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Stejně jako v předcházejících letech bylo na 8. zastupitelstvu města Šluk-
nov 10. 12. 2015 usnesením č. 10/08/2015 schváleno rozpočtové provi-
zorium města Šluknov na rok 2016. K nahlédnutí je tento dokument na 
webových stránkách města Šluknov. 
Rozpočet města je plánem hospodaření na celý rok, sestavuje se a schvalu-
je buď před koncem roku, nebo na počátku roku nového. Obojí je správné 
a má své výhody i nevýhody. 
K sestavení relevantního plánu, který bude co nejpřesněji vystihovat 
příjmy a výdaje daného roku, je potřeba disponovat znalostmi v oblasti 
daňových příjmů, dotačních titulů, možné spoluúčasti na plánovaných 
investicích apod., velká část těchto informací je obcím a městům známá 
často až po skončení rozpočtového roku, tedy po 31. 12. Zároveň zákon 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, hovoří o povinnosti územních samosprávných cel-
ků, pokud není před 1. 1. schválen rozpočet daného roku, přijmout pra-
vidla rozpočtového provizoria. Jeho výhodou je, že rozpočet je schvalován 
v době, kdy už jsou známy výsledky předchozího roku, včetně finančních 
rezerv. Režim rozpočtového provizoria umožňuje financovat běžné výdaje 
a nebrání schvalování investic, proto se k němu pravidelně uchylují zejmé-
na větší obce a města.
Pravidla rozpočtového provizoria tedy zajištují plynulost hospodaření 
města a dalších subjektů závislých na rozpočtu (např. příspěvkových or-
ganizací). Sestavuje se na základě znalostí z hospodaření předcházejících 
období a jeho forma a rozsah není nikde stanovena. Samozřejmě, veškeré 
příjmy a výdaje se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města po jeho schválení. 

Ing. Jana Kociánová
vedoucí Ekonomického odboru MěÚ

Město funguje
i v provizoriu

Ve čtvrtek 21. ledna přišlo v doprovodu rodičů i prarodičů k zápisu do prvních 
tříd pro školní rok 2016/2017 na Základní škole J. Vohradského ve Šluknově 
74 budoucích prvňáčků (podrobnosti v článku na str. 2).

Tísňové linky jsou zřízeny pouze 
pro přijetí stavu nouze. Záchraná-
ři, kteří jsou vázáni na řešení nee-
xistující události, mohou chybět 
jinde! 
Takzvaná „zlomyslná volání“ na 
linku 112 činí až 75 % všech při-
jatých hovorů. Takovéto hovory 
zahlcují tísňové linky, čímž ohro-
žují zdraví a bezpečnost ostatních 
volajících. Mezi „zlomyslná volá-
ní“, která nepřísluší řešit operáto-
rům linky 112, patří omyly, dotazy 
a stížnosti mimo rámec složek 
integrovaného záchranného sys-
tému, poruchy koncových telefon-
ních přístrojů (náhodné zmáčk-

nutí tlačítek v kapse), obtěžující 
hovory dětí nebo lidí pod vlivem 
alkoholu, či návykových látek.
Posledním a nejzávažnějším pří-
padem zlomyslného volání jsou 
úmyslná zneužití tísňové linky, 
kdy dojde k nahlášení smyšlené 
události a k planým výjezdům slo-
žek integrovaného záchranného 
systému.
Od 1. července roku 2010 vešla 
v platnost změna ustanovení § 33 
odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích: 
Pokud účastník, popřípadě uživa-
tel, uskutečňuje zlomyslná volání 
na čísla tísňového volání, je pod-

nikatel (například mobilní operá-
tor), v jehož síti bylo takové volání 
započato, povinen na žádost sub-
jektu (například HZS ČR), který 
provozuje pracoviště pro příjem 
volání na čísla tísňového volání, 
znemožnit ve své síti provozování 
telekomunikačního koncového za-
řízení, ze kterého jsou tato volání 
uskutečňována. O zpětném uvede-
ní telekomunikačního koncového 
zařízení do provozu rozhodne Čes-
ký telekomunikační úřad na žádost 
účastníka.
Operátoři musí všechny smyšlené 
události prověřit. Pokud se zneu-
žívání opakuje, provozovatel tele-

fonní sítě na žádost hasičů přístroj 
zablokuje. Volajícího už nezachrá-
ní ani anonymní SIM karta. Ope-
rátoři totiž na displeji vidí i výrobní 
číslo telefonu. Zlomyslné volání na 
tísňové linky se může hodně pro-
dražit. Český telekomunikační 
úřad může za takové volání uložit 
pokutu ve výši 100 000 Kč. V sou-
vislosti se zlomyslným voláním 
lze hovořit i o trestném činu „Po-
škození nebo ohrožení provozu 
obecně prospěšného zařízení“ dle 
§ 276 trestního zákoníku a trestné-
ho činu „Šířením poplašné zprá-
vy“ dle § 357 trestního zákoníku.

por. Bc. Růžena Dudková

Zneužití tísňových linek je trestným činem

Sto tisícům návštěv se blíží webový projekt, na kterém se podílí šluknov-
ská lesnická škola. Autorská databáze fotografií přírody si za dva roky 
své existence našla příznivce nejen v ČR, ale i v zahraničí. „Jako první 
se okruh našich návštěvníků začal objevovat ze sousedního Slovenska, ale 
dnes se již můžeme pochlubit, že díky sociálním sítím máme příznivce také 

Lesnická škola „vyvezla“
Šluknov na tři kontinenty

Pokračování na str. 2

Foto: Mgr. Lenka Líbalová
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V celé naší republice se již po něko-
lik let hovoří o problému nedostat-
ku lékařů, stomatologů a farma-
ceutů a nelékařských zdravotních 
pracovníků, především zdravot-
ních sester. Obdobná situace je 
i v Ústeckém kraji a poskytovatelé 
zdravotních služeb dlouhodobě 
řeší problém s nedostatkem zdra-
votnického personálu. 
Krajský úřad Ústeckého kraje se 
snaží být v této záležitosti nápo-
mocen. Dne 3. 9. 2014 byla Za-
stupitelstvem Ústeckého kraje 
schválena Strategie podpory zdra-
ví a rozvoje zdravotních služeb 
v Ústeckém kraji na období 2015 – 
2020. S tou je nedílně spojeno per-
sonální zabezpečení zdravotních 
služeb, jejich dostupnost a vyba-
venost a podpora vědy a výzkumu, 
zejména ve smyslu výchovy a vzdě-
lávání studentů zdravotnických 

Lesnická škola „vyvezla“
Šluknov na tři kontinenty
v Itálii, Anglii, Americe nebo třeba v Indii a Číně,“ popisuje situaci Roman 
Brož, jeden ze zakladatelů projektu.
Další spoluautor Michal Ryjáček prozradil, že také okruh spolupracu-
jících fotografů se za dva roky činnosti zněkolikanásobil, kdy dnes jde 
řádově o několik desítek spolupracovníků se společným zájmem o foto-
grafování přírody. Projekt se na počátku rozjel s devíti sty fotografiemi 
a v současnosti atakuje počet devíti tisíc fotek, které jsou volně přístupné 
pro nekomerční využití.
„Našim cílem je propagovat a vzdělávat v environmentální oblasti širo-
kou veřejnost, ale cílíme hlavně na žáky základních a středních škol, kde 
je podle nás osvěta nejpotřebnější,“ vysvětluje Roman Brož. Současně 
s různými fotografiemi z přírody, pestrost je dnes již obrovská, se dostá-
vá do povědomí široké veřejnosti také šluknovská lesnická škola, kterou 
projekt prezentuje nejen na celém území České republiky, ale i v mnoha 
zahraničních státech.
„Rozhodně nespíme na vavřínech a na projektu neustále pracujeme a neu-
stále rozšiřujeme náš tým spolupracovníků. Myslíme, že máme nakročeno 
správným směrem a zcela určitě budeme hledat další cesty, jak naši filo-
zofii o kráse a důležitosti poznání a ochrany přírody rozšiřovat mezi větší 
počet lidí,“ dodal na závěr Michal Ryjáček.  Projekt najdete na adrese: 
www.magicofnature.cz.

David Hlinka

Pokračování ze str. 1

Zápis budoucích školáků na 
ZŠ J. Vohradského proběhl jako 
tradičně v prostorách 1. stupně 
„malé školy“ v Žižkově ulici. Zde 
je přivítaly usměvavé paní uči-
telky, které formou rozhovoru 
a zadanými úkoly (např. popsat 
obrázek, rozlišit barvy, spočítat 
pastelky, nakreslit mužskou po-
stavu,…) prověřovaly školní při-
pravenost dětí. 
Paní učitelky během zápisu sledo-
valy, jak dítě komunikuje (slovní 
zásoba, výslovnost), zda je schop-
no se soustředit při řešení zada-
ného úkolu, jak drží tužku, jaká je 
úroveň jeho rozumových schop-

Poprvé ve školních lavicích
ností. Rodiče mohli samozřejmě 
zápisu svého dítěte přihlížet.
Za odměnu si pak děti odnesly 
malý dáreček, který pro ně vyrobi-
li naši žáci.
Moc se na budoucí prvňáčky tě-
šíme a přejeme, aby se jim v naší 
škole líbilo a dařilo.
Pro děti, které se nemohly z něja-
kého důvodu zúčastnit řádného 
termínu zápisu, proběhne doda-
tečný zápis do prvních tříd. Ten se 
bude konat 11. 2. 2016 od 14.00 
do 15.00 hodin v  ZŠ J. Vohrad-
ského Šluknov v ulici T. G. Masa-
ryka 678 (hlavní budova školy).

Mgr. Lenka Líbalová

Pomůže k nám stipendijní 
program přilákat zdravotníky?

škol a lékařských fakult. Stipen-
dijní program v Ústeckém kraji 
reaguje na potřebu posílení počtu 
zdravotnických pracovníků. Před-
stavuje souhrn pravidel a pod-
mínek pro zařazení studenta do 
tohoto programu a následné po-
skytování stipendia. Stipendium je 
určeno na prezenční (denní) stu-
dia na vybraných oborech lékař-
ských fakult vysokých škol v ČR. 
Po splnění všech kritérií a pod-
mínek je stanoveno stipendium 
částkou 50 tis. Kč pro akademický 
rok. Student je zavázán smlouvou 
s poskytovatelem stipendia a bu-
doucím zaměstnavatelem s tím, že 
bude vykonávat zdravotnické po-
volání lékaře v Ústeckém kraji na 
tolik let, na kolik mu bylo poskyt-
nuto stipendium. Více informací na 
www.kr-ustecky.cz. 

Eva Džumanová

Čerpání stovek miliard 
končí a zase začíná
Na základě podnětů od občanů 
ze Šluknovského výběžku zaslal 
předseda Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska a starosta města 
Jiříkov pan M. Maják, spolu se 
senátorem Z. Linhartem, dopis 
hejtmanovi Ústeckého kraje. 
Společně žádají o pomoc při 
řešení systémového zabezpeče-
ní stomatologické pohotovosti 
v oblasti celého regionu Šluk-
novska. V současné době mohou 
občané z naší lokality využívat 
pouze omezené možnosti střída-
vé zubní pohotovosti v Děčíně, 
přičemž s ohledem na vzdále-
nost je tato služba výrazně limi-
tována, především pak pro seni-

ory, osoby sociálně slabé a děti, 
kteří v mnoha případech musejí 
využívat často komplikované 
spojení hromadnými dopravní-
mi prostředky. Navíc společně 
také poukazují na specifické 
sociálně ekonomické prostře-
dí s vysokou nezaměstnaností 
a s tím souvisejícími dalšími 
negativními vlivy. V dopise je 
rovněž poukaz na zintenzivnění 
jednání o možnosti lepšího vy-
užívání (finanční dostupnosti) 
komplexní zdravotní péče spe-
ciálně v příhraničí ve spolupráci 
se Svobodným státem Sasko.

Miroslav Jemelka
asistent senátora

INFORMACE 
PRO RODIČE ŠKOLÁKŮ A PŘEDŠKOLÁKŮ

Prosíme rodiče školáků a předškoláků 

o vyplnění krátkého dotazníku 

v rámci sociologického průzkumu 

„důvěryhodnosti, dobré pověsti a prestiže školy“, 

který bude k dispozici 

na webových stránkách města 

v týdnu od 22. února - 26. února 2016. 

Pro rodiče předškoláků bude ve stejném termínu 

k dispozici krátký dotazník ve školkách. 

Jedná se o zpětnou informaci pro zřizovatele. 

Děkujeme za spolupráci. 
Eva Džumanová

Finanční úřad bude i letos v březnu 
úřadovat na šluknovské radnici

V rámci klientského přístupu finanční správy 
budou i v letošním roce probíhat v průběhu měsíce března 

výjezdy pracovníků územních pracovišť FÚ na vybrané obce, 
s cílem zajistit pomoc obyvatelům s podáváním 

daňového přiznání k daním z příjmů. 
Na Městském úřadu ve Šluknově (přízemí) si budou moci občané 

podávat daňová přiznání k daním z příjmů 
ve středu 23. března 2016 od 14.00 do 16.30 hodin.
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Vážení a milí spoluobčané,
vánoční svátky a začátek nového roku jsme prožili tzv. na blátě a opakova-
ně jsem slýchávala postesknutí, že se letos asi pořádné zimy ani nedočká-
me.  A dočkali jsme se. Je to velmi dobře, zejména pro přírodu a také pro 
děti, aby si užily zimních radovánek na sněhu. 
V současné době se intenzivně pracuje na sestavení rozpočtu na rok 2016 
a dovolím si Vás předběžně informovat o plánovaných investičních akcích 
ve městě. 
Co je v plánu opravit?
V předešlých letech proběhly jednotlivé etapy oprav po povodňových ško-
dách na Rožanském potoce v Království v celkové délce 2,3 km, včetně 
oprav některých mostků, lávek a vybudování nového zábradlí. I v letoš-
ním roce jsou plánovány práce na opravách dalších poškozených most-
ků a výstavba nového zábradlí v blízkosti komunikace z důvodu zvýšení 
bezpečnosti účastníků silničního provozu. V tomto roce dojde k zahájení 
oprav břehů Šluknovského potoka v Císařském. Investorem stavby bude 
Povodí Ohře, státní podnik, který je majitelem toků. Předmětem stavby 
bude rekonstrukce břehového opevnění, sanace výmolů ve dně potoka a 
úprava vedení koryta potoka do hydraulicky vhodnějšího tvaru. Dotčený 
úsek bude začínat v Císařském, v místě mostku u čp. 115. Celková délka 
opravovaného úseku bude 364 metrů. Po rekonstrukci koryta potoka by 
mělo dojít i k opravě lávek a mostků ve výše uvedeném úseku potoka. Tyto 
opravy budou již hrazeny z rozpočtu města.
V letošním roce je plánována II. etapa rekonstrukce náměstí Míru. Při re-
konstrukci bude vyměněn stávající litinový vodovod za nové vedení v plas-
tu (polyethylen). Dále proběhne rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
v ul. Fügnerova a rekonstrukce vodojemu na Křížovém vrchu. Rekonstruk-
ce vodovodu a kanalizace proběhne také na základě požadavků zástupců 
města, kteří na neuspokojivý stav často upozorňovali. 
Po schválení rozpočtu Krajského úřadu nám bude známo, zda bude roz-
hodnuto o pokračování rekonstrukce silnice II/266 (hlavní krajská komu-
nikace) ze Šluknova směrem na Císařský, a pak dále do Výběžku. O vývoji 
situace Vás budu informovat. Tato oprava bude přímo souviset s naším 
záměrem vybudovat nový chodník směrem na Císařský podél této komu-
nikace v celkové délce 1,2 km, včetně veřejného osvětlení. V lednu byla 
podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na vybudo-

vání tohoto chodníku. Jakým 
způsobem bude naše žádost 
vyřízena, Vás budu následně 
informovat také. Moc by-
chom si přáli, abychom dota-
ci obdrželi a mohli tak splnit 
mnohaleté přání občanů, 
kteří by nový chodník podél 
velmi frekventované komu-
nikace opravdu uvítali a bez-
pochyby by přispěl ke zvýšení 
bezpečnosti chodců.
Svatební obřady v roce 2015
Svatební obřady jsou oprav-
du významnou událostí pro 
novomanžele a jejich rodiny 
a také příjemnou pracovní 
náplní pro nás všechny, kteří 
se jich účastníme. Především 
krásné prostory Šluknovské-
ho zámku a zámecké zahrady 
jsou pro svatebčany opravu velkou motivací, aby právě zde prožili svůj vý-
znamný den. V roce 2015 bylo ve Šluknově uzavřeno 53 sňatků. Ty proběh-
ly nejčastěji na zámku, v zámecké zahradě i v obřadní místnosti Městského 
úřadu. Některé svatební obřady proběhly i na jiných místech – v restauraci 
U Karlů v Rožanech, na zahradě Villy Art a v Čítkově mlýně. Pro zajíma-
vost mohu uvést, že byly uzavřeny i mezinárodní sňatky – česko-španělský, 
česko-rumunský. V letošním lednu uzavřeli manželství čeští snoubenci ži-
jící v Austrálii a na léto je zamluven sňatek česko-anglický. Toto je opravdu 
raritní, o to více nás těší, že se o městě Šluknově ví a bude vědět i za hra-
nicemi naší země. Na letošní rok je již zamluveno 20 termínů na svatební 
obřady, zejména pak v letních měsících. Je to opravdu pozitivní reklama 
pro naše město a zájem ze strany snoubenců nás velmi těší.
A co popřát na závěr? Abychom se ze života a z lásky těšili i my všichni, 
kteří zrovna sňatek neplánujeme nebo jsme ho již dříve uzavřeli. 

Eva Džumanová

Znáte své zastupitele?
Najdete je na stránkách města

www.mesto-sluknov.cz
I Vy jim můžete položit svou otázku!

Nejprve několik slov na úvod:
V redakční radě jsme navrhli, že ve ŠN zkusíme otevřít novou rubriku – otáz-
ku pro zastupitele. Chtěli bychom, aby postupně vyjádřili své názory na si-
tuaci a život ve městě, aby promluvili o tom, co je zajímá, co se jim líbí nebo 
naopak, co jim chybí a co by chtěli změnit. Aby se projevili nejen okolo voleb, 
ale i během svého funkčního období. Otázky si zastupitelé mohou klást mezi 
sebou, ale mohou je čekat i od svých spoluobčanů, protože každý vlastně za-
stupuje svou skupinu voličů a měl by znát a prosazovat jejich zájmy. 

Zeptali jsme se za Vás: Otázka pro zastupitele

Jelikož návrh byl považován za zajímavý, stal jsem se jeho „první obětí“, 
protože jsem okamžitě dostal od Mgr. Aleny Müllerové následující otázku:
Pane Kořínku, je  o vás známo, že jste jeden z nejaktivnějších účastníků 
šluknovského kulturního života. Je Vás vidět na vernisážích, koncer-
tech, divadelních představeních, ale třeba i na sportovních akcích. Co 
Vás v poslední době z těchto akcí zaujalo nejvíce?
Především si myslím, že ve městě je spousta lidí, kteří jsou mnohem ak-
tivnější, než já, ale fakt je, že mě šluknovské kulturní akce hodně zajíma-
jí. Mám totiž radost z toho, že někdo něco umí a je ochoten se o to roz-
dělit s ostatními, mám rád i hezké věci i příjemnou a kvalitní hudbu. A to 
všechno se v našem městě dá najít. Je samozřejmé, že mé – nebo lépe moje 
a manželčiny – zájmy odpovídají naší věkové kategorii, ale jsme schopni 
vstřebat i současnou hudbu nebo trochu abstraktní výtvarné umění, i když 
tady si trochu vybíráme. A to, že jsme možná víc aktivní, je dáno i tím, že 
máme víc času, víc klidu a „fajnovosti“, které nám kultura přináší, si umí-
me i lépe vychutnat.
Zmiňoval jsem se o akcích, které nám jsou nabízeny. Aniž bych chtěl něko-
mu pochlebovat, tak musím říci, že odbor kultury a Kruh přítel vážné hud-
by nám toho nabízejí skutečně mnoho, a jak bývá zvykem si stále na něco 
stěžovat, tady k tomu moc důvodů není. Nemyslím jen nabídku „doveze-
ných“ pořadů a výstav, ale i záležitosti místní. Všechna vystoupení dětí, 

koncerty naší umělecké školy, loutkový a divadelní soubor, Šramlík, ale 
i místní malíře a fotografy, nakonec za místní považuji i rumburský Hra-
ničář nebo krásnolipskou Dykytu. Nabídka je opravdu široká a její kvalita 
vysoká a při nejlepší vůli není možné stihnout všechno.
Z toho vyplývá, jak je položená otázka záludná – co vyzvednout? Zatím 
jsme nezažili nic, co by nás vyloženě zklamalo, ale vybrat to nej! je těžké, 
ale zkusím to. Velkým zážitkem bylo vystoupení tenoristy Jakuba Pustiny 
a jeho klavíristy Jiřího Hrdého. Ukázali, že vážná hudba není jen „těžká 
a vážná“, ale že při správné interpretaci je příjemná, veselá a srozumitelná. 
Bylo potěšením sedět v sále mezi spokojenými posluchači a poslouchat, jak 
známé skladby zpívají (nebo v mém případě bručí) společně.
Druhou radostí bylo vystoupení Cimbálové muziky Bohuslava Eliáše. 
I když jsou muzikanti z Liberce (možná z Liberce – Pavlovic!), přinesli 
nádhernou pohodu a spokojenost. Je pravda, že se dnes cimbálovky v mé-
diích neobjevují, ale plná půda lidí ze Šluknova a okolí, a nakonec zase spo-
lečný zpěv a tanec ukázaly, že to zdaleka není žánr, který by měl zaniknout.
A vždycky mě potěší divadelní představení Hraničáře. Pochopitelně to není 
Vinohradské divadlo, ale nadšení herců i výběr titulů mě plně uspokojuje.
Jsem rád, že Šluknov má pro kulturu jak pochopení a příznivce, tak i pro-
story, kde se dá provozovat. Vždycky jsem tvrdil, že kultura a sport si na 
sebe nemohou vydělat a je třeba je z města podporovat. To se snad daří.

Ing. Milan Kořínek
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Ve slavnostní den, 25. ledna 2016, jsme se společně s ředitelem Střední les-
nické školy a Střední odborné školy ve Šluknově, panem Mgr. Bc. Rudol-
fem Sochorem, vedoucím skupiny DofE Bc. Zdeňkem Plevou a se studenty 
naší partnerské školy v rámci projektu DofE, Střední umělecko-průmyslo-
vé školy sklářské Kamenického Šenova, zúčastnili slavnostního předávání 
bronzových ocenění pro studenty, kteří v rámci zmiňovaného programu-
DofE, rozvíjeli v různých oblastech činnosti svůj talent, věnovali se sportu, 
dobrovolnictví a zúčastnili se dobrodružné expedice v Krušných horách.
Slavnostní ceremoniál, který proběhl v Praze v galerii Louvre, moderoval 
bývalý ředitel programu DofE pan Ondřej Lochman a zahájil ho svým 
proslovem jeho současný ředitel pan Tomáš Vokáč. Současně s námi se 
slavnostního předávání zúčastnili i studenti z dalších středních škol České 
republiky, kteří stejně jako my, získali bronzové nebo stříbrné ocenění. 
Samotné ocenění spolu s certifikátem a srdečným blahopřáním jsme pře-
vzali z rukou paní Heleny Felix, výkonné ředitelky společnosti Alkham a.s. 
a Lady Luisy Abrahams, golfové šampionky, která program DofE přivedla 
do ČR.

Slavnostní předávání bronzových ocenění programu 
DofE v galerii Louvre

Dle nové obecně závazné vyhlášky 
města Šluknova č. 3/2015, kterou 
se stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů a systém nakládání se stavebním 
odpadem na území města Šluknov, 
se mohou všichni občané města 

Přihlaste se do systému adresného třídění
biologicky rozložitelného odpadu

Šluknova  přihlásit do systému 
adresného třídění biologicky 
rozložitelného odpadu. To sa-
mozřejmě platí i pro obyvatele 
bytových a panelových domů. 
Jak se do systému přihlásit: vy-
plněním předtištěného formu-
láře v kanceláři odboru rozvoje 
a životního prostředí (dále jen 
ORŽP) na MěÚ ve Šluknově - 
I. patro, dveře č. 10. 
Jaký biologicky rozložitelný 
odpad třídit:

Text a foto: Jiří Svoboda

Hasiči 412 386 150 (jednotka 

SDH) nebo 950 437 011 (jednotka 

HZS Šluknov)

Ústředna MěÚ 412 315 331

Fax MěÚ 412 315 324

RIC 412 332741

Dům kultury 412 386 219

DPS 412 358 411

MŠ Žižkova 412 386 214

MŠ Svojsíkova 412 386 260

Městská knihovna 412 386 968

Městská ubytovna 412 386 634

Stadion 730 511 156

Technické služby 412 386 202

ZŠ Žižkova 412 386 406

ZŠ J. Vohradského 412 386 395

Dětský lékař MUDr. Vejl 

412 386 283

MUDr. Jasa 412 386 005

MUDr. Straka, MUDr. Prejzek 

412 386 274

Lékárna Herba 412 386 515

Lékárna, nám. Míru 412 386 626

Česká pošta 412 386 435-6

Česká spořitelna 956 732 560

GE Money Bank 412 386 453

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

zbytky z údržby zeleně a zahrady:
- tráva, drny, listí, piliny, zbytky 
rostlin, kořeny a listy zeleniny, kvě-
tiny, shrabky ze záhonů, mechu 
z trávy, zemina z květináče, větve 
z řezu keřů i stromů  nejdříve na-
stříhat nebo zpracovat štěpkova-
čem), spadané ovoce (prokládat 
trávou a řezem z keřů
biologicky rozložitelný odpad vznik-
lý provozem domácnosti a to zejmé-
na:

- ovocné a zeleninové odpady, ká-
vové a čajové zbytky, slupky z ovoce 
a zeleniny, kůru  citrusových plodů, 
papír znečištěný potravinami, pa-
pírové ubrousky, vaječné skořápky, 
skořápky ořechů, uvadlé květiny, 
vychladlý popel ze spalování dřeva
Jak biologicky rozložitelný odpad 

třídit: do speciální hnědé nádoby, 
kterou získáte na základě smlou-
vy v technických službách nebo 
do speciálních pytlů, které budou 
označeny vaším příjmením a číslem 
popisným a obdržíte je v kanceláři 
odboru rozvoje a ŽP MěÚ ve Šluk-
nově, dveře č. 10.
Kam označené pytle odkládat: do 
speciální hnědé popelnice umístěné 
v blízkosti vašeho bydliště případně 
k černé popelnici (kontejneru) ve 

stanovený termín svozu.
Termín a četnost svozů biologic-
ky rozložitelného odpadu: hnědé 
popelnice budou vyváženy 1× za 14 
dní – každý sudý týden v období od 
dubna do poloviny listopadu (dle 
povětrnostních podmínek) – bude 
upřesněno v tisku. Svoz pytlů bude 

probíhat ve stejném termínu.
Sleva z poplatku dle vyhlášky 
č. 4/2015 o místním poplatku 
za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů: nárok 
na slevu vzniká rok následující 
po přihlášení se do systému 
Sleva činí: 120 Kč za osobu 
a rok.
Kdo má na slevu nárok: po-
platníci - členové domácnosti, 

jsou-li uvedeni na formuláři.
Lze slevy kombinovat: nelze! Lze 
uplatňovat pouze jeden druh slevy.
Na Vaše dotazy vám rádi odpoví-
me na tel. č. 412 315 315 / Božena 
Naňáková; e-mail: nanakova@
mesto-sluknov.cz; osobně na odbo-
ru rozvoje a ŽP MěÚ ve Šluknově 
(úřední dny pondělí a středa 8.00 – 
11.30, 12.30 – 16.30 hodin).

Božena Naňáková
Odbor rozvoje a ŽP MěÚ

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

e-mail: vyskocil@mesto-sluknov.cz

Policie ČR Šluknov
 č. tel.: 412 386 333, 974 432 751, 158

e-mail: krpulk.uo.dc.oo.sluknov@pcr.cz
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Schůzka starostů Pětiměstí v Op-
pachu zahájila šestnáctý rok exis-
tence tohoto neformálního svazku 
českých a německých měst. Schůz-
ka byla rovněž první po volbách sta-
rostů v Německu, které znamenaly 
změnu v Sohlandu a právě v Oppa-
chu. Proto Mgr. Džumanová přiví-
tala za českou stranu v kolektivu pí 
Sylvii Hölzel, která po čtrnácti le-
tech vystřídala v čele města Stefana 
Horniga.
Protože v současnosti spočívá 
vzájemná spolupráce především 
v realizaci projektů na podporu 
turistického ruchu a vzájemného 
poznávání, věnovala se pracovní 
část jednání právě těmto záležitos-
tem. Zajímavá a podstatná byla pro 
Šluknov především dvě témata.
První – projekt Euroregionu Nisa 
zaměřený na výstavbu rozhleden. 
Město Šluknov je k podání žádosti 
připraveno. Nabídka byla předlože-
na i obcím a městům na německé 
straně. Zajímavé bylo, že výstavbu 
nových rozhleden nepožadují, pro-
tože výstavba nových rozhleden 
u nich proběhla zhruba před 10 až 

Spolupráce v rámci Pětiměstí pokračuje šestnáctý rok

15 lety. V současné době by měli 
zájem o rekonstrukci stávajících 
rozhleden, úprav jejich okolí a pří-
padné propojení turistickými a na-
učnými stezkami. Zástupci měst 
a obcí se k této záležitosti sejdou 
spolu se zástupcem Euroregionu 
Nisa ke společnému jednání.
Druhé – nová starostka Oppachu se 
vrátila k tématu spojení Šluknova 

a Oppachu, které se poprvé projed-
návalo už před několika lety a pro 
jehož realizaci tehdy nebyly přízni-
vé podmínky a pochopení jak na 
české, tak na německé straně. Dnes 
je situace jiná, díky společnému 
úsilí se udělal velký kus práce pro 
setkávání a pro zvýšení přitažlivosti 
pro turisty a pamětníky na Fukově, 
a právě od občanů Oppachu vyšel 

požadavek vybudovat cyklostez-
ku spojující obě města právě přes 
Fukov. Stávající komunikace je ve 
vlastnictví Ústeckého kraje a lze se 
domnívat, že na její rekonstrukci 
určitě Krajský úřad finanční pro-
středky nevyčlení. V současnosti ji 
používají pro svou těžkou techniku 
Lesy České republiky i zemědělci, 
kteří na Fukově hospodaří. Určitou 
teoretickou možností by bylo z čás-
ti podélné komunikace vybudovat 
cyklostezku, která by navazovala 
na cyklostezku v Oppachu a došlo 
tak jejich propojení. Zatím však ne-
proběhla žádná jednání a není při-
pravena žádná dokumentace. Toto 
je pouze vize a jen první náznak 
a téma k zamyšlení do budoucna. 
Pravdou je, že by to byl velmi pozi-
tivní přínos pro podporu přeshra-
niční turistiky a další spolupráce.
Starostové dál probrali kalendář 
už tradičních společných akcí pro 
tento rok a dohodli se na dalším se-
tkání v březnu, tentokrát v Neusal-
ze-Sprembergu.

Text: Eva Džumanová
Foto: Milan Kořínek

Probouzím se v sobotu 23. ledna 
do nádherného zimního rána, va-
řím si do termosky čaj, chystám 
svačinu a těším se. Paní Helga 
Hošková mi pomohla zajistit mís-
to v poznávacím výletu po bet-
lémech – či chcete-li jesličkách 
– u nás ve Šluknovském výběžku. 
Musel jsem zapátrat v paměti i li-
teratuře, abych si alespoň trochu 
upamatoval, kdy a kde se u nás jes-
ličky objevily poprvé. Vůbec první 
betlém u nás představili veřejnosti 
v pražském kostele Sv. Klimenta 
u Karlova mostu v roce 1560 jezui-
té. Jeho původní podobu, bohužel, 
neznáme, ale díky němu se rozši-
řovaly jesličky do dalších a dalších 
kostelů. Do domácností jesličky 
pronikly až díky císaři Josefu II., 
který je svou reformou vykázal 
z chrámů. Prostý český lid si však 
své jesličky nechtěl nechat vzít, 
a tak se staly součástí výzdoby vá-
nočních interiérů jak ve městech, 
tak na vesnicích.
Ale k dnešnímu výletu… Scházíme 
se na vlakovém nádraží ve Šluk-
nově a odjíždíme vlakem v 8.20 h 
do Rumburka. Pořadatelem je to-
tiž České Švýcarsko o.p.s. a sraz 

S poznávacím zájezdem 
po betlémech výběžku

všech účastníků je v Loretě. První 
betlém. Všichni se obdivujeme ši-
kovnosti našich předků – jen těžko 
lze rozeznat rozdíl mezi modely 
budov a malbou.
Pokračujeme do baziliky Panny 
Marie Pomocnice křesťanů ve Fi-
lipově. Již bazilika sama o sobě 
je impozantní, jesličky s figurka-
mi (či spíše figurami) vysokými 
i 80 cm dojem pouze dotvrzují. 
Chtěl bych pouze upozornit, že 
v letošním roce si Filipov připomí-
ná 150 let poutní tradice, a bude 
proto pořádáno mnoho zajíma-
vých akcí. Doporučuji.
Ve šluknovském kostele nás při-
vítal pan farář Pavel Procházka. 
Podívali jsme se i k němu na faru. 
Dovolil nám dokonce i fotogra-
fovat, ovšem jeho motto „je třeba 
vstřebat atmosféru, ne si doma 
prohlížet fotky“, si budu pamato-
vat. Něco na něm totiž je!
Následuje opět přesun autobu-
sem - Lipová. Začínáme v „Íčku“ 
- před budovou je dřevěný betlém 
v (téměř) životní velikosti. V kos-
tele svatých Šimona a Judy jsem 
bohužel chyběl – z čistě osobních 
(fyziologických) důvodů. 

Kostel svatého Michaela Archan-
děla v Dolní Poustevně a jeho jes-
ličky mě osobně nadchly. Navíc 
zde ještě měli překrásný dozlatova 
laděný vánoční strom. Trochu mě 
zarazila informace o tom, že bet-
lém v tomto kostele je méně „umě-
lecký“- mně osobně se líbí!
A pokračujeme do Mikulášovic. 
Ve zdejším kostele je výstava bet-
lémů – od nejmenších papírových 
po jesličky s modelovou železnicí 
do stanice „Betlém“ (práce dětí 
mikulášovické farnosti). Škoda, že 
musíme odjíždět – od 15 h se zde 

představí místní (v širokém oko-
lí známý) Vilémovský chrámový 
sbor.
A návrat do Rumburku.  My, Šluk-
nováci, vystupujeme u nás (pro-
miňte, tedy ve Šluknově). Jsme 
opravdu plni dojmů – organizáto-
rům patří velký dík. Autobus od-
jel vždy, kdy měl, všude jsme měli 
dveře otevřené, příprava průvod-
kyň na jedničku. Jen snad jednu 
malou poznámku na závěr. Všude, 
kde jsme dnes byli, je krásně. Ale 
u nás, ve Šluknově, je to nejlepší!

Text a foto: Jiří Mikisch
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Nový rok 2016 vstoupil plně do 
našich životů a jak to tak bývá, tra-
dičně se ohlédneme za tím, co jsme 
společně zažili v našem krásném 
zámku.
Jak víte, snažíme se, aby Šluknov-
ský zámek nebyl jen standardním 
druhem zámku, kam zavítají tu-
risté, aby se dozvěděli něco o jeho 
historii a prohlédli si jeho exponáty. 
Snažíme se, aby byl akčním zám-
kem. Aby jak dospělí, tak i děti měli 
vždy možnost přijít a něco nového 
u nás zažít.
A že Vás nebylo málo, kdo této mož-
nosti využil. 33 529 lidí navštívilo 
v roce 2015 Šluknovský zámek. 
V roce 2014 to bylo 30 896 návštěv-
níků, takže jsme pokořili loňský 
rekord o 2 633 lidí. 12 405 návštěv-
níků dorazilo na výstavy, kulturní 
akce, prohlídky a podobně, 2 523 
na internet a 18 601 do Informační-
ho centra pro radu, službu či dárek.
Největším lákadlem v loňském roce 
byly rozhodně výstavy. Vystřídalo 
se u nás 11 výstav a jedna zde do-
konce našla svůj domov – Braben-
ci a létající stroje pana Vítězslava 
Fischera. Nejúspěšnější výstavou 
byl Svět kostiček – na lego staveb-
nice dorazilo 3 250 návštěvníků. 
Druhou nejúspěšnější pak byla vý-
stava Mudlům vstup povolen, aneb 

Rok 2015 ve Šluknovském zámku byl ve znamení 
úspěšných akcí, výstav a úsměvů na tváři

Informační centrum ušlo opět velký kus 
své plánované cesty. 29. dubna roku 2014 
jsme získali za usilovnou práci certifikát 
prvního stupně Českého systému kvality 
služeb. Tento certifikát se uděluje za dodr-
žování zásad řízení kvality, kterou posky-
tuje informační centrum svým návštěvní-
kům. Filosofií tohoto systému je poznání 
potřeb zákazníka a neustálé zlepšování 
kvality poskytovaných služeb v organiza-
cích.
Nicméně, jak samotný název vypovídá, 
jednalo se o první stupeň. 30. listopadu 
dnes již loňského roku jsme se posunuli 
opět o velký kus dopředu, protože jsme 
splnili podmínky pro II. stupeň a úspěšně 
jsme zavedli kvalitu poskytovaných služeb 
do své každodenní činnosti.
A v čem získání certifikátu spočívalo? 
Z kolektivu v informačním centru byl vy-
brán pracovník, který byl jmenován Tre-
nérem kvality. Navštívil školení a následně 

poznejte svět Harryho Pottera, kte-
rou shlédlo 1 933 lidí.
Nejen výstavy probouzely náš zá-
mek k životu… 4 divadla, 13 kon-
certů, Zámecké slavnosti, zabijač-

ky, pálení čarodějnic, Lesnický den, 
Den Země, Free park a spousta dal-
ších akcí, ať uvnitř či venku.
Své úspěchy sklidilo i informační 

centrum. Rozšířili jsme nabídku 
služeb pro turisty v rámci Českého 
systému kvality služeb, od kterého 
jsme získali certifikaci 1. i 2. stup-
ně. Nakoupili spoustu nového zbo-

ží a rozšířili také sortiment propa-
gačních materiálů.
I náš zámek doznal spoustu změn. 
Zvenku je nasvětlen, takže lidé 

mohou bezpečně procházet. Na 
zámeckém schodišti se pomalu 
rozrůstá velmi početná sbírka lo-
veckých trofejí. Ve druhém patře 
tvoříme nový prohlídkový okruh. 
Stávající lesnickou a vojenskou ex-
pozici nahradí nová část prohlídky, 
která bude směřována na každo-
denní život lidí v prvorepublikové 
době. Je to právě období poslední-
ho majitele šluknovského panství 
– Ervína Leopolda Nostitze Rie-
necka. Místnosti jsou vymalované, 
zčásti již vybavené exponáty a tvoří 
se nový text prohlídky. Moc se na 
novou prohlídku těšíme. To vše 
bude k vidění už v dubnu  letošní-
ho roku. Proto neváhejte a dorazte, 
zaručeně se dozvíte spoustu nových 
informací.
Rok 2015 byl pro nás velice úspěš-
ným. Ráda bych poděkovala za-
stupitelům města, kteří schvalují 
rozpočet, díky kterému můžeme 
pořádat akce, výstavy a vybavovat 
zámek exponáty. Také kolegyním, 
které zajišťují realizaci a chod celé-
ho zámku. A samozřejmě také Vám, 
protože Vy jste Ti, pro které vše dě-
láme.
A co na závěr? Jedno drobné přání. 
Ať je rok 2016 alespoň stejně tak 
úspěšný, jako ten rok s pětkou na 
konci.

Regionální infocentrum 
získalo nový certifikát

začal zavádět prvky ČSKS do provozu. 
Následovalo zaslání přihlášky a stanove-
ní Plánu opatření, ve kterém byly sepsány 
kroky, které měly zlepšit chod informační-
ho centra. Na jeho základě společnost vy-
pracovala 2 druhy dotazníků. Dotazníko-
vé šetření bylo provedeno u ,,baťůžkárů“ 
a rodin s dětmi. Certifikační místo z těchto 
dotazníků zpracovalo zprávu a samo si 
chod infocentra vyzkoušelo v rámci mys-
teryshoppingu (tajné kontroly). Trenér 
kvality poté zpracoval nový Plán opatření 
na základě zjištěných výsledků z dotaz-
níkového šetření a mysteryshoppingu. 
A jelikož hodnocení bylo kladné, posunuli 
jsme se zase o jeden stupeň výš.
Tím však naše cesta rozhodně nekončí, 
protože certifikace v systému je závazkem 
organizace, že je připravena neustále zlep-
šovat kvalitu poskytovaných služeb. A to, 
zda své závazky plní, je pravidelně kontro-
lováno.

Foto: Ladislav Bilka
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Víte, že...
…na nástěnkách v hlavní hale 
Šluknovského zámku můžete vidět 
výstavu ,,Malí, velcí stavitelé a ar-
chitekti Šluknovského výběžku“? 
Jsou připraveny i malé stavebnice 
pro děti a vstupné je zdarma.

Za RIC stránky připravila 
Bc. Andrea Přidalová

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

Jako každý zimní měsíc, tak i v úno-
ru ožije naše zámecká půda. Tento-
krát jsme se dost odvázali a věříme, 
že díky tomu mezi nás přilákáme 
i mladší návštěvníky. Na zámeckou 
půdu tentokrát zavítá reggae-ska-
-dub’n’basskapela ,,RastafidliOr-
kestra“.
Kapela s báječnou zpěvačkou, 
zpívajícím organistou, mohutnou 
dechovou sekcí, jízlivou kytarou, 
nekompromisní rytmickou sekcí 

Zveme Vás na pohádku
Zámeckou zabijačku a masopustní 
průvod již máme za sebou a zbývá 
nám poslední akce, která je tento-
krát věnovaná našim nejmenším.
Divadlo Kapsa Andělská Hora 
k nám na zámek přijede 13. úno-
ra v 15.00 hodin se svou ,,Maso-
pustní pohádkou ze zahrádky“. 
Jak už samotný název představení 
napovídá, tato pohádka děti zavede 
na únorovou zahrádku a seznámí 
je vtipnou a nenásilnou formou 
s masopustními zvyky a únorovou 
zahrádkou. 
Délka představení je 45 minut a je 
určeno pro děti od 3 do 100 let. 
Rodinné představení, kde se určitě 
nikdo nebude nudit.
Vstupné: 
70 Kč/dospělí a 30 Kč/děti

Přijďte na výstavy
do 29. 2. 2016 

„DRÁŽĎANY“ 
do 27. 3. 2016 

„VEDEM Terezín“
do 31. 3. 2016 

 „Portréty Jiřího Blažka“
do 1. 4. 2016 

„Malí velcí stavitelé 
a architekti 

Šluknovského výběžku“

RastafidliOrkestra, 
to není jazykolam

a ďábelskými perkusemi. Skladby 
vlastní produkce míchající reggae, 
ska, dub, jazz, drum’n’bass a latino 
prokládá jamajskými a jazzovými 
klasikami v nestandardních aran-
žích.
RastafidliOrkestra to na zámec-
ké půdě rozhýbou svou živelností 
12. února 2015 od 19.00 hodin. 
Nebude samozřejmě chybět ani 
milé prostředí a zámecká čajovna.
A pozor! Počet míst je omezen, 

proto doporučujeme rezervaci pře-
dem. Stačí pouze zavolat do Re-
gionálního informačního centra 

a lístky si vyzvednete v den konání 
akce. 
Vstupné: 70 Kč

Jak se Vám líbilo ,,Jak se Vám líbí?“ 
Poprvé v roce 2016 ožila naše zá-
mecká půda, a to tentokrát pod 
taktovkou Divadelního klubu Jirá-
sek z České Lípy. Připravili jsme si 
pro Vás Shakespearovu hru ,,Jak se 
Vám líbí“. Její podání bylo netra-
diční, rozhodně nemůžeme říci, že 
se jednalo o klasiku. Herci hráli bez 
rekvizit a kulis. Ztvárnili řadu po-
stav hlavních, postaviček vedlejších 
ale také zvířata, stromy a prostředí. 
Právě tímto způsobem hry se vráti-
li do 16. století a do tolik v té době 
známého divadla Globe.
Námětem byla zamilovanost, pro-
blémy s láskou, téma moci a korup-
ce. Herci byli také velice aktuální 
a naráželi na problémy současné 
doby, které trápí nejen nás – obyva-
tele Šluknova.

POZVÁNKY

Celkový večer se nesl v humorném 
tónu a téměř všem 80 návštěvní-

kům vyloudil úsměv na tváři. A za 
to jsme moc rádi.

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 hodin

Foto: Marek Douša
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Po celou dobu své existence se 
rumburské gymnázium zaměřuje 
na to, aby důkladně připravilo své 
žáky pro jejich další studium v ce-
lém spektru vysokých škol.  Již od 
2. ročníku studia si mohou studenti 
volit jeden ze čtyř tematicky za-
měřených studijních bloků, podle 
toho, na který typ vysoké školy by se 
v budoucnu chtěli přihlásit.  Jedná 
se o blok přírodovědný, humanitní, 
jazykový a matematicko-technický. 
O smysluplnosti rozdělení výuky 
do čtyř bloků svědčí úspěchy ab-
solventů při přijímacím řízení na 

Kdo si hraje, nezlobí aneb Postav si svého robota                          
GYMNÁZIUM 

RUMBURK

FAKULTNÍ ŠKOLA 
UNIVERZITY 

J. E. PURKYNĚ

vysoké školy. Letos např. nastoupi-
lo na vysoké školy 90% absolventů, 
největší část na vysoké školy ekono-
mické (22%), stejný počet pak na 
vysoké školy technické a přírodo-
vědné (22%). Další studenti (13%) 
našli uplatnění na humanitních 
vysokých školách, ostatní pak na 
vysokých školách pedagogických, 
vojenských, sportovních a jiných. 
Dnešní článek se věnuje právě 
posledním úspěchům matematic-
ko-technického směru na škole. 
Rumburské gymnázium otevřelo 
v letošním školním roce jako no-
vinku kroužek robotiky. Vedou ho 
Ing. Jaroslav Klinský a Mgr. Ro-
bert Seifert. Členové kroužku se už 
po necelých dvou měsících práce 
zúčastnili Robosoutěže 2015 pro 
střední školy. Tu pořádá Katedra 
řízení ČVUT FEL Praha. Tříčlenné 
týmy mají za úkol postavit a na-
programovat robota ze stavebnice 
LEGO® MINDSTORMS® tak, 
aby splnil zadaný úkol. Letošním 
úkolem bylo projet hrací plochu 
a uhasit požáry představované čer-

veným světlem. Konstrukce i na-
programování robota bylo na umu 
členů týmu. Naše dva týmy (An-
NiTy - Andrea Svatošová, Nikola 
Gottlieberová a Kristýna Zahejská 
a Spalovač - Jan Koštejn, Tomáš 
Brandejský a Vojtěch Janeček) se 
úspěšně probojovaly až do semifi-
nále a při naší první účasti obsadily 
5. – 8. místo z 21 týmů, což je výteč-
ný výsledek, vzhledem k možnosti 
práce pouze na zapůjčených sta-
vebnicích z ČVUT FEL a krátkému 

času existence kroužku. 
Do podobné zájmové oblasti spa-
dá také soutěž Bobřík informatiky, 
kterou pořádá již osmým rokem 
Jihočeská univerzita České Budě-
jovice. Soutěžící vyplňují interak-
tivní test na počítači ve webovém 
prohlížeči. Otázky nevyžadují 
žádné „speciální“ informatické do-
vednosti. Jedná se o úkoly z oblasti 
porozumění informacím, řešení 
logických problémů, algoritmizace 
a užití informačních technologií 
v praktickém životě. Krajské kolo 
je určené pro 30 nejúspěšnějších 
řešitelů daného kraje a gymnázium 
bude letos zastupovat 8 žáků, což je 
více než čtvrtina účastníků.
Řada studentů se zapojuje i do 
dalších matematicko-technických 
soutěží, např. do Turnaje mladých 
fyziků, Fyzikální, Astrofyzikální či 
Matematické olympiády, do soutě-
že Junior náboj, Pythagoriága, Ge-
nius logicus aj. I v nich získali žáci 
Gymnázia Rumburk za poslední 
léta řadu úspěchů v krajských i ce-
lostátních kolech.

Ing. Jaroslav Klinský

Téměř padesátka žáků devátých 
tříd si přišla vyzkoušet na šluk-
novskou lesnickou školu přijí-
mačky na nečisto. „Jde o pro-
gram, který jsme s úspěchem 
zavedli před několika lety a jeho 
cílem je dát možnost všem ucha-
zečům o středoškolské studium 
vyzkoušet si dopředu přijímací 
zkoušky,“ vysvětluje ředitel školy 
Rudolf Sochor. 
Šluknovská střední škola, stejně 
jako v letech minulých, připra-
vila opět tři termíny. Lednový již 

Pět desítek „deváťáků“ vyzkoušelo přijímačky na nečisto
proběhl, zbývající dva proběh-
nou 20. února a 19. března. 
Rudolf Sochor ještě podotkl, že 
tento program není nastaven 
pouze pro uchazeče o studium 
na lesnické škole, ale vyzkoušet 
si své znalosti mohou i studenti, 
kteří se budou ucházet o přijetí 
na jinou střední školu. Zajímavé 
v tomto hledu také je, že celé tři 
desítky rodičů byli ve Šluknově 
poprvé v životě, právě za účelem 
budoucího studia jejich ratolestí 
na šluknovské střední škole.

„Reakce mladých lidí, jež si naše 
přijímačky na nečisto vyzkouší, 
jsou velmi pozitivní a to nejen od 
žáků samotných, ale také od jejich 
rodičů. Musím říci, že v těchto 
třech kolech dokážeme studenta 
na budoucí přijímací řízení kva-
litně připravit,“ řekl zástupce 
ředitele školy pro teoretickou vý-
uku Roman Brož. 
Při každém přijímacím řízení 
hrají velmi důležitou roli nejen 
kvalitní teoretické znalosti, ale 
také momentální psychická po-

hoda. Oba tyto faktory lze při-
jímačkami na nečisto pozitivně 
ovlivnit a v mnoha případech 
se to opravdu stává. „Uchazeči 
o studium na středoškolské úrov-
ni jsou po zvládnutí zkoušky na 
nečisto mnohem více sebevědomí 
a vědí, co od přijímacího řízení 
mohou očekávat,“ uzavřel Rudolf 
Sochor.  Více informací k tomuto 
vzdělávacímu programu najdete 
na webové stránce www.lesnicka-
-skola.cz.

David Hlinka

Krabice od bot mají dlouholetou 
tradici, sbírka byla jako první rea-
lizována ve Spojených státech a ná-
sledně v Západní Evropě. A o co 
vlastně jde? Smyslem této akce je, 
že děti pomáhají dětem.
Ne každá rodina si může dovolit ku-
povat svým dětem vánoční dárky. 
Děti, které tuto skutečnost nezaži-
ly, mají sociální cítění a jsou ochot-
ny připravit svým vrstevníkům 
z chudších rodin tzv. krabici od bot 
plnou vánočních dárků. Krabice 
jsou vždy označeny pohlavím dítě-
te a věkovým rozmezím, pro koho 
je určena. V těchto krabicích jsou 
smysluplné a užitečné dárky jako 

např. oblečení, hygienické potřeby, 
školní pomůcky, drobné sladkosti 
a hračky.
Jako v předešlých letech, tak i v roce 
2015 jsme měli možnost týden před 
vánočními svátky potěšit děti ze 
sociálně slabých rodin také u nás 
ve Šluknovském výběžku, kde bylo 
rozdáno přibližně 350 dárkových 
krabic. Iniciátorem této akce je Di-
akonie Českobratrské církve evan-
gelické. Koordinace na Šluknovsku 
se ujala Kostka Krásná Lípa, která 
oslovila různé organizace a zajistila 
svoz do zázemí a následně roztří-
dění krabic dle požadavků sociál-
ních a terénních pracovníků. Tímto 

bychom chtěli poděkovat dárcům 
vánočních krabic od bot a to stu-
dentům Gymnázia Rumburk a paní 
učitelce Dagmar Fohlové, dětem 
ze Základní školy v Dobříši a Ev.–
Luth. Dietrich–Bonhoeffer–Kir-
chgemeinde Chemnitz. Za Kostku 
krabice předávali pracovníci Soci-
álně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi, Terénního programu a dále 

pracovníci TeenChallenge, Města 
Šluknov – sociální odbor, Města 
Rumburk – sociální odbor, Cedru – 
komunitní spolek, Oblastní charity 
Rumburk a Integrovaného centra 
Horní Poustevna.
Tímto všem velice děkujeme.

Za komunitní centrum Kostka 
Krásná Lípa

Ilona Weinerová

Když děti pomáhají dětem Kostka Krásná Lípa, p.o.
Masarykova 1094/4
407 46 Krásná Lípa

telefon: +420 412 354 844
kostka@krasnalipa.cz

http://kostka.krasnalipa.cz
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Konečně jsme se dočkali trochy sněhu a mohli jsme si zasáňkovat a vyrobit 
pár ledových ozdob, které jsme si, tak jako každý rok, pověsili na zahradě. 

S Pepou na jižní pól za ostatními tučňáky 

A také jsme se vydali s tučňákem Pepou na jižní pól za ostatními tučňáky. 
Děti měly připraveny sluneční úkoly, které je každým dnem posouvaly blíže 
k Tučňákovu. 

Procvičily si například jemnou motoriku, početní řadu, princip posloup-
nosti, samy hledaly řešení, dověděly se mnoho nového o životě tučňáků. 
Hlavně si však užily legraci při plnění úkolů a radost z nalezení Tučňákova, 
kde na ně čekala odměna. 

Sníh však brzy roztál a my jsme si poslední hromádky donesli do školky, 
kde jsme zkoumali jeho vlastnosti. Když děti zjistily, kolik je ve sněhu scho-
vané špíny, prohlásily, že už ho nikdy jíst nebudou ... 

Foto a text: Hana Princová

Sněhuláky jsme si „postavili“ z marcipánové hmoty, ve které žádná špína 
není, a tak si na nich děti mohly bez obav pochutnat, skládali jsme je z ge-
ometrických tvarů a také jsme je „postavili“ z dětí za doprovodu „sněhu-
lácké“ písničky. 

Doufáme, že si letos sníh ještě užijeme, ale teď se již musíme připravovat 
na masopustní veselici ...
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Při bruslení na Duze jsme se hodně nasmáli
V lednu se konalo další kolo Duhy 
– tentokrát na zimním stadionu 
ve Varnsdorfu.
Na Duze se mi líbilo hlavně pro-
to, že ráda jezdím na bruslích. 
Z disciplín mě nejvíc bavil hokej 
a štafeta. Ve štafetě jsme asi také 
byli lepší než v hokeji. Hokej byl 
hodně dobrý a vtipný. Při brus-
lení jsme se hodně nasmáli. Nej-
míň ze všeho mi šla střelba na 
branku, protože jsem trefila jen 
tři puky z pěti. Nejlépe mi šla šta-
feta. I když jsme byli šestí z osmi, 

Foto: Renáta Parkmanová

tak si myslím, že jsme byli dobří. 
Optimismus se nás držel po celou 
dobu soutěže. Hodně jsme padali 
a tomu jsme se i smáli. Nejdříve 
jsme si mysleli, že to bude lehké, 
ale potom jsme, bohužel, zjistili, 
že to tak jednoduché asi nebude. 
Na to, že jsme amatéři, jsme to 
zvládli dobře. I když už se nesou-
těžilo, dál jsme hráli hokej. Na 
konci jsme byli rádi, že jedeme au-
tobusem. Tahle Duha se mi líbila 
ze všech nejvíc.

Kristýna Gallová, 7. B 

Foto: Mgr. Petr Tomanec

Sál plný dětských úsměvů - to bylo představení od Rolničky
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Foto: Mgr. Petr Tomanec

Zabijačkové hody a masopustní průvod městem
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V městské knihovně probíhá dlou-
hodobá soutěž, při které se lze 
něco dozvědět a ještě získat volný 
lístek pro jednu osobu na jednu 
kulturní akci dle vlastního výběru 
– v kulturním domě nebo ve Šluk-
novském zámku. Volná vstupenka 
platí a do konce roku 2016.
Každý měsíc je vyhlášena a zve-
řejněna na tabuli ve vstupní hale 
městské knihovny a ve Šluknov-
ských novinách otázka nebo úkol, 
odpověď je třeba odevzdat ve 
vstupní hale MK do připravené 
krabice, nebo zaslat mailem na 
adresu MK knihovna@mesto-
-sluknov.cz. Na konci měsíce je 
vylosován výherce, jehož  jméno je 
oznámeno v ŠN a zveřejněno i na 
nástěnce v hale knihovny.
Otázka na únor:
26. února 1802 se v Besanconu 
narodil francouzský spisovatel, 
básník, prozaik, dramatik, esejista 
a politik. Byl jedním z nejvýznam-
nějších představitelů romantismu 
a vůdčí osobnost evropské kultury 
19. století. Když se o někom řekne, 
že je to nenapravitelný romantik, 
nebývá to vždy lichotka. I o tomto 
spisovateli říkali, že je romantik. 
Mínili tím, že je patetický mluvka, 
směšný snílek a laciný fantasta. 
Ale on romantismus chápal jako 
„snahu ukázat krásu i šerednost 
všeho, co patří k životu, ke světu, 
k člověku: vznešenost i grotesknost, 
hrůzu i šaškovství.“ Viděl příliš 
mnoho bídy a utrpení, což se stalo 
inspirací pro jeho díla. 
Jeho nejznámější knihy byly kato-
lickou církví zakázány a tak se díla 
Bídníci a Chrám Matky Boží v Pa-
říži dostala do povědomí veřejnos-
ti až ve druhé polovině 19. století. 
Znáte jméno tohoto autora?   
Správná odpověď na otázku z led-
na zněla: Jaroslav Foglar.
Vylosována byla správná odpověď 
Petry Humlové ze Šluknova a ta 
si může v městské knihovně nebo 
v domě kultury u pí. Parkmanové 
vyzvednout volnou vstupenku.

(šti, sko)

Soutěž o volné vstupenky

Na začátku nového roku bývá zvy-
kem bilancovat a hodnotit rok uply-
nulý, a proto i my knihovnice jsme 
se „ohlédly“ a rekapitulovaly jsme. 
Nabízíme Vám následující stručný 
přehled, který by Vás měl přesvěd-
čit o tom, že u nás to žije a zdaleka 
se nejedná jen o půjčování knih.
Loni bylo v MK 606 registrovaných 
čtenářů, z toho 131 v kategorii „děti 
a mládež“. Toto číslo ale není tak 
úplně přesné, protože na jednu re-
gistrovanou čtenářskou legitimaci 
k nám chodí třeba celá rodina, nebo 
školní či školková třída. Takže stá-
lých a pravidelných čtenářů máme 
vlastně ještě více. 
V uplynulém roce k nám zavíta-
lo 3 160 návštěv a ani tady nejde 
o konečný počet. Toto číslo je opět 
vygenerováno automatizovaným 
výpůjčním systémem, a tudíž zahr-
nuje pouze návštěvníky, kteří vra-
celi nebo si půjčovali knihy. Kromě 
nich ovšem do knihovny přicházejí 
také lidé, kteří využijí služeb in-

Uplynulý rok mezi knihami v číslech
ternetu ( těch bylo loni 55), a dále 
i lidé, kteří chtějí jen informace, 
nebo kopírovat různé listiny, lami-
novat je, popř. svázat do kroužkové 
vazby. A jejich návštěvy výpůjčním 
systémem (a tedy ani počítadlem) 
zaznamenány nejsou.
Následující čísla se proto týkají 
pouze půjčování knih: Celkem si za 
rok 2015 naši čtenáři půjčili 13 833 
knižních titulů – 1 847 naučné lite-
ratury pro dospělé, 10 170 beletrie 
pro dospělé, 439 naučné literatury 
pro děti a mládež a 1 377 titulů bylo 
z beletrie pro děti. Časopisy a perio-
dika si naši čtenáři půjčili 287krát. 
Měsíční výpůjčku si prodloužili 
(telefonicky nebo mailem) ve 2 952 
případech. V rámci meziknihovní-
ho výpůjčního systému jsme půjčili 
našim čtenářům 8 titulů z jiných 
knihoven ve Výběžku, se kterými již 
roky spolupracujeme při uspokojo-
vání požadavků knih, které v naší 
knihovně nemáme. Naše knihovna 
na oplátku poskytla v rámci této 

„dočasné výměny“ 5 knih.
Z uvedených čísel je snad patr-
né, že v knihovně nudu neznáme. 
Staráme se nejen o knihy (nákup 
nových, přebalování těch, které už 
nějaký pátek „kolují“ mezi čtená-
ři, opravy vazby apod.), ale také 
o naše návštěvníky. Snažíme se jim 
vždy vyjít vstříc, pomoci, poradit, 
vyhledat žádaný titul, prodloužit 
výpůjčku atd., atd. Pořádáme také 
besedy – s cestovateli, spisovateli, 
vizážistkou, spolupracujeme i na 
ostatních  akcích, pořádaných Od-
borem kultury MěÚ, ať už jako po-
řadatelé nebo aktéři (mohli jste nás 
vidět v rolích nejedné pohádkové 
bytosti nebo strašidla). 
A hlavně se snažíme vše dělat s kli-
dem a úsměvem, protože to samé 
se nám dostává i od našich návštěv-
níků v knihovně. A o to nám jde 
také: aby nám úsměvy, porozumě-
ní  a vlídná spolupráce vydržely na 
obou stranách našeho knihovního 
výpůjčního pultu.                                   (šti)

Tentokrát Vás zveme na dobroty, 
jejichž recepty nám poskytl čtenář 
Jirka Mikisch.

Polévka: Uzená polévka

Ingredience: 
3-5 vajíček, uzené maso (žebra, 
plec – dle chuti), mrkev, celer, čes-
nek, máslo, majoránka, sůl, pepř, 
kroupy nebo rýže.
Postup: 
Omytá vajíčka (ve skořápce) dáme 
vařit spolu s uzeným masem. Maso 
vaříme do měkka ve slané vodě, 
vajíček si nevšímáme a necháváme 
je vařit po celou dobu, co se vaří 
maso. Poté vyjmeme vajíčka, která 
nám vstřebala chuť uzeného a mů-
žeme je použít např. jako rychlou 
svačinku s chlebem a máslem. 
Maso odkostíme, pokrájíme a vý-
var přecedíme.
Kroupy nebo rýži si uvaříme zvlášť 
ve slané vodě do měkka, scedíme. 
Mrkev a celer pokrájíme na plát-
ky nebo hrubě nastrouháme. Na 

kousku másla zeleninu orestuje-
me dorůžova, přilijeme scezený 
vývar a krátce povaříme. Přidáme 
majoránku, prolisovaný česnek, 
dochutíme solí a pepřem a polévku 
,,zahustíme“ pokrájeným masem 
a kroupami (nebo rýží).

Hlavní chod: Nadívané kuře
Ingredience: 
kysané zelí ze sáčku, celé kuře, 
několik plátků slaniny na obalení 
celého kuřete, houby, sůl, pepř, ko-
ření na pečené kuře nebo grilovací 
koření, máslo.

Postup: 
Kuře omyjeme a osušíme. Houby 
vložíme dovnitř kuřete. Kuře zven-
ku posolíme, posypeme kořením, 
obalíme plátky slaniny a vložíme do 
vymazaného pekáčku, do kterého 
jsme po vymazání nejprve rozpro-
střeli kysané zelí. Podlijeme tro-
chou vody a pečeme pomalu, aby se 
pěkně propeklo na 200°C asi hodi-
nu a čtvrt zakryté, pak ještě asi 15 
minut odkryté. Podle potřeby pod-
léváme vodou, občas můžeme kuře 

polít vypečenou šťávou. Podáváme 
s rýží nebo vařenými bramborami, 
či bramborovou kaší nebo knedlí-
kem. Jak se komu líbí a chutná.

Dezert: Tvaroháč s lískovými 
oříšky

Ingredience: 
2 hrnky rozmixovaných ovesných 
vloček, 1 balíček vanilkového pu-
dinku, 1 lžíce kakaa, 2 měkké tva-
rohy, 100 ml mléka, 1 lžíce oleje, 3 
vajíčka, hrst nasekaných lískových 
ořechů.
Postup: 
Výhoda tvarohu je, že je velice uni-
verzální a můžete ho přidat v pod-
statě do všeho. Neznáme nic lep-
šího, než chuť čerstvého tvarohu, 
který se Vám rozplývá na jazyku. 
Základ tvoří ovesné vločky, a pro-
to si tento koláč můžete vychutnat 
i ráno jako zdravou snídani. 
Do mísy nasypeme rozmixované 
ovesné vločky, přidáme 3 našlehané 
bílky, kakao, olej a mléko. Všechny 
ingredience pořádně promícháme 
a hotové těsto vlijeme do kulaté for-
my, kterou jsme lehce vymazali ole-
jem. V další míse smícháme 2 tva-
rohy se třemi žloutky a vanilkovým 
pudingem (nevařit). Tvarohovou 
směs navrstvíme na vločkové těs-
to, posypeme nasekanými lískový-
mi oříšky a koláč pečeme v troubě 
vyhřáté na 190 stupňů cca 25-30 
minut. 

(šti, sko)

Půjčovní doba 
Městské knihovny Šluknov

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

Kuchařčino okénko z naší knihovny
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POZVÁNKY

Městské divadlo Varnsdorf
Už 26. února 2016 se bude ve 
Varnsdorfu konat Galavečer po-
pulární hudby, na kterém vystoupí 
legenda mezi českými popovými 
zpěváky, Václav NECKÁŘ.
Těšit se můžete na téměř dvouho-
dinový program plný legendárních 
hitů, jako je Suzanne, Lady Jane, 
Podej mi ruku a projdem Václavák, 
My to spolu táhnem dál... Poslu-
chač se ale dočká také současných 
a osvědčených hitů: Kdo vchází do 
tvých snů, má lásko a nesmí chybět 
píseň s názvem Půlnoční. 
Václav Neckář v městském divadle 
Varnsdorf představí zbrusu nový 
koncertní program s názvem „Mezi 
svými“, který odráží název nedáv-
ného úspěšného alba. Samozřej-
mostí tohoto vystoupení je dopro-
vod skupiny Bacily, kterou Václav 
Neckář sestavil společně s bratrem 
Janem Neckářem. 
Cena vstupenek činí 390 Kč. Nevá-
hejte a obdarujte sebe nebo své zná-
mé přijemným zážitkem koncertu 
Václava Neckáře & Bacily. Prodej 
vstupenek na: vstupenky.divadlo.
varnsdorf.cz

Lidová zahrada Varnsdorf
EDDIE MARTIN

9. 3. 2016 od 19 hodin
Bristolský rodák Eddie Martin za-
světil svůj život blues. Kromě in-
terpretace klasických bluesových 
skladeb představí i svou vlastní 
tvorbu a publikum zaujme skvělou 
hrou na kytaru, foukací harmoniku 
a také zpěvem. Skupinu doplňují 
spoluhráči Milan Schmidt hrají-
cí na baskytaru a bubeník Tomáš 
Bobrovnický.

Na konci roku bychom chtěli pro 
čtenáře Šluknovských novin zre-
kapitulovat sezónu koncertů vážné 
hudby.
Prvním koncertem v roce 2015 bylo 
účinkování Pražského kytarového 
kvarteta (21. 1.). V únoru, přes-
ně 11. 2., nás ve městě navštívilo 
OK Percussion duo – pan Martin 
Opršál a pan Martin Kleibl. Pro 
některé z nás byly marimba nebo 
vibrafon dosud neznámé nástroje. 
Až tady jsme slyšeli, co se dá s nimi 
úžasného předvést. Tito dva páno-
vé hráli i odpoledne pro studenty 
střední lesnické školy.
11. 3. přijeli pan Jiří Hošek a jeho 
dcera Dominika Weiss Hošková 
s koncertem Židovská hudba pro 
violoncello. Tito umělci byli ve 
Šluknově již poněkolikáté a opět šlo 
o strhující zážitek.
Koncertní sezóna 2014-2015 kon-
čila pěveckým koncertem Elišky 
Gattringerové za klavírního do-
provodu pana Ahmata Hadara. 
Umělkyně Gattringerová je skvělá, 
nadějná sopranistka.
Nová koncertní sezóna 2015-2016 
začala 9. 9. účinkováním tenora Ja-
kuba Pustiny a polské sopranistky 
Ewy Banasiak. Na klavír je dopro-
vázela paní Marta Vašková. 
14. října se v zámku konal Koncert 
pro 10 strun. Na housle hrál pan 

František Lamač a na kytaru pan 
Karel Jiroš.
Rok byl zakončen 18. 11. hudbou 
Žesťů Pražského hradu. Tito páno-
vé opět zahráli odpoledne nejdříve 
pro studenty lesnické školy, večer 
pak pro veřejnost.
Za Klub přátel vážné hudby Šluk-
nov můžeme říci, že koncerty byly 
rozmanité, vždy zaujaly něčím ji-
ným, byly krásné a poučné. Aby vše 
probíhalo tak, jak má, se zasloužili 
naši sponzoři: Město Šluknov, Na-
dace Českého hudebního fondu, 

Vážná hudba není jen „těžká a vážná“
Kruh přátel vážné hudby ve Šluk-
nově zve všechny příznivce klasické 
hudby na houslový recitál vynikají-
cího českého houslisty Bohuslava 
Matouška a klavíristy Petra Adam-
ce. 
Uslyšíme:  
Sonátu G-Dur W. A. Mozarta, So-
nátu č. 1 D-Dur L. van Beethovena, 
Intermezzo B. Martinů, Romanci 
F-moll op. 11 A. Dvořáka, Z domo-
viny (1. a 2. díl) B. Smetany. 
Koncert se uskuteční ve středu 
17. února 2016 od 19.00 hodin 
v sále Šluknovského zámku s pod-
porou města Šluknova a Nadace 
Český hudební fond v Praze.             

                             Božena Bortníková

Betlémářské umění k nám, na sever 
Čech dříve do Niederlandu, či Dol-
ní země, přinesli obchodníci z Ty-
rolska před dvěma sty lety a brzy 
zde zdomácnělo. V roce 1913 byl 
založen první betlémářský spolek, 
kterému předsedal učitel Pius Ulb-
rich, narozený ve Fukově. Betlémy 
se umisťovali do palestinské krajiny 
a malíři pozadí a stavitelé „města“ 
odváděli tak dokonalou práci, že 
přechod z plastické krajiny do ma-
lovaného pozadí je k nerozeznání. 
Do této krajiny pak další umělci vy-
řezávali figurky. Někteří tuto práci 
vykonávali jako zálibu ve svém vol-
ném čase, jiní jako své každodenní 
zaměstnání. Například Franz Ro-
sche z Rožan-Nové vsi po návratu 
z 1. světové války, kdy byl zraněn 
a už nemohl vykonávat těžkou práci 
kameníka. Šluknovský rodák Franz 
Schütz, který se oženil do Miku-
lášovic, zprvu vyřezával pouze po 
práci (byl učitelem), teprve po 2. 
světové válce pracoval na velkých 
dílech a stal se i vyhledávaným re-
staurátorem. Vyučoval na akademii 

ve Vídni, kde v roce 2000 zemřel. 
Jeho betlém vlastní kostel v Loben-
davě, který je nyní zapůjčen do kos-
tela sv. Mikuláše v Mikulášovicích. 
Další jeho betlém můžeme obdivo-
vat v rumburském muzeu.
Vynikajícím řezbářem byl Domi-
nik Rudolf ze Studánky, narozený 
roku 1863. Studoval v Mnichově, 
ale kvůli otcově nemoci se musel 
vrátit domů. Zužovala jej ale nemoc 
z dětství, která se stále zhoršovala. 
Umřel ve svých 36 letech na tu-
berkulózu. Dalšími vynikajícími 
řezbáři byli např. Anton Müller 
z Rumburku nebo Anton Wendler 
z Jiříkova. Pro mnohé řezbáře byly 
předlohou obrázky Josepha Führi-
cha z Chrastavy, či Augustina Frin-
da z Krásné Lípy. Frind za svého 
života navštívil řezbáře Floriana 
Liebsche z Dolních Křečan. Atmo-
sférou v rodině byl tak okouzlen, že 
namaloval obraz „Večer tříkrálový“, 
který je ve sbírce v muzeum v Rum-
burku. Před 2. světovou válkou 
chodili lidé obdivovat i pohyblivé 
betlémy. Ve Šluknově to byl Wau-

Betlémářské umění na severu a v čase
rischův betlém v Budišínské ulici 
čp. 213, v Rumburku Kiesslichův 
betlém, z něhož některé části jsou 
též v rumburském muzeu. 
V současné době vytvořil krásný po-
hyblivý betlém Jiří Cobl v Dolních 
Křečanech. Kromě tohoto umělce 
se věnuje betlémářskému umění Ja-
roslav Blažek a Josef Liščák v Rum-
burku, Jiří Martínek v Panském, 
v Mikulášovicích Jaroslav Koděra, 
ve Varnsdorfu Josef Maštrla a La-
dislav Süss, ve Šluknově Jiří Ny-
kodým, kterému ale nemoc zatím 
nedovoluje pracovat. Je třeba vzpo-
menout i na Květoslava Stehlíka 
z Dolních Křečan, který vyřezával 
zvířata až do své smrti v roce 2011.
Toto vše a ještě mnohem víc jsme se 
dozvěděli na přednášce paní Ester 
Sadivové v pátek 29. ledna 2016 
v Domě kultury. Lektorka má bet-
lémáře a jejich umění prostudované 
opravdu do hloubky a my jsme byli 
rádi, že se s námi o své vědomosti 
podělila. 
Moc jí za to děkujeme.

Helga Hošková

manželé Vyšohlídovi, Haback, To-
pos, pan Houdek, Plaston, Restau-
race Club s panem Peckou, Tech-
nické služby Šluknov. Také je třeba 
poděkovat členům Klubu přátel 
vážné hudby a pracovníkům Odbo-
ru kultury MěÚ a infocentra města 
za jejich práci a pomoc při realiza-
cích koncertů.
Všem čtenářům a návštěvníkům 
koncertů přejeme šťastný nový rok 
a těšíme se na setkávání na koncer-
tech v roce 2016.
Jana Mikušová a Eva Bernardová

Foto: Mgr. Petr Tomanec
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Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.

Matěje Billého

Eliáška Wagnera

Pavlínku Karalovou

Marušku Vašíčkovou

Matyáška Mora

Vojtíška Matějku

paní Jitkou Tomečkovou
panem Jiřím Cejzlarem
panem Karlem Molnárem
paní Zdenkou Babuliakovou
panem Jaroslavem Maličem 
paní Evelinou Strejčkovou
paní Evou Englichovou
panem Petrem Matějů
paní Zdeňkou Poťavovou

Př iv íta l i  j sme nové 
občánky

Rozloučili jsme se s

Dne 27. 2. 2016 
oslaví naše maminka a babička 

Iva Boháčková 
své 60. narozeniny.

Do dalších let hodně zdraví, lásky a spokojenosti 
přejí manžel, synové Bedřich a Jiří s rodinami 

a vnoučata Kubíček, Otíček, Matýsek a Jiříček.

Paní Marie Hlávková 
se dožívá dne 5. 2. 2016 

krásných 90 let. 
Milá maminko, všichni Ti přejeme vše dobré, 

buď ještě dlouho zdravá a spokojená.
Moc Ti děkujeme za Tvou nekonečnou péči a lásku.

Máme Tě moc rádi. 
Děti Miloslav, Věra a Jindřiška s rodinami.

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ

60 let
pp. Kimová Darina
Kadlček Josef
Matoulek Josef
Jirův Zdeněk
Švecová Marta
Vacek Jaroslav
Pour Jan
65 let   
pp. Zeman Vlastimil
Bobová Helena
Skácel Stanislav
Pišingerová Milada

Dvořák Karel
70 let
pp. Urbanová Jana
Kožíšková Hana
75 let
pp. Honzátková Jana
Ritschel Gerd
80 let
pp. Prajs Karel
Živný Rudolf
Koudelová Renata
Havlík Dobroslav
Patkaňová Aurelia

82 let 
paní Ledvinková Marie
83 let
pp. Wenischová Drahomíra
Kroupová Terézia
84 let
pp. Divišová Věra
Adam Josef
85 let
pan Machulda František
86 let
paní Kupcová Slávinka

87 let
pan Brada Ladislav
88 let
pp. Baxová Herta
Kroupa Zdeněk
89 let
paní Sopoušková Danuška
92 let
paní Tejnarová Milena
93 let
paní Vietzeová Irmgardis

Blahopřejeme k životnímu jubileu

Český statistický úřad 
bude opětovně v našem městě 

organizovat výběrová šetření v některých domácnostech 

Výběrová šetření 
o životních podmínkách domácností v ČR 

(Životní podmínky 2016) se uskuteční 
v době od 6. února do 5. června 2016, 

a to prostřednictvím speciálně vyškoleného tazatele. 
Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, 

které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 
Pracovník zapojený do šetření 

se bude prokazovat průkazem tazatele 
a příslušným pověřením. 

Ve všech fázích zpracování 
je zaručena anonymita zjištěných údajů 

a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona. 
Občané, oslovení pověřeným tazatelem si mohou 

jakékoliv informace ověřit u pracovnice Krajské správy ČSÚ 
paní Ing. Jany Kopecké, tel. 472 706 173, mob. 736 509 973. 

Friedrich Egermann
Sklář světového významu, objevi-
tel červené lazury a několika sklář-
ských technologií, používaných 
dodnes. Friedrich Egermann se na-
rodil 5. 3. 1777 ve Šluknově v době, 
kdy doznívala sláva broušeného 
skla. Bylo mu dlouho asi nepocho-
pitelné, že se ho rodiče zřekli, ač 
byli majetní. Ukrývaným důvodem 
bylo patrně jeho zrození - hřích 
mladé manželky mnohem staršího 
panského úředníka. Dala přednost 
majetku a hned po šestinedělí syna 
odložila ke vzdálenějším příbuz-
ným. Ti byli spřízněni se známým 
sklářským rodem Kittlů. Chlapce 
vychovával strýc v Polevsku, ale 
dítě nezažilo nic dobrého. Farář ho 
prý přivazoval ke stolu, aby pletl 
punčochy. Zažil i dost hladu, což 
jeho nevlastní sourozenci nepo-
znali. Naučil se zato sebeovládání 
a pracovitosti. Živil se malováním 
skla při sklářské huti ve Chřibské, 
která patřila bratrovi jeho matky, 
též Kittlovi. Výhodně se oženil a do-
stal se do kruhů sklářské aristokra-
cie.
Je pravděpodobné, že vynesl z por-
celánky v Míšni, kde též pracoval, 
některé techniky, používané na 
porcelánu, a použil je při výrobě 

VÝZNAMNÝ ŠLUKNOVÁK

skla. Proslavil se jemně malovaným 
dekorem na mléčném skle. V roce 
1818 mu byl uznán vynález žluté 
lazury, deset let nato patentoval 
lithyalinové sklo (svou masivností 
mělo napodobit sklo s drahokamy). 
Obdržel za ně stříbrnou medaili. 
Jako zámožný občan zřídil v Novém 
Boru brusičskou dílnu. A byl tu dal-
ší vynález - červená lazura. Vynález-
ce narazil i na tvrdou konkurenci, 
kdosi mu vyloupil dílnu a vynález 
prodal do Francie a Ameriky. Přesto 
byl Egermann vyznamenán Jedno-
tou pro povzbuzení průmyslu v Če-
chách a byl mu přiznán vysoký titul. 
Podporoval nadané řemeslníky, 
vybudoval ve městě další ateliéry, 
zaměstnával na dvě stovky dělníků 
a vydával dokonce vlastní peníze. 
Stal se oblíbencem císařovým a ze-
mřel v Novém Boru v 87 letech. Zda 
jeho matka zalitovala, že se zbavila 
syna, se nepodařilo zjistit. Červe-
ná lazura, ve světě tolik oblíbená, 
nese jméno Egermann, zrovna jako 
firma, která po listopadu v Novém 
Boru vznikla. Ve městě je Egerman-
nova ulice a jeho díla najdete i ve 
Sklářském muzeu.

Čerpáno z knihy 100+1 
zajímavostí z nejsevernějších Čech, 

Mgr. Táňa Březinová
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Putování I. aneb Ukrajinou po svých
Ve druhé polovině ledna svítí okna školy často dlouho do večera, neboť se 
blíží vysvědčení, a tak mají učitelé plné ruce práce s opravováním pololet-
ních prací. Ale pozorný kolemjdoucí mohl 20. ledna zaznamenat, že v tento 
středeční podvečer zářila okna v přízemí ze zcela jiných důvodů. 
Za okny jste totiž mohli vidět spoustu zaujatých tváří. Přízemní třída se 
tentokrát naplnila proto, že tu měl místní učitel základní školy Mgr. Filip 
Kadeřábek besedu z cyklu, který vymyslel, aby povzbudil kulturní dění 
v našem městě. Jak řekl v úvodu svého vyprávění, škola vždy byla v našem 
městě místem, kde se odehrávala řada kulturních akcí, a my učitelé ne-
chceme, aby tomu dnes bylo jinak.
Pak už následovala více jak hodina zajímavých příhod a poutavého popi-
sování života na Ukrajině. To vše podané s lehkostí, vtipem a očividným 
zápalem pro cestování. Vše obohacené o zajímavé fotografie. Posluchači 
se ani chvilku nenudili a velmi často se třídou nesl smích.
Závěrem pan učitel Kadeřábek odpovídal na dotazy posluchačů a připo-
mněl, že cyklus besed bude pokračovat dalšími díly, z nichž nejbližší se 
uskuteční 24. února, opět v 17.00, kdy budeme putovat Brazílií s předse-
dou školské rady panem Luftem.
Děkujeme panu Kadeřábkovi za příjemně strávený večer a za báječný ná-
pad, jehož realizací se mu rozhodně podařilo obohatit kulturní život ve 
Šluknově.  
Právě on totiž přišel s myšlenkou, že ve Šluknově je řada zajímavých osob-

Hodina zajímavých příhod a poutavého vyprávění 
o životě na Ukrajině

ností, které mají různé cestovatelské zážitky, o něž se mohou s ostatními 
občany podělit. A měl pravdu, vždyť jen na této přednášce jsme objevili 
další dva zapálené cestovatele. Takže pokud nám šluknovská veřejnost za-
chová svou přízeň nadále, myslím, že díky našim podvečerům zvládneme 
proputovat „celý“ svět za méně než osmdesát dní.

Mgr. Alena Müllerová

Návštěva to byla vítaná. Na tuto 

návštěvu jsme se pěkně připravili. 

Nachystali jsme si pro ně pohoště-

ní, klub jsme vyzdobili - nafoukli 

jsme balonky, vystěhovali jsme 

stoly a připravili jsme taneční par-

ket a muziky se ujal dýdžej Ríša 

Skotnica s Dominikem Šulcem. 

Bylo to krásné páteční odpoledne, 

děti se vytančily, zahrály si fotbá-

lek, zahrály si hry a také něco málo 

pojedly. 

Určitě tuto návštěvu v brzké době 

zopakujeme, protože to pro Školní 

klub bylo moc příjemné odpoled-

ne. 

Text a foto: Renata Charouzková

Robinsoni musí být zdatní, proto jsme vyzkoušeli své síly a šikovnost v tě-
locvičně na překážkové dráze. Žebřiny nám nahradily stromy na šplhání, 
žíněnka se stala kopcem, z kterého jsme se skutáleli, lavička nám poslouži-
la jako lávka přes potok.
Na svých putováních po ostrově jsme našli želvy a želví vajíčka. Na pláži 
v písku jsme objevili lidské stopy, které nás znepokojily.
V blízkosti ostrova ztroskotala španělská loď, ze které se zachránil pouze 
pes. Máme nového kamaráda psa, který dostal jméno Ben.
 Tím naše dobrodružství nekončí. Na ostrov opět připluli lidojedi, aby zde 
pořádali své rituály. Podařilo se zachránit jednoho indiána, a protože se to 
stalo v pátek, tak máme dalšího kamaráda Pátka.
Co nás asi čeká dále? 

Text a foto: Martina Šimonková

Robinson Crusoe – pozor, nejsme na ostrově sami

Návštěva ve Školním klubu

Vladislava Luftová

Soutěž 
„Finanční gramotnost“

 7. ročník – školní kolo
V listopadu a v prosinci 2015 na naší škole 

proběhlo školní kolo soutěže, 
kterého se účastnili žáci 

sedmých až devátých tříd.
 Nejvíce „finančně gramotnými“ 

se stali a postoupili do okresního kola:
 Vítek Baroch (9. B), Natálie Jirků (9. A) 

a Tomáš Oppitz (9. B).
Mgr. Jaroslava Rostová 
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Místní farář pan Wenzel Karl si už 
dlouho přál mít ve své obci křížovou 
cestu. Svědčí o tom zápis v kostel-
ní kronice obce Království: „Když 
jsem 9. května 1855, na svátek Na-
nebevstoupení Krista, byl provázen 
procesím z mé původní farnosti 
Fukov k mému novému působišti 
v Království, přivítala mne obec na 
vrcholu dnešního Křížového vrchu. 
Tehdy už ve mne vzklíčila urputná 
touha nechat zde vystavět křížovou 
cestu.“ Když se v listopadu 1858 
o tomto svém přání zmínil při ká-
zání, padla jeho slova na úrodnou 
půdu. I následná finanční sbírka 
v obci a okolí byla úspěšná.
Bezdětní majitelé zemědělské used-
losti čp. 224, Theresie a Josef Jeni-
chovi, věnovali k tomuto účelu svůj 
pozemek na kopci Buchberg. Do 
darovací smlouvy nechali uvést, že 
k pozemku musí být volný přístup 
ze všech stran a z přilehlých vod-
ních příkopů bude zajištěn přísun 
vody. Tuto smlouvu stvrdila paní 
Jenichová třemi křížky, jelikož byla 
negramotná. Zároveň převzala do-
životně péči o zeleň na celém křížo-
vém vrchu.
V květnu 1859 bylo započato se 
zemními pracemi a budováním celé 
křížové cesty. Skoro denně se hlási-
lo na práci 30 až 50 dobrovolníků. 
Zároveň si na nedalekém kopci 
Taubenberg otevřel dílnu kameník, 
kde byly ručně připravovány kame-
ny potřebných rozměrů.
Manželé Jenichovi zaplatili také I. 
a XIII. zastavení křížové cesty, II. 
Ferdinand Kindermann z domu 
čp. 117, III. Josef Langer z domu 
čp. 92. Sestrami Annou a Barborou 
Kumpfovými, rodačkami z Králov-
ství, bydlícími ve Šluknově čp. 111, 
bylo financováno IV. a XI. zasta-
vení. Sestry zaplatily už i zvon pro 
kostel. Na V. zastavení vybral pe-
níze v okolních obcích pan Johann 
Richter. O úhradu VI. zastavení 
se postarala rodina sedláka Hent-
schela z čp. 79, VII. zaplatil sedlák 
Josef Mautsch z domu čp. 193, VIII. 
vdova MagdalenaMautschová. IX. 
zastavení zaplatili zahradník Josef 
Müller se svojí ženou Magdalenou 
z čp. 260. Helena Rafeltová z čp. 
259 a Opollonia Rudolfová z domu 
čp. 128 zaplatily společně X. za-
stavení. Na XII. zastavení – kapli 
Kalvárie se sochami ukřižovaného 
Krista, jeho matky Marie, apoštola 
Jana a Máří Magdaleny, a ke které 
vedla cesta z kvádrů, se složili dob-

rodinci: bezdětní manželé Barbara 
a Anton Lissnerovi, domkář Zacha-
rias Hesse, manželé Wünscheovi, 
majitelé zahradnictví, rodina Rich-
terova a Eleonora Langhansová. 
Kapli Kristova hrobu financoval 
Anton Kimpfel.
Součástí křížové cesty byla i get-
semanská zahrada se sochami 
Krista, anděla s kalichem a třemi 

spícími apoštoly, zhotovené socha-
řem a kameníkem Josefem Salmem 
z Dolních Křečan. Jmenovaný zho-
tovil pravděpodobně i sochu Krista 
a anděla v kapli Kristova hrobu. Ze 
sbírek byla zaplacena také kaple 
Žaláře Krista, ve které byla umís-
těna cenná socha Krista z domácí 
kaple sedláka J. Vogela.
V jednotlivých kamenných zastave-
ních byly reliéfy známého šluknov-
ského řezbáře Josefa Maie. Jeho 
prací je i reliéf „Poslední večeře“ na 
úpatí Křížového vrchu.
Otec křížové cesty, páter Wenzel 

Karl, měl radost, že práce tak zdár-
ně pokračují a vydal se osobně na 
revizní prohlídku. Nedbal na to, že 
mu není dobře, a tak dříve, než vy-
šlapal kopec, udělalo se mu v dus-
ném počasí nevolno, upadl a musel 
být odnesen do postele.
Dozor nad stavbou převzal koope-
rátor páter Josef Riedel.
Na podzim téhož roku byla křížo-

vá cesta, která stála celkem 3265 
zlatých a 14 krejcarů, dokončena. 
Wenzel Karl se však vysvěcení 
zúčastnit nemohl, stále ještě chu-
ravěl. A tak za něj tento bohulibý 
úkol převzal šluknovský kaplan 
Arsenius Gampe, P. Josef Riedel 
a kvadrián rumburského kláštera 
kapucínů P. Angelus Michel. Stalo 
se tak 25. září 1859.
Až o rok později se páter Wenzel 
Karl vydal za velikých bolestí na 
Křížový vrch, aby si prohlédl dílo, 
které mu tolik leželo na srdci. Od 
té doby sem přicházely zástupy vě-

řících z blízka i daleka. Pomodlit 
se, odpočinout si, rozjímat. Každý 
rok kolem 14. září se konala slav-
nost křížové cesty. V následujících 
letech přibyla ještě kaple Bičování 
Krista, grotta sv. Petra a jeskyně 
Máří Magdaleny. Byla také vybu-
dována studna, napájená vodou ze 
sousedního pozemku pana Vogela. 
V roce 1885 ozdobil malíř Conrad 
Birnbaum z Jiřetína všechny reliéfy 
jednotlivých zastavení. Věřící zalo-
žili na údržbu křížové cesty zvláštní 
fond, do kterého lidé rádi přispívali. 
Fond narůstal i z finančních odka-
zů, takže vzhled křížové cesty mohl 
být zachován.
Později byl do areálu začleněn po-
mník padlým a nezvěstným v 1. svě-
tové válce. A Křížová hora stále 
přitahovala nejen místní věřící, ale 
i lidi z širokého okolí. A to až do 
konce 2. světové války. I nějaký čas 
po ní. Ale pak už nikdo nepřispíval, 
neopravoval a vandalové postupně 
ničili, co se dalo. Naštěstí tehdejší 
farář pan Albert Eyting nechal dře-
věné reliéfy z jednotlivých zastavení 
odnést, a tak je zachránil. Podařilo 
se zachránit i jednotlivá kamenná 
zastavení, která byla v roce 2003 
připravena k odcizení. I zbytky soch 
z getsemanské zahrady jsou pečlivě 
uloženy.
Léta běžela a blížilo se 150. výro-
čí vysvěcení. A tehdy se stal malý 
zázrak, o který se zasloužil hlavně 
pan farář Karl Kindermann z Wie-
sbadenu, rodák z Království. Tehdy 
město Šluknov včele se starostou 
panem Ing. Milanem Kořínkem za 
podpory holandské firmy Regen-
boog a Severní stavební společnos-
ti opravily XII. zastavení – kapli 
Ukřižování, zbavily náletů celý Kří-
žový vrch a plochu vyčistily. A tak 
se 13. září 2009 sešlo asi 120 lidí 
z Čech i Německa k slavnostní bo-
hoslužbě, kterou celebrovali šluk-
novský farář pan Pavel Procházka, 
farář Karl Kindermann a generální 
vikář Stanislav Přibil z Litoměřic. 
Slavnostní řeč přednesl starosta 
Šluknova pan Ing. Milan Kořínek. 
Akci podmaloval hudbou pan Pa-
trik Engler se svými muzikanty. 
Počasí bylo chladné, bylo zataže-
no, ale v srdcích účastníků svítilo 
slunce. Byl to první krůček. Snad se 
jednou dočkáme znovuvybudování 
křížové cesty. Vhodné místo, kde by 
byla chráněna před nenechavci, by 
bylo u kostela.

Helga Hošková

Vybudování křížové cesty v Království bylo urputnou 
myšlenkou tehdejšího faráře Wenzla Karla

Foto: Veronika Parkmanová
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Výsledkem digitalizace televizního vysílání dokončené v roce 2012 bylo 
také odebrání části televizních kmitočtů v pásmu 800 MHz ve prospěch 
mobilních sítí. Tyto, ale i další kmitočty (1800 a 2600 MHz) získali 
všichni tři stávající mobilní operátoři v aukci kmitočtů v roce 2014. 
Díky nově přiděleným kmitočtům (zejména jde o kmitočty v pásmu 800 
MHz) jsou mobilní operátoři povinni pokrýt do pěti let 98 % území ČR 
signálem LTE (Long Term Evolution), což je širokopásmová technolo-
gie určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích, označo-
vána i jako 4G.
V prvním pololetí 2014 byla zahájena výstavba sítí LTE a současně do-
šlo k zahájení zkušebního provozu v nově přidělených pásmech, a to i v 
původním TV pásmu 800 MHz. Hlavním důvodem zkušebního provozu 
je ověřování, zda nedochází k rušení příjmu zemského digitálního te-
levizního vysílání v okolí základnových stanic mobilních sítí. Všechny 
stávající televizní přijímače, set-top-boxy a přijímací antény jsou totiž 
konstruovány i pro příjem TV kmitočtů v pásmu 800 MHz, kde však 
nyní vysílají právě LTE základnové stanice, což může způsobovat ruše-
ní televizního příjmu. 
Informace týkající se uvádění LTE sítí do provozu, resp. plnění pod-
mínek výběrového řízení vztažených k pokrytí obyvatel a území České 
republiky službami mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu 
jednotlivých mobilních operátorů jsou dostupné na stránce http://lte.
ctu.cz/ 
Harmonogram spouštění základových stanic LTE je v aktualizované 
podobě k dispozici na webu: http://start-lte.ctu.cz 
Stanovením povinného dvouměsíčního zkušebního provozu každé zá-
kladnové stanice uváděné do provozu v pásmu 800 MHz je vytvořen 
prostor pro eliminaci případných negativních dopadů rušení. 
Za určitých podmínek se mohou při výstavbě sítí LTE vyskytnout pro-
blémy s rušením pozemního televizního příjmu. Jak ukazují zkušenosti 
ze zahraničí, rušení TV příjmu se může projevovat v okolí základnových 
stanic LTE do vzdálenosti několika set metrů. 
Vznik rušení TV příjmu se může vyskytovat zejména v následujících 
situacích: 
v okolí základnové stanice LTE (cca 500 m), pracující zejména na 
nejnižším kanálu LTE 791 MHz až 801 MHz, 
v místech, kde je TV signál slabý, 
při použití antény se zesilovačem signálu, zejména širokopásmovým, 
v oblastech příjmu vyšších televizních kanálů 59 a 60 (tj. kmitočtů 
774 MHz až 790 MHz, týká se hlavně oblastí Praha, Brno, Karlovy Vary, 
severní části východních Čech), 
v okolí účastnického terminálu LTE (telefon) umístěného v blízkosti 
TV přijímače, 
při nevhodné montáži anténního systému nebo jeho závadě, při pou-

Rušení televizního příjmu – jak postupovat?
žití náhražkové antény, aktivní pokojové televizní antény. 
Rušení se projevuje:
kostičkováním nebo zastavením (zamrznutí) obrazu, 
krátkodobým výpadkem nebo zkreslením zvuku, 
úplnou ztrátou obrazu a zvuku, 
selháním nebo nenaskočením programu (kanálu), při přepnutí na 
jinou programovou pozici. 
Co dělat poté, co zjistíte, že ve vaší obci byla právě spuštěna síť LTE 
a obrazovka vám začala „kostičkovat“? 
1. Přesvědčte se, že váš televizor je stále stejně připojen k anténě, a zda 
vaši sousedé mají stejné problémy (vhodnost anténního systému). 
2. Obraťte se na Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který je oprávněn 
stížnost řešit - Severočeská oblast, č. tel. 475 309 302, e-mail: seme-
necp@ctu.cz 
Kdo provede měření a uhradí náklady s odstraněním? 
ČTÚ provede měření na místě a následně rozhodne o oprávněnosti stíž-
nosti na rušení. Pokud je stížnost oprávněná, dojde k úhradě nákladů 
na odstranění rušení ze strany mobilního operátora. 
ČTÚ přijal opatření, která negativní dopady za rušení televizního 
signálu zmírňují: 
budovaná mobilní síť provozovaná v pásmu 800 MHz musí splňovat 
podmínky zakotvené v rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů, 
každá základnová stanice uváděná do provozu v pásmu 800 MHz 
bude testována v rámci povinného dvouměsíčního zkušebního pro-
vozu, což pomůže včas identifikovat a řešit případy rušení. Výsledky 
zkušebního provozu budou podkladem pro případné změny technic-
kých parametrů základnové stanice. ČTÚ bude průběžně informovat 
veřejnost (starosty dotčených obcí) o termínech zahájení zkušebního 
provozu v dané lokalitě, 
V případě významného rušení má Úřad pravomoc provoz BTS přeru-
šit, což bylo již i v praxi aplikováno, 
ČTÚ vytvořil pracovní skupinu složenou ze zástupců provozovatelů 
vysílacích sítí DVB-T a sítí LTE. Skupina umožní lepší komunikaci za-
interesovaných subjektů při řešení případných potíží, 
ČTÚ zpracoval metodický pokyn upravující postup při šetření ruše-
ní, 
ČTÚ proškolil servisní firmy, které budou odstraňovat vzniklá ruše-
ní. 
Oznámení o rušení (www.ctu.cz): 
(http://www.ctu.cz/ctu-informuje/problematika-souvisejici-s-provo-
zem-siti-lte.html) 
Kontakty na odborné pracovníky místně příslušných odborů ČTÚ, 
určené k řešení problematiky rušení signály LTE, 
elektronický formulář pro oznámení o rušení (formát PDF) 

Zubní pohotovost
8.00 - 11.00 hodin

Lékařská pohotovost 
dospělí Varnsdorf

 
Nemocnice Varnsdorf, p.o., Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf

telefon: 412 372 445, 412 372 446, 412 372 447
Ordinační hodiny: 

po - pá: 18.00 - 21.00; so, ne, sv: 9.00 - 20.00
 

Lékařská pohotovost 
dospělí Rumburk

 
Areál Lužické nemocnice a polikliniky a.s.

MUDr. Josef Kořínek, Lesní 26, 408 01 Rumburk
telefon: 412 332 535
Ordinační hodiny: 

po - pá: 18.00 - 21.00; so, ne, sv: 10.00 - 19.00
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Tradiční novoroční turnaj O pohár 
starosty Sohlandu v sálové kopané 
se už počtvrté konal pod hlavičkou 
Pětiměstí 9. ledna v sohlandské 
sportovní hale. Účast fotbalistů SK 
Plaston je už pravidlem, nepřijeli 
však reprezentanti Jiříkova, které 
plně nahradilo družstvo divizního 
STAP Vilémov, a z německé strany 
se nepřihlásili sportovci z Wilthe-
nu. Sešlo se tak místo osmi jen sedm 
družstev a bylo nutno proti loňsku 
změnit systém turnaje. Nehrálo 
se ve dvou základních skupinách 

po čtyřech, ale každý s každým, 
což bylo pro všechny náročnější. 
V každém utkání nastupovali čtyři 
hráči a brankář, přičemž se mohlo 
libovolně střídat během hry, a zápas 
vždy trval 12 minut. 
Naši, které trenér Láďa Čurgali 
sestavil ze zkušených i mladých 
hráčů, nastoupili v sestavě Janda, 
Svoboda, Schneider, Šeliga, Kou-
kol, Chlan, Horák, Lukáč a Altman. 
Čtyřikrát zvítězili, dvakrát byli po-
raženi a skončili nakonec na čtvr-
tém místě, když ke třetímu místu 

Pohár starosty Sohlandu je v držení STAPU Vilémov
Naši získali čtvrté místo

jim chyběl jeden vstřelený gól. 
Přesto je jejich vystoupení možno 
považovat za velmi dobré, protože 
jako jediní porazili vítěze turnaje 
STAP Vilémov 2:0 a Vladimír Chlan 
byl vyhlášen nejlepším hráčem tur-
naje.
Pohár starosty Sohlandu je tak na 
rok v držení STAPU Vilémov, dále 
v pořadí následují FSV 1920 Ne-
usalza-Spremberg, FSV Oppach, 
Plaston Šluknov, FV Concordia So-
hland, FC Oberlausitz Neugersdorf 
a TSV 1859 Wehrsdorf.

I naši dorostenci zahájili pří-
pravu za hranicemi a to v Neu-
gersdorfu, kde v neděli 17. led-
na hráli s místními dorostenci 
přátelský zápas.
Domácí, kteří hrají soutěž o ně-
kolik tříd výše než naši, v mrazu 
a na zasněženém hřišti vyhráli 
hladce 6:1. 
V tomto případě výsledek ne-
hraje podstatnou roli, protože 
šlo o zahajovací fázi přípravy 
na jarní část sezony. 

Ing. Milan Kořínek

Foto: Dušan Blanár

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledam podnájem 1 místnosti za rozumnou cenu. Pomůžu i v domácnosti. Prosim jen vážné nabídky. Žena(35)sama. č. tel. 723 190 682. Děkuji za 
odpověď.
Prodám zahradu s chatičkou ve Šluknově na Kreuzberku. Cena dohodou (levně - cena pouze za pozemek). Č. tel. 728 260 880.

 

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

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák

Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává 

slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant 
všech barev. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 - 180 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční:                                                                                                                   

12. března 2016
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin

Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena dle poptávky.
………………………………………………………………………………..

Informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

 

Od února 2016 otevírací doba:
úterý - pátek 8 - 14 hodin,

sobota po telefonické domluvě

 
Zednické práce

- podřezávání domů

- stavby a rekonstrukce komínů

- obklady a dlažby

- fasády a zateplování domů

- malířské práce

- kamenické práce

- sádrokartonářské práce......

Adrian Ucrainschi, č. tel. 774 186 101
a.ukrajinsky@seznam.cz


