jinak ne� dob-
rou náladou. Na té se  podílely
děti z M� ve �luknově, které
při�ly na�im �enám  zazpívat
8. března k příle�itosti MD�.
Vystoupení a dárečky v  po-
době kytiček potě�ily na�e
babičky a jediné oko nezůsta-
lo  suché.Učinkujícím dětem
i paní učitelce za v�echny moc
děkujeme  a tě�íme se na je-
jich dal�í náv�těvu.

Radostným setkáním byla
také náv�těva dětí z Dětské-
ho domova z  Lipové, které

Ze života seniorů v Domově důchodcůZe života seniorů v Domově důchodcůZe života seniorů v Domově důchodcůZe života seniorů v Domově důchodcůZe života seniorů v Domově důchodců
podobné akce, které mám
zpříjemní chvíle strávené
v na�em domově.

Marie Bartoňová,
sociální pracovnice

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

nás přijely potě�it zpěvem a
svou milou  přítomností při
společné oslavě narozenin na-
�ich jubilantů.  Poděkování
patří nejen jim, ale i jejich tetě
paní Modlíkové a  panu Vče-
lovi za radost a lásku, kterou
na�im oslavencům  rozdáva-
ly.

Také jsme v březnu na přá-
ní klientů v klubovně sma�ili
topinky,  upekli si domácí
�trůdl, popíjeli dobrou kávič-
ku, ale i vínko.  Dlouhá odpo-
ledne jsme si začali krátit pří-
pravou výrobků na
velikonoční svátky a drob-
ných dárečků pro potě�ení
nás v�ech. A  o tom jaké byly
Velikonoce s pomlázkovou zá-
bavou Vás budeme  informo-
vat v dal�ím čísle �luknováč-
ku.

Za klienty
Domova důchodců

V. Vlčková,
soc. pracovnice
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DìtskýDìtskýDìtskýDìtskýDìtský
koutekkoutekkoutekkoutekkoutek

Ahoj děti! Tak zima je u�
snad definitivně pryč, za chví-
li tu  máme svátky jara - veli-
konoce. Podle toho také budou
vypadat  na�e dne�ní úkoly
pro Vás. Samozřejmě, na prv-
ním místě je  doplňovačka.

Tu minulou vylu�tilo nebý-
valé mno�ství z vás a správ-
ná odpověď  zněla: PRVO-
SENKA. Vylosovaným
úspě�ným lu�titelem a výher-
cem  volné vstupenky do kina
Dukla je tentokrát Tomá�
Král,  Sluneční ul., �luk-
nov. Pastelky od nás dostane
za hezký  obrázek a je�tě hez-
čí básničku (otiskujeme na
této stránce)  Veronika Gol-
dmannová ze Sídli�tě,
�luknov.

Na pří�tě se mo�ná �těstí
usměje na někoho z Vás, kte-
ří nám  po�lete správné zně-
ní dne�ní doplňovačky, nebo
obrázek či  básničku na téma:
VELIKONOCE do 25. dubna
na adresu �N (MÚ,  nám.
Míru 1, �luknov) nebo je vho-
díte do schránky �N na bu-
dově  radnice.

Nemusíme snad u� ani
zdůrazňovat, �e z těch, kteří
správně  úkoly splní budou
vylosováni výherci volné vstu-
penky do kina  Dukla, paste-
lek, vodovek nebo fixů.

Doplňovačka. Výrazy do-
plňte do políček - postup u�
jistě  znáte, a jen pro �začá-
tečníky� upozornění: zamra-
čená  políčka nevyplňujte, ta
usměvavá Vám naopak na-
značují, kde  najdete tajenku.

Zdá se Vám lu�tění tě�ké,
nebo naopak velmi lehké?
Mů�ete  tedy vymyslet úkol
pro své vrstevníky sami. Ať u�
půjde o  doplňovačku, nebo

0 anivořk

0 N ňůk

0 oldivalp

0 onémjíčvíd

0 íldybo

0 iconkapo

Í N N aděvopán

0 atem

0 onémjékcepalhc

Ach jak se hlína
vzorně stará o mimina
- novorozeňátka Jara -
semínka která prvně klíčí.

Dá jim papat kapky de�tě
místo Sunaru.
Vyčvachtá je v ranní rose
ze zvonečků konvalinek.
Potom rychle do plínek
a do peřinek.
Zamknout očka petrklíči
rychle rosťte! V�em u� se

zdá.
Voňavý sen o jaru.

obyčejnou hádanku. Pokud
Vá� pokus bude  zdařilý a
otiskneme ho v Dětském
koutku, odměníme Vás  vol-
ňáskem do kina nebo pastel-
kami.

JaroJaroJaroJaroJaro
Veronika GoldmannováVeronika GoldmannováVeronika GoldmannováVeronika GoldmannováVeronika Goldmannová
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Dětský karnevalDětský karnevalDětský karnevalDětský karnevalDětský karneval
ve Speciální školeve Speciální školeve Speciální školeve Speciální školeve Speciální škole

Speciální základní �kola ve �luknově
�ila 28. února  karnevalem. Ji� od rána se
�áci a jejich učitelé strojili do  pečlivě při-
pravených masek. �áci si přinesli masky
nejen z  domova, ale  Ti, co chtěli, si  mas-
ky vyrobili v hodinách  pracovních činnos-
tí. Se�li se tu rytíři, piráti, čerti a  čertice,
princezny, zdravotní sestřičky, tanečnice,
čarodějnice, vojáci a ta nejroztomilej�í zví-
řátka. Dokonce i  na�i pedagogové se pro-
měnili ve stra�idelnou čarodějnici,  ka�-
párka, policistku, Fantomase, královnu
nebo zámeckou paní.

Den plný soutě�í, hudby a zábavy si
u�ili nejen �áci �koly,  ale také jejich mlad-
�í sourozenci a rodiče. Nechybělo ocenění
nápaditých a pestrých masek - a bylo
opravdu velice tě�ké  vybrat tu �nej�.

Díky bohaté tombole neode�lo ani jedi-
né dítě bez sladké odměny  a dárečku.

Děkuji svým pedagogům, kteří připra-
vili pestrý program  společně.

Mgr. Monika Kadlecová, ředitelka
Speciální základní �kola, �luknov

RományRományRományRományRomány
Prokletí zlatokopů - Karel Cubeca, Balzac a čín-

ská �vadlenka -  Sijie Dai, Koukám a co nevidím -
Ivanka Devátá, Letím ke  hvězdám - Zuzana Franc-
ková, Kdy� nemám, co jsem nechtěla -  Irena Fuch-
sová, Dlouhý pochod - Stephen King, Chlupatý slu-
ha  pana faráře - Arto Paasilinna, Slepičí polévka
pro dědečka a  babičku, Pan primář se směje rád -
Jiří Vavřina.

Historické rományHistorické rományHistorické rományHistorické rományHistorické romány
Tzimiskis - Jan Cimický, Císař alchymistů -

Otomar Dvořák,  Hvězdář se stříbrným nosem -
Mattias Gerwald, Soumrak samurajů -  Takashi
Matsuoka, Ve stínu koruny (6. díl) - Jean Paidyo-
vá.

Krimi rományKrimi rományKrimi rományKrimi rományKrimi romány
Herna - John Connor, Sólo pro plavčíka - Milu-

�e Dovrtělová,  Hlavolam - Eileen Dreyerová, Uto-
pie - Lincoln Child, Výstřel -  Lee Child, Záhada
zimní zahrady - Val Mac Dermidová, Tajemství
zvídavé slečny - Robert B. Parker,  Ostrov mrt-
vých - P. J.  Parrish, Sázka na �ivot - Richard Pit-
man, Smutné pondělí -  Kathy Reichsová, Tajná
oběť - John Sandford, Seianus:  Detektivní příbě-
hy ze starého Říma - David Wishart.

Knihy pro mládežKnihy pro mládežKnihy pro mládežKnihy pro mládežKnihy pro mládež
Ségra, tobě přeskočilo - Thomas Brezina, Stra�-

pytlík - Walt  Disney, Tučňáček Pingu a jeho přá-
telé - Sibylle von Flueová,  Svět v souvislostech,
Karel IV. - Alena Je�ková, Harry Trottel  a tajem-
ná tenata - Peter M. Jolin, Hurvínek a Mánička
na  neznámé planetě - Martin Klásek, Svět dětí -
Jitka Lněničková,  Bezdomovci opět doma - Hila-
ry Mac Kayová, Michal ze �kolky (2.  díl) - Michal
Nesvadba,  Rozhodni se, Mariko: Dívčí román -
Věra Řeháčková, 50 slavných oper - Eva Vítová,
777+1  zajímavost z historie Země - Bořivoj Záru-
ba.

Naučná literaturaNaučná literaturaNaučná literaturaNaučná literaturaNaučná literatura
Klíč k věčnému mládí, Ků�e: Zpracování a vý-

robky, Zdraví a  potravinové doplňky,  Společen-
ské hry, Irena Kačírková  (�ivotopis), Na plovárně
(2. díl), Zrcadlo filosofie:  Skutečnost a její zrcadlo-
vý odraz, Sedmý Tibeťan: Jak  zdokonalovat hlas
a úspě�ně s ním zacházet, Encyklopedie  nejvý-
znamněj�ích psychologů, Hvězdy nad Kru�noho-
řím: Letecká  válka nad severozápadními Čecha-
mi 1944 - 1945, Co by děti měly  znát: Odhalování
dětských světů.

Romány pro ženyRomány pro ženyRomány pro ženyRomány pro ženyRomány pro ženy
Tvrdohlavá nevěsta - Catherine Coulterová,

Čest v ohro�ení -  Jenifer Blakeová, Osten lásky -
Dorothy Garlocková, Láska si  nevybírá - Katarí-
na Gillerová, Západ slunce nad Edenem -  Eliza-
beth Haranová, Svůdce - Madeline Hunterová,
Skandální  vztah - Susan Johnsonová, Provdaná
proti své vůli (skutečný  příběh) - Lajla, Najít svou
tvář - Fern Michaelsová, Karty  osudu - Mary Shel-
donová.

Kni�ní novinky
městské knihovny
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PNEU-AUTOSERVIS PNEU-AUTOSERVIS PNEU-AUTOSERVIS PNEU-AUTOSERVIS PNEU-AUTOSERVIS Martin ŽďánskýMartin ŽďánskýMartin ŽďánskýMartin ŽďánskýMartin Žďánský
Rozšiřuje své služby ke stávajícímRozšiřuje své služby ke stávajícímRozšiřuje své služby ke stávajícímRozšiřuje své služby ke stávajícímRozšiřuje své služby ke stávajícím

o montáž autoalarmů, rádií  a tažných zařízení.o montáž autoalarmů, rádií  a tažných zařízení.o montáž autoalarmů, rádií  a tažných zařízení.o montáž autoalarmů, rádií  a tažných zařízení.o montáž autoalarmů, rádií  a tažných zařízení.
tel.  číslo: 776 767 811tel.  číslo: 776 767 811tel.  číslo: 776 767 811tel.  číslo: 776 767 811tel.  číslo: 776 767 811

Zpráva z min. čísla ŠN o ukončení činnostiZpráva z min. čísla ŠN o ukončení činnostiZpráva z min. čísla ŠN o ukončení činnostiZpráva z min. čísla ŠN o ukončení činnostiZpráva z min. čísla ŠN o ukončení činnosti
se týkala jen změny  obchodního jména.se týkala jen změny  obchodního jména.se týkala jen změny  obchodního jména.se týkala jen změny  obchodního jména.se týkala jen změny  obchodního jména.

PRODÁM chat-
ku se zahradou v Cí-
sařském. Tel. č.: 606
454 461.

P R O D E J N A
ZÁCLON Červíko-
vá, Fibichova 108,
Jiříkov. Tel.č.: 739
055 370.

Restaurace BohemiaRestaurace BohemiaRestaurace BohemiaRestaurace BohemiaRestaurace Bohemia
zahajuje soutěžzahajuje soutěžzahajuje soutěžzahajuje soutěžzahajuje soutěž

Bohemia lokBohemia lokBohemia lokBohemia lokBohemia lok
Ka�dý zákazník star�í 18ti let obdr�í slosovací účtenku,

na kterou se mu budou zapisovat jeho vypitá piva
a po dosa�ení součtu 20ti piv jej odevzdá obsluze,

která ji vhodí do zapečetěné urny.
Nezále�í na době, za kterou se piva vypijí
(body se sčítají při ka�dé Va�í náv�těvě)

1 pivo 0,5 l = 1 bod
Čím více vyplněných slosovacích účtenek,

tím máte vět�í �anci na výhru.
Soutě� začíná 1. 4. 2006 a potrvá do 25. 8. 2006

Slosování proběhne 26. 8. 2006 ve 20:00 hod.

Soutě�íme o tyto ceny:
1. cena: 10.000,- Kč

2. cena: 100 piv Staropramen 12 st.
3. cena: 60 piv Staropramen 12 st.

4. cena: láhev Jack Daniels
5. cena: 20 piv Staropramen 12 st.
Bli��í informace u obsluhy  restaurace

Nyní k vyhranému Jackpotu na výherních automatech
Prémie DVD přehrávač Panasonic

Zahájila prodejZahájila prodejZahájila prodejZahájila prodejZahájila prodej
- kočárků, postýlek, �idliček ...
- těhotenské módy (lacláče, pasové kalhoty, stah. kalhoty...)
Při nákupu v hotovosti sleva 5 %

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

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

lllll

ZOO  CENTRUMZOO  CENTRUMZOO  CENTRUMZOO  CENTRUMZOO  CENTRUM
na pěší zóněna pěší zóněna pěší zóněna pěší zóněna pěší zóně
ve Šluknověve Šluknověve Šluknověve Šluknověve Šluknově

prodejprodejprodejprodejprodej
terarijníchterarijníchterarijníchterarijníchterarijních

zvířat, potřeb azvířat, potřeb azvířat, potřeb azvířat, potřeb azvířat, potřeb a
krmného hmyzu,krmného hmyzu,krmného hmyzu,krmného hmyzu,krmného hmyzu,

pavouci, štíři ,pavouci, štíři ,pavouci, štíři ,pavouci, štíři ,pavouci, štíři ,
hadi,hadi,hadi,hadi,hadi,

chameleoni,chameleoni,chameleoni,chameleoni,chameleoni,
leguáni atd.leguáni atd.leguáni atd.leguáni atd.leguáni atd.

krmivo, kosmetika,krmivo, kosmetika,krmivo, kosmetika,krmivo, kosmetika,krmivo, kosmetika,
hračkyhračkyhračkyhračkyhračky

pro kočky, psypro kočky, psypro kočky, psypro kočky, psypro kočky, psy
i ptáčkyi ptáčkyi ptáčkyi ptáčkyi ptáčky

v�e pro
akvaristy

     InstalatérInstalatérInstalatérInstalatérInstalatér
- topenáø- topenáø- topenáø- topenáø- topenáø

Alois BALDAAlois BALDAAlois BALDAAlois BALDAAlois BALDA
nabízí svénabízí svénabízí svénabízí svénabízí své

služby vslužby vslužby vslužby vslužby v
oborech:oborech:oborech:oborech:oborech:

- rekonstrukce koupelen -
koupelny na klíè -

vodovodní odpady -
kanalizace - topení a jiné

rozumné
ceny

 Alois BALDA
K. H. Borovského

809,
Šluknov

tel. è.: 777 837191,
602 837 191
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dubendubendubendubenduben

ÚT 11. 4. 18.30 hod. PANIC JE NA NIC
- film USA. Andy se stává terčem  posměchu
svých kolegů, záhy ale nastupuje do jejich �ko-
lícího  kurzu, který ho má přivést ke ztrátě
panictví! Hrají: Steve  Carell, Catherine Kee-
ner.

ST 12. 4. 18.30 hod. TYGR A SNÍH - ko-
medie USA. Jak se z  obyčejného básníka
mů�e stát hrdina? Hrají: Jean Reno, Roberto
Benigni, Nicoletta Braschio.

ČT 13. 4. 18.30 hod. HRA S NEVĚROU
- thriller USA. Byla to  osudová přita�livost a
jejich poměr se změní v noční můru.  Hrají:
Jennifer Aniston, Vincent Cassel, Clive Owen.

SO 15. 4. 16.00 a 18.30 hod. ZATHURA:
VESMÍRNÉ DOBRODRU�STVÍ -  Nový
film ve stylu populárního JUMANJI nabízí zá-
bavu pro celou  rodinu. V ČESKÉM ZNĚNÍ.

ÚT 19. 4. 16.00 a 18.30 hod. JAK SE
KROTÍ KROKODÝLI - Nová  rodinná ko-
medie Marie Poledňákové o tom, �e nikdo
nechce  zůstat sám. Hrají: Miroslav Etzler,
Ingrid Timková, Jiří Mádl,  Eva Holubová,
Sabina Laurinová.

ST 20. 4. 18.30 hod. �ÍT PO SVÉM - dra-
ma USA. Příběh rančerské  rodiny, která byla
rozdělena a nyní se sna�í zacelit staré  rány a
odpustit. Hrají: Robert Redford, Jennifer Lo-
pez, Morgan  Freeman, Josh Lucas.

SO 22. 4. 18.30 hod. KYTICE - Filmové
zpracování sedmi balad.  Hrají: Dan Bárta,
Linda Rybová, Karel Roden.

SO 29. 4. 18.30 hod. GEJ�A - Příběh malé
japonské holčičky,  která je odtr�ena od svých
rodičů, aby se stala gej�ou, se  odehrává v ta-

jemném a exotickém světě, jen� má své kouz-
lo i  dnes.

Představení pro dětiPředstavení pro dětiPředstavení pro dětiPředstavení pro dětiPředstavení pro děti
20. 4. 10.00 a 13.30 hod. DÁ�ENKA II. -

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

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

Důležitá telefonní čísla:Důležitá telefonní čísla:Důležitá telefonní čísla:Důležitá telefonní čísla:Důležitá telefonní čísla: MP Šluknov 412 315 310, MP Šluknov 412 315 310, MP Šluknov 412 315 310, MP Šluknov 412 315 310, MP Šluknov 412 315 310,
602 881 677. Policie ČR Šluknov 412 386 333.  Hasiči Šluknov602 881 677. Policie ČR Šluknov 412 386 333.  Hasiči Šluknov602 881 677. Policie ČR Šluknov 412 386 333.  Hasiči Šluknov602 881 677. Policie ČR Šluknov 412 386 333.  Hasiči Šluknov602 881 677. Policie ČR Šluknov 412 386 333.  Hasiči Šluknov

412 386 222. Pohotovost  Velký Šenov  412 391 444.412 386 222. Pohotovost  Velký Šenov  412 391 444.412 386 222. Pohotovost  Velký Šenov  412 391 444.412 386 222. Pohotovost  Velký Šenov  412 391 444.412 386 222. Pohotovost  Velký Šenov  412 391 444.
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PozvánkaPozvánkaPozvánkaPozvánkaPozvánka

Skupina KamelotSkupina KamelotSkupina KamelotSkupina KamelotSkupina Kamelot
ve Šluknověve Šluknověve Šluknověve Šluknověve Šluknově

Oddělení kultury MÚ �luknov Vás srdečně zve
17. května v 19  hodin do sálu kina Dukla na kon-
cert známé české skupiny  Kamelot.

Poprvé ve �luknově se představí skupina, kte-
rá vznikla v roce  1982. Repertoár této skupiny
nelze zařadit do nějaké �ánrové  krabičky. Mezi
jejich vydaná alba patří např. Zachraňte koně,
Zlatá ryba, Cesta do ráje, Nejkrásněj�í balady,
Valerie, Země  antilop atd.

Nyní skupina koncertuje v této sestavě: Roman
Horký, Pavel Plch,  Jiří Meisner, Marek Dráb.

Kamelot se sna�í v�dycky na pódiu čarovat,
dávat i brát, proto  vystoupení často strhne divá-
ky i muzikanty.

Vstupenky v ceně 180 Kč je mo�né zakoupit
v předprodeji v Domě  kultury �luknov, č. tel. 412
386 219.


