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Zápis do prvního ročníku ZŠ

Zápis do prvního ročníku Základní školy J. Vohradského 

proběhne dne 21. 1. 2016 od 14.00–16.00 hodin
 v ZŠ Žižkova. 

S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz a rodný list dítěte. 
K zápisu se musejí dostavit i děti s odkladem školní docházky.

Na zastupitelstvu vystoupil pan Jelínek za MX Šluknov s tím, že se proslý-
chá v obci, že budou rušit jeho závodiště, tedy motokros na Stříbrnce. Na to 
byl zastupitelstvem města Šluknov informován, že jeho se v žádném případě 
žádné spory ohledně závodiště, na kterém je provozován motokros, netýkají 
a vzájemnou spolupráci hodnotí na dobré úrovni. 
Fáma: 
Údajně se bude rušit závodiště motokrosu na Stříbrnce (MX Šluknov). 
Fakt: 
Nic takového ze strany města není v plánu, o čemž byl pan Jelínek zastu-
piteli města Šluknov osobně ujištěn.             Šéfredaktor Mgr. Petr Tomanec

Fámy

Fakta

Vánoční svátky byly krásné i beze sněhu. Užili si je malí i velcí. 
Foto: Renáta Parkmanová

Zastupitelé schválili 
vyhlášky o odpadech
Od ledna 2016 platí nová vyhláška o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů.
Město Šluknov přijalo novou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, kte-
rou se stanoví místní poplatek za systém shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém 
nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov (dále jen 
vyhláška o poplatku).
Vyhláška o poplatku byla přijata z několika důvodů. Prvním důvodem 
bylo stanovení nové sazby poplatku (660 Kč za osobu a rok) tak, aby 
se alespoň minimálně přiblížil skutečným nákladům za odpad. V době, 
kdy byla na území města Šluknova provozována skládka komunálního 
odpadu, ze které každoročně přicházely příjemné finanční příspěvky 
z poplatku, bylo možné na odpad pro občany doplácet vyšší částkou.
Pokračování na str. 2
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Město Šluknov přijalo novou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou 
se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním 
odpadem na území města Šluknov (dále jen vyhláška o odpadech). Vy-
hláška je účinná od 1. ledna 2016.
V této vyhlášce došlo ke změnám především v oblasti nakládání s biologic-
ky rozložitelným odpadem.
Nově je zde zaveden pojem „systém adresného třídění biologicky rozložitel-
ného odpadu“. Jedná se o systém třídění biologicky rozložitelného odpadu 
do určených sběrných prostředků, které jsou adresně přiděleny domác-
nostem, jejichž členové se tak stávají účastníky tohoto systému (zpravidla 
tam, kde se nachází v objektu jedna domácnost, město přiděluje sběrnou 
nádobu, v ostatních případech pak pytel – na základě žádosti zástupce do-
mácnosti). 

Zastupitelé schválili vyhlášky o odpadech
Pokračování ze str. 1
Vzhledem k tomu, že došlo nejen k uzavření skládky, ale i odvozu odpa-
dů na vzdálenější skládky, kde naopak nejen cenu, ale i poplatek státu 
platíme, nelze odpady z rozpočtu města již dotovat v takové míře. Nový 
poplatek však ani po navýšení stále neodpovídá skutečným nákladům. 
Ty za účetní období roku 2014 činily 871 Kč na osobu a rok. Rozdíl mezi 
vybranými poplatky a skutečnými náklady na odpadové hospodářství 
tak bude tedy i nadále město doplácet ze svého rozpočtu.
Druhým důvodem pro změnu vyhlášky je změna čl. 6 – Úlevy. Úlevu 
na poplatku od nového roku již nebudou mít občané Rožan, Nové Vsi 
a Královky, a to již z výše uvedeného důvodu – uzavření skládky v Roža-
nech. Zanikly vlivy negativně ovlivňující život v těchto lokalitách, jako 
např. velké množství nákladní dopravy, zápach, prašnost, které občany 
celé roky obtěžovaly. 
Úleva na poplatku naopak bude poskytnuta:
1) 50% poplatníkům, kteří dosáhli věku 70 let
2) 50% poplatníkům, kteří studují střední odbornou školu, vyšší od-
bornou školu nebo vysokou školu a kteří jsou zároveň ubytováni mimo 
území města
3) 120 Kč každému poplatníkovi, který je zapojen do systému adres-
ného třídění biologicky rozložitelného odpadu podle obecně závazné 
vyhlášky města. Úleva se poskytuje na poplatku v kalendářním roce 
následujícím po kalendářním roku, ve kterém byla splněna podmínka 
získání nároku na úlevu.
4) Naplní-li poplatník dvě nebo tři podmínky nároku na vznik úlevy 
současně, může nárokovat pouze jednu z nich. 
Třetí změnou ve vyhlášce o poplatku je změna čl. 5 – Osvobození od 
poplatku. V tomto bodě dochází spíše k legislativní úpravě. Většina 
osvobození je již stanovena zákonem, a tak není třeba je ve vyhlášce 
uvádět. 
Osvobození ze zákona (neuvádí se ve vyhlášce) - od poplatku je osvobo-
zena fyzická osoba, která je:
1) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zaří-
zení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zaříze-
ní pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy,
2) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na zá-
kladě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
3) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním 
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí 
sociální služby,
4) umístěna v domě pro osoby se zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Osvobození od poplatku uvedené vyhláškou města - od poplatku je 
osvobozena fyzická osoba, která:
1) pobývá více než 90 po sobě jdoucích dnů ve věznici (ve vazbě nebo 
při výkonu trestu odnětí svobody),
2) pobývá více než 90 po sobě jdoucích dnů mimo území České repub-
liky. 
S úplným zněním OZV č. 4/2015 se můžete seznámit v sekretariá-
tu MěÚ ve Šluknově, nebo na webových stránkách města Šluknova 
(http://www.mesto-sluknov.cz/).

V minulém čísle Šluknovských novin se mimo jiné psalo i o vybudování no-
vého chodníčku mezi nádražím a Lužickou ulicí.
Je pravda, že se tímto místem obtížně chodilo. Hlavně po delším dešti. Pro-
jít se ale dalo. Muselo se však kličkovat mezi kalužemi. Toto už odpadlo. Po 
chodníčku se projde suchou nohou, ale nesmí pršet. To se potom chodní-
ček promění ve vodní kanál. V jednom místě,  asi v délce více jak deset met-
rů, se tento chodníček zaplní vodou až do výše 10 centimetrů. Toto místo se 
potom bez vyšších gumových bot projít nedá. Takže za deště se musí chod-
níček obejít a nebo, pokud si chodec všimne neprůchodného místa pozdě, 
s chodníčku sejít a pokračovat v chůzi rozbahněným terénem podél. Ve dne 
by to nebyl až takový problém. Tímto místem se však chodí i v noci. Po-
tom už jde o pořádné nabrání vody do bot všech, kdo o tomto místě nevědí, 
nebo na to zapomenou. To si toho ještě nikdo nevšiml?

Jaroslav Svoboda

Vážený pane Svobodo, 
děkujeme za vaši reakci. 
Chodníček spojující ulice Lužická a Nádražní byl realizován na zákla-
dě častých připomínek obyvatel Lužické ulice, jak z důvodu vybudo-
vání kvalitnější komunikační propojky mezi obytnými domy a nádra-
žím, tak z důvodu zamezení dalšího rozjíždění travnatého pozemku 
osobními automobily. Vzhledem k faktu, že se jednalo o akci, která 
nebyla v době schvalování rozpočtu do něj zahrnuta, byla realizována 
na základě realizovaných úspor prozatím pouze v základní podobě – 
tj. bez finální povrchové úpravy. 
O problému s odvodněním víme (sám chodníček v podstatě několikrát 
týdně využívám) a bude vyřešen v následujícím roce pokládkou zám-
kové dlažby, která bude odvodněna do sousedících zelených ploch. 

 Stránku připravil Mgr. Martin Chroust

Z chodníčku se rázem 
stal vodní kanál

Městská policie Šluknov
 č. tel.: 412 315 310, 602 881 677, 156

e-mail: vyskocil@mesto-sluknov.cz

Zapojení do systému adresného třídění biologicky rozložitelného odpadu 
probíhá na dobrovolném základě písemnou přihláškou zástupce domác-
nosti. Sběrné prostředky jsou označeny identifikačním kódem domácnosti 
nebo zástupce domácnosti. Za zapojení osob do systému adresného třídě-
ní biologicky rozložitelného odpadu poskytuje město úlevy z místního po-
platku za odpady, a to ve výši 120 Kč na každou osobu/poplatníka takto 
zapojené domácnosti. 
Ve vyhlášce je také upraveno, kam lze biologicky rozložitelný odpad odklá-
dat: 
1) do zvláštní sběrné nádoby ve sběrném dvoře,
2) do městské kompostárny, nacházející se v Tovární ulici,
3) jen účastníci systému adresného třídění biologicky rozložitelného od-
padu – do typizovaných sběrných nádob o objemu 240 litrů přidělených 
městem k příslušné nemovitosti (objektu),
4) jen účastníci systému adresného třídění biologicky rozložitelného odpa-
du – do typizovaných pytlů vydávaných městem zástupcům domácností, 
odkládaných po naplnění před objekt, kde domácnost žije.
Nově je rozšířen sběr tříděného odpadu v barevných pytlích pro lokalitu 
Rožany. 
Další drobné změny ve vyhlášce upravují především textovou část tak, aby 
odpovídala novým legislativním úpravám. 
S úplným zněním OZV č. 3/2015 se můžete seznámit v sekretariátu MěÚ 
ve Šluknově nebo na webových stránkách města Šluknova .
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Vážení a milí spoluobčané,
vánoční svátky a silvestrovské veselí máme za sebou a opět se shledáváme 
v novém roce 2016. Právě nyní je čas vhodný pro rekapitulaci událostí pře-
dešlého roku.
Co se to dělo na radnici?
Máme za sebou první rok po komunálních volbách. Zda se nám daří po-
malu plnit naše sliby, ponechám na uvážení občanů. Uplynulý rok byl 
pro nás velmi náročný a především naprosto rekordní v jiných aktivitách. 
Mnozí z Vás zaznamenali informace z novin o údajném vyšetřování úřed-
níků, zastupitelů a zaměstnanců Technických služeb Šluknov, což ve finále 
mohlo vyvolat, a jistě i vyvolalo v mnohých z Vás, podezření a pochybnosti 
o naší práci a bezúhonnosti. Ráda bych Vám touto cestou podala patřičné 
informace. V průběhu roku 2015 jsme byli třikrát požádáni o součinnost ze 
strany Policie ČR. První žádost se týkala podezření z dotačního podvodu na 
povodně z roku 2010. Další dvě žádosti byly z oddělení hospodářské krimi-
nality. Jedna obsahovala celkem 4 doplnění písemná, jedno ústní. Druhá 
žádost se týkala investiční akce v Žižkově ulici – vybudovaného chodníku 
a parkoviště. Na základě podnětů si Policie ČR vyžádala informace týkají-
cí se zastupitelstva města a rady města za tři volební období zpátky, tedy 
za dvanáct let. Dále jsme poskytli veliké množství materiálů týkajících se 
všech investičních akcí, které byly zadány Technickým službám Šluknov, 
spol. s r.o. a informace o Technických službách Šluknov a jejích zaměst-
nancích. A pochopitelně byli někteří zastupitelé, radní, zaměstnanci města 
a Technických služeb vyzváni k podání vysvětlení na Policii ČR. Po několi-
ka měsících práce policie jsme obdrželi informace, že žádné trestní stíhá-
ní nebylo zahájeno, neboť nebyl shledán žádný důvod. Osobně jsem jiný 
výsledek ani neočekávala. Zveřejnění výsledků Policie ČR je cestou, jak 
morálně očistit naše město, zastupitele a zaměstnance od nepravdivých 
obvinění a podezření. V současné době nemám informace, že by přísluš-
né součásti Policie ČR zahájily trestní stíhání konkrétní osoby z podnětů 
trestních oznámení podaných v roce 2015, podle sdělení Policie ČR v Rum-
burku a Policie ČR v Děčíně, odbor hospodářské kriminality, byla trestní 
oznámení Policií ČR odložena, tj. nebylo shledáno nezákonné jednání. 
Dále na městském úřadě v roce 2015 proběhlo celkem 15 kontrol. Toto je 
naprosto rekordní množství a ani pamětníci nepamatují, že by někdy ta-
kové množství kontrol na úřadě v jednom roce proběhlo. Několik kontrol 
se opakuje pravidelně každým rokem, většina zbývajících však proběhla 
zcela poprvé a lze se domnívat, že na základě podnětů. A co bylo nejčastěji 
předmětem kontroly? Veřejné zakázky, které byly přiděleny Technickým 
službám Šluknov – svoz komunálního odpadu, rekonstrukce náměstí, 
kompostárny. Dále se kontroly týkaly prodeje majetku města, střetu zá-
jmu člena zastupitelstva města a rady města, kontroly z Finančního úřadu, 
Úřadu práce, ÚHOS, Oblastního inspektorátu práce, Ministerstva vnitra 

ČR. V předešlém roce jsme 
evidovali i 15 žádostí o in-
formace, z tohoto počtu bylo 
9 žádostí od dvou žadatelů. 
Výsledky kontrol neodhali-
ly žádná závažná pochybení 
a především ve věci zadávání 
veřejných zakázek Technic-
kým službám Šluknov jsme 
postupovali zcela v souladu 
se zákonem. Pokud byly shle-
dány nikoli závažné nedo-
statky, byly napraveny. Firma 
Technické služby Šluknov, 
spol. s r.o. je 100% vlastněna 
městem Šluknov, a protože 
provádí více než 80% práce 
pro město, můžeme zadávat 
veřejné zakázky naší firmě 
napřímo, tzv. in house. Po-
chopitelně je také rozhodující 
cena za dílo a ta je výhodnější, 
než jaké nabízejí jiné firmy. A zisk za odvedenou práci zůstává v Technic-
kých službách, tedy v majetku města. Toto je velmi dobře fungující model, 
který je velkou motivací i pro řadu dalších měst, jejichž představitelé nám 
fungování tohoto modelu závidí a jezdí k nám na zkušenou. 
V současné době mohu říci, že je naše práce skutečně prověřena ze všech 
stran a jsme stále pod pomyslným drobnohledem. Ovšem druhou negativní 
stránkou je fakt, že přípravě neskutečného množství materiálů, vypracová-
vání odpovědí, podávání vysvětlení je věnováno velké množství pracovního 
času zaměstnanců, který by jinak mohl být věnován daleko smysluplnější 
práci pro naše město. Lze se domnívat, že právě to je i určitou motivací stě-
žovatelů. A motivace pro další práci ve prospěch města za cenu, že budeme 
neustále napadáni a podezíráni z nekalostí či podvodů? Mnozí z nás oprav-
du začali postrádat smysl své práce a svého snažení. Ovšem i přes výše uve-
dené události víme, že je za námi veliký kus práce, který mnoho občanů vidí 
a právě to je důvodem, abychom v nastavené práci pokračovali a nenechali 
se otrávit několika nespokojenými lidmi a jejich aktivitami.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem popřála do nové-
ho roku 2016 jen to nejlepší, především pevné zdraví, spokojenost a lásku. 
A aby se z našeho života a jednání nevytrácela slušnost a úcta, abychom 
měli pochopení jeden pro druhého a důvod se na sebe usmát.

Eva Džumanová

Vážení a milí občané našeho města,
nejprve mi dovolte, abych Vás všechny za celý kolektiv Technických služeb 
Šluknov co nejsrdečněji v novém roce 2016 pozdravil.
Nebývá zvykem, abych se prostřednictvím našich novin vyjadřoval k udá-
lostem v našem městě, ale dnes si dovolím doplnit slova paní starostky ně-
kolika čísly, která byla čerpána z účetnictví TS Šluknov. Uplynulý rok byl 
pro obchodní korporaci Technické služby Šluknov rokem plným kontrol, 
stížností a dokonce i vyšetřování. V tisku a na sociálních sítích jsem se o mé 
osobě a společnosti, jež zastupuji, dočítal nejrůznější pomluvy a urážky. 
Člověk si až začne sám říkat, zda neudělal někde chybu? Má taková práce 

ještě smysl? Vždy jsem si byl ale jistý svou prací a zejména pak svým kolek-
tivem zaměstnanců, se kterým pracuji a kterému patří velké poděkování 
za odvedenou práci. A výsledek kontrol a vyšetřovaní, který byl vždy bez 
zjištění pochybení, je toho snad dostatečným důkazem.
Uvedená čísla v tabulce jsou pouhým výtahem z účetnictví, který slouží pro 
obecnou informovanost veřejnosti o tom, jak je na tom jediná obchodní 
korporace našeho města.
Závěrem bych chtěl, Vám občanům města i městu Šluknov, popřát více 
klidu, pohody a štěstí a daleko méně lidské závisti a hlouposti, se kterou 
se setkáváme téměř na každém kroku.                                     Bc. Zdeněk Černý

Přehled hospodaření Technických služeb Šluknov

období 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
k 30. 11.

Obrat v Kč 7 265 335 6 550 651 10 791 690 13 402 282 12 255 113 16 646 607 23 450 000 26 959 732

Majetek v Kč 1 759 522 2 122 152 4 220 282 5 147 072 6 669 191 11 008 471 16 757 000 17 315 940

Počet 
zaměstnanců

3 4 15 15 17 32 27 34
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Čerpání stovek miliard končí a zase začíná

Občas se na mě obracíte s nejrůz-
nějšími problémy. Já ale nejsem gu-
bernátor, ani vládní poslanec, ani 
ministr či předseda vlády. A věřte, 
že ani ministr a premiér by mno-
ho věcí neovlivnili. I kdyby chtěli 
a soustředili se na to, protože v Pra-
ze řeší se svými úředníky problémy 
snad celé galaxie! Až příliš mnoho 
nejrůznější institucí je tzv. nezá-
vislých. Nejen ty tradiční, jako je 
Policie, státní zástupci, soudy, ale 
i další státní úřady. Ale dokonce 
i ty standardní, u kterých by člověk 
předpokládal, že ministr může za-
sáhnout, když vidí hloupé počínání 
či nečinnost. Ale často ani to. No, 
zákon o státní službě, který se ně-
kdy hodí, jindy ne. 
Občas si u mně stěžujete na počí-
nání starosty a zastupitelů měst 
a obcí, tedy místních samospráv. 
To ale u mě opravdu moc nepocho-
díte. Od roku 1990 jsem byl v radě, 
od roku 1994 místostarostou a pak 
starostou města Krásná Lípa. A tak 
dobře vím, co to obnáší. Jak je těžké 
vyvážit všechny ty zájmy ve městě. 
Sladit přístup členů zastupitelstva. 
Zvládnout úřad a podřízené orga-

Na schůzích výborů či komi-
sí v senátu občas diskutujeme 
i témata, která se senátu ofici-
álně sice netýkají (bohužel), ale 
alespoň neformálně chceme tla-
čit na úředníky a ministry. No, 
snažíme se, ale! Nás málo, jich 
mnoho...! V posledním listopa-
dovém týdnu jsme projednávali 
i čerpání fondů EU. A to jak prá-
vě končící období, tak i to nové 
plánovací období (2014 - 2020). 
Kolik nebude nakonec celkově 
dočerpáno se neví, jistě to bude 
v desítkách miliard (záleží, jak 
moc se bude v prosinci fakturo-
vat!). Dělá se vše pro to, aby se 
vyčerpalo co nejvíce. Za každou 

cenu. Bohužel, až příliš. Najed-
nou se umějí ohýbat pravidla, 
termíny se posouvají. A rozho-
dující je rychlost a utracení pe-
něz. Vidíme to pak na některých 
stavbách a jejich kvalitě. Např. 
„modernizace“ železniční tratě 
od Benešova nad Ploučnicí do 
Rumburku za necelou miliardu 
korun! Ani nechci popisovat, 
jak se např. u nás v Krásné Lípě 
chovají státní organizace, coby 
investor a jejich dodavatelé. 
Porušují kdeco. Vjíždí na sou-
kromé pozemky bez schválení, 
ničí majetky. Uzavřou naši míst-
ní komunikaci, aniž by nám to 

Senátor není gubernátor, starostové v ohrožení

oznámili, natož na to měli řádné 
povolení. Při bourání mostu za-
sypali říčku Křinici a nikoho to 
najednou nezajímá a státní úřa-
dy nevědí, co dělat, atp. A kva-
lita? No, je to zřejmé třeba na 
přejezdu u Markvartic. Je toho 
daleko více, jen to nevidíme. Že-
leznice tady fungovala více než 
140 let, tak mám obavu, v jakém 
bude stavu za 10 let po současné 
„modernizaci“. No, hlavně že se 
utrácí! Ať žijí evropské fondy! 
Zabývali jsme se i novým obdo-
bím, které trvá od 1. 1. 2014. Té-
měř dva roky po zahájení tohoto 
období nejen že není z těchto 

peněz utracena ani koruna, ale 
není ještě ani za jedinou korunu 
přidělena žádná dotace. Takže 
opakujeme stejné chyby a zase 
máme zpoždění. A kdyby jen 
to. Oproti proklamacím, jak se 
zjednoduší administrativa a vše 
zrychlí, vidíme již nyní pravý 
opak. Ministryně už to opatrně 
přiznává, ale když vystoupí na 
plénu mnoha lidí, stále předstí-
rá.
Navíc použitelnost dotací z fon-
dů EU pro užitečné věci, přede-
vším pro obce a města, tedy to, 
co bychom pak smysluplně uží-
vali a viděli, je velmi omezená 
a komplikovaná. A tak jsme zase 
tam, kde jsme byli, ale v horší 
podobě. Z těch stovek miliard 
dotací bude jen velmi omezený 
užitek. Zato ohromná adminis-
trativa, která mnoho let před 
samotným spuštěním programů 
(vyrábění pravidel, manuálů, 
atp.) a pak ještě deset let po do-
končení posledních prací (něko-
lik stupňů nepřehledných kon-
trol, atp.), bude zaměstnávat 
tisíce lidí ve státní správě. 
Smutné je na tom především to 
předstírání, jak se vše daří. A že 
nám HDP roste!

nizace. A k tomu všemu připravit 
smysluplné projekty, stavby, atp. 
Od idey, přes několik stupňů pro-
jektové dokumentace, stále složi-
tější a mnoho povolení, výběrové 
řízení, realizaci s firmami, které 

bylo potřeba vybrat podle hloupých 
a přísných pravidel, až po vyúčto-
vání. A stále více jsou samosprávy 
závislé na počínání státu. Na po-

Kancelář senátora 
Ing. Zbyňka Linharta  

je pro veřejnost otevřena 
každé 2., 3. a 4. pondělí v měsíci, 

vždy od 14.00 do 16.30 hodin
Adresa: 

Generála Svobody 1905, 
Varnsdorf

https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

skytovaných dotacích a neustále 
méně srozumitelných a bobtnají-
cích pravidlech, která stát průběž-
ně mění. Opakované dlouhotrvající 
státní kontroly od několika institu-
cí dochází ve stejné věci k rozdíl-

ným závěrům i po mnoha letech. 
Samozřejmě, základ pro ně jsou 
formality, překlep v datu na straně 
358, zaokrouhlení na celé koruny, 

ve stovkách blbostí, na kterých se 
vystřílí. To aby nemuseli honit zlo-
děje a snažit se tam, kde se skutečně 
podvádí. Formalizmus vítězí. 
Na některých městech se pak poli-
tický boj v extrémní podobě přelévá 
do podávání anonymů, udávání se 
navzájem, trestních oznámení. Sta-
rostové to mají opravdu stále těžší 
a těžší. 
A státní úředníci na samosprávy 
vymýšlejí nová pravidla a omezení. 
Tyto dokumenty tvoří ti, co nikdy 
nic nedělali, za nic nezodpovídali, 
převzdělaní teoretici. A podle toho 
to vypadá. Je otázkou, co za pár let 
budou moci samosprávy opravdu 
dělat. A kdo bude ochoten nastavo-
vat krk a dělat zastupitele a staros-
tu. Na vyplňování stále složitějších 
formulářů a zajišťování úkolů z Pra-
hy si pak „ouřadové“ z Prahy budou 
moci najmout nemehla ze svých 
stranických sekretariátů či ambici-
ózní odborníky. 
Takže, klobouk dolů před starost-
kami a starosty, co mají sílu ješ-
tě pracovat v rámci omezených 
možností pro svoji obec a region, 
v němž žijeme. 
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Šluknovsko a jeho odpadové hospodářství

Usnesení pro usnesení, 
úkoly pro pseudoúkoly

Program odpadového hospodářství 
ČR má v plánu do roku 2020 dosáh-
nout 50% recyklace komunálního 
odpadu a ukončit skládkování neu-
praveného směsného komunálního 
odpadu v roce 2024.
Možná se může zdát, že vše je ještě 
daleko a je dostatek času na potřeb-
ná opatření. Omyl je pravdou. Po 
získání informací z německé strany 
(zde bylo ukončeno skládkování již 
v roce 2005 a ještě nyní mají někte-
ré věci nedořešené, především ve 
vztahu ke spalovnám) je zřejmé, 
že zvládnout celý proces tak, aby 
reálně odpovídal potřebám občanů 
měst a obcí Šluknovska, bude tr-
vat minimálně 5-6 let. Na základě 
těchto informací rozvinuli staros-
tové, členové SPRŠ - Sdružení pro 
rozvoj Šluknovska (18 měst a obcí, 
zastupujících cca 55 tis. obyvatel), 
mimořádnou aktivitu směřující 
k odpovědnému zvládnutí toho-
to obrovského sociálně – ekono-
mického problému. Ve spolupráci 
s Místní akční skupinou Český se-
ver, z. s. (MAS), proběhlo základní 

zmapování současného systému 
a plánů odpadového hospodářství 

všech měst a obcí a byly zajištěny 
další odborné materiály, související 
s touto problematikou. 
Protože se jedná nejen o organizač-
ně technická řešení, ale především 
o budoucí optimální financování 
ve prospěch všech občanů a obcí 
ve výběžku, zpracovává se již nyní, 
z podnětu SPRŠ, takzvaná „Opti-
malizační“ studie odpadového hos-

podářství.
Tento materiál, který by měl být do-

Z jednání Vlády v Ústeckém kraji:
19. října loňského roku proběhlo výjezdní zasedání vlády ČR v Ústí nad 
Labem. Dovoluj si nabídnout k posouzení některá „zajímavá“ usnesení.
Například Vláda ukládá: 
Ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministryní pro místní 
rozvoj, ministrem průmyslu a obchodu a 1. místopředsedou vlády pro eko-
nomiku a ministrem financí, zpracovat, projednat v Radě hospodářské a 
sociální dohody a předložit vládě do 30. června 2016 program kompenzují-
cí ztráty pracovních míst v souvislosti s možným ukončením těžby na lomu 
ČSA – není to trochu pozdě?
Další zajímavý text (Vláda) schvaluje: 
Záměr ustanovit meziresortní tým pro přípravu, realizaci a vyhodnocování 
opatření na podporu rozvoje Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovar-
ského kraje s hlavním cílem urychlit proces hospodářské restrukturaliza-
ce a zlepšit ekonomickou a sociální situaci dotčených krajů – co tedy řeší 
zmocněnec vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací kraje?
Mimochodem, koordinovat činnost tohoto meziresortního týmu bude minis-
tr průmyslu a obchodu?
A na závěr malé doplnění (Vláda) ukládá: 
Ministryni pro místní rozvoj zpracovat a předložit vládě nejpozději do 30. 
listopadu 2016 analýzu klíčových problémů a predikci vývoje dotčených 
krajů a na základě jejich výstupů a ve spolupráci s meziresortním týmem 
zpracovat Strategii hospodářské restrukturalizace kraje, včetně akčního 
plánu.
Takže doposud se problémy našeho kraje buď nikdo vážně nezaobíral nebo 
se to nedělalo odpovědně, navíc mám podivný pocit, že nyní budou všichni 
dělat vše?
Jistě zajímavé texty že?
A tak dál uvidíme, nejsou –li usnesení psaná jen pro usnesení a úkoly pro 
další pseudoúkoly. 

Miroslav Jemelka
asistent senátora 

končen nejpozději do poloviny roku 
2016 musí jasně ukázat, jak naklá-

dat s jednotlivými typy odpadů, jak 
lépe zapojit do systému odpadové-
ho hospodářství živnostníky a vět-
ší podniky, jak lépe koordinovat 
řízení odpadového hospodářství 
i mezi jednotlivými městy a obcemi 
s ohledem na hospodárnost (např. 
množství kompostáren) i možnosti 
efektivního využití dotačních titu-
lů, v neposlední řadě je zde i reálná 
možnost vytvoření nových, tolik 
potřebných pracovních míst.
Sdružení pro rozvoj Šluknovska je 
připraveno udělat vše pro to, aby se 
požadavky české i evropské legisla-
tivy včas a řádně splnily, efektivně 
a hlavně ve prospěch Vás, našich 
spoluobčanů.

Miroslav Jemelka
asistent senátora

Zdravý selský rozum nikde
Byl jsem se podívat na jedné další „nevšední“ schůzi v Praze - taková velká 
komise - meziresortní!, kterých jsou pod nejrůznějšími názvy stovky. Ko-
mise na kde co, řídící výbor, monitorovací výbor, poradní sbor, rada. Vole-
ných zástupců jen pomálu (no, jak by to taky v tom množství orgánů stíha-
li?). A vše v podobných případech stejné. Slouží to jako alibi pro zastírání 
toho, že se nic neřeší. A když to nefunguje, tak vlastně nikdo za nic nemůže. 
Je to systém, do kterého jsou jednotlivě vždy zapojeny desítky lidí, spíše 
více. V posloupnosti, která se nepřehledně kříží. Celkem tisíce lidí. Když 
se tak rozdělují dotace, může se předstírat, že je to objektivní, nekorupční, 
kontrolované. Konkrétní odpovědnost žádná, v podstatě nedohledatelná. 
Máme tu kolektivní neodpovědnost.
Tříhodinové jednání, na kterém se projednávaly stovky předem zaslaných 
stránek textů a tabulek, únavné a v zásadě nudné. Celé se to řídí základ-
ním manuálem, který je na osmi stech stranách, k tomu další strategické, 
koncepční, programové a jaké všechny ještě dokumenty. Nikdo se v tom 
nevyzná. Vše důkladně připravené, zadministrované! Hlava to jen stěží 
může pojmout a především málokdo, když by si to přiznali, tomu opravdu 
rozumí a stačil si to přečíst. Přebujelá administrativa zaměstnávající pře-
devším sama sebe. Zdravý selský rozum nikde. 
Jeden poslanec měl na rozdíl od ostatních přítomných, co vedli monology 
a nacvičené, rádoby zasvěcené diskuze, i nějaké konkrétní a logické dotazy 
a návrhy. Ale na vše dostal jen složité, ale v zásadě prázdné odpovědi. 
O přestávce mi jeden z přítomných řekl, že on je tu nový a neví, že nic nejde. 
Byl to smutný pohled, i když většina z nich byla „vysmátá“. 
Taková hezká schůze, bohaté občerstvení, dobrá nálada, ... další pracovní 
den  za námi. Tak čest!                                                                             Zbyněk Linhart 

Franz Berger
Franz Berger - jeden z nejstarších 
betlémářů se narodil 18. 3. 1849. 
Byl vnukem šluknovského malíře 
Franze Grohmana.
Berger byl umělecky velmi nadaný 
malíř pozadí do betlémů. Vytvořil 
mnoho krajin, přičemž se nechal 
motivovat přírodou v Alpách. Jeho 
stavby jsou podobné stavbám 
v Egyptě a Římě. Ke svým krajinám 
dodával také keře a stromy malova-
né na papíře, jaké se tehdy používa-

VÝZNAMNÝ ŠLUKNOVÁK

ly. Zasloužil se o rozvoj jesličkářství 
v Mimoni a Novém Boru, pro který 
navrhl kostelní betlém. Vytvářel též 
divadelní kulisy.
Zemřel v německém Ebersbachu 
10. 12. 1919. O čtyři dny pozdě-
ji byl pohřben ve Šluknově. Jeho 
hrob zrenovovali členové Kultur-
ního sdružení občanů německé ná-
rodnosti ve Šluknově na jaře roku 
2006.

Helga Hošková
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Poslední dětské výstavy opustily Šluknovský zámek
Od 9. května do 20. prosince jste měli možnost shlédnout výstavu 
,,Mudlům vstup povolen, aneb poznejte svět Harryho Pottera“. Ve výstav-
ních prostorech se nacházela stovka exponátů s tématikou Harryho Potte-
ra. Děti i dospělí si mohli zakouzlit, vyzkoušet si psaní brkem, vybarvit 
hlavní hrdiny a nebo vyluštit křížovku či rébus. A právě křížovka a rébus 

Jak se Vám líbí?
Tak zní název komedie od Williama Shakespeara, kterou netradičním 
způsobem ztvárňuje Divadelní klub Jirásek z České Lípy. A v čem je ,,Lí-
bíčko“ netradiční? Kromě hlavních postav herci hrají také zvířata, stro-
my, ale i prostředí. Herci se tak vrací k uměleckému stylu, který byl vlastní 
16. století a divadlu Globe. Hravou formou Vám tak bude předveden příběh 
o zamilovanosti, problémech s láskou a jejich řešení, zazní také téma moci 
a korupce.

POZVÁNKA

V této hře jde hlavně o humor, a proto, máte-li jej rádi, přijďte se pobavit 
29. ledna od 19 hodin na naši zámeckou půdu. 
Svá místa si ale pro jistotu zarezervujte, protože kapacita půdy je omezená. 
Cena již tradiční, a to 70 Kč na osobu.

byly slosovatelné. Tři vítěze už máme a po Novém roce se mohou těšit na 
dárečky. Celkem výstavu vidělo 3 250 návštěvníků, takže se řadí mezi ty 
nejúspěšnější u nás.
Po čtyřech letech se k nám také na tři měsíce vrátila výstava „Historické ko-
čárky“. Jejich jízda započala 2. srpna a domů doputovaly 30. listopadu. Na 
padesát kočárků paní Věry Čížkové vidělo 540 návštěvníků ze všech koutů 
České republiky.
Obě výstavy byly věnovány dětem a věříme, že se jim líbily. V současné 

době se na zámku stále nachází „Brabenci a létající stroje“, výstava „Ve-
dem, aneb cesta terezínských kluků stále pokračuje“ a výstava „Portréty 
Jiřího Blažka“.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Foto: Jiří Mikisch
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Šluknovský zámek
má svůj prohlídkový okruh,

 v jehož rámci
 jsou pro návštěvníky 

otevřeny téměř všechny
 prostory zámku,

 včetně dobových místností
 s původními exponáty.

 Prohlídky se konají 
po všechny dny v týdnu, 
včetně sobot a nedělí.

 V přízemí zámku nabízí své služ-
by turistům 

a návštěvníkům města 
Regionální informační centrum a 

výborné občerstvení
 útulná zámecká cukrárna.

Šluknovský zámek (RIC)
 č. tel. 412 332 711, 
+420 739 593 014, 

e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
Provozní doba:

9:00 - 12:00  12:30 - 17:00
Denně vč. víkendů

Šluknovským zámkem 

se provází 

od 2 přítomných osob.

Vysoká návštěvnost na vánočních akcích 
organizátory příjemně překvapila

Víte, že...
… nám na zámeckém schodišti 
pomalu vzniká sbírka loveckých 
trofejí?
... 5. února připravujeme maso-
pustní zabijačku a letos poprvé 
i masopustní průvod?

Za RIC stránky připravila Bc. Andrea Přidalová

Letošní vánoční čas ve Šluknov-
ském zámku překvapil mnohé 
z nás. Ale ne negativně, nýbrž  
nejlépe jak mohl. Na zámku se 
konaly celkem tři akce. Každý si 
mohl vybrat tu svou a každá byla 
využita do posledního místečka, 
které u nás bylo. Poslední dobou 
díky tomu zjišťujeme, že nemá-
me zámek, ale zámeček. 
První adventní neděle patřila 
tradičně výrobě vánočních deko-
rací. Věnce malé i velké a vánoč-
ní svícny si přišlo vyrobit přes 
100 návštěvníků. Akce je to ve-
lice úspěšná a už několik let tra-
diční, proto jsme se rozhodli, že 
jí příští rok věnujeme maximum 
a rozšíříme sortiment nabíze-
ných dekorací, které Vám budou 
moci vzniknout pod rukama. Ale 
více už prozrazovat nebudeme, 
ať máte také překvapení.
Třetí adventní neděle byla ve 
znamení koncertu bubenické 
skupiny Wildsticks a filharmo-
nie. Zazněly zahraniční a čes-
ké vánoční písně. Vyprodáno 
na tuto akci bylo více jak týden 
předem. I přesto se uvolnilo pár 
míst během posledního dne, ta 
byla pryč během pár minut. Na 

půdu jsme celkem namačkali 
105 lidí. Bylo to naprosté maxi-
mum v celé historii našeho zám-
ku (jen pro porovnání, vloni bylo 
zakoupených jen 25 vstupenek). 

Moc nás mrzí, že i přesto se ně-
kteří nevešli, ale bohužel, kapa-
citu nelze zvětšit. 
A jako vloni i letos jsme připra-
vili společně s Řádem Černých 
rytířů Pohádkovou vánoční pro-

hlídku. 26. prosince od 
16.00 do 19.00 hodin 
vyšla třikrát vánoč-
ní prohlídka. Dětičky 
i dospělí procházeli 
peklem, viděli písaře, 
sudičky, kuchařky, rytí-
ře, Leontýnku, anděla, 
vodníka a na závěr také 
oživlé sochy a světelnou 
show. 150 z Vás využilo 
vánoční chvilku a přišlo 
strávit tento čas s námi.
Moc ráda bych Vám za 
tuto krásnou návštěv-
nost na všech třech ak-
cích poděkovala. Věřte, 
že je to ten nejlepší vá-
noční dárek, který jsme 
my všichni pod stro-

mečkem měli. Načerpali jsme 
další energii a budeme se snažit 
vymýšlet akce na míru dál. Tak 
přijďte, třeba hned v lednu, zá-
mek nezahálí a je otevřen celo-
ročně. 

Každé roční období je vhodné pro 
konání svatebních obřadů, a pro-
to si Vám opět dovolujeme nabíd-
nout slavnostní okamžik Vašeho 
sňatku ve zrekonstruovaných 
prostorách zámku. 
Nejžádanější termíny jsou v měsí-
cích červnu až září, proto je vhod-
né si termín svatby rezervovat 3 
až 6 měsíců předem a to s již vypl-
něným dotazníkem, jinak nebude 
rezervace možná.
Nabízíme: Svatební obřady na 

Váš svatební den na zámku? 

hlavním sále zámku (reprezenta-
tivní obřadní sál s kapacitou až 80 
osob) a na půdě, venkovní svat-
by v zasněžené zahradě, altánku 
nebo ve vyzdobeném party sta-
nu, možnost pronájmu dobových 
zámeckých expozic pro svatební 

fotografování, renesanční svatbu 
(oddávající jsou v dobových kos-
týmech), dále hudbu dle vlastního 
přání, možnost parkování přímo 
před zámkem a zdarma.
Váš svatební den si zaslouží být 
výjimečný! Svatební obřad na 
Šluknovském zámku takový je!
Více na www.mesto-sluknov.cz/.
Veškeré další informace
MěÚ Šluknov - matrika
pí Jana Galbavá
Tel: 412 315 333
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Den otevřených dveří
na ZŠ J. Vohradského

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 pořáda-
la naše základní škola svůj Den 
otevřených dveří.
Byli jste tam? 
Já doufám, že ano a že jste ne-
přišli o tu úžasnou vánoční at-
mosféru, která tu panovala. Den 
otevřených dveří probíhal na 
naší škole už poněkolikáté a zdá 
se, že každým rokem je atmo-
sféra lepší a lepší, protože vždy 
Vás, našich návštěvníků, přijde 
více a více.
Dopoledne proběhlo jako kaž-
doročně setkání s bývalými za-
městnanci školy, kteří mohli 
zhlédnout dopolední zkoušku 
vánočního vystoupení žáků.

Odpoledne slavnostně 
vyzdobená aula přiví-
tala doslova rekordní 
množství hostů a není 
divu, protože vy-
stoupení našich žáků 
rozhodně stála za to. 
Všichni, kteří si na-
cvičili nějaké číslo, se 
skutečně hodně sna-
žili, a byli po zásluze 
odměněni velkým po-
tleskem. 

Za všechna vystoupení bych tu 

Víte, že gymnázium v Rumburku

navštěvuje každý rok kolem 400 
studentů

zahájilo letos už 110. školní rok

má za ta léta už více než čtyři 
a půl tisíce úspěšných absolventů, 
které postupně vzdělávalo přes čty-
ři sta učitelů

bylo vyhlášeno (podle ankety 
České studentské unie) už třikrát za 
sebou Gymnáziem roku Ústeckého 
kraje

je fakultní školou Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem

nabízí studentům od 2. ročníku 
volbu studia ve čtyřech tematicky 

Víte o gymnáziu v Rumburku, že… GYMNÁZIUM 
RUMBURK

FAKULTNÍ ŠKOLA 
UNIVERZITY 

J. E. PURKYNĚ

zaměřených blocích (matematicko-
-technický, přírodovědný, huma-
nitní, jazykový)

je dlouhodobě velmi úspěšné při 
přípravě žáků na technické i huma-
nitní vysoké školy

zajišťuje výuku tří světových ja-
zyků

umožňuje studentům zdarma 
získat mezinárodně uznávaný jazy-
kový diplom -  Deutsches Sprachdi-
plom 

připravuje studenty na soutěž 
Jugend debattiert international, 
kterou organizuje Goethe-Institut 
Praha

je zapojeno do mezinárodního 
projektu Erasmus

organizuje pro studenty výměn-
né pobyty v Německu a exkurze do 
Berlína a do Anglie

navázalo úzkou spolupráci 
s gymnázem v Sebnitz a Seifhen-
nersdorfu a má v zahraničí i řadu 
dalších partnerských škol

nabízí konzultace školního psy-
chologa

má k dispozici tři učebny výpo-
četní techniky a řadu multimediál-
ních a odborných učeben

vede studenty každý rok k pří-
pravě řady projektů jako Den Ev-
ropy, Já občan, Vánoční akademie 
a dalších

je zapojené do projektu Meziná-
rodní cena vévody z Edinburghu

podporuje již přes deset let 
úspěšný pěvecký soubor NTC

pořádá pro nově příchozí stu-
denty seznamovací kurzy

připravuje lyžařský kurz v Krko-
noších a sportovně-turistický kurz 
ve Slovinsku

nabízí studentům týdenní země-
pisně-dějepisnou exkurzi

otevírá každoročně kolem 15 
zájmových kroužků (volejbal, pla-
vání, florbal, gymnastika a parkour, 
posilování, stolní tenis, otužování, 
turistika, ale i kroužek věnovaný 

angličtině, němčině, češtině, mate-
matice, chemii, fyzice, robotice,...)

navštěvuje se studenty pražská 
divadla, senát, botanickou zahradu 
i cíle v blízkém okolí

podporuje zapojení studentů do 
několika charitativních akcí

umožňuje studentům vydávat 
vlastní školní časopis a zapojit se 
do Studentského parlamentu

má vlastní školní televizi

podporuje studenty nejen ve 
školních, ale i v okresních, kraj-
ských a celostátních soutěžích 
sportovního, znalostního i umělec-
kého charakteru

je nejsevernějším gymnáziem 
v České republice

a spoustu dalších věcí?
Můžeze se přesvědčit sami přímo 
v době výuky v úterý 9. února 2016.
Více informací školních aktivitách 
na www.gymrumburk.cz.

Mgr. Lenka Laubrová
ředitelka gymnázia

ale především chtěla zmínit vy-
stoupení obou našich devátých 
tříd, která byla velmi působivá. 
Ať už to byl nádherný zpěv Ni-

koly Rendlové 
z 9. A dopro-
vázený sborem 
spolužáků či 
dojemná spo-
lečná píseň Vá-
noce, Vánoce 
v podání 9. B, 
která si k sobě 
přizvala naše 
nejmenší před-
školáčky z pří-
pravné třídy. 
Děkujeme všem 
v y s t u p u j í c í m 
žákům za nád-
herná vystou-

pení, která uvedla celý program 
Dne otevřených dveří a napo-
mohla vytvoření té pravé vánoč-
ní atmosféry. 
Odpoledne pak volně pokra-
čovalo vánočními dílnami na 
2. stupni a tradičními besídkami 
na stupni prvním. Stejně jako 
loni jste mohli tvořit, péci či 
sportovat spolu se svými dětmi 
a tuto příležitost vás nemálo vy-
užilo, což nás těší.
Za sebe i kolegy doufám, že se 
Vám náš Den otevřených dveří 
líbil, čemuž nasvědčují i po-
chvalné zápisy v návštěvní kni-
ze, a těšíme se všichni při příští 
akci na shledanou.
Za celý sbor naší základní školy 
zaznamenala 

Mgr. Alena Müllerová
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A je tu prosinec, pro děti nejkrásnější měsíc v roce. Opět jsme čekali na 
Mikuláše a na Ježíška. Také vloni jsme celý měsíc věnovali těmto dvěma 
akcím. Za Mikulášem jsme se všichni  vydali znovu do „Sněžných hor“, 

Prosinec je pro děti nejkrásnější měsíc v roce

i když letos bez sněhu, na Stříbrnku, kde na nás čekal se svými kamarády 
anděly a čertíky. Společně jsme si zazpívali čertovské a mikulášské písnič-
ky, zahřáli jsme se u pekelných ohňů s teplým čajem v ruce a odnášeli jsme 
si spoustu krásných zážitků do školky, kde na děti čekala Mikulášova na-

dílka.
 A už jsme se mohli těšit na Ježíška. Adventní čas jsme vyplnili poslouchá-
ním a zpíváním koled, společně jsme si nazdobili školku, vyprávěli jsme 
si příběhy o Ježíškovi, seznámili jsme se s vánočními zvyky,... Především 
jsme však připravovali besídky pro rodiče, které jsme těsně před Vánocemi 

pozvali k nám do školky. Berušky pozvaly své rodiče do Betléma, Kuřátka 
si připravila pásmo zimních básniček a písniček, Sluníčka vzala své rodiče 
do snu oveček a pasáčků a Srdíčka si připravila tvoření sněhuláků za zně-
ní vánočních koled. Všechny besídky byly zakončeny malým pohoštěním 
a samozřejmě nechyběla ani Ježíškova nadílka, ze které měly děti největší 

radost ...
Naše velké díky patří Mikulášovi, p. Milanovi Honsů a jeho přátelům a také 

rodičům za nádherné, voňavé cukroví, na kterém jsme si všichni pochutna-
li na našich besídkách. 
Všem přejeme šťastný nový rok plný jen dobrých zpráv.Foto a text: Hana Princová
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Takhle jsme zachytili hojně navštívené adventní neděle ve Šluknovském zámku i v domě kultury 
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Takhle jsme zachytili hojně navštívené adventní neděle ve Šluknovském zámku i v domě kultury 

Více foto na: http://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/
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Kuchařčino okénko - rybí recepty

Městská knihovna Šluknov
Půjčovní doba:

pondělí 9.00 - 12.00    13.00 - 17.00 h 
úterý  9.00 - 12.00    13.00 - 17.00 h 
středa    13.00 - 17.00 h 
čtvrtek  9.00 - 12.00    13.00 - 17.00 h 
pátek  9.00 - 13.00 h 

Adresa:
T. G. Masaryka 638, 

407 77 Šluknov
č. t.: 412 386 968

e-mail: knihovna@mesto-sluknov.cz

Stále můžete získat volný lístek 
pro jednu osobu na kulturní akci 
dle vlastního výběru platný na 
r. 2016.
Odpověď je třeba odevzdat ve 
vstupní hale MK do připravené 
krabice, nebo zaslat mailem na ad-
resu MK knihovna@mesto-sluk-
nov.cz. 
Otázka na leden:
23. ledna 1999 zemřel známý 
český spisovatel, publicista 
a zážitkový pedagog, význam-
ná osobnost českého skautské-
ho hnutí a redaktor několika 
dětských časopisů. Pod svou 

V městské knihovně se často stává, 
že se tu potkají kamarádky, přítel-
kyně a známé, které si kromě do-
poručení oblíbené knihy, vymění 
i tipy na dobrou koupi („ve slevě 
mají...“), nebo nenáročný recept. 
Rozhodli jsme se s Vámi podělit 
o tyhle „osvědčené“ a zaručeně 
úspěšné návody na stránkách ŠN 
v pravidelné rubrice. Budeme 
moc rádi, pokud nám do městské 
knihovny „svůj“ recept na mouč-
ník, či jídlo přinesete nebo pošlete 
mailem (knihovna@mesto-sluk-
nov.cz) i Vy. 
Ještě jednou Vás zveme na rybí 
menu, které není tak běžné. O Vá-
nocích si mnozí z nás dopřáli kapra 
a uvědomili si, že ryby v průběhu 
roku moc nejíme. Přestože o tom, 
jak jsou zdravé a chutné, nepochy-
bujeme. Takže zkuste třeba toto:

Polévka:
Kořenový krém 

s filátky pečené ryby
Při přípravě této polévky využíváme 
běžnou kořenovou zeleninu, ovšem 
neobvyklým, prostým a lahodným 
způsobem. 
Ingredience: kousky ryby (jakou 
máte rádi, stačí i obyčejné mražené 
filé), 200 ml smetany ke šlehání, 1 
středně velký celer, 3 ks středně vel-
ké mrkve, 1 cibule, 3 stroužky čes-
neku, 2 lžíce másla, špetka mletého 

skautskou přezdívkou Jestřáb 
vedl po značnou část svého ži-
vota chlapecký (zpočátku kla-
sický skautský) oddíl, Pražskou 
Dvojku. Jako autor je nejvíce 
znám příběhy chlapeckého klu-
bu Rychlé šípy, knihami Hoši 
od Bobří řeky, Přístav volá, 
Chata v Jezerní kotlině, Záha-
da hlavolamu a dalšími. V naší 
městské knihovně najdete v od-
dělení literatury pro mládež, až 
na výjimky, téměř všechny jeho 
populární knihy. Znáte jeho 
jméno?
                                                    (šti)

Soutěžte s knihovnou

kmínu, půl lžičky cukru, 2 lžíce oli-
vového oleje, šťáva z půlky citronu, 
sůl, mletý pepř, petrželová nať.
Postup: Celer, petržel a mrkev na-
krájejte na plátky a opečte v hrnci 
na másle. Zhruba po 10 minutách 
přidejte na drobno nakrájenou 
cibuli a česnek a dále opékejte do 
změknutí. Přisypte koření a cukr, 
zamíchejte, osmahněte. Zalijte lit-
rem vody, přidejte sůl, pepř a vařte 
10-15 minut. Stáhněte z ohně, po-
lévku v hrnci rozmixujte ponorným 
mixerem. Přilijte smetanu, je-li 
třeba, zřeďte troškou vody. Nechte 
přejít varem, dochuťte solí a pe-
přem.
Kousky ryby osolte, opepřete, 
z obou stran opečte na pánvi na 
olivovém oleji. Maso podle chuti 
zakápněte citronovou šťávou, ro-
zeberte na větší lupínky, odstraňte 
případné kosti. Polévku nalijte do 
talířů, rozdělte na ni lupínky rybího 
masa, ozdobte petrželkou, mírně 
zakápněte olivovým olejem z pán-
ve.

Hlavní chod:
Tip 1 – Karamelizovaný losos

Další jednoduchý recept, který jistě 
osvěží Váš jídelníček, pokud jej ješ-
tě neznáte. 
Ingredience: 2 filety z lososa, ½ 
hrníčku cukru, sůl, pepř, olej dle 
potřeby.
Postup: v hlubokém talíři si smí-
chejte cukr se solí a pepřem. V této 
sypké směsi si bohatě obalte filety 
a osmažte je takto na oleji, cca 3 
minuty z každé strany při středním 
plameni. Máte-li lososa s kůží, tuto 
stranu nechte smažit klidně i 5 mi-
nut. Dávejte při tom pozor, ať se 
Vám směs nepřipaluje. Osmažené 
filety opatrně vyjměte z pánve (file-
ty bez kůže drží méně pohromadě) 
a dejte do zapékací mísy. Nasypte 

na ně zbytek sypké směsi, kterou 
jste neupotřebili a dejte je péct na 
15 minut do trouby. 

Tip 2 
Pstruh plněný slaninou a špekem
Pstruh má jemné maso a lahodnou 

chuť. V létě se dá připravit na grilu, 
v zimě je vynikající jen lehce po-
moučněný a opečený na másle. Se 
pstruhem nikdy nesáhnete vedle. 
Ingredience: 4 čerstvé pstruhy, sůl, 
50 g másla, 200 g anglické slaniny, 
200 g špeku, 1 cibuli, 2 stroužky 
česneku, nať petržele, 2 citrony, 
1 červenou papriku, 1 zelenou pa-
priku, 2 lžíce oleje. 
Postup: Pstruhy omyjte, osušte 
kuchyňskými utěrkami a pokapej-
te je citronovou šťávou. Mezitím, 
co odpočívají v chladu, nakrájejte 
cibuli nahrubo, slaninu a špek na 
kostičky, česnek na plátky a papriky 
na kostičky. Na oleji krátce opečte 
cibuli, přidejte slaninu, špek i pa-
priky a opékejte je. Po chvíli doplňte 
česnek, směs ještě pár minut pro-
hřívejte, a pak jí naplňte pstruhy. 
Položte je na pekáč vyložený más-
lem a pokladený kolečky citronu 
a pečte v troubě při 180 stupních 
asi 25 minut. Při podávání pstruhy 
posypte nasekanou petrželkou.  
A aby byl Váš oběd zcela výjimečný, 
přílohu k oběma výše uvedeným ry-
bám zvolte sami – nejrůzněji upra-
vené brambory, bílé pečivo atd.

(šti, sko)

V lednu za pec si sednu. 
V lednu mráz - těší nás; v lednu 
voda - věčná škoda. 
Ve dne jas, v noci mráz. 
Leden jasný, roček krásný. 
Je-li leden nejostřejší, bude roček 
nejplodnější. 
Jsou-li v lednu na cestách tlusté 
ledy, podaří se výborně zelí. 
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 
Je-li leden teplý, nepřibude do 
sudu. 
Lepší vlka pod oknem vidět než 
v lednu pluh na poli. 
Když v lednu včely vyletují, to ne-
dobrý rok ohlašují. 
Když v lednu mnoho prší a málo 
sněží, z polí, luk i zahrad se málo 
těží. 
Když v lednu deště lijí, to má sedlák 
po naději. 
V lednu málo vody - mnoho vína, 
mnoho vody - málo vína. 
Není-li leden mokrý, sud se vina-
řům naplní. 
V lednu roste-li tráva, neúroda se 
očekává. 
Jestli země v lednu měsíci otevřena 
jest, a obzvláště když polední při-
tom větrové silně bouří, tedy panují 
rýmy a jiné nemoci. 
Lednový déšť mokří pole a hnojí 
svaté pole. 
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé 
mrazy za to. 
Když není konec ledna studený, 
únor to dvakrát nahradí. 
Co leden sněhem popráší, to únor 
s vichrem odnáší. 
Když je začátkem ledna krásně, bu-
dou na jaře bouřky časně. 
Lednové mlhy věští mokré jaro. 
Leden studený, duben zelený. 
Hojný sníh v lednu, málo vody 
v dubnu. 
Suchý leden, mokrý červen. 

                                                               (net)

Lednové pranostiky
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Základní škola Šluknov - beseda Ukrajinou po svých
Jak už jsme psali v minulém čísle Šluknovských novin, od ledna bude na 
naší základní škole probíhat cyklus  zajímavých besed o cestování pod ná-
zvem Putování, který započne besedou Filipa Kadeřábka „Ukrajinou po 
svých“.
Beseda se uskuteční 20. ledna 2016 od 17.00 hodin v hlavní budově ZŠ 
Šluknov a povídat si tu budeme o nevšedních zážitcích z putování po Za-
karpatské Ukrajině, kterou tak rád ve svých knihách zobrazoval spisovatel 
Ivan Olbracht – krajem Nikoly Šuhaje loupežníka. 
Povídání bude doprovázeno zajímavými fotografiemi, a tak doufáme, že si 
tuto akci nenecháte ujít. Těšíme se na vaši účast.

Filip Kadeřábek
Klub českých turistů - Po neznámých stezkách (Brtníky)
6. 2. 2016 - start v 10.30 hodin. Více informací na tel. č. 731 054 028 nebo 
na www.kct-uk.cz.
     Helena Landová

Poslední listopadovou sobotu se žáci střední lesnické školy zúčastnili, pod 
vedením učitelky OV Bc. Ivany Vyskočilové, celostátní soutěže HELL-
MANSS' CUP 2015 v přípravě bramborového salátu. Soutěž se uskutečni-
la v Mratíně u Prahy. Naši školu reprezentovali žáci 1. ročníku oboru Práce 

Získali jsme 2. místo a titul Vicemistr ČR v přípravě 
bramborového salátu v kategorii Junior

ve stravování Pavlína Siváková, Vanesa Cínová a Roman Mikula. 
Porota hodnotila originalitu, chuť, vzhled a vůni salátu, aranžmá stolu. 
Soutěžili jsme s vlastní recepturou salátu „Medový bramborový salát“.

POZVÁNKY

Konkurence byla veliká a pro naše žáky byl letošní rok velmi úspěšný, zís-
kali jsme 2. místo a titul Vicemistr ČR v přípravě bramborového salátu v 

kategorii Junior. Velké poděkování a gratulace všem.
Text: David Hlinka

Foto: Ivana Vyskočilová

Město Šluknov se rozhodlo zjednodušit možnost hlášení závad, kterých si 
občané ve městě všimnou a které průběžně vznikají a vznikat budou. 
Přidali jsme se k městům, která využívají tzv. službu ProblemReport, která 
umožňuje každému hlásit zjištěné závady prostřednictvím chytrého telefo-
nu či webové aplikace. 
Stačí si stáhnout aplikaci ProblemReport a můžete hlásit závady z oblasti 
černých skládek, nefungujícího osvětlení, poškozené komunikace, chy-
bějícího poklopu či poškozené veřejné zeleně přímo odpovědné osobě na 
městský úřad. Občané, kteří nedisponují chytrým telefonem, mohou učinit 
totéž prostřednictvím webové aplikace na www.mesto-sluknov.cz.
Výhodou je nejen okamžité odeslání odpovědné osobě, ale i zajištění odpo-
vědi odpovědnou osobou s informací, jak byl daný problém vyřešen. 
Pevně věříme, že Vám nabízená aplikace usnadní komunikaci s úřady a ze-
fektivní odstraňování závad ve městě. 

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Připomínáme: Hlášení závad
ve městě on-line

Střední lesnická škola 
a Střední odborná škola sociální, 
T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, 

info@lesnicka-skola.cz, 
www.lesnicka-skola.cz, 

+420 412 314 027
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Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.

Jako každý rok, i letos, jsme s kolektivem pracovníků připravili vánoční 
posezení pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou (ul. Lužická a 
Nerudova) ve Šluknově. 
Tímto bychom chtěli poděkovat p. Hercikové ze Základní umělecké 
školy  ve Šluknově, která se svými  žákyněmi zazpívala krásné vánoční 
koledy a spolu tak vytvořily pro nás krásnou vánoční atmosféru. Ne-
můžeme také zapomenout poděkovat panu Tomášovi Zemanovi a jeho 
mikulášské výpravě, která nás všechny velmi pobavila. 
Dále bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům za pěkné dary 
a chutné občerstvení: Restaurace Club Šluknov, Pekařství Šumava 
Group, a.s. Šluknov, Městský úřad Šluknov. 
Kolektiv pracovníků DPS tímto také přeje všem sponzorům a našim 
obyvatelům Domu s pečovatelskou službou ve Šluknově hodně zdraví a 
šťastný krok do nového roku 2016. 

Za pracovníky DPS
Lenka Janečková

Mikulášské posezení - poděkování
V pečovatelském domě se 3. prosince 2015 uskutečnila Mikulášská 
nadílka, o kterou se postaraly naše pečovatelky pí Hanička, Lenička a 
Jarmilka. Bylo to hezké odpoledne – navštívila nás i starostka paní Eva 
Džumanová, dále Mikuláš, čerti a andělé. Hrál nám hudebník František 
Veselý.
Ještě jednou díky všem a za rok se těšíme již nyní.

Za obyvatele DPS
Dana Dužárová

Kačenku Kurincovou
Denisku Polívkovou
Markétku Svobodovou
Pavlínku Havlíčkovou
Kubíka Černého

panem Jaroslavem Sodomkou
paní Helenou Furmaníkovou
paní Jiřinou Bustovou
panem Janem Holečkem
paní Irenou Rudovou

Př iv íta l i  j sme nové 
občánky

Rozloučili jsme se s

Vážení jubilanti,
pokud nechcete být zveřejněni v této rubrice, kontaktujte pí Slavíko-
vou (MěÚ Šluknov) nebo naši redakci (Dům kultury Šluknov).

Chtěla bych poděkovat všem, kteří naší mateřské škole v roce 2015 přispěli 
finančně, materiálně a podpořili nás v naší činnosti: 
TRAVEL FREE s.r.o., TOPOS a.s., VELMAR s.r.o., PLASTON CR, 
s.r.o. Technické služby s.r.o., RAVL  s.r.o., Hantych Miroslav, Ing. Vla-
dimír Říha, MUDr. Miroslava Nováková, Josef Antl, Nguen Van Hung, 
rodina Lukáčová, Jana Urbanová. 
Dále děkuji všem rodičům, učitelkám a všem ostatním.

Eva Heinzová, ředitelka Mateřské školy Šluknov

Chtěla bych touto cestou poděkovat městskému úřadu za dárek a přání 
k jubilejním narozeninám. Bylo to velmi milé.                        Krista Neuwirtová

PODĚKOVÁNÍ

Nadílka v Domě s pečovatelskou službou:
Naši senioři byli hodní

Mikulášské posezení - poděkování
Pracovnici kolektivu DPS pro nás připravili slavnostní tabuli a občer-
stvení všeho druhu. Zajistili i kulturní program s vystoupením dětí ze 
ZUŚ. Potěšila nás též návštěva paní starostky s doprovodem, která si s 
námi popovídala o dění ve městě a dalších plánech města. 
Dále nás navštívilii čertíci, andílkové a Mikuláš, a protože jsme byli 
všichni hodní, rozdal nám Mikuláš hezké dárečky na památku. 
Po odchodu Mikuláše pokračovala volná zábava i s tanečkem. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat kolektivu DPS a MěÚ za skvělou 
přípravu celého dne a vzornou péči o nás přítomné obyvatele na tomto 
posezení. 
Tímto ještě jednou děkujeme - obyvatelé DPS, kteŘÍ se této akce  zú-
častnili.                                                                                               Jarmila Kuklová

60 let
pp. Novák Jiří
Nováková Miroslava
Papež Pavel
Vyčichlo Miroslav
Houdová Eva
Hlavsová Věra
65 let   
pp. Zimmer Hermann
Tobolková Hana
Krajčírová Eva
Parpel Josef
Blanárová Slávka
Červenák Štefan
Nykodým Jiří

70 let
pp. Allermann Bedřich
Neuwirtová Krista
Pénteková Věra
75 let
pp. Baumová Dagmar
Kolomazník Ivan
Hochmannová Blažena
Plch František
Bilá Helena
Schneider Günter
80 let
pp. Henychová Jarmila
Hošková Jaroslava
Kolomazníková Eva

Pajer Josef
Polívka Evžen
81 let 
paní Lahučková Gertruda
82 let
paní Kunzeová Růžena
83 let
paní Hrtánková Olga
84 let
pp. Lankašová Irena
Krušinová Maria
Machulda Jaroslav
86 let
paní Lacinová Štefanie

87 let
pp. Jirková Matilda
Svatá Jarmila
88 let
pan Briatka Tomáš
90 let
paní Pušová Marie
92 let
paní Zálešáková Zita
93 let
paní Švagrová Marta
94 let
pp. Englichová Eva
Lukešová Jana

Blahopřejeme k životnímu jubileu
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Rakovina. Strašák dnešní doby. 
Mnoho z nás se s ní setkalo buď 
osobně nebo ve svém okolí. Léčba 
je velice nákladná, složitá a pro pa-

Zrodil se smysluplný nápad
na pomoc potřebným

cienty mnohdy i velice bolestivá a 
nepříjemná. Všichni z okolí onko-
logických pacientů přemýšlejí, jak 
pomoci, zažívají pocit beznaděje. 
Ale co když člověk s onkologickou 
diagnózou při své léčbě ještě pře-

mýšlí o tom, jak pomoci i ostatním 
spolupacientům? Pak se musí zro-
dit úžasný nápad. A přesně tohle 
se stalo jedné paní tady u nás ve 

Šluknově. Sama procházela onko-
logickou léčbou a viděla kolem sebe 
utrpení, mnoho bolesti i beznaděje. 
Sama si vyzkoušela jaké to je tímto 
procházet a uvědomila si, o kolik 
těžší to musí být pro dětské pacien-

ty. A v tu chvíli se zrodil ten natolik 
úžasný nápad. Sehnala si kontakt 
na kliniku dětské onkologie a he-
matologie v Motole. Vyjádřila svou 
myšlenku pomoci nemocným dě-
tem. A tak se na profilu této paní na 
jedné sociální síti objevil příspěvek, 
kde vyzvala své přátelé a známé, 
zda se k ní někdo připojí a zakoupí 
nějaké hračky, knihy, pracovní se-
šity, pastelky, papíry atd. Strhla se 
lavina. Paní očekávala, že se zapojí 
pár nejbližších přátel, ale najednou 
začaly chodit balíčky, paní byla za-
plavena dotazy, zda to a tamto je 
vhodné a co je ještě potřeba. Začaly 
se hromadit pastelky, papíry, oma-
lovánky, knihy, plenky, hygienické 
potřeby, pracovní sešity, nejrůz-
nější pokrývky hlavy - čepice, šátky 
atd., lidé byli neskutečně kreativní, 
originální a nápadití. Do sbírky se 
zapojilo velké množství jednotliv-
ců, kteří v rámci svých možností 
nakoupili dárečky, ale i skupiny lidí 
jako například OS Radost dětem, 
do sbírky se zapojila i Základní ško-
la J. Vohradského. A pak nadešel 
den D. Bylo 11. prosince a my vy-
ráželi plně naloženým autem směr 

Motol. Sama za sebe můžu říct, že 
to pro mě byl neuvěřitelně silný zá-
žitek. Opravdu něco neskutečného.
A proč tohle všechno píšu? Chci vy-
jádřit obdiv té paní - Mirce Traxle-
rové, za skvělý nápad tohle všechno 
podniknout. Chci vyjádřit svůj dík 
lidem, kteří přispěli, a velký dík pat-
ří také Jiřímu Bouškovi, díky které-
mu byly dary dopraveny přímo dě-
tem. Opravdu mě potěšilo sledovat, 
kolik lidí je ochotných pomoci. Těší 
mě, že i v našem městě jsou lidé, 
kteří dokáží podpořit dobrý nápad. 
Tak tedy děkuji všem a všem upřím-
ně přeji pevné zdraví.

Hana Holakovská

Velmi opomíjeným tématem v Čes-
ké republice je problematika dět-
ského spotřebitele. Mnozí z nás stá-
le nechápou, že také děti mají právo 
na to, aby chodily v kvalitní obuvi 

Dítě je také spotřebitel a má svá práva

a hrály si s nezávad-
nými hračkami. Prá-
vě dětskému spo-
třebiteli se věnuje 
občanské sdružení 
Budulínek.eu, které 
se na svých stejno-
jmenných webových 
stránkách profilu-
je jako informační 
a poradenský portál 
zaměřený zejména 
na dětského spotře-
bitele. 
„Denně mě zaráží, 
kolik rodičů naku-
puje pro své děti 
nekvalitní výrobky,“ 
říká Lenka Mužíč-
ková, předsedkyně občanského 
sdružení Budulínek.eu a dále po-
kračuje: „Naše sdružení zastává 
názor, že je třeba věnovat se dětem 
jako plnohodnotným spotřebitelům. 

POZVÁNKY

Budulínek.eu  
Kontakt: 

Lenka Mužíčková, 

předsedkyně sdružení Budulínek.eu, 

tel.: +420 739 255 012,  

e-mail: lenka.muzickova@gmail.com 

www.budulinek.eu 
info@budulinek.eu 

Měli bychom se chovat zodpovědně 
při nákupu oblečení, bot i hraček. 
Kvalita by měla být na prvním mís-
tě. Vždyť pár ušetřených korun za 
pochroumané zdraví našeho dítěte 

jistě nestojí.“ 
Webové stránky Budulinek.eu jsou 
určeny široké veřejnosti. Každý zde 
může najít různé rady a doporuče-
ní, týkající se nákupu obuvi, oble-

čení nebo potravin, bezpečného 
chování dětí na internetu, zdraví či 
spotřebitelských práv. Informace 
jsou doplněny také o názory odbor-
níků, specializujících se na jednot-

livé oblasti. Návštěv-
níkům tohoto webu 
jsou informace předá-
vány nejen klasickou, 
ale také netradiční 
formou různých kví-
zů, názorných obráz-
ků a fotografií. „Moc 
děkuji za skvělou sou-
těž, naprosto perfekt-
ní přílohy a pracovní 
materiály a super 
zábavu! A samozřej-
mě pěkné ceny! Jsem 
ráda, že jsem natrefila 
na Váš web, studnici 
dalších cenných a uži-
tečných informací,“ 
říká paní Bezděková, 

výherkyně poslední, 6-ti týdenní 
soutěže, zaměřené na obecné zna-
losti různých témat spotřebitelské-
ho chování a spotřebitelských práv. 

Lenka Mužíčková

Městské divadlo Varnsdorf
15. 1. od 19 hodin

divadelní hra
VíM, ŽE VíŠ, ŽE VíM

19. 1. od 14 hodin
představení pro děti

JAGABABA A TŘI LOUPEŽNíCI

20. 1. od 19 hodin
opera

PRODANÁ NEVĚSTA

Střelnice (DK) Rumburk
24. 1. od 14 hodin

dechovka
TURNOVANKA

Pivovar Kocour
Varnsdorf

28. 1. od 20 hodin
jazz

HOTS
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Teď, když naše děti mají už své 
vlastní rodiny, můžeme si Advent 
skutečně užívat. Proto jsme se ně-
kolik dní po rozsvícení vánočního 
stromu ve Šluknově a návštěvě 
betlémů v Taubenheimu a Schir-
giswalde, kde jsme se procházeli 
i Mikulášským trhem, vypravili vla-
kem do Sebnitz. Neodradilo nás ani 
deštivé počasí a udělali jsme dobře. 
Po setmění déšť ustal a my jsme se 
i tady mohli procházet mezi stán-
ky, vnímat tichou vánoční hudbu, 
vycházející z amplionů, nasávat 

Užívali jsme si adventní čas

www.KULTUROU SEVERU.cz
NABÍDKA INFORMACÍ Z KULTURY 

NA ŠLUKNOVSKU
Zajímají Vás termíny akcí 

a programů v regionu Šluknovska?
Potřebujete kontakty na zdejší pořadatele,

 kulturní zařízení, 
hudební a taneční skupiny, divadla, 

účinkující soubory i jednotlivce? 
kontakt@kulturouseveru.cz

č. tel.: 723 460 887

vůni svařeného vína a punče i opé-
kaných klobás a nabízené dobroty 
i ochutnávat. Pro obveselení dětí 
zde byl kolotoč, žáci z místních škol 
zpívali koledy. Byla zde však zvlášt-
nost: stínohra. Toto umění vymys-
lel pan Adolf Tammert, sazeč a li-
tograf, který si už v dětství rád hrál 
s papírem a nůžkami. A tak upro-
střed náměstí stojí veliký osvětlený 
„válec“, ve kterém se otáčejí obráz-
ky. Pan Hans Jörg Hertwig v roce 
1979 toto umění znovu oživil a své 
lampy a lampičky, většinou ve tvaru 

různých věžiček, nabízí k prodeji. 
Vystřihované obrázky byly umístě-
ny i kolem náměstí. Mrzelo nás, že 
jsme si na ukázky pana Hertwiga 
nemohli počkat, ale čas nás pobízel 
k odchodu na nádraží.
O týden později jsme jeli opět vla-
kem na vánoční trh do vesnice 
Lohmen, která leží v národním 
parku Labské pískovce. Když jsme 
přicházeli k zámku, uviděli jsme 
kostel, kdo kterého vcházeli lidé. 
Zvědavost nám nedala a vešli jsme 
také. A měli jsme štěstí, že se 38 
členný smíšený amatérský pěvecký 
sbor připravoval na koncert. Rychle 
jsme se všichni shodli, že zůstane-
me. A tak jsme v krásném prostře-
dí největšího vesnického kostela 
Saského Švýcarska, postaveného 
v letech 1786-1789 vyslechli vánoč-
ní písně a koledy. Po skončení jsme 
poseděli v místní pekárně u kávy 
a zákusku a pak se vydali k zámku 
na trh. I zde už vládla vánoční at-
mosféra, lidé si povídali a usmívali 
se. Uvnitř zámku jsme se podívali 
do dílny, kde si hlavně malí návštěv-
níci mohli vyrobit různé vánoční 
ozdoby. Své zboží nabízeli i místní 
řemeslníci. Prodávaly se zde knihy,  
pletené čepice, rukavice a šály, pa-
ličkované krajky i dýmající mužíci 
z kmínků břízy a ozdoby ze dřeva.
Zámek Lohmen nechal postavit 

v roce 1524 Ernst von Schönburg. 
Několikrát ještě změnil svého ma-
jitele a byl rozšířen. Největšího roz-
machu se dočkal za vlády kurfiřta 
Johanna Georga I., který zde zavedl 
chov ovcí, dovezených ze Španěl-
ska. V době NDR zámek chátral, 
až v roce 1997 jej získala obec 
Lohmen a zachránila ho. Dnes v 
něm sídlí obecní úřad, knihovna a 
infocentrum. Jedno křídlo bylo pře-
budováno na seniorské byty. Ještě 
jsme si z hradeb prohlédli osvětle-
né městečko a už jsme spěchali na 
vlak. Mezi svátky chceme navštívit 
ještě Velký Šenov a prohlédnout si 
opravený kostel a betlém a pokra-
čovat do Lipové na prohlídku bet-
lémů a soch ve věži kostela Šimona 
a Judy.

Text: Helga Hošková
Foto: Miroslav Vyčítal

V neděli 6. prosince 2015 uspořá-
dal Klub českých turistů ve Šlukno-
vě společenskou akci, jejímž hlav-
ním cílem bylo slavnostní vyhlášení 
nového turistického mikroregionu 
„Severní království“. Tento projekt 
se postupně rodil několik let a vze-
šel z turistických aktivit v severní 
části Šluknovského výběžku, ze-
jména pak z pochodů mezi obcemi 
Severní a Království. Protože v blíz-
kém okolí Šluknova se nachází ně-
kolik obcí nesoucích ve svém názvu 
šlechtický titul, vše směřovalo k ná-
padu této okolnosti využít ku pro-
spěchu rozvoje turistiky a místní 
sounáležitosti. 
Navrhovatelka projektu Severního 
království paní Helena Landová 
uspěla se žádostí u Ústecké komu-
nitní nadace, od které KČT získal 
finanční příspěvek potřebný na 
financování několika menších tu-
ristických aktivit. Místní řezbáři vy-
tvořili reliéfy, které jsou dnes umís-
těny na „dřevěných sloupcích“ 
v obcích Císařský, Staré a Nové 
Hraběcí, Knížecí, Království, Krá-

lovka a Panský. Všechny tyto obce 
dosud stály z pohledu cestovního 
ruchu hodně stranou a aktéři vzni-
ku Severního království doufají, 
že to může přinést oživení tohoto, 
kdysi velmi důležitého, regionu. 
Účastníci slavnostního vyhlášení, 
kterých se sešlo téměř sedmdesát 
od Bíliny až po Liberec a ve všech 
věkových skupinách, se v neděli 
po prohlídce šluknovského kostela 
svatého Václava vydali autobusem 
a několika doprovodnými vozidly 
navštívit všech sedm zastavení. 
U každého se zpívaly koledy, a to 
nejen v kostelích a zchátralých kap-
ličkách. Během cesty se četly po-
věsti, vztahující se k danému místu. 
U poslední zastávky v Panském při-
vítali místní obyvatelé spolu s rych-
tářem účastníky chlebem a solí, 
připravili i drobné pohoštění a něco 
na památku. Po návratu do Šlukno-
va se všichni ohřáli v hotelu Erlec 
a občerstvili se dobrotami místních 
výrobců potravin.
Tím aktivity Severního království 
zdaleka nekončí, právě naopak. 

Nyní je potřeba seznámit milovníky 
Šluknovska s prospektem, který byl 
při této příležitosti vydán, zprovoz-
nit webovou stránku a vybudovat 
výstavní a informační expozici, 
která bude věnována historii a sou-
časnosti nového mikroregionu. Ta 
by měla být slavnostně zprovozně-
na ve šluknovském hotelu Erlec na 
konci května příštího roku, kdy za-

čne také fungovat turistická nabíd-
ka třídenního pobytu s cyklovýlety 
po Severním královstí. Další turis-
tické a společenské aktivity by měly 
podpořit záměr posilování místní 
lokální ekonomiky, neboť cílovou 
skupinou jsou jak místní obyvatelé, 
tak hosté ze vzdálenějších oblastí 
tuzemska a zahraničí. 

Martin Zíka 

Severní království chce oživit „zapomenutá místa“
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Plošné úhyny včelstev, nepřízeň počasí v roce 2014 a zvýšená poptávka 
po kvalitním a nefalšovaném medu přímo od včelaře způsobily, že med 
z domácí produkce není nyní v Ústeckém kraji prakticky k sehnání. Jeho 
cena se navíc vyšplhala až k 250 Kč/kg. 
Včely i příroda nyní odpočívají a na příští sladkou úrodu se můžeme těšit 
nejdříve v květnu příštího roku. Chcete čekat každý rok do jara? Modlit 
se, zda med seženete? Musíte? 
Právě teď je přitom ideální doba připravit se na pořízení vlastních včel. 
Ty kromě medu poskytují také vosk, pyl, mateří kašičku a propolis. Jejich 
bzučení oživí leckterou zahrádku, zvýší Vám výnos ovoce a druhovou bo-
hatost květeny. K mání jsou dnes navíc včely tak mírné, že s nimi bez obav 
může včelařit téměř každý. Tuto bohulibou zálibu dlouhodobě podpo-
ruje i Ústecký kraj, který se snaží začínajícím včelařům každoročně 
nabídnout finanční příspěvek formou dotací na včelstva i základní 
včelařské vybavení. S poskytnutou dotací od Ústeckého kraje začala vče-
lařit i Štěpánka Dlouhá z Varnsdorfu: „Přemýšlela jsem, jak rodině a pře-
devším dětem zajistit přísun kvalitního medu po celý rok. Vzhledem k tomu, 
že ročně spotřebujeme okolo 20 kg medu, jevilo se nám jako ideální pořízení 
vlastních včel. Zařízení a včely jsme zakoupili snadno z dotací, problém ale 
byl, jak se o včely správně postarat. První roky jsme v tom doslova plavali. 
Něco jiného byly informace z knih a něco jiného tvrdá realita.“ 
Ani to už dnes naštěstí není neřešitelné. Po celých Čechách probíhá celo-
ročně pod vedením zkušených odborníků řada kurzů pro začínající i po-

Chcete kvalitní český med? Začněte včelařit!
kročilé včelaře, na kterých si můžete potřebné dovednosti osvojit. U nás 
v Ústeckém kraji například pod záštitou BIO Farmy v Dolních Křečanech 
(www.romanovky.com), člena Pracovní společnosti nástavkových včela-
řů.
Plánované včelařské kurzy v našem kraji pro rok 2016
16. - 17. 1. 2016 Včelařská přípravka, Včelaření bez nadření - lektoři 
RNDr. Štěpánka Dlouhá, Ing. Ladislav Dlouhý, Varnsdorf
23. - 24. 4. 2016 Praktická péče o včely - lektoři RNDr. Štěpánka Dlou-
há, Bc. Vojtěch Hajný, Vlastislav Hyblbauer, Rumburk
7. - 8. 5. 2016 Rozmnožování včel - lektoři RNDr. Štěpánka Dlouhá, Bc. 
Vojtěch Hajný, Vlastislav Hyblbauer, Rumburk, Vlčí Hora
21. - 22. 5. 2016 Chov matek - lektoři Bc. Vojtěch Hajný, Vlastislav Hybl-
bauer, Vlčí Hora
4. - 5. 6. 2016 Ekologický chov včel - lektor Bc. Vojtěch Hajný, Rumburk
Více zde: http://www.romanovky.com/products/kurzy/
Další včelařské kurzy:
Letní školy nástavkového včelaření Pracovní společnosti nástavkových 
včelařů na www.psnv.cz.
O nás:
Jsme volné uskupení včelařů ze Šluknovského výběžku, členů PSNV. 
Snažíme se o jednoduché a udržitelné metody včelaření, vzdělávání cho-
vatelů a propagaci šetrného včelaření a prodeje medu přímo ze dvora.

Štěpánka Dlouhá

V Krásné Lípě proběhlo 3. prosin-
ce 2015 již 9. kolo certifikace regi-
onálních výrobků a mezi výrobky 
se značkou „Českosaské Švýcar-
sko regionální produkt“ tak nyní 
nově patří: plstěné kabelky, šály, 
náušnice a další doplňky z ovčí vlny 
od Olgy Jelínkové z Jílového, ručně 
vyráběná mýdla z mýdlárny Šafrán 
z České Kamenice a Fořtovy lupínky 
a sirup z jehličí z Hospůdky u Fořta 
na Mezné.
Mezi certifikované zážitky z regi-
onu Českosaského Švýcarska tak 

Nové výrobky z Českosaského Švýcarska

přibyly: Tolštejnské slavnosti, které 
se pořádají téměř 15 let v Jiřetíně 
pod Jedlovou a Bylinkové zážitky 
z Českého Švýcarska, které formou 
kurzů výroby domácí kosmetiky 
a léčivých přípravků realizuje paní 

Irena Kubicová z Krás-
né Lípy.
České Švýcarsko o.p.s. 
je již od roku 2010 
koordinátorem regio-
nální značky „ČESKO-
SASKÉ ŠVÝCARSKO 
regionální produkt®“. 
Značka patří do Asoci-
ace regionálních značek 
a je udělována nejen 
v Českém Švýcarsku a 
na Šluknovsku (ve spo-
lupráci s MAS Šluknov-
sko), ale také na území 
Saského Švýcarska. V 
regionu je již certifiko-

váno 32 produktů a 9 zážitků. Cer-
tifikát platí na dva roky a oprav-
ňuje výrobce k užívání značky 
„ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO 
regionální produkt®“ na všech 
certifikovaných produktech i pro-
pagačních materiálech.
Cílem značky je přispět k rozvoji 
místní ekonomiky a udržitelné-
mu cestovnímu ruchu. Značka 
garantuje původ výrobku v regio-
nu, kvalitu a šetrnost k životnímu 
prostředí. Uděluje se výrobkům, 
které mají v regionu dlouholetou 

tradici (nože z Mikova, čokolády 
z děčínské firmy Jordan & Timae-
us), nebo jsou převážně z místních 
surovin (dřevěné spony od p. Kří-
že, včelí med od p. Kuby z Brtníků, 
mošty ze Saska apod.). Posuzuje 

se i podíl ruční práce, jedinečnost 
ve vztahu k regionu a výjimečné 
vlastnosti produktu. Výrobcům 
značka umožňuje větší propaga-
ci jejich výrobků a otevírá nové 
možnosti prezentace a prodeje, 
např. na regionálních trzích. Zá-
kladním nástrojem propagace jsou 
společné webové stránky všech 
certifikovaných produktů www.
regionalni-znacky.cz. Koordiná-
tor značky dále propaguje certifi-
kované výrobce na svých akcích, 
webových stránkách a vydáváním 

propagačních materiálů a katalo-
gů. Většinu výrobků lze zakoupit 
také na informačních střediscích 
v Českém Švýcarsku i ve Šluknov-
ském výběžku.
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Město nabízí domy k prodeji
Zastupitelstvo města Šluknov na svém 7. zasedání 
10. 11. 2015 rozhodlo o záměru prodat rodinný dům 
v řadové zástavbě ve Smetanově ulici č. p. 2 se třemi 
bytovými jednotkami. Minimální kupní cena není 
stanovena.

Dále Zastupitelstvo města Šluknov na svém 8. zase-
dání 10. 12. 2015 rozhodlo o záměru prodat bytový 
dům v ulici T. G. Masaryka č. p. 625 se čtyřmi bytový-
mi jednotkami. Minimální kupní cena je stanovena na 
1 300 000 Kč.

Nabídky na oba domy je možné podávat 
do 12. 2. 2016 do 14.00 hodin 

na podatelnu Městského úřadu Šluknov. 

Písemná nabídka musí obsahovat minimálně tyto skutečnosti:
a) jméno a příjmení, datum narození (jedná-li se o koupi do SJM, uvést u obou manželů), u zájemce právnické 
osoby obchodní firma společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, provozovnu, zodpovědnou 
osobu (statutární orgán) 
b) místo trvalého pobytu zájemce fyzické osoby, sídlo právnické osoby, u zájemce právnické osoby je nutno 
doložit nabídku originálem/ověřeným opisem výpisu z obchodního rejstříku či jiného obdobného rejstříku ne 
staršího než 3 měsíce přede dnem uvedeným v tomto záměru jako poslední den pro podání nabídky 
c) státní příslušnost zájemce fyzické osoby 
d) nabízená kupní cena za předmět převodu v Korunách českých 
e) způsob úhrady ceny – v případě využití úvěru je nutno doložit příslib úvěrující banky 
f) závazek zaplatit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy
g) telefonické spojení, příp. e-mailové spojení 
h) je-li zájemce v řízení zastupován jinou osobou, předloží ověřené zmocnění – plnou moc 
i) zastupování ke všem právním i správním úkonům souvisejících s koupí předmětu prodeje
j) vlastnoruční podpisy uchazeče - u manželů obou 
k) místo, datum podpisu oprávněnou osobou.    
Podrobnější informace lze získat v záměru prodeje nemovitosti na úřední desce města nebo na Odboru správy 
majetku MěÚ Šluknov, tel. 412 315 326, email: masopust@mesto-sluknov.cz.

Ing. Petr Masopust
vedoucí Odboru správy majetku
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Město Šluknov – Městská policie Šluknov, 
zastoupená Mgr. Evou Džumanovou, starostkou města, 

přijme zaměstnance 
na pracovní pozici strážník městské policie.

Pravděpodobný nástup: 1. 3. 2016

Platová třída: 7
Místo výkonu práce: Šluknov
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 

Stručné vymezení pracovní náplně:
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ochrana bezpečnosti osob a majet-
ku, dohled nad dodržováním občanského soužití, přispívání k bezpečnosti a plynulosti pro-
vozu na pozemních komunikacích.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
a) státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
b) způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
b) spolehlivost,
c) věk min. 21 let,
d) zdravotní způsobilost,
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a uzavření pracovního poměru s městem Šluk-
nov se z uchazeče stává čekatel. Ten po dobu tří měsíců prodělá školení a výcvik ve všech ob-
lastech, které bude pro výkon práce strážníka potřebovat. Čekatel absolvuje několikatýdenní 
vzdělávací program ve školícím zařízení mimo město Šluknov, zakončený zkouškou před ko-
misí Ministerstva vnitra ČR, po jejímž složení získává pozici strážníka
Písemná přihláška musí obsahovat:
 jméno, příjmení, popř. titul uchazeče,
 datum a místo narození,
 státní příslušnost, 
 místo trvalého pobytu,
 telefonní kontakt,
 informaci o splnění výše uvedených předpokladů pro vznik pracovního poměru,
 datum a podpis zájemce.
K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
 strukturovaný životopis
 prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku s požadovanými doklady nejpozději do 31. 1. 2016 osob-
ně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně poštou na adresu: 
Město Šluknov, k rukám starostky, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, nebo v elektronické podobě 
na e-mail: podatelna@mesto-sluknov.cz.
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Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

 

 
Terapie metamorfní technikou

Účinná metoda 
k odstraňování duševních 

a citových bloků, traumat, strachů.

Obnovení toku životní energie.
Více na www.dotyky-motylu.cz

č. tel. 778 019 105

Od 1. 1. 2016 
změna otevírací doby:
pondělí	 ZAVŘENO
úterý  8 – 14 hodin
středa	 8	–	12	a	13	–	15	hodin
čtvrtek	 8	–	12	a	13	–	15	hodin
pátek		 8	–	14	hodin
sobota	 po	telefonické	domluvě


