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Personální změny
v zastupitelstvu
Dovoluji si Vás informovat o skutečnosti, že 5. ledna 2017 rezignoval na mandát člena zastupitelstva
města p. Tomáš Luft, a ke 6. lednu
rezignovala na mandát členky zastupitelstva města také p. Mgr. Petra Gallová. V souvislosti s touto
skutečností byli osloveni první
náhradníci z dotčených volebních
stran, kterým takto vznikl mandát,
a ti ho přijali. Na nejbližším zasedání zastupitelstva města tak budou
oba noví členové skládat slib.
Eva Džumanová, starostka

V březnu už úředníky
na radnici nehledejte

Na snímku R. Parkmanové šluknovský tým sedmáků na stadionu ve Varnsdorfu při soutěži Duha. Více na str. 17.

Termín konání zápisu prvňáčků se mění
Na základě novely školského zákona upozorňujeme rodiče na změnu
termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018.
Původní termín konání zápisu,
který byl stanoven od 15. ledna do
15. února, se ruší a od letošního
roku 2017 budou rodiče své děti
přihlašovat k zápisu vždy v době od
1. dubna do 30. dubna.
V Základní škole J. Vohradského
Šluknov se bude zápis do prvního
ročníku konat 3. 4. 2017 od 14.00
do 16.00 hodin v budově ZŠ v Žižkově ulici. Zápis je určen pro děti
narozené v období od 1. 9. 2010 do
31. 8. 2011. K zápisu se musí dostavit i děti s odkladem školní docházky. S sebou si vezměte občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Pro rodiče, kteří se nebudou moci

v řádném termínu k zápisu dostavit, je připraven náhradní termín,
a to 10. 4. 2017 od 14.00 hodin
v hlavní budově školy. Prosíme
o včasnou informaci, že se nemůžete v řádném termínu k zápisu

dostavit, telefonicky nebo na e-mail zssluknov@interdata.cz.
Informace k zápisu do prvního ročníku budou zveřejněny na webových stránkách www.zssluknov.cz.
Mgr. Lenka Líbalová, ZŘŠ pro I. st.

Již několikrát jsme Vás
v našich novinách informovali o připravované
rozsáhlé rekonstrukci budovy radnice. Mimo jiné si
tato náročná akce vyžádá
i vystěhování úředníků
z budovy.
Podrobnosti o průběhu
stavby, finanční i technické náročnosti najdete
v obsáhlém rozhovoru
s tajemnicí Bc. Ing. Ivanou
Lukešovou v článku „Na
slovíčko“ uvnitř listu.
Mgr. Petr Tomanec

Srnka v zahradě: Co s ní? Ideálně nic...
V průběhu měsíce ledna bylo městské policii celkem ve 4 případech
oznámeno, že v prostorách zahrady u rodinného domu se pohybuje
zvěř, přičemž vždy se jednalo o zvěř
srnčí. Tak jako každý rok v zimě, se
zvěř přibližuje k lidským obydlím,
s úmyslem zajistit si dostatek potravy v období nouze, tím spíš, když
sněhová nadílka zakrývá většinu
přirozené potravy. Na tuto sku-

tečnost nemá vliv to, zda myslivci
zvěř v krmelcích přikrmují či nikoli.
Majitel zahrady se vesměs dožaduje pomoci ve smyslu vyhnání zvířete ze zahrady, kde se zvíře, dle majitele, buď trápí, nebo si zpestřuje
jídelníček na okrasných dřevinách.
Je nutno podotknout, že tím, že
zvěř budeme „nahánět“ po zahradě
s úmyslem ji vyhnat z brány, docílíme vesměs pouze toho, že se zvěř

zamotá do oplocení a dojde k jejímu
poranění či zápalu plic a následnému úhynu. V této situaci, pokud
ještě zvíře není zraněné či nezpůsobuje škodu na majetku, je rozumné
řešení, nechat mu možnost prostor
opustit v klidu, ideálně déle ponechanou otevřenou brankou. Nedojde tak k možnému poranění zvěře
a jejímu zbytečnému stresování.
Vladimír Vyskočil, velitel MP
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Jak správně nakládat s použitým kuchyňským olejem
Prakticky v každé domácnosti se
čas od času vyskytne problém, co
podniknout s přepáleným olejem
- ať už jde o několik litrů z fritézy
nebo menší množství na pánvi po
smažení. Pokud tento olej skončí ve
výlevce (ať už ve dřezu nebo v toaletě) a následně v odpadních trubkách, tak se ve studené vodě srazí,
přilepí se na stěny, chytají se na něj
různé nečistoty a postupně trubky
ucpává. Kromě toho poškozuje kanalizační potrubí a zhoršuje funkci
čističek odpadních vod.

Přepálený olej lze zlikvidovat několika způsoby. Pokud máte na zahradě větší kompost, máte vyhráno - menší množství oleje (zbytek
z pánve) na něj můžete vylít rovnou, větší množství (z fritézy) nejdřív smíchejte s nějakým suchým
a savým materiálem - pilinami,
starým papírem apod. Pokud kompost nemáte, je možné olej také někde na zahradě zakopat, rozloží se
bez problémů. Olej se nehodí dávat do domácích vermikompostérů a do uzavřených kompostérů

venkovních ho přidávejte opatrně,
nejlépe smíchaný se suchým materiálem.
Ve Šluknově mohou fyzické osoby předat použitý kuchyňský olej
v PET lahvích do sběrného dvora.
Provozní doba sběrného dvora je:
po, čt – 8.00 – 13.00; út a pá 8.00
– 12.00 a 12.30 – 17.00; so 8.00 –
12.00 a 12.30 – 14.00 hodin.
Starý olej se filtruje, čistí a používá
jako ekologické mazivo (třeba na
motorové pily) nebo přídavek do
nafty.

Životní podmínky 2017
výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje
v roce 2017 v souladu se zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České
republice – EU-SILC 2017 (Životní podmínky 2017), které navazuje
na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je
získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích.
Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé
České republiky v 11 460 domácnostech, z nichž se 6 710 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.

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

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

Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného
výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od
4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením,
které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení
šetření Životní podmínky 2017
a které jim vydá Krajská správa
ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou

důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona č. 89/1995 Sb.
o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Všichni pracovníci
zúčastnění na zjišťování a procesu
zpracování jsou vázáni mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech ve
smyslu §16 zmiňovaného zákona
o státní statistické službě.
Případné dotazy občanů, oslovených tímto tazatelem, je možné
směřovat na pracovnici krajské
správy ČSÚ paní Ing. Janu Kopeckou, tel. 472 706 173, mob.
736 509 973.
Ing. Jarmila Bulvasová
zastupující na místě ředitele KS
ČSÚ v Ústí nad Labem

Připomínáme: Hlášení závad
ve městě máme on-line
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 telefonu či webové aplikace.
Stačí si stáhnout aplikaci ProblemReport a můžete hlásit závady
z oblasti černých skládek, nefungujícího osvětlení, poškozené komunikace, chybějícího 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 odpovědi odpovědnou osobou
s informací, jak byl daný problém
vyřešen.
Pevně věříme, že Vám nabízená
aplikace usnadní komunikaci s úřady a zefektivní odstraňování závad
ve městě.
Mgr. Martin Chroust

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

Výše uvedené informace platí pro
jedlé oleje používané v kuchyni.
Minerální oleje, maziva, přídavky
do benzínu pro dvoutaktní motory
apod. s ním nemají, kromě názvu,
nic společného. Minerální oleje
jsou syntetické nebo získávané
z nerostů a po použití (vyjetí) patří
do nebezpečného odpadu. Obvykle
jej od Vás vezmou při výměně motorového oleje u benzínové pumpy
nebo v servisu, případně ho můžete
odevzdat na sběrném dvoře.
Božena Naňáková, ORŽP

SVOZ
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
 Svoz pytlů s tříděným odpadem
se uskuteční 6. března 2017. Sváženy budou žluté pytle s drobným
plastem a PET lahvemi, oranžové
pytle s nápojovými kartony a nově
také zelené pytle s drobnými kovy,
např. plechovkami od potravin,
od krmení pro domácí zvířata,
plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte na
obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 5. března 2017. Mapa svozové
trasy je k nahlédnutí na stránkách
města Šluknov – vše o odpadech.
 Upozorňujeme na to, že žluté,
oranžové a zelené pytle s jiným odpadem nebudou sváženy. Pytle na
tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve
Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí, anebo v Technických
službách Šluknov spol. s r. o., Císařský 378, Šluknov.
Na městském úřadě ve Šluknově,
na Odboru rozvoje a životního prostředí a v pokladně, a také v Technických službách v Císařském obdržíte roční kalendář s vyznačením
svozových dnů bioodpadu a pytlů
s tříděným odpadem.
Za ORŽP Božena Naňáková

SVOZ BIOODPADŮ
JIŽ OD BŘEZNA
Počátkem března bude zahájen
svoz popelnic s bioodpadem. Konkrétně ve dnech 7. a 10. března
a následně každých čtrnáct dní.
V měsíci březnu bude však ještě
zachován týdenní svoz nádob na
směsný komunální odpad.
Kalendář s vyznačením svozů pytlů
s vytříděným odpadem a biopopelnic obdržíte na MěÚ ve Šluknově,
Odbor rozvoje a životního prostředí
a v pokladně.
Za ORŽP Božena Naňáková
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SLOVO STAROSTKY, HISTORIE

Vážení a milí spoluobčané,
po třech letech máme krásnou bílou zimu a hlavně děti mají možnost užít
si radovánek na sněhu, a to je moc dobře. Díky mrazivému počasí se pozastavily práce v terénu, ale na úřadě se pilně pracuje a o důležitých věcech
Vás budu nyní informovat.
Stěhování radnice
Již v roce 2016 jsme informovali veřejnost, že v letech 2017 a 2018 plánujeme další významnou investiční akci, a tou je rekonstrukce budovy radnice.
Budova radnice je opravdu ve velmi špatném technickém stavu a je skutečně nutné přistoupit k radikální opravě s tím, aby budova splňovala požadované nároky na veřejnou budovu. Nyní jsou střecha a stropy v havarijním
stavu, nesplňujeme potřebu bezbariérovosti, v přízemí je v každé kanceláři
plíseň, o energetických úsporách nelze vůbec hovořit, protože stav oken
odpovídá spíše velmi funkční klimatizaci. A více jak polovinu z nich nelze
vůbec otevírat. Naprosto nedostatečné jsou již i rozvody el. energie, nevyhovující odpady apod. Budova nebyla rekonstruována ani více opravována
již několik desítek let. V několika minulých letech tak město řešilo nejprve studii její rekonstrukce, následně projektovou dokumentaci a územní
a stavební řízení a teď již nastal čas na vlastní rekonstrukci. V současné
době je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele a samotné stavební práce
by měly být zahájeny 1. dubna. A protože se současná radnice stane staveništěm, musíme se všichni přestěhovat do náhradních prostor. Po zvážení možných variant, a s ohledem na co nejefektivnější dostupnost služeb
pro veřejnost a občany města, jsme zvolili tu nejlepší z možností – všichni
z úřadu se přestěhují do městské ubytovny v Království. Je to sice z centra
města 15 minut chůze, ale lze se na místo dopravit autobusem či autem.
Podstatné je to, že občan si v jedné budově vyřídí vše potřebné. Nyní se již
stěhuje archiv, v ubytovně se zajišťuje připojení na telefony a internet. Stěhování úředníků bude probíhat od konce února a v první polovině března.
V tomto období budou úředníci po několik dní dostupní pouze na mobilních telefonech, než se zprovozní telefonní linky. Informace o kontaktech
budou zveřejněny na webových stránkách města a ve Šluknovských novinách. Prosím Vás, občany města, o schovívavost a pochopení v tomto
složitém období, jakým stěhování celého úřadu skutečně je. Naším cílem
je, v co nejkratší době být plně funkční a být Vám všem k dispozici. Rekonstrukce bude probíhat až do dalšího roku a předpokládáme, že v létě 2018
již budeme všichni opět na radnici na náměstí. A vzhledem ke vzdálenosti
od centra budou i kolegové trávit více času při práci v terénu, z toho důvodu budou po dobu rekonstrukce pro veřejnost úřední dny v pondělí a ve
středu. Věřím však, že všechna úskalí překonáme, budeme fungovat z Království stejně, jako kdybychom byli na náměstí. A příští rok se vrátíme do
nově zrekonstruované budovy radnice, která bude pěkným místem pro zaměstnance, ale zejména příjemným a funkčním místem pro občany. A také
bude „slušet“ novému náměstí.
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Bankomat
V době rekonstrukce radnice
nebude možný přístup k bankomatu, ani k jeho údržbě (doplňování bankovek
z místnosti uvnitř budovy).
Se zástupci České spořitelny
budeme jednat ve věci umístění bankomatu na jiné místo. Nyní nemohu zcela přesně
uvést, kde bude bankomat
umístěn, ale lze se domnívat,
že Česká spořitelna bude mít
zájem, aby byl umístěn v lokalitě náměstí, nebo v budově
spořitelny. O vývoji Vás budeme včas informovat.
Rozpočet města na rok 2017
Jako každý rok, tak i letos jsme nyní v režimu rozpočtového provizoria.
Od ledna se velmi intenzivně pracuje na sestavení návrhu rozpočtu na rok
2017. S návrhem rozpočtu budou podrobně seznámeni zastupitelé tak, aby
bylo možné před jeho schválením zapracovat všechny připomínky či změny. Jedná se o nejdůležitější dokument, kterému je třeba věnovat patřičnou
pozornost. Rozpočet se bude schvalovat na zasedání zastupitelstva
města 23. února. Již nyní je největší finanční částka alokována na 1. etapu
rekonstrukce radnice. Ta bude investována z rozpočtu města stejně jako
náměstí. Doba, kdy bylo možné čerpat dotace na opravy veřejných budov,
náměstí, kulturních domů apod. je nenávratně pryč. A proto si musíme pomoci sami. Žádost však město podalo o dotaci na bezbariérovost radnice
(výtah a vše, co s ním souvisí) a pevně doufáme, že se nám podaří ji získat.
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku základní školy
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na funkci vedoucího pracovníka ředitele/ředitelky základní školy. Přihlášky se přijímají do 31. března
2017. Všechny přihlášky a následné pohovory bude hodnotit výběrová
komise, jejíž složení stanovuje zákon. Komise je sedmičlenná, složená z 1
zástupce Krajského úřadu ÚK, 1 zástupce České školní inspekce, dále 1
zástupce z odborné školské veřejnosti, 1 člena pedagogického pracovníka
ZŠ Šluknov, 1 člena ze školské rady a 2 členů za zřizovatele. Tato komise
doporučuje radě města kandidáta, ovšem rozhodnutí je zcela v kompetenci
zřizovatele, tedy Rady města Šluknov. O vývoji budeme veřejnost informovat. Nový ředitel/ředitelka by měl nastoupit do funkce 1. srpna 2017.
Milí spoluobčané, přeji Vám v těchto chladných zimních měsících pevné
zdraví a předem velmi děkuji za Vaši ohleduplnost při stěhování úřadu do
Království.
Eva Džumanová

Významný Šluknovák:
Balneolog Dr. Walter Zörkendörfer

Dr. Walter Zörkendörfer, balneolog, se narodil ve Šluknově 21. září
1900.
Po ukončení studia v Chebu studoval v Jeně (Německo) a v Praze
medicínu. V Praze byl v r. 1927
promován. Pracoval na lékařské
univerzitní klinice v Lipsku, v Berlíně v nemocnici Augusta-Hos-

pital, v r. 1929 se stal vědeckým
spolupracovníkem na fyziologicko-chemickém institutu univerzity v Baselu a v r. 1930 asistentem
městského balneologicko-hygienického institutu v Mariánských
lázních, který založil jeho otec
Dr. Karl Zörkendörfer (18641945). Byl to první institut tohoto
druhu Rakousko-Maďarské Monarchie.
V r. 1934 převzal vedení tohoto
otcova soukromého institutu.
Pracoval pak ještě na různých
místech v lázeňství, až se v r. 1943
stal profesorem a ředitelem institutu na Karlově univerzitě v Praze, kde pracoval až do r. 1946, kdy

byl přesídlen. V r. 1947 získal místo lékaře a vedoucího na státním
zdravotním úřadě ve Wilhelmshavenu, kde od r. 1948 pracoval jako
praktický lékař. V r. 1950 převzal
vedení státního balneologického
institutu v Salzuflenu a Westfálské Wilhelmovy university
v Münsteru. Od r. 1951 až do svého odchodu do důchodu v r. 1963
zde byl profesorem.
V učebnici lázeňství a léčitelství
popsal chemii léčivých vod, bahen a rašeliny tak podrobně, že
se podle jeho výkladu ještě dnes
učí. Jeho znalosti o pramenech
a rašeliništích celé Evropy byly
nepřekonatelné. V r. 1970 před-

nášel na mezinárodním kongresu
společnosti pro fyzikální medicínu. Město Bad Homburg vor der
Höhe (partnerské město Mariánských Lázní) mu 17. 9. 1960
propůjčilo čestnou medaili za zásluhy o udržení balneologického
věhlasu Mariánských Lázní a za
jeho vědecká bádání na území lázeňství.
Zemřel 23. ledna 1975 během dovolené ve Schwazu v Tyrolích následkem úrazu, který si přivodil na
pěší tůře.
Převzato z podkladů zaslaných historikem městského muzea Mariánské Lázně p. Josefem Brtkem.
Sepsala Helga Hošková
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Na slovíčko s...
… s tajemnicí Ing. Bc. Ivanou Lukešovou.
Už v průběhu loňského roku jsme čtenáře Šluknovských novin několikrát informovali o připravované rekonstrukci budovy radnice. Teď tedy nadešel čas,
kdy se tato akce stává skutečností. Její realizace se dotkne nejen samotných
zaměstnanců, kteří v budově mají svá pracoviště, ale i občanů, kteří v nejrůznějších záležitostech úřad a zaměstnance potřebují navštívit. Pár otázek
jsme proto položili tajemnici MěÚ, Ing. Bc. Ivaně Lukešové:
Můžete v krátkosti připomenout nejzákladnější informace o připravované
rekonstrukci? O jaké práce se jedná, jak a v jaké výši bude akce financována? Kdy začne a kdy bude dokončena?
O potřebnosti a důvodech rekonstrukce radnice hovoří ve svém článku
v tomto čísle Šluknovských novin již paní starostka. Nicméně diskuze na
toto téma se vede v zastupitelstvu i radě města a ve vedení města již několik
let, v jejichž průběhu také byly realizovány všechny nutné přípravné fáze
této rekonstrukce (zpracování studie rekonstrukce, zpracování projektové
dokumentace, územní a stavební řízení, projednání se všemi dotčenými orgány apod.). Musíme, bohužel, konstatovat, že budova radnice (hovoříme
o jedné budově, ale reálně se jedná o budovy dvě) je v nejhorším technickém stavu ze všech budov v majetku města. Tento fakt potvrzuje mj. i statický posudek, z něhož je zřejmé, že budova je v některých částech doslova
v havarijním stavu (proto se např. v rámci rekonstrukce budou muset bourat všechny stropy ve 2. NP v budově čp. 1).
Ale nejen to, v rámci rekonstrukce proběhnou následující, zejména stavební úpravy: demolice dvorní přístavby a úprava dvora, hydroizolace budovy
(celé přízemí je vlhké s neustálou plísní), částečná výměna krovu a kompletní výměna střešní krytiny, bezbariérové úpravy (vybudování výtahu,
bezbariérové WC, dílčí úpravy madel, přepážek, rozšíření chodeb) z důvodů nutnosti splnění požadavku na veřejné budovy, zřízení nového stropu nad 2. NP, zateplení fasády do dvora (směrem do náměstí to z důvodů
památkové ochrany, bohužel, možné není), výměna oken a dveří (vnějších
i vnitřních), nová fasáda celého objektu, výměna podlah, nová otopná soustava (přechod z neekonomického elektrického akumulačního vytápění na
plynovou kotelnu, nové rozvody a otopná tělesa), nové odkanalizování budovy, nová elektroinstalace a zabezpečení, vzduchotechnika apod.
Akce bude financována z rozpočtu města s tím, že na bezbariérové úpravy
(např. výtah, bezbariérové WC, chodby, dveře apod.) podalo město žádost
o dotaci s velkou šancí na její úspěch. V současné době, tedy v době uzávěrky tohoto čísla ŠN, právě probíhá zjednodušené podlimitní výběrové řízení, v rámci kterého město soutěží dodavatele celé rekonstrukce. Proto také
zatím ještě neznáme vysoutěženou cenu celé rekonstrukce. Předpokládaná
hodnota celé zakázky je 25 mil. Kč bez DPH, přičemž je ale reálný předpoklad, že soutěžením dojde k jejímu významnému snížení. Platba bude
rozložena do dvou let rekonstrukce, tj. v letech 2017 a 2018 (obdobně jako
tomu bylo u rekonstrukce náměstí). Rekonstrukce by měla být zahájena
v dubnu 2017 a ukončena v dubnu 2018. Reálně však samozřejmě musíme
počítat i s případnou možností (vzhledem ke stáří budovy radnice) prodloužení, na které musíme být rovněž připraveni.
Jaká opatření si přestavba radnice vyžádá ze strany vedení města a zaměstnanců? Budou svá pracoviště stěhovat všichni „obyvatelé“ radnice,
nebo jen někteří?
Na vystěhování radnice se samozřejmě připravujeme již delší dobu. Za
tímto účelem jsem vytvořila pracovní tým zainteresovaných vedoucích zaměstnanců i dalších kolegů z úřadu, který se schází podle potřeby a v jehož
rámci postupně řešíme celou řadu problémů a nutných kroků, které musíme zabezpečit. V první fázi jsme velmi pečlivě zvažovali, kam se můžeme
přesunout. Zvažovány byly postupně všechny objekty v majetku města
v centru, prvotní variantou bylo přestěhování části radnice do Domu kultury a části do objektu pečovatelských bytů u nádraží s tím, že část kanceláří by přece jen v budově radnice mohla zůstat. Tato varianta však po konzultaci s odborníkem na bezpečnost práce ve vztahu ke stavbě a stavařům,
musela být zamítnuta. V praxi jsme rovněž narazili na problematiku velmi
úzkého vzájemného propojení činnosti jednotlivých odborů úřadu, a to
nejen ve vztahu k vyřizování různých záležitostí občanů (kdy občan v rámci vyřízení jedné své záležitosti musí navštívit dva až tři odbory současně,
a jeho „posílání“ tam a zpět mezi jednotlivými budovami po městě – pokud
by byl úřad rozdělen do více budov - by bylo pro něj velmi nekonfortní), ale

Foto: Renáta Parkmanová
i k vlastní činnosti jednotlivých odborů a především pak ve vztahu k nutnosti vzájemného propojení informačního systému radnice. V této souvislosti
jsem si tak nejednou povzdechla nad tím, o co jednodušší by bylo stěhování
radnice v dřívější době, kdy by postačilo, aby si každý zaměstnanec spolu
s vybavením své kanceláře vzal svůj „psací stroj“ a prostě a jednoduše se
přesunul jinam. To už dnes, bohužel, v době nutného napojení a propojení
do společné počítačové sítě a s nutností přístupu na internet pro každého
zaměstnance a ještě s dostatečnou kapacitou, nutností několikerého zálohování všech dat, umístění serverů apod., vůbec není tak jednoduché.
Právě možnost a především pak také ekonomická efektivnost zasíťování
a napojení pracovišť úřadu, včetně nutnosti využití telefonní ústředny (ta
může být rovněž jen jedna a tedy v případě využití více budov ve městě by
nebyla použitelná) byla pro konečné rozhodování kam radnici přesunout,
výrazně limitujícím faktorem. V rámci pracovní skupiny vedení města tak
bylo nakonec jednomyslně rozhodnuto přesunout všechny odbory ze stávající radnice do budovy městské ubytovny v Království čp. 10. Počet
kanceláří na radnici je prakticky totožný s počtem pokojů v ubytovně, takže
se tam v určitých provizorních podmínkách vejdou všichni zaměstnanci.
Budovu je možné zasíťovat IT, je možné tam přesunout telefonní ústřednu
(a přitom tyto nutné investice, které tam budou muset být na toto provizorium provedeny, mohou být v objektu využity i v budoucnu pro ubytované)
a bude možné, aby v ní úřad fungoval jako celek. Veřejnost tak bude mít
opět možnost (až na výjimky) vyřídit většinu svých záležitostí na jednom
místě. Jsme si samozřejmě vědomi té hlavní nevýhody tohoto řešení, kterým je určitá vzdálenost ubytovny z centra města. A to bude platit nejen pro
veřejnost, ale i pro zaměstnance. Na druhou stranu je tam však možnost
dostatečného parkování, autobusová zastávka je přímo u ubytovny a počítáme i s tím, že kolegové budou mnohem více v terénu, k čemuž mohou
využívat i naše služební vozidla.
Jak se to projeví ve vztahu k veřejnosti, občanům? Kde, na jaké adrese a od
kdy občané najdou jednotlivé odbory nebo zaměstnance? Kde budou např.
získávat informace, kam se bude moci veřejnost obrátit?
Jak již bylo řečeno, všechny odbory, které dnes sídlí na stávající radnici, se
v první polovině března 2017 přesídlí do budovy městské ubytovny v Království čp. 10. Jedinou výjimkou je úsek sociální péče Odboru vnitřní
správy (sociální a terénní pracovnice), který bude poslední týden
v únoru přesunut do budovy pečovatelských bytů v Lužické ul. 1093
naproti nádraží, a sice do přízemí, přičemž vchod do těchto kanceláří bude
z Lužické ulice. Sociální pracovnice úzce spolupracují s Úřadem práce,
pracovištěm státní sociální podpory, který sídlí v Sokolovně, ale také s úsekem pečovatelské služby, který sídlí právě v objektu pečovatelských bytů,
a proto bude jejich přestěhování sem praktické.
Vzhledem k tomu, že všechny ostatní odbory, úseky, kanceláře a zaměstnanci se budou stěhovat v prvních dvou březnových týdnech, prosím
velmi občany o shovívavost, neboť právě v této době nebude plně funkční
nejen telefonní ústředna s pevnými telefonními linkami (bude fungovat
jen částečně vždy pro některé zaměstnance, do doby jejího reálného přesunu), ale rovněž tak zaměstnanci nebudou mít po určitou dobu, kdy se
budou stěhovat, přístup do informačního systému radnice a na internet,
a proto nebudou např. schopni některé záležitosti vyřizovat. Proto také
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bude v každé kanceláři k dispozici mobilní telefonní číslo. Veřejnost pak
prosím, aby si, pokud to bude možné, vyřídila své záležitosti přednostně
do konce února ještě ve stávající budově radnice, anebo pak od poloviny
března již v Království, kdy již budou všechny kanceláře opět plně funkční
a provozuschopné.
Odbor stavebního úřadu zůstane nadále v dosavadních prostorách
na náměstí.
Určitě nebude jednoduché zajistit kvalitní výkon státní správy a služby pro
veřejnost v provizorních podmínkách dočasného pracoviště. Budou nějak
omezeny úřední dny nebo úřední hodiny?
Máte pravdu, jednoduché to nebude. Musíme to však všichni – veřejnost
i zaměstnanci – brát tak, že je to skutečně jen provizorní řešení na určitou
časově omezenou dobu, které není a ani nemůže být ideální. Na stranu druhou však poslouží dobré věci, a sice tomu, aby se stávající budova radnice
proměnila v důstojné, bezpečné a pro občany přístupné a otevřené místo
veřejné správy a pro zaměstnance v hygienicky vyhovující a důstojné pracoviště a k tomu, aby v budově nově zrekonstruované radnice sídlily všechny odbory (včetně stavebního úřadu) pod jednou střechou a provoz celé
budovy byl mnohem efektivnější a finančně méně náročný.
Co se týče úředních dnů a úředních hodin, ty rozhodně nebudeme nijak
omezovat ani zkracovat. Platí tedy, že úřední dny pondělí a středa od
7.30 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin zůstávají i nadále zachovány i v náhradních prostorách v Království.
V dnešní praxi však bylo zvykem, že úřad byl pro občany otevřený celý týden každý den a mohli si tak vyřizovat své záležitosti běžně i v neúřední
dny. Tady však musíme – vzhledem k provizornímu provozu a především
pak k nutnosti kolegů být mnohem více v terénu – požádat veřejnost o to,
aby vyřizování svých záležitostí opravdu směřovala právě na tyto stanovené úřední dny. A pokud to nebude z nějakých důvodů možné, aby si občané
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svou návštěvu v neúřední den s příslušným zaměstnancem vždy předem
dohodli. Předejdeme tím pak případnému nedorozumění, kdy by se občan
v neúřední den bez předchozí dohody vypravil na radnici až do Království,
příslušného zaměstnance by pak v kanceláři nenalezl a svou záležitost nevyřídil, např. právě proto, že příslušný zaměstnanec bude vyřizovat jiné
záležitosti v terénu. Nejen za tímto účelem budeme všemi dostupnými
prostředky zveřejňovat všechny kontakty na příslušné odbory i konkrétní
zaměstnance, a to např. nejen v tomto čísle Šluknovských novin, ale také
na webových stránkách města, prostřednictvím mobilní aplikace, sociálních sítí apod.
Ve „zkušebním provozu“ rovněž zřídíme, v rámci co největší vstřícnosti
vůči veřejnosti, od 1. dubna 2017 kontaktní kancelář městského úřadu
v přízemí pečovatelských bytů v Nerudově ul. čp. 125 (pod náměstím
naproti kostelu), která bude otevřena v úředních dnech a hodinách, a ve
které bude možné občanům poskytnout základní informace, poradit jim,
kam a na koho se mají se svou záležitostí obrátit, bude rovněž fungovat
jako podatelna (zde si např. budou moci vyzvedávat svou poštu i občané,
kteří mají svůj evidenční trvalý pobyt na radnici, ale svá podání sem osobně
budou moci podávat i všichni ostatní). Časem uvidíme, zda bude, nebo nebude o tyto služby zájem a podle toho se rozhodneme, zda bude mít smysl
tuto kontaktní kancelář nadále provozovat.
Na závěr bych ráda ještě jednou požádala širokou veřejnost, ale také všechny své kolegyně a kolegy o shovívavost a pochopení v celém tomto delším
provizorním období – přeci jen, radnice se stěhuje poprvé v historii, nemáme tak zkušenosti, z nichž bychom mohli při realizaci této logisticky docela
složité záležitosti vycházet, a proto lze předpokládat, že budeme celou řadu
záležitostí řešit i tzv. „za pochodu“. Za sebe i za kolegy však mohu slíbit, že
se budeme snažit, aby vliv této situace na veřejnost byl co nejmenší.
Děkujeme za rozhovor.
(šti)

Lesnická škola nám nabízí i krásné kulturní zážitky
V úterý 17. ledna 2017 odpoledne
se sešlo velké množství lidí, především studentů lesnické a sociální
školy na vernisáži fotografií pana
Filipa Holiče (pedagoga na SLŠ
a SOŠS Šluknov). Byly k vidění
snímky z Českého i Saského Švýcarska i odjinud. Jak řekl ředitel
lesnické školy: „Nejde o snímky
náhodné, ale fotograf šel za svými
objekty cíleně, protože jimi chtěl vyjádřit určitou atmosféru, chtěl jim
dát náladu podle své představy.“ Jde

rých si lidské oko běžně nevšimne.
Tato výstava stojí jistě za shlédnutí
a potrvá na Šluknovském zámku do
30. března 2017. Zájemci si fotografie mohou i zakoupit.
O dva dny později nás paní
Mgr. Ivana Marková, botanička
Národního parku České Švýcarsko,
seznámila v přednáškové místnosti
lesnické školy s květenou a dřevinami, které lze na území národního parku shlédnout. Viděli jsme
mechy, kapradiny, květiny i houby

čí skulinka ve skále, jiné najdeme
na zemi pod stromy, na kamenech
či ve vodě. Paní Marková nám představila rostliny chráněné i ohrožené, ale i takové, které sem někdo

vézt hrabě Kinský. Jehlice tohoto
krásného stromu (s dlouhými šiškami a na koncích bílými) spadlé
na zem zničí pod sebou veškeré
rostliny a to ochránci přírody ne-

Fotografie z přednášky pořídila Jarmila Judová

o krásné záběry, pořízené v různých
ročních obdobích a v různém denním čase. A ten, kdo fotografovaná
místa zná, ví, že se mu to podařilo.
Snímky navíc ukazují detaily, kte-

a přednášející nám vysvětlila a na
fotografiích ukázala, kde rostou.
Některé mají rády vlhko, jiné jsou
suchomilné. Další milují světlo, jiným se daří ve stínu. Některým sta-

přivezl, tzv. invazní, které sem nepatří. Některé tyto invazní rostliny
jsou tak agresivní, že ničí vše kolem
sebe a tím domácí rostliny vytlačují.
A tak musí být ničeny, i když hezky
vypadají. Jde např. o netýkavku
malokvětou či žláznatou nebo o křídlatku japonskou. Tuto likvidaci lze
srovnávat s plevelem, který zahrádkář ničí na záhonech, protože tam
nepatří.
Lektorka hovořila i o borovici vejmutovce, kterou sem nechal při-

mohou dopustit, a proto musí být
zlikvidována. Aby ji však poznali
i příští generace, bude ponechána
v parcích a arboretech.
Přednáška byla velice poutavá
a všichni jsme se dozvěděli mnoho
zajímavého. Potleskem jsme paní
Markové poděkovali, sešli všech 84
schodů, které k přednáškové místnosti vedou, a vydali se už za tmy
zasněženým Šluknovem do svých
domovů.
Text: Helga Hošková
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ZDRAVÍ SI NEKOUPÍŠ, V LOTERII HO NEVYHRA JEŠ

Co jste chtěli vědět: O Lužické nemocnici, tentokrát o chirurgii
Vážení čtenáři,
srdečně Vás vítáme u článku o chirurgickém oddělení Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., které
existuje již od samého založení
nemocnice. Působila zde řada významných lékařů a sester. Vzpomeňme například na MUDr. Karla Brichzina, který se stal v roce
1975 primářem oddělení a jako
primář pracoval celých 15 let, na
MUDr. Jana Lankaše, na vrchní
sestru Helenu Veselou.
Chirurgické oddělení se nachází
v přízemí a v 1. patře nemocniční
budovy nedaleko bazénu na adrese:
U Nemocnice 1298/6, Rumburk.
O pacienty pečuje tým 13 lékařů,
z toho 10 z nich má specializovanou způsobilost v chirurgii. Primářem oddělení je od roku 2005
MUDr. Zdeněk Gloger. Celý nelékařský tým - 37 sester včetně nižšího personálu, vede od roku 2014
vrchní sestra Lenka Gottlieberová.
Sestry ošetřují pacienty modelem
skupinové péče. To znamená, že
každá sestra během směny pečuje
o určenou skupinu nemocných, odpovídá za zajištění ošetřovatelského procesu a vedení příslušné zdravotnické dokumentace. Každého
nemocného osobně předá příslušné skupinové sestře z další směny.
Tím může přistupovat k pacientům
individuálně, protože zná přesně
jejich potřeby.
Ročně je na oddělení hospitalizováno průměrně 2 400 pacientů
a provedeno 1 500 chirurgických
výkonů. Chirurgické oddělení se
zabývá diagnostikou a léčením celého spektra chirurgických nemocí, zvláště onemocněním dutiny
břišní a konečníku, diagnostikou
a léčením některých vybraných
ortopedických a urologických nemocí. Provádíme a rozvíjíme laparoskopické operace žlučníku, břišních kýl, žaludku a červovitého
přívěsku, nádorových onemocnění
žaludku, tenkého a tlustého střeva
včetně konečníku. Výhodou laparoskopických výkonů je krátká doba
hospitalizace, minimalizace pooperační bolesti, nekomplikované
hojení ran s velmi drobným kosmetickým efektem. Diagnostikujeme
a operujeme zhoubná i nezhoubná
onemocnění prsů. Následnou komplexní onkologickou péči zajišťujeme ve spolupráci s onkologickými
centry. Dále provádíme operace
štítné žlázy.

Moderními operačními postupy
operujeme křečové žíly dolních
končetin. Poskytujeme nepřetržitou traumatologickou péči pacientům s akutními traumaty (zlomeniny) dlouhých kostí a dutiny břišní.
Pacienti s polytraumaty, poraněním mozku a páteře jsou po stabilizaci stavu překládáni na specializovaná pracoviště. Oddělení zajišťuje
chirurgickou a traumatologickou
péči 24 hodin denně pacientům
Šluknovského výběžku.
Chirurgické oddělení tvoří tři
samostatné jednotky: aseptickou
s 16 lůžky, septickou se 14 lůžky
a jednotkou intenzivní péče s 5 lůžky. Z toho dva jednolůžkové pokoje
jsou vybaveny nadstandardně (za
poplatek).
Podařilo se nám rozšířit spektrum
nabízených služeb v ambulantní
péči o traumatologickou ordinaci,
poradnu pro stomiky, máme novou
ambulanci ošetřování chronických
ran a defektů. Našimi ambulancemi prochází ročně více než 22 tisíc
ošetřených pacientů.

Všeobecná chirurgická
ambulance
Tel.: 412 359 239
Ordinační hodiny:
Po-Pá 7.00 - 17.00 hodin,
pohotovostní služba
- nepřetržitě 24 hodin.
Všeobecná chirurgická ambulance
poskytuje 24 hodinovou péči pacientům s chirurgickými onemocněními a traumaty měkkých tkání
i skeletu vyžadujícími akutní ošetření. Dále jsou zde zajišťovány kontroly po operacích či po předchozím
ošetření, převazy ran, odstranění
stehů a další neakutní výkony a vyšetření. Součástí je i malý zákrokový sál, kde se provádí chirurgické
ošetření drobných poranění.

Chirurgická ambulance
– indikační,
prim. MUDr. Zdeněk Gloger
Tel.: 412 359 234
Ordinační hodiny:
Každé pondělí 9.00 - 13.00 hodin
V této chirurgické ambulanci jsou
pacienti indikováni k plánovaným
operacím dutiny břišní a cévním.
Pacienti obvykle přicházejí na do-

poručení praktického či jiného
ošetřujícího lékaře. Pacient je informován o typu operace a o potřebných předoperačních vyšetřeních.

Chirurgická ambulance
– cévní, MUDr. Jiří Bartoš
Tel.: 412 359 234
Ordinační hodiny:
Každé pondělí 13.00 - 14.30 hodin
Diagnostika a ambulantní léčba cévních onemocnění se zaměřením na
problematiku žilní chirurgie, indikace k operacím křečových žil, konzervativní léčba bércových vředů.
Traumatologická ambulance,
MUDr. Tomáš Veselý
Tel.: 412 359 234
Ordinační hodiny:
Každý lichý čtvrtek
9.00 - 14.00 hodin
V traumatologické ambulanci jsou
pacienti indikovaní k některým ortopedickým výkonům a dále léčení
a sledovaní po úrazech léčených jak
konzervativní cestou, tak po operacích traumatologických a ortopedických.
Mamologická ambulance,
MUDr. Vanda Kalinová
Tel.: 412 359 234.
Ordinační hodiny:
Každé úterý 10.00 - 14.00 hodin
- bez objednání
Poradna je k dispozici ženám s jakýmkoli problémem, s nejasnostmi, které zjistí při sebevyšetření
prsu.
Ošetřování chronických ran
a stomická ambulance,
MUDr. Pazdera Václav
Tel.: 412 359 216
Ordinační hodiny:
Každé úterý 8.30 - 14.30 hodin
Cílem je komplexní a kontinuální
péče o chronické a obtížně se hojící
rány, vyžadující dlouhodobou péči.
Ambulance zajišťuje doplňková diagnostická vyšetření, převazy ran,
kontroly po operacích.
Stoma poradna – komplexní péče
o pacienty se stomií (vývodem). Ve
stomické poradně poskytuje lékař

a erudovaná stomická sestra péči,
rady a pomůcky pacientům se založenou stomií.
Koloproktologická ambulance,
MUDr. Pazdera Václav
Tel.: 412 359 234
Ordinační hodiny:
Každý den 7.00 - 8.30 hodin
Koloproktologická ambulance zajišťuje zdravotní péči pro pacienty
s onemocněním tlustého střeva
a konečníku.
Urologická ambulance,
MUDr. Jana Jarošincová
Tel.:412 359 234
Ordinační hodiny:
Každou středu 17.00 - 20.00
hodin - na objednání
Urologická ambulance zajišťuje
ambulantní péči pacientům s urologickými onemocněními.
Ortopedická ambulance
– poliklinika Jiráskova 1378/4,
Rumburk, MUDr. Tomáš Veselý
Tel.: 412 359 546
Ordinační hodiny:
Pondělí 7.00 - 16.00 hodin, středa a čtvrtek 9.00 - 14.00 hodin
– na objednání
Ortopedická ambulance je zaměřena na diagnostiku, prevenci, léčbu
a rehabilitaci vrozených nebo získaných deformit, funkční onemocnění a poranění podpůrného a pohybového aparátu.
Proč byste měli vyhledat ošetření
právě u nás? Chirurgické oddělení
Lužické nemocnice a polikliniky,
a. s. se neustále dynamicky rozvíjí,
využíváme nejmodernější metody
v rámci prováděného spektra výkonů. Výhodou pro pacienty jsou
krátké objednací doby na operace
a velmi krátká hospitalizace. Zaměřujeme se na dostatečnou informovanost a edukaci pacientů, na maximální kvalitu poskytované péče.
Našim cílem je spokojený a plně
informovaný pacient.
Půjdete na operaci? Co vše Vás
čeká? To vše si přečtete příště.
Mgr. Petr Dubravec
Člen představenstva
Ředitel Lužické nemocnice
a polikliniky, a. s.

STRANA 8

V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Jaký byl rok 2016 ve Šluknovském zámku?
Připadá mi to jako včera, když jsem
seděla u stolu a ohlížela jsem se za
rokem s pětkou na konci. Tak strašně
rychle to všechno uteklo, jako typický
rok ,,opice“ podle čínského kalendáře – turbulentní. Ani jsme se nenadáli
a rok 2017 jen nezaklepal na dveře,
ale svou silou vtrhnul do našich životů. Nyní nás čeká rok, který by
měl být nekonfliktní a dobrosrdečný,
udělejme proto všichni maximum,
aby se nám proroctví čínského horoskopu skutečně vyplnilo.
Rok 2016 byl v našem zámku ve
znamení tvorby nového prohlídkového okruhu. Byla, a je, to cesta
trnitá, ale postupně vidíme její cíl.
Ve 2. patře jsme v dubnu otevřeli
několik nových prvorepublikových
místností, které jsme věnovali poslednímu majiteli našeho panství
Ervínu Leopoldu Nostitz Rieneck.
Můžete navštívit jeho soukromou
pracovnu, šatnu, ložnici, dětský
pokoj dcery a fajnový pokoj. V letošním roce pokračujeme dále s patrem prvním.
O kulturní akce u nás nebyla nouze. Celkem 31 kulturních akcí se

konalo jen v našem zámku. Pravidelné koncerty Klubu přátel vážné
hudby, koncerty na zámecké půdě,
absolventské koncerty, divadla,
Čarodějnice, Zámecké slavnosti,
Šluknov zpívá, Přehlídka šluknovského umění, Večery pod lampiony,
Dětský den, zámecké zabijačky,
nová tradice masopustního veselí,
adventní čas a mnoho dalších. Nejúspěšnější akcí byly samozřejmě
Zámecké slavnosti, v letošním roce
trochu méně navštěvované vzhledem k extrémnímu počasí, které se
vystřídalo v jejich průběhu.
Na zámku jsme nainstalovali 12 různých výstav pro malé i velké. Nejvíce
návštěvníků poctilo svou přítomností výstavy ,,Pohádková země Vítězslavy Klimtové“, ,,Panenky typu
Barbie“ a ,,Turistické vizitky“.
Velkou radostí jsou pro nás samozřejmě svatební obřady. Více jak 30
párů si vybralo pro svůj velký den
právě náš zámek. Jsme šťastní, že
můžeme stát na počátku společné
cesty dvou lidí, kteří se rozhodli
kráčet po ní společně ruku v ruce.
Šluknovský zámek nejsou ale jen

prohlídky, kulturní akce a svatby, ale také informační centrum.
Každoročně jím projdou tisíce lidí,
a to z různého důvodu. Ať navštíví
veřejný internet, potřebují kopírovat, faxovat, skenovat, kroužkovat,
laminovat nebo chtějí koupit dárek
pro své blízké či suvenýr. Lidé z výběžku nás navštěvují, aby koupili
lístky do divadla, kina na koncert
v Rumburku, ve Varnsdorfu nebo
přes celorepublikový portál Ticket
Art. Největší množství návštěvníků však zajímá naše okolí, krásná
příroda, turistické tipy či možnosti
ubytování. Naši návštěvníci nejsou
jen z Čech, ale i z Německa, Anglie či Polska. Největším přínosem
pro nás bylo umožnit všem lidem
z Čech i zahraničí platit kartou přes
platební portál.
I v roce 2016 jsme se prezentovali
na mnoha místech. Navštívili jsme
Veletrh cestovního ruchu – Holiday
World v Praze, byli jsme v Drážďanech v obchodním centru Galerie,
prezentovali jsme se v Bad Schandau a skrz České Švýcarsko na
mnoha dalších místech. Věříme, že

i díky této aktivitě do našeho zámku
za rok 2016 zavítalo celkem 30 064
návštěvníků!
Setkali jsme se také několikrát s kolegy z ostatních informačních center ve výběžku, abychom jim předali novinky. Pravidelně jsme vyráželi
na školení a exkurze, abychom Vám
mohli co nejvíce pomoci s Vašimi
přáními. Byli jsme vystaveni několika kontrolám, které všechny dopadly výborně.
Zkrátka, snažili jsme se tu být pro
Vás. Protože jste to právě Vy, kdo
dáváte naší práci smysl. A protože
na předsevzetí do nového roku nás
moc neužije a už z principu jejich
nestálosti si je nedáváme, měla
bych místo předsevzetí spíše přání.
Přeji nám všem, ať jsme hlavně
zdraví, ať máme oporu ve své vlastní rodině a přátelích a co nejčastěji
úsměv na tváři. Zastavte se na chvíli, zpomalte a jenom tak se usmějte, vždyť život máme jenom jeden
a uvidíte, že úsměv dokáže hotové
zázraky. Naší prací je se snažit vykouzlit lidem úsměv na tváři, tak
nám s tím trošku pomozte.

Zveme Vás na „Šluknovský masopust“
Snažíme se postupně do našeho
města a hlavně srdcí navracet tradiční zvyky, které jsme buď jako
malí kdysi dávno slavili nebo je známe alespoň od rodičů či prarodičů.
Je to těžké. Každá nová tradice,
akce, vystoupení chce svůj čas. Trvá
dlouhou dobu, než si na ni zvykneme. Když už o ní alespoň víme, je
to úspěch. Největší odměnou ale
je, když zjistíme, že se nám líbí a že
ji chceme vidět znovu a znovu. Takovouto akcí jsou rozhodně u nás
Zámecké slavnosti. Ale ve městě se
děje spousta dalších menších akcí,
které si zaslouží pozornost. Jednou

z nich jsou naše už tradiční Zámecké zabijačky, které jsou vždy s něčím spojené.
V loňském roce jsme se snažili, aby
Šluknov poznal oslavy masopustu.
Aby zažil masopustní veselí. Tradiční Zámeckou zabijačku tak doplnil
masopustní průvod. První, co jsem
zažila. A musím Vám tedy říci, že
to byla opravdu sranda. Mě si masopust získal ihned a naštěstí jsem
zjistila, že nejsem sama.
24. února v 15.30 zahájíme náš
druhý masopust Zámeckou zabijačkou. V 17.00 hodin předá paní
starostka klíče od města strašidlům

a vyrazíme ze zámeckého
parku do reje zábavy. Za
zvuků harmoniky a zpěvu projdeme pěší zónou
a budeme se zastavovat
u jednotlivých obchodníků. A proč? Tím, že obchodník pohostí strašidla,
si vyslouží další úspěšný
rok ve svém podnikání.
Masopustní putování
ukončíme na náměstí.
Vezměte masky, co máte
doma a pojďte s námi do
průvodu podpořit folklorní soubor Lužičan.

Zájem o pohádkovou procházku zámku byl velký
Když jsme před třemi lety přemýšleli, co nového bychom Vám mohli
nabídnout, vyvstal z našich hlav
nápad okořenit vánoční svátky
prohlídkou. První prohlídku jsme
dělali doslova na koleně, jako každou z prvních akcí. Vždycky je něco
nového, co Vás překvapí, napadne.
Do akcí vkládáme pokaždé část ze
sebe a vánoční prohlídka je rozhodně jednou z nich. Na první prohlídku v roce 2014 dorazilo 59 lidí. Na
první akci to byl úspěch a my věděli,
že má cenu pokračovat dál.

I v roce 2015 jsme požádali o pomoc členy Řádu Černých rytířů.
Přeci jenom, mít plný zámek chce
spoustu lidí a ty my, bohužel,
nemáme. Také to chce spoustu
entuziasmu a skvělých nápadů.
A kombinace zámeckých princezen
a statných rytířů vždycky fungovala. Na prohlídce jsme tak začali
pracovat daleko dříve a snažili jsme
se každou pohádkovou postavu vyšperkovat. Překvapil nás obrovský
zájem z Vaší strany. Přišlo o 100 lidí
vice než v roce 2014. Takže se nám

u prvních skupin, které byly opravdu veliké, stávalo, že se návštěvníci
v menších prostorech našeho zámku tísnili.
V roce 2016 jsme se znovu poučili
a přišel na řadu systém rezervací.
I když návštěvníkům bez rezervace se to, bohužel, ne vždy líbilo,
věříme, že pro pohodlí a zážitek to
opravdu bylo potřeba. Na každou
prohlídku jsme vyčlenili 50 vstupenek. První dvě byly beznadějně
vyprodané a v dalších dvou bylo
ještě pár místeček volných. Zase

jsme o 20 lidí překročili návštěvnost z roku 2015. Prohlídku jsme
obměnili o poznávání princezen
a výstavu vánočních betlémů. Kdo
se chtěl zdržet déle, mohl navštívit
komentovanou prohlídku Zámecké
zbrojnice nebo si nechat něco namalovat na obličej.
My jsme si vánoční prohlídku
s Vámi moc užili a už zase přemýšlíme, do jakých pohádek Vás vneseme v letošním roce… Máte nějakou
oblíbenou? Napište nám! Na Vaše
nápady se moc těšíme.
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Zámecký ples, aneb jak se sen proměňuje ve skutečnost
První reprezentativní městský
ples se uskuteční v sobotu 1. dubna od 20.00 hodin ve Šluknovském zámku. Nutno podotknout,
že i když se ples koná 1. dubna, není
to apríl.
Každé větší město má svůj reprezentativní ples a ani město Šluknov
již nebude výjimkou. Pořádáme pro

Vás ples, na kterém se budete moci
setkat se svými přáteli, na kterém
budete moci tančit celou noc nebo
jen pobýt s námi a užít si zámeckou
atmosféru.
Celý Šluknovský zámek, od sklepa
až po půdu, ožije v plesové atmosféře. V zámeckém sklepení najdete
vinárnu, v přízemí Zámeckou šen-

kovnu. U vstupu Vás přivítají rytíři
s květinou a přípitkem. V prvním patře protančíte střevíce na tanečním
parketu s výbornou kapelou Chilli
Band z Klášterce nad Ohří. Místa
na sezení společně s bary budou ve
druhém patře a na zámecké půdě.
Nebude chybět ani stylové půlnoční
překvapení nebo barmanská show.

Lednové vernisáže odstartovaly
letošní sezónu výstav
6. ledna jsme zahájili výstavu ,,Drátěné plastiky Ladislava Lokajíčka“.
Pan Lokajíček k nám vážil dlouhou
cestu až z Tachova. Zálib má opravdu hodně – turistiku, cestování,
ochranu přírody a je milovníkem
jakékoli ruční práce. K drátování
se dostal úplnou náhodou v roce
2001, když se rozhodl, že ošklivým
drátům vdechne život. Postupem
času začala vznikat další a další
dílka. V dnešní době má za sebou
několik výstav. Drátěné plastiky
můžete obdivovat v našem zámku
do 25. března. Kdo nestihl pana
Lokajíčka poznat, nechť nezoufá.
26. března od 12.00 do 17.00 hodin bude probíhat na zámku Drátenická dílna. Svá místa můžete

rezervovat v informačním centru.
Drátenická dílna je vhodná i pro
děti od deseti let. Více informací
naleznete na plakátech nebo na Fb.
17. ledna jsme slavnostně otevřeli výstavu fotografií Filipa Holiče
s názvem ,,Výhledy Šluknovského
výběžku a Česko-saského Švýcarska“. Vernisáž navštívilo přes 50
lidí, kteří si nenechali ujít příležitost podpořit tohoto mladého mistra fotografie. Jeho umělecká díla,
která vznikala často i po několikahodinovém čekaní, můžete obdivovat do konce března. Výstava je rovněž prodejní, takže kdo chcete mít
kousek naší krásné přírody doma,
určitě doporučujeme. O Filipovi totiž ještě hodně uslyšíme.

Pojďte s námi zahájit novou šluknovskou tradici. Lístky můžete
zakoupit v Informačním centru ve
Šluknovském zámku, kde si rovnou
vyberete i místo na sezení. Lístek
bude stát 400 Kč a podmínkou je
společenský oděv - dámy dlouhé
společenské šaty a pánové tmavý
oblek.

POZVÁNKA
BARBORA MOTTLOVÁ
A ACCOUSTIC
Barbora Mottlová (moderátorka,
herečka, zpěvačka) a její doprovod
Vám v pátek 3. března zpříjemní večer ve Šluknovském zámku
svým sametovým hlasem, který
barvou a feellingem naprosto zapadá do zahraničních jazzových
a bluesových melodií (E. Jones,
E. Fitzgerald, D. Shirley, D. Reese,
M. Monroe, L. Armstrong a další),
ale také tuzemských (H. Hegerová,
J. Suchý, Y. Přenosilová atd.)
Doprovodí ji na elektroakustickou
kytaru Ondřej Mišák, na cajon
a bicí Pavel Plecháč.
Nezapomeňte si svá místa rezervovat v Informačním centru ve Šluknovském zámku.
Vstupné: 100 Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Michal Müller zaplnil koncertní sál do posledního místa
V pátek 20. ledna jsme po osmi letech ve Šluknovském zámku znovu
přivítali Michala Müllera. Ač tomu
začátek týdne nijak nenasvědčoval,
nakonec bylo vyprodáno. Díky probíhající rekonstrukci zámecké půdy
jsme museli koncert přesunout
na hlavní sál našeho zámku a díky
tomu pokrátit místa na sezení. Na
hlavní sál jsme prodali přes 70 vstupenek a začátek letošního roku tak
byl ve znamení nošení židlí. Je to
sen každého pořadatele kulturních
akcí a nám se vyplnil. Moc Vám za
to děkujeme, je to ta nejlepší odměna pro nás.
Michal nám zpříjemňoval večer od
20.00 zhruba do 22.00 hodin svou

Váš svatební den si zaslouží být výjimečný!

Svatební obřad na Šluknovském zámku takový je!
Nabízíme: Svatební obřady na hlavním sále zámku
(reprezentativní obřadní sál s kapacitou až 80 osob) a na půdě, venkovní svatby v zasněžené zahradě, altánku nebo ve vyzdobeném party stanu, možnost pronájmu dobových zámeckých expozic pro
svatební fotografování, renesanční svatbu (oddávající jsou v dobových kostýmech), dále hudbu dle
vlastního přání, možnost parkování přímo před zámkem a zdarma.

citerou. Tento empatický,
charizmatický mladý muž
je nejprogresivnějším citeristou v naší republice
právem. V současné době
je v Čechách jediným graduovaným hráčem a pedagogem na koncertní
citeru. Do své hry vkládá
svůj jedinečný a osobitý
projev a přístup k nástroji.
Koncert měl velký úspěch
a můžeme Vám prozradit
malé tajemství - rozhodně
nebyl poslední. S Michalem jsme se domluvili na
další spolupráci a už se na
ni moc těšíme.

Víte, že...
…si můžete v Informačním centru
koupit 2 nové knihy? Knihu Mikulášovice a nové vydání knihy Osud
má jméno Dolský mlýn.
Za RIC dvoustranu připravila
Mgr. Andrea Přidalová

STRANA 10

ZE ŽIVOTA NAŠICH NEJMENŠÍCH

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Leden, přikryl všechno ledem...

Spolu s Kostíkem a panem Svalnatým jsme poznávali své tělo. Mnoho
o něm už víme a dozvěděli jsme se nové informace, jako například kudy
putuje jablíčko, které sníme, nebo kterými cestami se do našeho těla moLeden nám opravdu přál, a tak jsme mohli doplnit prosincové úkoly
z Bludného kořene. Zkoumali jsme sníh z různých míst a zjistili jsme, který
je nejšpinavější. Samozřejmě nikdo ten špinavý nejí, všem chutná jen ten
„čistý“. Sníh jsme nechali roztát, znovu jsme ho nechali zmrznout, dělali
jsme ledové ozdoby na stromy. A jaké byly lednové úkoly? Podle vzhledu

i ptačího zpěvu jsme poznávali ptáčky, kteří tu zůstávají přes zimu, vyrobili jsme jim krmítka ze šišek, tuku a semínek a pověsili jsme jim na keře i

hou dostat bacily...
Nakonec jsme spolu s paní Zimou poznávali některá řemesla, když jsme jí
jako švadlenky šili šaty, které si potrhala o šípkový keř, jako zedníci jsme jí
postavili ledový palác, jako pošťáci jsme jí dopravovali dopisy, nebo když

jablíčka. Každý den jsme pozorovali, jak se k našim krmítkům slétají ptáci
a jak jim jablíčko chutná.
Nový rok jsme začali spolu se Třemi králi, připomněli jsme si vše, s čím je
tento svátek spojen a zavzpomínali jsme na Vánoce a na Ježíška. Už teď se
těšíme na letošní 24. prosinec.

jsme jí na její narozeninovou oslavu „pekli“ a zdobili zákusky a sněhové
dorty a bábovky tak, jak to umí jen cukráři...
Ze všeho nejvíc jsme si však užívali sněhovou nadílku, která je letos opravdu bohatá a moc si přejeme, aby nám ještě dlouho vydržela.
Foto a text: Hana Princová
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ZACHYCENO OBJEKTIVEM
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Téměř sto malých i velkých diváků shlédlo
loutkovou pohádku O Budulínkovi

Zachytili jsme zimní krásu našeho města

Autor sochy i foto: Jan Kůla

Foto: Renáta Parkmanová
Foto z různých akcí na: http://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/
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Kuchařčino okénko - zelí na nejrůznější způsoby
V městské knihovně se často stává,
že se tu potkají kamarádky, přítelkyně a známé, které si kromě doporučení 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 rádi, pokud
nám do městské knihovny „svůj“
recept na moučník, či jídlo přinesete
nebo pošlete mailem (knihovna@
město-sluknov.cz) i Vy.
Už pár týdnů si užíváme zimu, jak
má být. Mrzne, sněhu je víc než
dost a nachlazení nebo chřipku už
si nejeden z nás letos odbyl... To
je ten pravý čas, dodat tělu v rámci prevence dostatek vitamínu C.
A jak to řešili naši předkové? Přece
„zimním“ jídelníčkem, ve kterém
nesmělo chybět zelí v jakékoliv
úpravě. A proto Vám tentokrát nabízíme pár receptů, kde zelí hraje
důležitou roli.
Kuřecí závitky se zelím

Ingredience: 5 vykostěných větších
kuřecích stehen, 20 dkg kysaného zelí, cukr, sůl a grilovací koření
podle chuti, 2 vrchovaté lžíce sádla
nebo másla, 10 dkg trvanlivého salámu, 50 ml vody.
Postup: Z kysaného zelí vymačkáme vodu a podle chuti si ho můžeme ještě ocukrovat a okořenit,
přimícháme nadrobno nakrájený
salám. Stehna rozklepeme na co
největší plát, osolíme z obou stran,
položíme kůží dolů a do každého
plátku dáme zelí se salámem. Maso
přeložíme a sepneme jehlou. Maso
položíme do vymazaného pekáčku, posypeme grilovacím kořením, podlijeme vodou, přikryjeme
a dáme péct na 180 st. Kontrolujeme, aby se nám nevypekla voda.
Když je už maso téměř měkké,
sundáme poklici a opečeme kůžičku dozlatova. Podáváme s bramborem.
Tip: Můžeme použít též vepřové
plátky masa a zabalit je jako ptáčky a místo salámu je možné použít
kousky uzeného masa.
Pečené kuře se zelnou náplní
Ingredience: 1 kuře (asi 1,5 kg), 3
stroužky česneku, 0,5 kg kysané-

ho zelí, sůl, cukr a grilovací koření
podle chuti, 10 dkg hodně pálivé
klobásky, 5 dkg másla (i více), voda
podle potřeby.
Postup: Kuře omyjeme, osušíme
a zvenku osolíme. Z kysaného zelí
vymáčkneme vodu, přimícháme
nadrobno nakrájenou klobásku,
na plátky nakrájený česnek a směsí
kuře naplníme. Kdyby se tam náplň
nevešla všechna, nechte ji klidně
péct vedle. Kuře vložíme do pekáčku vymazaného máslem, posypeme
grilovacím kořením, podlijeme vodou (zatím asi max. 1 dl), pekáček
přikryjeme a dáme do předehřáté
trouby na 220 st. Jakmile se začne
kuře péct, teplotu snížíme asi na
180 – 200 st. Asi po 70 minutách
pečení odklopíme a necháme opéct
kůžičku a vypéct přebytečnou vodu.
Zhodnotíme také, kolik se z kuřete
vypeklo tuku a klidně můžeme přidat máslo. Podáváme s bramborovými noky nebo bramborovým
knedlíkem.
Zelňačka
Ingredience: 40 dkg brambor, 8 dl
vody a ještě voda podle potřeby,
40 dkg kysaného zelí, 20 dkg uzeného masa nebo klobásky, 1 cibule,
1 stroužek česneku, 1 lžička červené sladké papriky, 2 lžíce sádla,
pepř a sůl a cukr podle chuti, 10 dkg
zakysané smetany nebo sladké
smetany.

Na zahuštění: 50 ml vody a 1 lžíce
hladké mouky.
Postup: Oloupané brambory nakrájíme na menší kostičky a do slané
a okmínované vody je dáme vařit
doměkka. V jiném kastrolu rozehřejeme sádlo a zpěníme na něm
nadrobno nakrájenou cibulku, přidáme papriku, krátce zamícháme,
nasypeme zelí, které můžeme ještě
pokrájet nadrobno. Přilijeme vodu,
přidáme česnek, nakrájené uzené
maso, trochu pepře, cukr a popří-

padě osolíme.
Vaříme tak dlouho, až nám bude vyhovovat měkkost zelí. Nezapomeňte dolévat vodu.
Až změkne zelí, dolijeme vodu
podle našich představ a zahustíme.
Mouku s vodou provaříme a během
vaření dochutíme. Do hotového
přidáme brambory.
Zapečené nudle v kysaném zelí
Ingredience: 0,5 kg kysaného zelí,
20 dkg těstovin (nejlépe nudlí), 2
vrchovaté lžíce sádla, 2 středně velké cibule, cukr krystal podle chuti,
voda na podlití, sádlo na vymazání
pekáčku, sůl a pepř podle chuti, 3

vejce, uzené maso na posypání hotových zapečených nudlí.
Postup: Na sádle si zesklovatíme
cibulku, přidáme kysané zelí (vymáčkneme z něho šťávu), podlijeme
vodou a dusíme asi 10 minut. Jestli
to bude o trochu víc, nevadí. Vodu
nakonec vydusíme. Zelí ochutíme
dle vlastní libosti, např. přisladíme.
Smícháme s propláchnutými nudlemi, které jsme uvařili ve slané vodě.
Ještě dochutíme solí, pepřem a nasypeme do sádlem vymazaného pekáčku. Zalijeme rozšlehanými, osolenými vejci a pečeme asi 20 minut
v předehřáté troubě na 180 st., až na
nich zezlátne kůrčička. Na hotové
nasypeme rozsekané uzené maso.
Zelňáky
Ingredience: 500 gramů kysaného
zelí (ne sterilovaného), 1 kg brambor, 3 vejce, cca 200 g polohrubé
mouky, 4 stroužky česneku, mléko,
olej, čerstvě nadrcený pepř, kmín,
majoránka, sůl.
Postup: Ze zelí slijeme šťávu, kterou rozdělíme mezi vitamínuchtivé
členy rodiny, případně vnutíme dítku jako lék. Zelí pak nakrájíme na
co nejjemnější kousky - po vyklopení z pytlíku necháme vcelku a pak
krájíme podélně a napříč, mělo by
se udržet v celku. Česnek loupeme a utřeme se špetkou soli (lze
i vymačkat, množství se klidně dá

u „česnekožroutů“ zvětšit). Brambory oloupeme a nastrouháme na
jemném struhadle.
Brambory, zelí a česnek vložíme
do velké mísy, přikápneme trochu
mléka, dáme mouku, vejce, koření
a malou hrstku soli. Pořádně rozmícháme, aby nám vzniklo klasické bramborákové těsto, pokud se
nám zdá příliš husté, můžeme přilít trošičku mléka. Na pánvi s větším množstvím oleje usmažíme
bramboráky se zelím z obou stran
dozlatova. Neustále udržujeme
větší množství oleje, aby nám vyšly
opravdu křupavé placky.
Vepřové řízky zapečené se zelím
Ingredience: 400 g vepřových řízků,
sůl, pepř, 2 lžíce oleje, 4 jalovčinky,
1 bobkový list, 50 g slaniny, 2 cibule, 500 g kysaného zelí, 500 g
brambor, 250 ml smetany, 150 g
zakysané smetany, 1 lžička majoránky, kmín.

Postup: Vepřové maso opláchneme,
osušíme, mírně naklepneme, osolíme a opepříme. Krátce je opečeme
na rozehřátém oleji s bobkovým
listem a jalovčinkami. Vyjmeme
z pánve. Oloupeme cibuli a nakrájíme na kostičky, slaninu také nakrájíme na kostičky - na uvolněné
pánvi necháme slaninu lehce rozškvařit, zpěníme na ní cibuli a přimícháme kysané zelí. Oloupané
a omyté brambory nakrájíme na
tenké plátky. Do máslem vymaštěné zapékací misky vkládáme po
vrstvách kysané zelí, maso a brambory. Zalijeme smetanou rozmíchanou se zakysanou smetanou, majoránkou, solí a pepřem. Zapékáme
v troubě předehřáté na 180 st. asi
50 minut.
(net/šti)

Městská knihovna

Půjčovní doba:
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
č. tel. 412 386 968
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SOUTĚŽ
V knihovně probíhá dlouhodobá
soutěž, při které se lze něco dozvědět
a získat volný lístek pro jednu osobu
na jednu kulturní akci dle vlastního
výběru – v kulturním domě nebo ve
Šluknovském zámku. Volná vstupenka platí do konce roku 2017.
Otázka na únor: 2. února je v kalendáři uveden svátek, který se
v lidovém křesťanství stal důležitou
oslavou přicházejícího jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc.
Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem
- tomu napovídá i jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je
svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den, které
se pak během bouře dávaly do oken
a měly tak ochránit domácnost.
K tomuto svátku se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem
čtyřiceti. Nejznámější z nich je „Na
…..... o hodinu více“. V tento den se
také tradičně sklízel betlém a někde
také vánoční stromek. Stejný název
jako tento svátek pak také nese vesnice v okrese Plzeň – sever.
Znáte název tohoto svátku?
Správná odpověď na otázku z ledna
zněla: Astrid Lindgrenová
Ze správných odpovědí byla vylosována ta od p. Petry Humlové
ze Šluknova a ta si také může vyzvednout v městské knihově nebo
v domě kultury volnou vstupenku.
(šti)

Pozvánka na koncert
KPVH ve Šluknově z. s.
zve všechny zájemce
o klasickou hudbu na další koncert
sezóny 2016 – 2017.
Vystoupí
„KALABISOVO QUINTETO“,
jehož členkami jsou absolventky
Akademie múzických umění v Praze:
Zuzana Bandúrová – flétna
Jarmila Vávrová – hoboj
Nela Durníková – klarinet
Denisa Beňovská – fagot
Adéla Tribeneklová – lesní roh
Soubor tohoto nástrojového
složení přivítáme u nás poprvé.
Uslyšíme díla např. W. A. Mozarta,
A. Rejchy, I. Krejčího a dalších.
Koncert se uskuteční
ve středu 15. února v 19 hodin
v sále Šluknovského zámku.
Vstupné je 80 Kč, studenti a senioři
40 Kč, děti do 15 let 10 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
pohodový večer s krásnou hudbou.
Za KPVH Božena Bortníková

KULTURA, SOUTĚŽ
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Tři králové žehnali lidem, domům...
Je mrazivé ráno, venku je poměrně
hodně sněhu a já pomalu přijíždím
ke kostelu svatého Václava ve Šluknově. Je neděle 8. ledna osm hodin
ráno a již z dálky vidím skupinku
dětí s rodiči stát na prostranství
před kostelem. Jsou to děti, které
navštěvují klub Ambrela při Oblastní charitě ve Šluknově a jsou plny
očekávání, jaké bude koledování
Tří králů. Polovina jsou již zdatní
koledníci, kteří se sbírky účastní již
poněkolikáté, ti noví se pečlivě připravovali a moc se těší.
Obléct kostým, nasadit korunku, přezpívat koledu, vzít kasičku
a malé dárečky, to vše se honí nám
všem v hlavě. Jen abychom na něco
důležitého nezapomněli.
V 8.30 hodin začíná mše svatá, při
které je požehnána křestní voda,
kadidlo a křída, kterou budou naši
malí králové žehnat domy na svém
dnešním putování. Po mši se chvíli
ohřejeme na faře. Vedoucí skupi-

nek si rozdělí, kterým směrem se vydají se svými králi
a mohou vyrazit.
Trochu s obavou zvoníme
u prvních dveří - co když nikdo neotevře? Avšak otevírají se dveře a vítá nás paní
s úsměvem. Je ráda, že jsme
přišli a vzpomíná na své dětství, kdy také chodila koledovat. Děti radostně zpívají
koledu a přejí štěstí a zdraví
po celý rok. Předají malý dáreček, já napíši požehnání
na dveře. Dostaneme příspěvek do kasičky, děti dostanou několik sladkostí na
cestu. Naše obavy jsou pryč
a můžeme pokračovat dál.
Byl to náročný den pro všechny,
ale stálo to za to. Podařilo se nám
společně vykoledovat částku
14 092 Kč, kterou jsme odeslali
na konto Tříkrálové sbírky 2017.
Část peněz se nám během roku vrá-

tí nazpět do Ambrely a my je budeme moci použít na vybavení herny.
Všem spřízněným lidem děkujeme
za štědrost a ještě jednou přejeme
požehnaný rok 2017.
Irena Gotthardová
Oblastní charita Šluknov

Tříkrálové koncertování v Království
Na Tři krále pro většinu z nás končí Vánoce. Odstrojujeme vánoční
stromeček a uklízíme výzdobu. Jak
už je zvykem, v tento den chodí malí
koledníci převlečení za Tři krále
a zpívají píseň „My tři králové jdeme
k Vám…“ a nám ji přišli 7. 1. 2017
do kostela sv. Vavřince v Království
zazpívat nejmladší členové hasičů
– družstva Plamínek. Ti odstartovali krásný koncert Krásnolipského komorního sboru. Zazněl černošský spirituál, španělská taneční
píseň, ale především vánoční písně
a celý koncert byl zakončen koledami zpívanými s obecenstvem. Byla
opravdu velká zima, proto si vážíme těch, kteří na koncert dorazili.
A tak snad malou odměnou byl tep-

lý čaj, svařák a koláče.
Děkuji městu Šluknov za podporu, pekařství Haback a všem babičkám za výborné koláče.
V novém roce 2017 přeji všem pev-

né zdraví, pohodu a vždy úsměv ve
tváři.
Za spolek Šluknovské Království
a SDH Království
Olga Petroschke

Cestování s panem doktorem Strakou
Leden byl tentokrát opravdu hodně
ledový, a tak mě velmi potěšilo, že
i přes mrazivé počasí dorazilo na
přednášku pana doktora Petra Straky přes padesát účastníků. Ačkoliv,
až tak překvapující to množství nebylo, neboť lednové téma bylo velmi
lákavé – Patagonie a Ohňová země.
Pan doktor Straka dorazil skvěle
připraven, takže jsme měli pocit, že
ta hodina a půl poutavého vyprávění utekla až příliš rychle.
Jako vždy nechyběly ani úžasné fotografie, takže jsme se rozcházeli
nadmíru spokojeni a plni nových zá-

žitků a informací. Pan doktor Straka nás navíc potěšil příslibem další
přenášky, takže večer byl vskutku po
všech stránkách vydařený.

Příště se náš
(myslím,
že to tak již
mohu nazvat) „klub
cestovatelů“
sejde na základní škole
22. února
opět v 17
hodin, kdy
se s Mgr. Eliškou Coufalovou vydáme do rušné japonské metropole
– Tokia. Těšíme se na všechny nové
účastníky. Mgr. Filip Kadeřábek
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Blahopřejeme
k životnímu jubileu
70 let
pp. Uhmann František
Ferencová Irena
Lukáš Jan
Pušová Věra
Halada Josef
Jenšovská Anna
Králová Blažena
Kus Lumír
75 let
pp. Knoblochová Věra
Linhart František
Šnajdr Jiří
Kezerová Annita
Macháčková Jozefa
80 let
pp. Dekastello Josef
Vosková Jindřiška
Kyselka Karel
Siváková Verona
85 let
pp. Divišová Věra
Adam Josef
86 let
pan Machulda František
87 let
paní Kupcová Slávinka
88 let
pan Brada Ladislav
89 let
paní Baxová Herta
90 let
paní Sopoušková Danuška

Městské divadlo
Va r n s d o r f v á s z v e
16. února v 18.00 hod.
– skupina “K“ i volně
TANGO ARGENTINO
Představí se pětice vynikajících
instrumentalistů Escualo Quintetu
a taneční uskupení
Buenos Aires tango.
Vstupné: 160 Kč,
studenti a důchodci 100 Kč
20. února v 9.30 a 14.00 hod.
– skupina “D“ i volně
JEN POČKEJ, ZAJÍCI!
Výpravná divadelní pohádka
na motivy legendárního
animovaného seriálu.
Uvádí Divadlo Applause Praha.
Vstupné: 50 Kč
20. února v 18.00 hod.
SKI EXPEDICE
HINDÚKUŠ – AFGHÁNISTÁN
Beseda Libora Duška
s promítáním.
Pořádá Klub přátel muzea
Varnsdorf.
Vstupné: 20 Kč,
členové KPMV zdarma.
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Manželství
uzavřeli
Jiří Balšánek a Ivana Mihálová

Přivítali jsme
nové občánky
Julinku Zdeňku Deňovou
Janičku Půbrdlovou
Jarouška Hipského
Michálka Zátku

Rozloučili jsme se s
paní Marií Laštůvkovou
paní Sonjou Mocíkovou
Dne 20. ledna 2017 oslavil krásné jubileum 70 let náš šluknovský občan
p. Josef Halada. Za SPOZ mu byly poblahopřát pp. Emília Procházková
a Jana Galbavá. Přejeme mu do dalších let pevné zdraví, štěstí a spousty
pohody.
Text a foto: Jana Galbavá

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem zaměstnancům Domova seniorů Šluknov za vzornou
péči a starost o naši maminku a babičku paní Mařenku Hájkovou.
Daniela Honsů a celá rodina
Vážená paní starostko,
včera jsem od města dostal blahopřání k 85. narozeninám a dárkový balíček. Chci touto cestou poděkovat a zároveň vyjádřit i spokojenost za všechny změny v okolí: Náměstí, kašna, chodník do Císařského.
Josef Adam

Vzpomínka
Dne 29.
ú n o r a
uplyne
první výročí
od
úmrtí našeho milovaného
manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka
pana Gustava Wittgrubera.
S láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami a sourozenci ze Slovenska.

Maškarní bál Tolštejnského panství
letos zavítá do Rumburku
Sobota 4. března bude pro přátele
kulturního dění ve znamení tradiční maškarní zábavy, která postupně
putuje po celém regionu a na kterou milovníky příjemné pohody zve
sám pan Albrecht Berka z Dubé,
pán na hradě Tolštejně.
Ve společenském sále rumburské restaurace Hvězda pak také
ve 20.00 hodin všechny příchozí
osobně přivítá a pozváním na parket zahájí bál, známý a oblíbený
po celém Tolštejnském panství.
Hudba k tanci skupiny Galaxie se
bude střídat se zábavnými vstupy,
připravenými pro dobrou pohodu
všech hostů. V programu najdeme
také nepostradatelný maškarní rej
s hodnocením masek, losování cen
a oblíbenou půlnoční dražbu.
Kulturním bonbónkem večera
bude vyhlášení veřejných nominací
na cenu Oblastní akademie přátel
kultury na Šluknovsku a předání
„Zlaté Múzy severu 2016“ za nej-

pozoruhodnější počin ve prospěch
kultury v uplynulém roce. Slavnostní akt proběhne ve 22.00 hodin a vítěz bude ocenění přebírat z rukou
rytíře Albrechta Berky.
Zájemci o dobře prožitý taneční
večer si mohou vstupenky zajistit
předem v předprodejích, kde také
získají podrobné informace o trase

a zastávkách speciálního svozového autobusu:
Naďa Semelková, Krásná Lípa
774 565 184, IC Jiřetín p. J. 724 785
655, RIC Šluknovský zámek 739
593 014, MIC Rumburk 412 331
171, restaurace Hvězda Rumburk
412 332 811.
Text a foto: Martin Louka
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Hejtman Oldřich Bubeníček „osedlal“ ve Šluknově železného koně
Nejvíce si hejtman cenil času, který strávil se studenty, jak v průběhu prezentací, tak v závěrečné diskuzi. Toto ocenil i ředitel školy, kterého velmi
mile překvapilo, že nepadaly dotazy politické, ale osobního charakteru,
týkající se přímo práce hejtmana. Oldřich Bubeníček velmi vstřícně a humorně odpovídal a atmosféra byla uvolněná a zábavná. „Debata s panem
hejtmanem pro mne byla moc příjemná a také přínosná, když jsem se dozvěděl o principech krajského financování školství,“ popsal nám své pocity student lesnictví Jan Grünwald. O tečku za setkáním s žáky se postarali učni
gastronomického oboru, kteří připravili špičkový raut.
Poté ještě čekalo ústeckého hejtmana jednání s ředitelem školy a s paní
starostkou Šluknova Evou Džumanovou. „S panem hejtmanem jsme řešili
možnost dokončení komunikace ze Starých Křečan do Šluknova. Informo-

Vzácnou návštěvu v podobě hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka přivítala 30. ledna lesnická a odborná škola Šluknov. „Jsem moc rád, že
jsem mohl pana hejtmana v naší škole přivítat, u nás má vždy dveře otevřené,“ prozradil ředitel školy Rudolf Sochor a hned s úsměvem dodává, že
škola je vlastně jeho, jako nejvyššího představitele kraje.
Pro nevšedního hosta připravili garanti jednotlivých oborů školy krátké prezentace, které vystihovaly podstatu studijních a učebních oborů.
Hejtman se tedy dozvěděl o sociálním, bezpečnostně - právním, lesnickém

a gastronomickém zaměření žáků. Čekalo na něj i několik specialit, jako
například řezání motorovou pilou nebo zkušební jízda se železným koněm,
který slouží k přibližování dřeva. „Myslím si, že je moc dobře, že naše škola má
pro výuku k dispozici moderní techniku, například v podobě železného koně,
kterého jsem si mohl sám vyzkoušet,“ komentoval ukázku Oldřich Bubeníček
a hned svou myšlenku dopověděl: „Jestliže se žáci setkají se současnou nejnovější technikou, mnohem lépe se pak uplatňují na trhu práce.“

vala jsem se o situaci kolem nemocnice v Rumburku a probrali jsme výsledky
krajských voleb,“ komentovala jednání Eva Džumanová. Paní starostka si
také pochvalovala, že jednání s Oldřichem Bubeníčkem je vždy velmi příjemné a vstřícné.
Jak nám po jednání potvrdil ředitel školy Rudolf Sochor, shodl se s hejtmanem nejen na tom, co by mělo celostátní i krajské školství plnit, ale také na
jeho směrování do budoucna.
„Šluknovská škola je pro nás něčím, co nemá každý kraj, proto jsme velmi
rádi, že školu zřizujeme. Také musím ocenit kvalitu absolventů, kteří školu
opouštějí, kvalitní výuku a vedení a rozhodně musím říci, že ve Šluknovském
výběžku má tato škola své důležité opodstatnění,“ sdělil nám na závěr návštěvy Oldřich Bubeníček.
„Určitě si nemyslím, že dnešní návštěva pana hejtmana na naší škole byla
poslední. S celým krajským úřadem, nejen s odborem školství, se nám spolupracuje velmi pěkně,“ uzavřel Rudolf Sochor, ale nezapomněl přidat ještě

jedno velké plus současného hejtmana. „Pana Bubeníčka si vážím, protože
pochopil, že Šluknovský výběžek je součástí Ústeckého kraje a jeho návštěvy
této oblasti nejsou výjimečné.“
Text a foto: David Hlinka
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Historie turistiky v našem městě
má už dlouhého trvání
Historie turistiky měla v našem
městě dlouhého trvání, ale až v roce
1956 byl ustaven přípravný výbor
pro založení odboru turistiky a jeho
předsedou byl zvolen Ing. František Bienert. Odbor turistiky vedl
s bratrem Eduardem až do roku
1990.
V roce 1991 se o novou registraci
postaral Egon Wiesner a nezisková turistická organizace působila
zase jako KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT), který byl v Českých
zemích založen již v roce 1888.
Turisté ve Šluknově dále pořádali poznávací výlety a pokračovali
i v tradici organizování BRTNICKÝCH LEDOPÁDŮ- letos již
56. ročník. Tato akce se stala součástí zimního turistického srazu,
který Egon Wiesner se svými několika přáteli pořádá jako oblíbenou mezinárodní akci již 25 roků
a účast stále stoupá. Kolem 200
turistů a dálkoplazů každoročně
poznává přírodu a kulturu na Šluknovsku.

Oblíbenou je i další mezinárodní
vícedenní velikonoční akce JARNÍM ŠLUKNOVSKEM, memoriál
bratří Bienertů. Je to výborná propagace Šluknovska v celém Česku
i zahraničí, protože lidé se sem
vracejí a přivedou vždy nové a nové
kamarády.
Loni na jaře Egon, jako velký fanda
geocachingu, pomáhal instalovat
sérii kešek kolem Šluknova.
Škoda, že nebydlí ve Šluknově. Organizovat akce po celé republice
a při zaměstnání mu zabírá veškerý
volný čas. KČT ve Šluknově vedl
Egon Wiesner až do roku 2007.
Helena Landová

10. - 12. 2.
BRTNICKÉ LEDOPÁDY
18. 3.
VÍTÁNÍ JARA
Jarní setkání turistů
u KOCOURA

Celostátní kolo Fyzikální olympiády se blíží
Na Gymnáziu
Rumburk vrcholí přípravy
na prestižní
akci: Začátkem
února 2017 se
na půdě Gymnázia Rumburk
sejdou nejlepší
středoškolští
studenti fyziky z celé republiky,
aby poměřili své síly v celostátním
kole Fyzikální olympiády. Akce
podobného rozsahu se do Ústeckého kraje vrací po dvaceti letech.
Hlavní organizátorka akce – gymnaziální učitelka fyziky a zároveň
předsedkyně krajské komise FO
(Fyzikální olympiáda), Mgr. Jana
Vlasáková, nám přiblížila, co zorganizování tak prestižní a náročné
akce obnáší.
Kolik lidí se této akce účastní a co
je třeba zajistit pro její zdárný průběh?
Nejdříve jsme se samozřejmě museli postarat o ubytování a stravování po celou dobu akce jak pro
všechny soutěžící, tak i pro 30 členů
ústřední komise FO.
Druhým úkolem byl nákup všech
pomůcek potřebných pro experimentální část soutěže, vytvoření
a tisk diplomů a pamětních listů,

organizace slavnostního zahájení
i závěrečného večera a také zajištění cen pro vítěze a upomínkových
předmětů pro další účastníky. Nedílnou součástí akce jsou i doprovodné odborné přednášky a exkurze.
To je opravdu velmi náročné nejen
na čas, ale i z finančního hlediska. Kdo všechno Vás při této akci
podporuje?
Vyhlašovatelem Fyzikální olympiády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a organizací zodpovědnou za uskutečnění soutěže na ústřední úrovni
je z pověření ministerstva Jednota
českých matematiků a fyziků.
Velkou podporu jsme nalezli v Ústeckém kraji, jehož hejtman Oldřich Bubeníček převzal nad celou
akcí záštitu. Kraj nám pomohl především s financováním ubytování
a s nákupem kancelářských a odborných potřeb. Výborná je i spolupráce s městem Rumburk. To nám
vypomohlo se zajištěním prostor
a podmínek pro slavnostní zahájení a závěrečné předávání cen,
které se uskuteční v Domě kultury
Rumburk. Také jsme od něj získali
i celou řadu hodnotných upomínkových a propagačních předmětů
pro soutěžící i členy poroty. Mezi

další, kteří nás podpořili, patří už
i zmiňované Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, Matematicko – fyzikální fakulta UK
v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, TOS
Varnsdorf a. s., VELVETA Varnsdorf a. s., SCHÄFER a SÝKORA
s. r. o., Benteler Automotive Rumburk s. r. o. či MUDr. Pavla Beránková. Ještě probíhají jednání s firmou Czech Software First s. r. o.,
která by případně poskytla vítězům
hodnotný software.
Jak takové celostátní finále probíhá a jak se do něj účastníci mohou
probojovat?
Podle organizačního řádu této
prestižní soutěže se vybírá obvykle
50 účastníků z úspěšných řešitelů
krajských kol. Tito řešitelé se seřadí podle úspěšnosti a prvních 50
postupuje do ústředního kola. Zde
na ně čekají jak úlohy teoretické,
tak praktické, které vytváří úlohová
komise.
Během samotné soutěže se první
den řeší úlohy teoretické. Ty odpoledne a večer vyhodnocuje porota,
tvořená členy ústřední komise.
Druhý den probíhá experimentální úloha a večer stejného dne připomínkování teoretických úloh.
Opravené úlohy se rozdají soutě-

žícím, kteří, pokud mají dojem, že
porotci správně nepochopili jejich
myšlenky, mohou s nimi o svém řešení diskutovat, obhájit svůj postup
a získat body navíc. Poté zasedá
ústřední komise a určí zpravidla
12 vítězů a také počet úspěšných
řešitelů.
Je celostátní kolo nejvyšší možnou
metou, nebo se mohou vítězové poměřit i se studenty z jiných zemí?
Na ústřední kolo navazuje kolo
mezinárodní - International Physics Olympiads, které je vnímáno
v mnoha pořádajících zemích jako
velmi prestižní záležitost. Vítězové ústředního kola v něm ale
nemají účast jistou. Jsou pozváni
do Hradce Králové, kde projdou
intenzivním výběrovým kurzem,
v němž se testují nejen jejich teoretické znalosti, ale i připravenost na
experimentální část. Teprve zde se
z nejlepších vybere reprezentační
družstvo a náhradníci.
Po škole navíc tito fyzikální nadšenci většinou pokračují ve studiu
na prestižních domácích i zahraničních školách. Není výjimkou, že
někteří z nich byli přijati ke studiu
např. na Cambridgské univerzitě.
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať
se celá akce vydaří.
Lenka Nedvídková
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Tělesná výchova je doplněna výukou sebeobrany
Začátkem ledna si studenti SLŠ
a SOŠS Šluknov, obor Bezpečnostně právní činnost, vyzkoušeli na

zadržovaných osob, vzájemné krytí policistů, vždy zaměřit zákrok
v prvé řadě proti konfliktním či

sále domu kultury zásahy při nepokojích na diskotékách či zatýkání
podezřelé osoby v restauraci.
Budoucí ochránci zákona se učili monitorovat neznámé a leckdy
nepřátelské prostředí, kde se jim
ostatní snažili znesnadnit poutání

zadržovaným osobám, dodržovat
vzdálenost intimní zóny, připomněli si používání tlakových bodů
a termínů, např. davové psychózy.
Učitel tělesné výchovy Mgr. Miloslav Kucer výklad doplnil o zkušenosti z praxe, nešetřil chválou, ale

O pohár Pětiměstí
Novou fotbalovou sezónu zahájil
v sobotu 14. ledna halový turnaj
„O pohár starosty Sohlandu“, pořádaný pod hlavičkou česko–německého Pětiměstí. Do turnaje se letos
opět přihlásilo 8 mužstev, která byla
rozdělena do dvou kvalifikačních
skupin, a pořadí v nich potom určovalo soupeře pro další vyřazovací
zápasy. Naši fotbalisté s přehledem
vyhráli svou skupinu a postupně se
dostali až do semifinále, kde, po bezbrankové remíze, na pokutové kopy
prohráli s Vilémovem. Ten potom
ve finále podlehl fotbalistům Neusalzy-Sprembergu, zatímco naši
v souboji o třetí místo porazili 3:1
fotbalisty Sohlandu.
Konečné pořadí turnaje bylo:
1. FSV 1990 Neusalza-Spremberg
2. SK Stap Tratec Vilémov
3. SK Plaston Šluknov,
4. FV Concordia Sohland
5. TSV Wehrsdorf
6. Spartak Jiříkov.
Hrálo se v sestavě 4 hráči v poli
a brankář, utkání trvala vždy 12 minut a za Plaston Šluknov nastoupili:
Zbyněk Ticháček, Tomáš Uchytil,
Antonín Holešovský, Jan Šach,
Pavel Svoboda, Jaroslav Hajduk,
Robert Lukáč, Tomáš Knížek, Jiří
Mládek a Emil Mikula.
Ing. Milan Kořínek

17. února 2017
Den otevřených dveří
8 - 14 hodin
www.lesnicka-skola.cz

také poukazoval na chyby v zákrocích. Na naši otázku, jak vidí budoucnost studentů tohoto oboru,
odpověděl: „Nejvíce je naučí praxe,
my je vedeme správným směrem
a jsme jim příkladem.“
Text a foto: Renáta Parkmanová

Naši sedmáci si vybruslili čtvrté místo
nín Holešovský,(7. B) Daniela
Martincová, Kristýna Pillerová,
Jana Kociánová (7. A) Tomáš Zeman (6. B).
A jak se líbila Duha žákům? To nám
napsala Daniela Martincová:
Duha se nám všem moc líbila. Mě
šla nejlíp štafeta, slalom a hokej.
Pro holky bylo nejhorší strefit se pukem do brány. To byla spíš disciplína
pro kluky, kterým, když něco nešlo,

V úterý 24. 1. se konalo další kolo
Duhy, soutěžní kolo pořádala ZŠ
Seifertova Varnsdorf. Soutěžilo se
na zimním stadionu a než jsem se
stačila rozkoukat, naši žáci už byli
na ledě. S bruslením neměli žádný
problém. Překvapilo mě, s jakým
nadšením šli do každé disciplíny.
Sledovala jsem jejich výkony a musím je pochválit. A i když se vše
nepodařilo podle jejich představ,
zaslouží si velikánskou pochvalu.
Mrazivé odpoledne si opravdu moc
užili. Po vyhodnocení a předání cen
chtěli ještě zůstat a jen tak si bruslit.
Soutěžící: René Hemerka, Anto-

tak se z toho vzpamatovávali o trochu déle než my holky. Myslím si, že
jsme si nevedli špatně. Kluky bavil
nejvíce hokej a holky štafeta. S týmem z Velkého Šenova jsme bojovali
o třetí místo. Prohráli jsme s nimi,
ale vůbec nám to nevadilo. Skončili
jsme čtvrtí, ale od třetího místa jsme
byli opravdu jen kousek. To považuji
za úspěch.
Sabina Siváková

Foto: Renáta Parkmanová
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Rada města Šluknov vyhlašuje v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění a ust. § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
Předpoklady:
odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele základní školy podle ust. § 7 a § 8 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a změně některých předpisů ve znění pozdějších zákonů
znalost problematiky řízení ve školství a výborná znalost školských právních a ekonomických předpisů
organizační a řídící schopnosti
bezúhonnost
zdravotní způsobilost
K přihlášce je nutné doložit (originály nebo ověřené kopie):
strukturovaný životopis
doklady o získání odborné kvalifikace
doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
koncepce rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
lékařské potvrzení pro pracovní místo (ne starší 2 měsíců)
výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Ředitel/ka bude jmenován(a) na dobu neurčitou.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: nejpozději od 1. 8. 2017.
Přihlášky zasílejte v zalepené obálce do 31. 3. 2017 na adresu:
Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Šluknov
do 31. 3. 2017 do 14.00 hodin. Rozhodujícím datem je datum doručení.
Obálku označte „konkurs Základní škola J. Vohradského – neotvírat“.

Prodej slepiček

NOVÉ MUZIKÁLY ROKU 2017
MEFISTO sobota 20. 5. - cena 1 080 Kč
(J. Vojtek, J. Zonyga, J. Kříž,T. Trapl aj.)

PLES UPÍRŮ sobota 3. 6. - cena 1 190 Kč
(M. Vojtko, B. Matuš, M. Nosková, M. Malá aj.)

Nová nabídka jednodenních a týdenních zájezdů
na www.janahusakova.cz

ZAVOLEJTE SI O KATALOG

Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
všech barev. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 - 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:

11. března 2017
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena dle poptávky.
………………………………………………………………………………..

CK Mgr. Jana Hušáková, Pražská 2952, 407 47 VARNSDORF,
tel. 412 372 428, 607 109 402, mgr.janahusakova@seznam.cz

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Prodám garáž ve Šluknově u kotelny. Č. mob. 775 633 524.
 Prodám družstevní byt 2+1 na Rumburské ulici ve Šluknově, částečně vybavený - cena 350 000 Kč. Při rychlém jednání sleva. Č. mob. 732 438 992.
 Koupím veškeré motocykly JAWA ČZ /Stadion/Simson/MZ nebo jen náhradní díly… Rychlé a solidní jednání. Tel: 606 126 144.
 SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk přijme od 1. 2. 2017, nebo po vzájemné dohodě, učitelku/učitele s aprobací ČJL – NJ na plný úvazek,
nebo ČJL na poloviční úvazek a NJ na poloviční úvazek. Zájemci zasílejte strukturovaný životopis na adresu ju@sosmgp.cz. Případné dotazy vám zodpovíme na tel. čísle 412 332 320, kl. 106, Mgr. Bc. Jiří Uher.
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Půjčky
snadno a rychle
Nováková Ivana
602 420 366

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

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

√ rychle
√ levně
Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz √ spolehlivě
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