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Na snímcích z pátku 24. února záběry z masopustní zabijačky v zámku (vlevo) a průvodu masek po šluknovských obchodech (Potraviny D+S vpravo). 
Podrobnosti o této akci  najdete v článku Mgr. A. Přidalové uvnitř listu.                                                                                                                   Foto: Mgr. Petr Tomanec

Mít či nemít na zahradě strom?Zápis do prvního ročníku ZŠ 
ve Šluknově proběhne 3. 4. 
2017 od 14–16 hod. v budově 
školy ul. Žižkova 722.
S sebou si vezměte občanský 
průkaz a rodný list dítěte. 
K zápisu se dostaví i děti s od-
kladem školní docházky.
Pro rodiče, kteří se nemohou 
dostavit v řádném termínu, 
je připraven náhradní termín 
zápisu 10. 4. 2017 od 14 hod. 
v hlavní budově školy.

Za ZŠ Mgr. Lenka Líbalová

Každý, kdo vlastní kousek zahrád-
ky, se jistě potýkal s myšlenkou mít 
či nemít na zahradě vlastní strom. 
Ať už se jedná o zahradu u rodin-
ného nebo rekreačního domu nebo 
v zahrádkářské kolonii. 
Stromy jsou krásné, tvoří oázu, pod 
kterou lze odpočívat i pozorovat 
střídání ročních období. Mít však 
strom není totéž jako vlastnit kůl 
v plotě. 
Už při výběru stromu před jeho vy-
sazením je nutné se zamyslet nad 
tím, jaký druh a jaká odrůda se hodí 

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická 
úklidová akce, která probíhá na území celé České 
republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Je-
jím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky 
a nepořádek. 
Město Šluknov, které se k této akci přihlásilo, se tak 
opět stává jedním z jejích hrdých organizátorů. 
Plánujeme uklidit nejen celé město a jeho přilehlé 
části, ale také okolí potoků, rybníků, naučných i tu-
ristických stezek. Rozhodli jsme se tuto akci „rozpro-

střít“ do celého týdne a to od 8. do 17. dubna 2017, 
aby se mohli zúčastnit dobrovolníci jak v pracovním 
týdnu, a to proto, že přes víkend ve Šluknově nejsou, 
tak i naopak osoby, které mají volný čas pouze o ví-
kendu. 
Město Šluknov ve spolupráci s Technickými službami 
poskytne všem účastníkům pytle na odpady a jejich 
následný odvoz a likvidaci. 
Každý dobrovolník, ať jednotlivec nebo organizova-

Ukliďme svět, ukliďme Česko... i město

pro danou lokalitu, kam ho umís-
tíme. Měli bychom být ohleduplní 
k sousedům, protože narušené sou-
sedské vztahy se jen velmi těžko na-
rovnávají. Stromy totiž stíní, padá 
z nich listí a větve, kořeny přesahují 
hranice naší parcely. Musíme dbát 
na to, abychom naším stromem ně-
komu nezpůsobili újmu na majet-
ku, ale také na to, abychom se sami 
nevystavovali problémům, jako tře-
ba v případě, že větve zasahují do 
drátů elektrického vedení. 
Ve chvíli, kdy plánujeme vysazení 

stromu, je nutné prověřit, zda po-
zemek, na který strom vysadíme, 
je v našem vlastnictví nebo zda 
s jeho vysazením vlastník pozem-
ku souhlasí. To platí především 
pro nájemce městských pozemků. 
Uvědomme si, že strom na cizím 
pozemku je tedy cizím majetkem. 
Rozhodne-li se vlastník ho poká-
cet, bohužel, s tím nic nenaděláme. 
A chceme-li si pronajatý pozemek 
koupit, pak odhadní cenu tvoří také 
stromy, za které zaplatíme, byť jsme 
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MUDr. Petr Straka oznamuje, 
že k 31. 3. 2017 ukončuje svou 
lékařskou praxi. Péči o jeho 
pacienty přebírá společnost 
MUDr. Vratislav Prejzek s. r. o. 
ve stávající ordinaci. Ordinač-
ní hodiny: pondělí - čtvrtek 
7 - 17, pátek 7 - 11 h. V ordina-
ci budou provozovat lékařskou 
praxi MUDr. Vratislav Prejzek 
a MUDr. Petr Čechovič.
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Letošní svoz nádob s bioodpady 
bude zahájen 7. a 10. března. Svoz 
bude následně probíhat každých 
čtrnáct dní. 
Týdenní svoz směsného komu-
nálního odpadu pro občany, kteří 
se přihlásili do adresného třídění 
biologicky rozložitelného odpadu, 
bude v měsíci březnu zachován. 
Od měsíce dubna budou popelnice 
vyváženy ve čtrnáctidenních inter-
valech. 
Kalendář s vyznačením svozů pytlů 
s vytříděným odpadem a biopopelnic 
obdržíte na MěÚ ve Šluknově, Odbor 
rozvoje a životního prostředí a v po-
kladně na adrese Království 10.

Za ORŽP Božena Naňáková

SVOZ BIOODPADŮ
JIŽ OD BŘEZNA

Dne 13. března 2017 bude zahájen 
letošní provoz kompostárny. Ob-
čané města Šluknova sem mohou 
ZDARMA vozit odpad rostlinného 
původu ze zahrad a kuchyní. Ob-
čané zařazení do sběru bioodpadů 
a ti, kteří zeleň předávají do kom-
postárny, si mohou nově vytvoře-
nou zeminu odebírat zdarma. 

Za ORŽP Božena Naňáková

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanými laboratořemi________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 24. 4. 2017
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

• domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, 
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individu-
ální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
 cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
 cena včetně DPH 439 Kč (platba hotově při odběru)

• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné stud-
ny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 1 186 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné

úplný rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 9 294 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
 

objednávky do 19. 4. 2017:

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního 
prostředí
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
tel. č. 412 315 315,  731 411 510
e-mail: nanakova@ mesto-sluknov.cz

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: laboratore@aquatest.cz

je tam sami vysadili. 
Vysadit strom je krásná myšlenka, 
ale stejně jako si pořídíme domů 
zvířátko, musíme i stromům vě-
novat lásku a péči. Pravidelně se 
o něj starat, zalévat, ochránit před 
okusem zvěří a také ho pravidelně 
prořezávat. Ideální je, když prořezy 
provádí odborník v oblasti arboris-
tiky nebo dendrologie. 
Nevhodný ořez může strom trva-
le poškodit. To je řešeno v zákoně 
č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně 

Mít či nemít na zahradě strom?
přírody a krajiny. Tento přestupek 
může být následně pokutován část-
kou až do výše 20 000 Kč u osob 
fyzických a až 1 000 000 Kč u osob 
právnických. Pozor tedy na to, kdo 
drží motorovou pilu! Totéž platí pro 
případ kácení stromů. Kdo provádí 
kácení stromů, měl by si od objed-
natele vyžádat pravomocné roz-
hodnutí o povolení kácení dřevin, 
protože se jím musí při kontrole 
prokázat. 
O pokácení stromu, který byť je ve 
Vašem vlastnictví, je nutné požá-

dat příslušný městský úřad, resp. 
jeho odbor životního prostředí. 
To platí pro stromy o obvodu větším 
než 80 cm ve výši 130 cm a vybrané 
druhy ovocných stromů. V žádos-
ti je nutné požadavek zdůvodnit. 
Není automatické, že musí být Vaší 
žádosti vyhověno a pokácení stro-
mů povoleno být nemusí. To je na 
posouzení pracovníka úřadu, který 
své rozhodnutí také konzultuje se 
znalcem v oboru. 
Jsme rádi za každý nově vysazený 
strom, ale každou výsadbu zvažte 
a věnujte svým stromům následnou 
péči. 

Božena Naňáková
Odbor rozvoje a životního prostředí

Ukliďme svět, ukliďme 
Česko... i město

V rámci klientského přístupu Finanční správy budou i v letošním roce pro-
bíhat 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. 
Ve Šluknově budou pracovníci Finančního úřadu v Rumburku k dispozici 
v těchto dnech:
Den  Hodina  Místo
Pondělí 20. 3. 2017 14.00-16.30 Dům kultury Šluknov – velký sál
Středa 22. 3. 2017 14.00-16.30 Dům kultury Šluknov – velký sál 

Pomohou s daňovým přiznáním

ná skupina či spolek se k této akci 
může přihlásit na Městském úřa-
dě ve Šluknově, přechodně sídlem 
Království 10, nebo také telefonicky 
na telefonním čísle 731 411 510, e-
-mailu: nanakova@mesto-sluknov.
cz. Pytle na odpad, případně pra-

covní rukavice Vám po vzájemné 
dohodě dodáme. Zde získáte i po-
třebné informace k celé akci. 
Více informací se dozvíte také na: 
http://www.uklidmecesko.cz/.   
Předem děkujeme za Váš zájem 
a hezký vztah k našemu městu.

Za ORŽP Božena Naňáková

Týdeník 5plus2
si můžete zdarma

od 10. 3. 2017
vyzvedávat

na novém místě
a to ve vstupní hale

Domu kultury.

Z důvodů plánované rekonstrukce budovy radnice se 
Městský úřad Šluknov ve dnech 2. – 16. března 2017 stěhuje 

do náhradních prostor (činnost úřadu v těchto dnech je omezena):
Budova městské ubytovny, Království čp. 10:

(směr Jiříkov, za firmami Topos, Plaston a čerpací stanicí, vlevo)
Odbor vedení města (starosta, tajemník, podatelna),

Odbor rozvoje a ŽP, Odbor ekonomický, Odbor správy majetku,
Odbor vnitřní správy (s výjimkou úseku sociální práce),

Budova pečovatelských bytů, Lužická 1093:
(naproti nádraží ČD, zadní vchod z Lužické ulice)

Odbor vnitřní správy – úsek sociální práce
Odbor stavební úřad – sídlo na nám. Míru 285 (nezměněno)

Městská policie – sídlo na nám. Míru 1 (nezměněno)
Odbor kultury – sídlo v Domě kultury a ve Šluk. zámku (nezměněno) 

Úřední hodiny:
Pondělí 7.30 – 11.30 hodin 12.30 – 16.30 hodin
Středa 7.30 – 11.30 hodin 12.30 – 16.30 hodin

Kontaktní telefon (ústředna) 412 315 331, mob. 770 125 526
Další informace a kontakty na www.mesto-sluknov.cz

Provoz kompostárny
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Vážení a milí spoluobčané,
v únoru schválilo Zastupitelstvo města Šluknov rozpočet na rok 2017. Jed-
ná se o nejdůležitější dokument, kterému byla věnována patřičná pozor-
nost, příprava, projednání. Je to velmi rozsáhlý materiál a já si Vás dovolím 
informovat o některých akcích, které jsou na tento rok plánovány.
Investiční akce v roce 2017
V letošním roce je plánováno mnoho investičních akcí ve městě. Budu zde 
prezentovat některé z nich. Bezesporu největší plánovanou akcí je zahájení 
první etapy rekonstrukce budovy radnice. O tom jste byli všichni s předsti-
hem informováni. Nyní je v plném proudu stěhování všech kanceláří do 
ubytovny v Království. Letos bude dokončena rekonstrukce Pivovarského 
rybníku (pod Zámeckým parkem) a zatrubnění potoka v ul. Přemyslova. 
Máme v plánu vyměnit stávající zastávky na autobusovém terminálu za 
nové, prosklené, pokud se k tomu kladně vyjádří Státní památkový úřad. 
Původní zastávky jsou díky času a vlivu chování a aktivit některých občanů 
v nepěkném stavu, a tak prostor terminálu a okolí zámku spíše hyzdí. V le-
tošním roce bude provedeno odvlhčení budovy mateřské školky ul. Svoj-
síkova a budova dostane novou fasádu. Dále bude pokračovat další etapa 
výměny oken na základní škole. Vzhledem k problémům s odvodněním 
na cestách v Zámeckém parku je letos plánována oprava celé cestní sítě 
v parku. Díky nedostatečnému odvodnění velmi trpí stromy ve spodní části 
parku a již nyní se projevuje jejich poškození, proto je nezbytné k opravě 
přistoupit. Nezapomínáme ani na dětská hřiště, bude provedena úprava 
a instalace herních prvků na dětském hřišti v Císařském. Letos proběhne 
výměna oken v druhém bytovém domě ul. Jiráskova, v domě s pečovatel-
skou službou bude pokračovat další výměna oken na chodbách dle plánu. 
Pokračovat se bude i v práci na našem hřbitově. Bude vybudováno nové 
parkoviště u kaple a v ul. Karlova, budou zahájeny práce na opravě kaple 
(odvlhčení budovy).
Podané žádosti o dotace
V současné době je podáno několik žádostí o dotace. Jednou z nich je žá-
dost Rekonstrukce sídliště – oprava komunikace a chodníků. Jedná se 
o první část a zahrnuje opravu komunikace od ul. 17. listopadu z křižovatky 
směrem k 5 panelovým domům a chodníky k tomu náležící. Stávající stav 
je žalostný. Další žádost o dotaci je na severní část fasády (do pěší zóny) 
Domu kultury. Její stav je taktéž velmi neutěšený, ovšem finanční náklady 
jsou vysoké, proto se oprava fasády rozdělila na dvě etapy. A další žádost se 
týká základní školy – Zkvalitnění výuky přírodopisu (rekonstrukce učeb-
ny) a bezbariérový přístup v budově ZŠ Žižkova. Doufáme, že získáme 
dotaci na radnici – bezbariérový přístup (výtah a toalety), na vybudování 
nového veřejného osvětlení v ul. Karlova a Sokolská. Dále je podána žádost 
o dotaci na dokončení sportovního hřiště ul. Budišínská, na opravu hasič-
ské zbrojnice v Císařském, na opravu křížku pod Jitrovníkem a ošetření 

památných stromů. Nyní bu-
deme jen očekávat, jak budou 
žádosti ohodnoceny a zda 
nám budou dotace přiděleny. 
Držme si palce.
Projektové dokumentace
Základem pro jakékoliv in-
vestiční akce či podávání 
žádostí o dotace je důkladná 
příprava. Ta se týká zejména 
vypracování projektových do-
kumentací, bez kterých se ne-
lze pouštět do žádných akcí. 
A my víme, že štěstí přeje při-
praveným, proto část finanč-
ních prostředků z rozpočtu 
města bude investována prá-
vě do projektových dokumen-
tací. Týkat se budou revitalizace Kina Dukla, sladovny, Územního plánu 
Jihozápad – plocha pro stavební parcely na stavbu rodinných domů. Dále 
pak projektové dokumentace řeší přednádražní prostor (celý prostor mezi 
nádražím a kinem, včetně široké komunikace směrem ke Kamenoprůmys-
lu) a plochu u autobusové zastávky Benar (opět řeší jiné uspořádání celého 
prostoru včetně zastávek). Dále budou zpracovány projektové dokumen-
tace na chodníky v Království, ul. Rumburská (podél teplárny ke kolejím), 
cyklostezky Rožany a Fukov. A také na celkovou rekonstrukci rybníku Ze-
zulák, na obnovu křížové cesty v Království a kompletní rekonstrukci sta-
dionu. Na toto vše je potřeba se dobře připravit. 
Úvěry
Je třeba zmínit, že město musí dostát svým závazkům z minulých let, to 
se týká úvěrů. Jeden úvěr na bytové domy ul. Jiráskova byl již v roce 2016 
splacen, což je opravdu pozitivní informace. Další dva úvěry budou nadále 
z rozpočtu města spláceny. Jedná se o úvěr na opravu zámku a vybudování 
nových pečovatelských bytů pod náměstím. Podstatné je, že jsme díky dob-
rému, rozumnému a smysluplnému hospodaření s veřejnými prostředky, 
získávání mnoha dotací, soutěžením veřejných zakázek, mohli investovat 
do mnoha akcí jen z rozpočtu města bez dalšího zadlužování města. 
Dovolím si touto cestou velmi poděkovat všem, kteří se na plánování 
a sestavení rozpočtu města na rok 2017 podíleli. Jejich práce je ve finále 
ve městě dobře vidět a věřím, že se podaří realizovat co nejvíce napláno-
vaných akcí tak, aby byli občané spokojeni a naše město doznalo dalších 
pozitivních změn. 

Eva Džumanová

Mgr. Eva Džumanová
starostka města
tel.: 731 411 500
dzumanova@mesto-sluknov.cz
Mgr. Bc. Rudolf Sochor
místostarosta města
sochor@mesto-sluknov.cz
Bc. Marek Kopecký
člen rady města
kopecky@mesto-sluknov.cz
Bc. Zdeněk Černý
člen rady města
cerny@mesto-sluknov.cz

Členové zastupitelstva pro volební období 2014 - 2018

Ing. Tomáš Kolonečný
člen rady města
kolonecny@mesto-sluknov.cz
MUDr. Petr Straka
straka@mesto-sluknov.cz
Božena Zemanová
zemanova@mesto-sluknov.cz
Zdeněk Kirchner
kirchner@mesto-sluknov.cz
Ladislav Čurgali
curgali@mesto-sluknov.cz
Ing. Milan Kořínek
korinek@mesto-sluknov.cz

Mgr. Filip Kadeřábek 
kaderabek@mesto-sluknov.cz
Jiří Beneš
benes@mesto-sluknov.cz
Ing. Daniela Petroušková
petrouskova@mesto-sluknov.cz
Emília Procházková
prochazkova@mesto-sluknov.cz
Pavel Kout
kout@mesto-sluknov.cz

Více na:
www.mesto-sluknov.cz
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Ačkoli mnoho lidí často považuje 
anesteziology za součást operač-
ních oddělení, jako je chirurgie, 
gynekologie apod., jsou to lékaři 
samostatného oboru „Anestezio-
logie a intenzivní medicína“. Jak 
je z názvu tohoto oboru patrné, 
anestézie je jen jedna část práce 
anesteziologa. Druhou, nedílnou 
součástí, je intenzivní medicína 
(dříve „resuscitace“). Anestezio-
logové totiž také léčí pacienty se 
selháním životních funkcí. Pacient 
se tedy s anesteziologem setká, 
když jde na operaci, nebo když jde 
o život. Ale o tom pak už člověk ob-
vykle moc neví. Ani příbuzní, kteří 
chodí své blízké v kritickém stavu 
navštěvovat na oddělení ARO, 
většinou moc netuší, že ten lékař, 
který se snaží podpořit selhávající 
krevní oběh, nahrazuje dýchání 
přístrojem, nahrazuje funkci led-
vin dialýzou a podobně, je aneste-
ziolog. Jak tyto dvě části jednoho 
oboru, zdánlivě velmi vzdálené, ve 
skutečnosti těsně souvisí, vyplyne 
z dalších odstavců. Nyní k naší ne-
mocnici a oddělení ARO.
Anesteziologicko-resuscitační od-
dělení (ARO) Lužické nemocnice 
v Rumburku je oddělení zajišťující 
komplexní anesteziologickou péči 
pro pacienty všech oborů a odděle-
ní Lužické nemocnice a polikliniky. 
V Lužické nemocnici nemá ARO 
(na rozdíl od větších nemocnic) 
resuscitační lůžka. Jako nelůžkové 
oddělení tedy poskytuje zejména 
anesteziologickou péči u operač-
ních výkonů. Resuscitační péči 
u pacientů se selháním životních 
funkcí poskytuje konziliární for-
mou na jednotkách intenzivní péče 
chirurgického a interního oddělení.
Anesteziologická péče u operač-
ních výkonů ve zjednodušeném 
pohledu zahrnuje celkové anestézie 
(„narkózy“), regionální anestézie 
(„místní umrtvení“) či kombino-
vané anestézie (kombinace cel-
kové anestézie s některou z forem 
místní anestézie). Vhodný způsob 
anestézie je s pacientem projednán 
při anesteziologické vizitě, obvykle 
odpoledne či večer den před ope-
rací. Souhlas se zvoleným způ-
sobem anestézie pacient stvrzuje 
podpisem „Informovaného sou-
hlasu s anestézií“. Bez písemného 

souhlasu pacienta (nebo jeho zá-
konného zástupce v případě nesvé-
právných či neplnoletých pacientů) 
nelze anestézii pacientovi podat.
Pro volbu způsobu anestézie je roz-
hodující typ operace a zdravotní 
stav pacienta. Ke zvolení správné-
ho postupu a přípravy je nezbytné 
kvalitní předoperační vyšetření 
praktickým lékařem, případně 
u závažněji nemocných pacientů 
vyšetření specialistou (internistou, 
kardiologem, plicním lékařem, 
neurologem, endokrinologem). 
Předoperační zhodnocení stavu pa-
cienta anesteziologem a stanovení 
plánu postupu zásadně ovlivňuje, 
jak se bude moci pacient s operací 
vyrovnat. Někdy může být rozum-
né dokonce výkon odložit a pacien-
ta k výkonu lépe připravit nebo jen 
doplnit určitá vyšetření, aby rizika 

výkonu byla co nejnižší. To ovšem 
nemusí platit u akutních operací, 
kdy na delší přípravu není čas. Ri-
zika jsou pak často mnohem větší 
a o to intenzivnější a náročnější 
(i nákladnější) je poskytnutá péče. 

Z D R A V Í  S I  N E K O U P Í Š ,  V  L O T E R I I  H O  N E V Y H R A J E Š

Co jste chtěli vědět: O Lužické nemocnici, tentokrát o chirurgii

Člověk má většinou starost, aby při 
operaci o ničem nevěděl a nic ho ne-
bolelo. Celková anestézie („narkó-
za“) ale neznamená „spánek“. Aby 
bylo možné operaci provést, musí 
anesteziolog vyřadit některé paci-
entovy životní funkce – uvede jej 
jakoby do bezvědomí („uspí ho“), 
dýchání nahradí dýcháním přístro-
jem, uvolní svaly atd., uměle tak 
pacienta uvede do kritického stavu. 
Po operaci ho musí zase vrátit zpát-
ky do stavu s fungujícími životními 

funkcemi, aby předání z operační-
ho sálu na oddělení bylo bezpečné. 
Tady jsou velmi užitečné znalosti 
a dovednosti z intenzivní medicíny 
– tedy té druhé části oboru ARO.  
Anesteziolog pečuje o pacienta po 
celou dobu operace. Mnoho zdán-
livě drobných a často neviditelných 
detailů se totiž výrazně podílí na 
výsledku operací a léčby. Jejich vý-
čet přesahuje rámce tohoto sdělení, 
každý ale jistě rád uslyší, že velký 
důraz je kladen na kvalitní léčbu 
bolesti a prevenci pooperační ne-
volnosti.
Regionální („místní“) anestezie 
je využívána stále více. Poskytuje 
totiž pacientovi zejména několi-
kahodinovou bezbolestnost bez 
nadměrného útlumu silnými anal-
getiky a v některých případech 
umožňuje snížit rizika anestézie. 

Proto ji anesteziolog pacientům 
často doporučuje. Anesteziologové 
provádí složitější metody „místní“ 
anestézie - vyhledávají přímo ner-
vy či nervové pleteně a do jejich 
bezprostřední blízkosti vpíchnou 
místní anestetikum, a tak vyřadí 
citlivost v určité části těla, např. 
ruce či noze – proto ten název „re-
gionální“ anestézie. Některé me-
tody regionální anestézie aneste-
ziologové využívají také k tlumení 
velkých bolestí u bolestivých stavů 
či onemocnění. Například u vícená-
sobných zlomenin žeber či u bolestí 
při akutním zánětu slinivky je velmi 
účinnou metodou k potlačení bo-
lesti tzv. epidurální analgezie. Při ní 
se zavede do páteře hadička, kterou 
se místní anestetika podávají přímo 
k nervovým kořenům. V poslední 
době se v Lužické nemocnici díky 
používání navigace ultrazvukovým 
přístrojem výrazně zvýšila kvalita 

regionálních anestézií a zejména 
došlo také k rozšíření spektra po-
skytovaných znecitlivění. 

Resuscitační péče

Anesteziologicko-resuscitační 
oddělení (ARO) 

Anestézie na porodnici

Celková a místní anestézie: 
v čem je rozdíl?

Pokračování na str. 5

Epidurální analgezii poskytují 
anesteziologové také rodičkám. 
Důvodem pro provedení této 
metody mohou být velké porod-
ní bolesti nebo speciální situace, 
u kterých může tato metoda zlepšit 
průběh porodu či spontánní porod 
vůbec umožnit, např. u rodiček 
s některými chorobami. Těhoten-
ství ovšem nekončí vždy přiro-
zeným porodem, někdy je nutná 
operace – císařský řez. Většina 
císařských řezů se v současné době 
provádí v subarachnoidální nebo 
epidurální anestézii. Tato metoda 
je podobná epidurální analgezii - 
místní anestetikum se také podá 
do páteře, ale způsobí mnohem 
silnější znecitlivění břicha (sou-
časně s dolními končetinami), ro-
dička tedy není „uspaná“. Tento 
způsob anestézie je, s ohledem na 
rizika plynoucí ze změn v těhoten-
ství, považován za bezpečnější pro 
matku i pro novorozence. Navíc 
většinou umožňuje kontakt matky 
s dítětem ještě na operačním sále 
a poskytuje bezbolestnost několik 
hodin po operaci.  

Kromě práce na operačních sá-
lech ARO poskytuje resuscitační 
péči pacientům s ohrožením či 
selháním životních funkcí. Pro 
běžného člověka to jsou trochu 
abstraktní pojmy. Co tedy tako-
vá „resuscitační“ či „intenzivní“ 
péče obnáší? Například zavedení 
trubice do plic k připojení k dý-
chacímu přístroji, správné na-
stavení dýchacího přístroje, aby 
to odpovídalo potřebám pacienta 
a neublížilo mu to, odsátí hlenů 
a prohlédnutí plic zevnitř bron-
choskopem, zavedení kanyl do 
velkých žil pod klíční kostí či na 
krku, zavedení kanyly do tepny 
(většinou u zápěstí) k odběrům 
tepenné krve a měření krevního 
tlaku, zavedení podpory oběhu 
léky aj. 
Úkony intenzivní péče mohou 
být velmi bolestivé a nepříjemné, 
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Ortopedická ambulance 

 Poliklinika

ORDINAČNÍ DOBA 

Pondělí 9.00 - 16.00 na objednání

Středa 9.00 - 15.00 na objednání

Pátek 9.00 - 14.00 na objednání

Po, Stř, Pá - 7.30 - 8.30 

převazy a akutní stavy

Objednávat 8.00 - 9.00 

na tel. č.: 412 359 546

Mgr. Petr Dubravec

Z MMR (Ministerstvo pro místní 
rozvoj) se na nás valí hustý kouř 
a není to z krematoria. Vzduchem 
létají propálené miliony z našich 
daní, podpálené nebývalou porcí 
arogance a neschopnosti:
1) Nedávno takový ohníček, malá 
ukázka, jak vláda podporuje malé 
podnikatele. 
MMR totiž znemožnilo drobným 
živnostníkům přístup k veřejným 
zakázkám. V původní verzi Věstní-
ku veřejných zakázek bylo možné 
vyhledávat zakázky fulltextově. 
Zájemce zadal například „úklid“ 
a hned se mu zobrazily odpovída-
jící poptávky. V nové verzi věstníku 
se ale už musí zadávat jakési kódy. 
Těchto kódů je 9500. Kódy navíc 

nelze zadávat současně. V praxi je 
tak toto nové vyhledávání reálně 
neproveditelné. Mohou to dělat jen 
velké firmy za vysoké úplaty. MMR 
zdůvodňuje změnu hardwarovou 
náročností fulltextového vyhle-
dávání. Celé je zde http://echo24.
cz/a/iqNm2/vyhledavani-zmizelo-
-zivnostnik-uz-statni-zakazku-jen-
-tak-nenajde. 
Onu „náročnost“ zajištění fultex-
tového vyhledávání si tedy vyzkou-
šel jeden fanda do IT. Za hodinu 
to měl hotové a na hostingu za 30 
Kč/měsíc mu fulltextové vyhle-
dávání funguje. Více zde: https://
t w i t t e r. c o m / m a e s t r o s i l l / s t a -
tus/826938445469716482.
2) Tohle je lahůdka, ve které už to 
čmoudí pořádně. 
Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže potvrdil MMR půlmilio-
novou pokutu za zadání zakázky 
na systém NEN, který má, a teď 
to přijde, sloužit k centrálnímu 
zadávání veřejných zakázek. Ano, 
čtete správně. Nástroj pro státní 
zakázky vznikl v rozporu se záko-
nem o státních zakázkách. MMR 
během soutěže upravilo podmínky 
ve prospěch dodavatele a v nepro-
spěch státu a neumožnilo státu 
vysoutěžit nejlepší nabídku. Jinak 
sám NEN už stál přes půl miliardy 
korun. A pozor, sranda nekončí. 

Další pokuta je stanovena za za-
kázku na aktualizaci NEN, ta jen 
není ještě pravomocná. MMR tedy 
hrozí, že bude muset vracet 700 
dotačních milionů, které v NEN 
proinvestovalo. „Sorry jako“, ale 
jak na to podnikatelé mají vydělá-
vat, když jim MMR znepřístupnilo 
ty veřejné zakázky, aby se z jejich 
daní vybralo dost a MMR mohlo 
hradit ty pokuty a to vracení do-
tací. Více zde: http://neovlivni.cz/
odvolani-zamitnuto-pokuta-pro-
-urad-slechtove-za-nen-plati/
3) A do kotle MMR ještě přiloži-
lo pod Strukturální fondy, aby byl 
čoud z našich milionů pořádný.
Poslední roky jsme z MMR slyše-
li dokola, jak ty fondy frčí, jedou, 
jak se to valí. V realitě samozřej-
mě pusto, prázdno, po více než 3 
letech „implementace“ jsou vy-
čerpány jednotky procent ze 650 
miliard. Teď poprvé MMR, ústy 
Karly Šlechtové, připouští, že to 
není tak růžové. Proč? (okecává-
ní zde: https://www.novinky.cz/
ekonomika/428180-slechtova-
-cesko-loni-malo-cerpalo-z-ev-
ropskych-fondu.html). 
MMR to opět… nezvládlo a připo-
meňme si, jak. Aby nám Evropská 
komise vůbec odsouhlasila pro-
gramy, muselo Česko zaplatit ze 
státního rozpočtu stovky milionů 

korun na monitorovací systém 
strukturálních fondů, který původ-
ně měl být hrazen z evropských pe-
něz. Ale protože, jak jinak, MMR 
zadalo zakázku v rozporu se záko-
nem o veřejných zakázkách, bylo 
jasné, že před Evropskou komisí 
tyhle „malé“ domů MMR neobhá-
jí, tak jsme to radši všichni rovnou 
zacálovali z našich daní. A cink-
nutý systém samozřejmě dlouho 
nefungoval a vedle dalších bariér 
pro čerpání, nejen z MMR zcela 
nefunkčně nastavenými procesy 
a pravidly pro čerpání, dále ne-
schopností MMR prosadit staveb-
ní zákon, který by umožňoval zjed-
nodušit schvalovací procesy při 
realizaci staveb atd. atd., máme 
ve čtvrtém roce „vyčerpáno“ 
pouhých 10 miliard z 650, a to 
zejména na úředníky a technickou 
pomoc. 
Protože takového garanta veřej-
ných zakázek, koordinátora struk-
turálních fondů a implementátora 
informačních systémů aby člověk 
pohledal, nebylo by lepší celou 
agendu MMR přesunout na jiné 
ministerstvo a v gesci MMR pone-
chat raději pouze ty pohřby a kre-
matoria? Přeci jen, tam ať topíš, 
jak topíš, tolik milionů do vzduchu 
z našich daní nevylítne. 

Kouř z Ministerstva pro místní rozvoj

Váš senátor Zbyněk Linhart

Bez anesteziologického týmu 
to nejde

Jsme tu pro vás
Pokračování ze str. 4
proto je součástí péče o pacienty 
v kritickém stavu také analgoseda-
ce, pro lepší srozumitelnost často 
označovaná jako „umělý spánek“. 
Vlastně je to anestézie přizpůsobe-
ná dané situaci. Zde se tedy aneste-
ziologovi hodí zase jeho znalosti 
a dovednosti z podávání anestézií 
na operačních sálech a máme obě 
části oboru pohromadě.
Ačkoliv Lužická nemocnice nemá 
lůžkové oddělení ARO, mnohdy 
stav pacienta takovou péči vyžadu-
je a je nutné ji kvalifikovaně poskyt-
nout, přinejmenším do doby, než se 
podaří stav pacienta stabilizovat do 
té míry, aby mohl být převezen do  
nemocnice vyššího typu. Tedy pro 
výše zmíněné úkony je nutné mít 
odpovídající vybavení. 

Anesteziologický tým tvoří lékař 
anesteziolog a specializovaná sest-
ra ARO. Vzhledem k náročnosti 
a naléhavosti řešených situací si 
jeden bez druhého moc neporadí 

a musí se jeden na druhého sto-
procentně spolehnout. ARO sestra 
musí mít velmi dobré znalosti obo-
ru, aby mohla být lékaři anestezio-
logovi týmovým partnerem. Musí 
být schopna v kritických situacích 
rychle a správně reagovat, a také 
kritické situace předvídat a časně 
rozpoznat, aby je bylo možné co 
nejlépe vyřešit.  
Stálá přítomnost a připravenost 
anesteziologického týmu i v mi-
mopracovní době je nezbytná pro 
akutní operace, pro akutní císař-
ské řezy a náhlé příhody na po-
rodnici a pro případy neodkladné 
resuscitace. Pro ARO tedy neplatí 
žádné ordinační hodiny. Na zavo-
lání musí být anesteziologický tým 
schopen podat maximální výkon 
a hned, v kteroukoli denní či noční 
dobu. 
V současné době má ARO Lužické 
nemocnice pro každodenní provoz 
na operačních sálech a pro nepře-
tržitý 24-hodinový pohotovostní 
provoz celkem 3 stálé lékaře a 4 
specializované ARO sestry. S po-
hotovostním provozem v mimopra-
covní době částečně vypomáhají 3 
externí lékaři. 

Ačkoli v Lužické nemocnici nemá-
me anesteziologickou ambulanci, 
v případě potřeby je možné kon-
krétní dotazy řešit telefonicky či 
v komplikovanějších případech si 
domluvit i individuální schůzku 
s anesteziologem. Neváhejte nás 
kontaktovat. Zejména nejasnosti 
v otázkách předoperačního vyšet-
ření a přípravy před anestézií mo-
hou vést k odložení operace, které-
mu lze třeba předejít. Např. pokud 
máte k malému výkonu přijít teprve 
ráno těsně před operací, měli byste 
přesně vědět, které z Vašich léků je 
nezbytné před anestézií užít a které 
naopak vynechat. Nebo jste krátce 
po nemoci a nevíte, jestli můžete 
přijít na plánovanou operaci. Po-
kud zavoláte, vyhnete se třeba zby-
tečnému nástupu do nemocnice či 
vystavení neschopenky, kdyby ope-
race nebyla v této době po nemoci 
vhodná.
Oddělení ARO je umístěno v Pavi-
lonu I - nedaleko bazénu na adre-
se: U Nemocnice 1298/6. 
Primářem oddělení je od roku 2008 

MUDr. Jan Bělič, nelékařský tým  
vede od roku 2000 vrchní sestra 
Jitka Malá.
Základní informace o oddělení na-
leznete na internetových stránkách 
Lužické nemocnice www.nemrum.
cz – záložka “ostatní péče“.
V případě osobní konzultace s ARO 
lékařem možnost kterýkoli den po 
předchozí telefonické domluvě. 
Kontakt přes ústřednu 412 332 551.
Pokud jste u nás již na operaci byli, 
vnímali jste náš zájem, cítili jste se 
bezpečně a po operaci jste se v rám-
ci možností cítili dobře, vězte, že je 
to právě to, o co usilujeme. 
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Když se po zimě vrátilo jaro 
a vzduch se oteplil, mladí i staří co 
nejvíce pobývali venku.
I děti své hry přeložily do ulic a to 
hlavně v době, kdy se brány továren 
po vykonané práci uzavřely. Mezi 
nejoblíbenější hry patřilo cvrnkání 
kuliček, skákání panáka, pikaná. 
Křik a jásot dětí tehdy nikomu ne-
vadil. Brzy z jara začala práce na 
polích a loukách pro sedláky, ale po 
práci si skoro každý rád poseděl na 
lavici před domem, nebo se v hlouč-
cích debatovalo na silnici a to zvlášť 
v době, kdy ještě v domech nebyl 
zaveden vodovod a pro vodu se mu-
selo k veřejné pumpě. Sotva škole 
odrostlá mládež se po nedělní mši 
setkávala na náměstí. Byla to pří-
ležitost předvést nový kabát, šaty 
či boty. Také kontakty mezi děvčaty 
a chlapci, které započaly ve škole, 
zde pokračovaly.
O nedělních odpoledních se chodi-
lo mezi loukami a poli k některému 
krásnému cíli. Např. k Švýcarské-

Málokomu přijde na mysl, že Spré-
va je také českou řekou. Na svém, 
téměř 400 km dlouhém toku Stře-
doevropskou nížinou, totiž území 
České republiky ve Šluknovském 
výběžku protíná, a z části zde tvoří, 
hranici s Německem. Přestože jde 
o necelé jedno procento z celkové 
délky toku, i tak si Spréva zaslouží 
pozornost.
Od tří pramenů, vyvěrajících uvnitř 
a v okolí města Ebersbach-Neuger-
sdorf, Spréva líně protéká mozai-
kou městské zástavby, polí a lesíků 
z větší části v regulovaném, alespoň 
místy přirozeně meandrujícím ko-
rytu. Zhruba na šestnáctém kilo-
metru toku vtéká do Šluknovského 
výběžku, aby jej po několika stech 
metrech opět opustila a pokračova-
la dále na sever, do Berlína, kde se 
vlévá do řeky Havoly. 
Tok Sprévy ve zpustlé krajině bý-
valé obce Fukov lemují pastviny 
pro dobytek a pole s obilím, břehy 
jsou zarostlé chrasticí rákosovitou 
(Phalaris arundinacea) a nepůvod-
ní netýkavkou žláznatou (Impati-
ens glandulifera). Ovšem samotná 
řeka, zejména v květnu a v červnu, 
září bohatě kvetoucími porosty 
vodních rostlin. Při nahodilé ná-
vštěvě Fukova v roce 2016 mou po-
zornost upoutaly právě takové 
porosty bíle kvetoucích rostlin, pa-
třících do rodu lakušník (Batrachi-
um spp.). S pomocí odborníků na 

Jaro tenkrát u nás doma – vzpomínky jedné Šluknovačky
mu domu na Rumburské silnici, 
nebo přes Židovský vrch do Nového 
Hraběcí k restauraci „Palme“ nebo 
do Královky do „Zvoničky“. Také 
směrem na Rybničnou až k restau-
raci „U tří smrků“ zvané „Tvaroho-
vý výčep“. Krásná cesta vedla skrz 

les až na Jitrovník. Oblíbeným vý-
letním místem byly i krásné Kunra-
tice s cestou až na kopec Číhaná 
(Hrazený) nebo do Karlova údolí za 
Křížovým vrchem. Tento nádherný 
lázeňský hotel byl pouze 30 minut 
vzdálen pěší cestou od Šluknova 

a ležel na úpatí kopce Vlčice v pěk-
ném údolí s velkým parkem, lesním 
divadlem, rybníkem s loďkami, 
s hřištěm na hraní pro děti a letní 
sáňkařskou dráhou. Podél rybníka 
stály lavice, kde si lidé mohli odpo-
činout a pozorovat loďky na vodě. 
V hotelu hrála od 17 hodin kapela 
k tanci.
Pravidelně o nedělních večerech se 
scházely skupiny s dětmi se soud-
kem piva a rancem jídla lese. Děti 
pily „cikánské víno“ – vodu s tro-
chou octa a cukru. Většinou byl ve 
skupině i muzikant s tahací harmo-
nikou, a tak se i zpívalo. Byl-li mezi 
nimi nějaký oslavenec, kolovala 
kolem i sklenička něčeho ostřejší-
ho a nálada byla stále veselejší až 
do doby, kdy se ozvalo klekání, po 
kterém se všichni vydali zpět do 
svých domovů. Na tenhle krásný 
čas se u nás doma nikdy nedá zapo-
menout.
Z novin Unser Niederland 04/2009
přeložila Helga Hošková

Spréva je rájem nejen vodních rostlin
tuto skupinu z Botanického ústavu 
AV ČR v Průhonicích se podařilo 
rostliny určit jako lakušník štětič-
kový (Batrachium penicillatum). 
Tento druh je z biologického hledis-
ka velmi komplikovaný, pravděpo-
dobně vznikl křížením jiných druhů 
lakušníků, ale pro nás je podstatné, 
že doposud nebyl ze Šluknovské-
ho výběžku znám a je v Červeném 
seznamu cévnatých rostlin řazen 
mezi silně ohrožené druhy, což 
upozorňuje zejména na jeho cel-
kovou vzácnost výskytu na našem 

území. Doposud byl totiž zazname-
nán jen v několika málo vodotečích 
v severní polovině státu.

Lakušník štětičkový je v korytu 
Sprévy místy natolik dominantní, 
až se může zdát, že zde žádné jiné 
rostliny růst nemohou. Odvážíte-li 
se však Sprévou brouzdat, můžete 
nalézt pro sever Čech typický, ov-
šem v celorepublikovém měřítku 
rovněž vzácný hvězdoš hranoplodý 
(Callitriche platycarpa) či již běžný 
hvězdoš háčkatý (Callitriche hamu-
lata). Pestrou druhovou skladbu 
doplňuje ještě stolístek klasnatý 
(Myriophyllum spicatum). Z výsky-
tu těchto rostlin lze vyvodit i něko-

lik potěšujících závěrů. Obvykle 
rostou v málo až středně úživných 
vodách, Spréva je tedy relativně 

čistá řeka. A protože jsme téměř na 
úplném geografickém severu Čech, 
s velkou pravděpodobností se jed-
ná o nejsevernější zaznamenanou 
lokalitu zmíněných vodních rostlin 
na našem území. 
Spréva je v očích botanika po-
myslným rájem a dokresluje mo-
zaiku druhové pestrosti, která se 
v zemědělsky obhospodařované 
krajině v zásadě omezuje na vodní 
prostředí. Snad bude tento krátký 
příspěvek pro Šluknovany inspirací 
k výletu do míst, která jsou pro nás 
primárně spjata s historií, ovšem 
i v současnosti nabízí mnoho zají-
mavého k objevování.

Text a foto: Václav Dvořák
Vlastivědné muzeum v Olomouci
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Množí se nám dotazy, jestli se elek-
tronická evidence tržeb dotkne 
i našeho zámku a informačního 
centra. Od 1. března mají všech-
na informační centra, která nej-
sou subjektem města, povinnost 
pořídit si registrační pokladny. 
Město Šluknov, stejně jako okolní 
městská informační centra (Rum-
burk, Varnsdorf, Lipová, apod.), 
má v této činnosti výjimku. Tato 
výjimka se však netýká komisního 
prodeje, který u většiny infocenter 
obsáhne na 80% celého sortimen-
tu. Z tohoto důvodu jsme ukončo-
vali komisní prodej u více jak 50 
dodavatelů a přešli jsme na klasic-
ký prodej. Snažili jsme se, aby naši 
návštěvníci tuto změnu pocítili co 
nejméně. Většina dodavatelů nám 
prodávala regionální produkty, 
které patří k našemu výběžku, naší 
přírodě a ctí značku Českého Švý-
carska. Velice si ceníme jejich prá-
ce, a proto budeme jejich výrobky 
odebírat i nadále. V našem zámku 
tak nadále budete moci nakoupit 
vše, na co jste byli zvyklí.

Poslední únorový víkend byl v ce-
lém výběžku ve znamení Maso-
pustu. Poslední dobou je velkým 
trendem vracet se zpátky k tradicím 
a snažit se je oživit. My jsme začali 
s oslavami masopustního veselí te-
prve v loňském roce, takže v pátek 
24. února jsme oslavili 2. Šluknov-
ský masopust.
Už ráno, když jsme se na akci při-
pravovali, nám bylo jasné, že to 
nebude zadarmo. Počasí nás všech-
ny potrápilo. Během dne se snad 
vystřídalo na obloze všechno, co 
existuje, proto jsme zvolili raději 
suchou variantu ve Šluknovském 
zámku. Ve vstupní hale máme do 
konce března velký model našeho 
města od studentů, a tak nebylo 
jednoduché to všechno vměstnat, 
ale vyšlo to. Už půl hodiny předem 
čekali první zájemci o masopustní 
dobroty v hale. Fronty nebyly velké, 
protože už máme několik zabijaček 
za sebou. Nakonec se všechno pro-
dalo. 
V půl páté také dorazil Folklorní 
soubor Lužičan se svými maska-
mi, aby nám zahrál a zatancoval. 
Úvodní slovo měl pan místosta-
rosta Mgr. Rudolf Sochor a po-

V pátek 3. února jsme poprvé na zá-
mecké půdě přivítali Divadlo KoS 
Kytlice. Tento divadelní soubor 
k nám zavítal z Kytlic s hrou Pavla 
Landovského – Hodinový hoteliér. 
Představte si, že se ocitáte v 60. le-
tech 20. století v bytě dvou svéráz-
ných penzistů, které tato budova-
telská léta semlela, nicméně chuť 

Jako každý rok, tak ani letos jsme 
nevynechali možnost prezentovat 
se na nejprestižnějším veletrhu 
cestovního ruchu, který se v České 
republice pořádá. Řeč je o Holiday 
World Prague 2017, který probíhal 
od 18. do 21. února.
V letošním roce slavil veletrh 25 let. 
Představil nejen širokou prezentaci 
46 zemí, ale i kompletní zastou-
pení domácích regionů. Součástí 
mezinárodního veletrhu byl i roz-
sáhlý doprovodný program pro 
odborníky – semináře, prezentace 
a konference. Laickou veřejnost, 
kromě nabídky individuální dovo-

Dotazy o EET Oživujeme masopust ve Šluknově
volil maškarám masopustní zá-
bavu. V průvodu, kde nás kvůli 
počasí bylo letos o dost méně než 
vloni, jsme absolvovali obchůzku 
městem. Zastavili jsme v květinář-

ství, v Secondhandu v pěší zóně, 
v restauraci Club, v Elektru pana 
Navrátila, v Potravinách D+S a ce-
lou pochůzku jsme zakončili v ta-
báku na náměstí. Moc děkujeme 

Prezentovali jsme město 
na veletrhu v Praze

lené a zájezdů, přilákala i přehlídka 
cestovatelských filmů, autogrami-
ád a výstav. Souběžně s veletrhem 
probíhal i 10. ročník veletrhu Top 
Gastro & Hotel.
Město Šluknov letos na veletrh vy-
razilo společně s Obecně prospěš-
nou společností České Švýcarsko. 
Pod jejich záštitou jsme tak měli 
možnost oslovit daleko více turis-
tů, než kdybychom se prezentovali 
jen sami za město Šluknov. Ne, že 
bychom neměli co nabídnout, ale 
značka České Švýcarsko již výbor-
ně funguje a přitahuje pozornost 
mnoha lidí. Čtvrtek a pátek byl na 

veletrhu ve znamení odborné veřej-
nosti. Sobota a neděle byla pak pro 
všechny ostatní. 
Za tyto čtyři dny navštíví veletrh 
téměř 40 000 návštěvníků. Věříme, 

že ti, kteří si vybrali i náš stánek, 
zavítají k nám do Šluknova a pomo-
hou tak turismu ve Šluknovském 
výběžku.

Mgr. Andrea Přidalová

do života neztratili. Pronajímají 
svůj, doslova, kutloch, kdysi ho-
nosný měšťanský byt mileneckému 
páru, který hledá místo, kde by ne-
byl viděn. On je ženatý se závazky 
a ona studentka bez financí. Nikdo 
ze všech čtyř osob nemá budouc-
nost. Příběh mapuje jednu noc, 

kterou tato čtveřice společně strá-
ví. Během noci přijde do dívčina 
života nemilosrdný rozchod, ale 
také nová hodnota – radost z pro-
žitku každé chvíle, kterou nám ži-
vot dává.
Hru Pavla Landovského vidělo na 
čtyři desítky návštěvníků.

všem krámským, kteří kvůli nám 
prodloužili svou službu o hodinu 
a pohostili všechny maškary. Moc 
si této spolupráce vážíme. 
Věříme, že příští rok bude lepší 

počasí a zapojí se Vás víc. Třeba 
půjdete do průvodu i s maskou, 
abyste podpořili tento krásný ma-
sopustní svátek. 

Byl to celkem běžný příběh ze života

Foto: Mgr. Petr Tomanec

Stránku připravila: Mgr. Andrea Přidalová

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

ic@mesto-sluknov.cz
Provozní doba:
9:00 - 12:00  
12:30 - 17:00

Denně vč. víkendů

Šluknovským zámkem 

se provází 

od 2 přítomných osob.
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2. VÝSTAVA DRÁTKŮ

V dnešní uspěchané 
době již několik let 

3. VÝSTAVA 3D
Zveme Vás na výstavu 3D modelu 
města a portfolia studentů UM-
PRUM „Ideální Šluknov“.
V průběhu podzimu roku 2017 pů-
sobila ve Šluknově skupina studen-
tů ateliéru A1 Vysoké školy umělec-
koprůmyslové v Praze pod vedením 
architekta Jana Šépky. Cílem práce 
studentů bylo, na základě vlastní 
analýzy a rozhovorů s občany měs-
ta, navrhnout pro město převážně 
stavební opatření, která by výrazně 
zlepšila urbanistickou tvář města 
a doplnila chybějící služby. 
Výsledky práce byly dvakrát pre-
zentovány veřejnosti – poprvé na 
podzim ve stádiu konceptu, po-
druhé v únoru 2017 již ve finální 
podobě. Výsledkem je 18 projektů 
řešících zastavění doposud nevyu-
žitých veřejných prostranství, pro-
pojení města s krajinou či nápravu 
stávajících, dle mladých architek-
tů nevhodně řešených, veřejných 
ploch. Nejhmatatelnějším výsled-
kem je pak 3D model města o roz-
měrech 3,5 x 4,5 m, který je spolu 
s tištěnými projekty aktuálně vysta-
ven ve vstupní hale zámku.
Rádi bychom Vás tímto pozvali na 

V zámku prožíváme krásné a nezapomenutelné 
večery při poslechu tónů vážné hudby

5. VELIKONOCE
Velikonoce pomalu klepou na dve-
ře, po dlouhé zimě se už všichni 
těší na teplejší počasí a rozkvetlé 
květiny v trávě. Ani my nejsme 
výjimkou a i když se občas venku 
dějí věci, tak nezoufáme a přejeme 
si, aby nám počasí vyšlo a nebylo 
aprílové. 
Přemýšleli jsme, jakému svátku 
bychom letos dali svou pozornost 
a rozhodli jsme se nakonec pro Ve-
likonoce. I když jsme v zámku pře-
vážně dívčí kolektiv a tento svátek 
skrývá z jistých důvodů pro ženy 
nebezpečí, nebojíme se. 
Velikonoční pondělí letos vychází 
na 17. dubna, a proto jsme se roz-
hodli o týden dopředu uspořádat 
pro malé koledníky a kolednice veli-
konoční odpoledne. Ve vstupní hale 
budou pro děti připraveny rukoděl-
né dílničky. Budeme zdobit vajíčka, 
vyrábět zajíce a kuřátka z papíru, 
když se nám podaří sehnat proutky, 
tak plést i pomlázku. 
V zámeckém parku si velikonočně 
zasoutěžíme. Budeme poznávat 
jarní květiny, absolvujeme překáž-
kovou dráhu s vajíčkem, utkáme 
se v koulení vajíček či házení vajec 
na cíl.
Kdo bude hodně šikovný, tak se 
může vydat hledat velikonočního 
zajíce, který ho odmění dáreč-
kem. Nebude to ale nic jednodu-
chého.
Přijďte se svými ratolestmi 8. dub-
na 2017 od 14.00 hodin do 
Šluknovského zámku a parku 
načerpat tu správnou velikonoční 
atmosféru. Vstupné bude pro děti 
symbolických 20 Kč a pro dospělé 
50 Kč. Počet míst bude omezen, 
proto si raději zavolejte či napište 
nám a místa si rezervujte.
V případě nepříznivého počasí 
všechny aktivity přesuneme do 
Šluknovského zámku.

Mgr. Andrea Přidalová

1. KONCERT
Kruh přátel vážné hudby ve Šlukno-
vě z. s. zve všechny příznivce krásné 
hudby na koncert smyčcového kvar-
teta – Bennewitz kvartet. Představí 
se nám Jiří Pinkas, Jakub Fišer, Ště-
pán Ježek a Štěpán Doležal. 4. PLES

V minulém čísle jsem Vám vyprá-
věla o tom, že náš sen se mění ve 
skutečnost. Máme před sebou ještě 
měsíc, než vypukne náš Zámecký 
ples. Přípravy jsou v plném proudu. 
Připravit takto velkou kulturní akci 
je logisticky i organizačně dost ná-
ročné, ale je to pro nás výzva a my 
věříme, že si ples s námi společně 
užijete. 

Srdečně Vás zveme na koncert, na výstavy, na ples...

Již od 6. ledna máte možnost ve 
Šluknovském zámku navštívit vý-
stavu Drátěné plastiky od pana 

Ladislava Lokajíčka. Rádi bychom 
tuto výstavu stylově zakončili, a tak 
jsme pro Vás připravili drátenickou 
dílnu, kterou otevřeme v neděli 
26. března od 12.00 hodin.
Materiály a všechno, co budete 
potřebovat, naleznete u nás. Pan 
Lokajíček Vám všechno vysvětlí 
a ukáže. 
Drátenická dílna pojme najednou 
maximálně 10 lidí, proto jsme roz-
dělili vstup na dva časy: od 12.00 
hodin 10 osob a od 14.30 hodin 10 
osob. Svá místa si, prosím, zarezer-
vujte ve Šluknovském zámku.
Budeme drátkovat na téma Veliko-
noce a vše, co fantazie dovolí. 
Vstupné stojí 100 Kč.

hledáme s mužem krásné prožitky, 
chvilky zklidnění a pohodu. Našli 
jsme, díky pozvání milé kolegyně, 
místo, kam se rádi vracíme. Je to 
Šluknovský zámek a jeho Kruh přá-
tel vážné hudby. Ten nabízí rozma-
nité koncerty, zaměřené na hudbu 
od středověku až po současnost 

Uslyšíme skladby C. Debussyho, 
B. Martinů a A. Dvořáka.
Koncert se uskuteční ve středu 
22. března 2017 v 19.00 hodin 
v sále Šluknovského zámku. 
Vstupné 80 Kč, senioři 40 Kč, děti 
do 15 let 10 Kč.
Kvarteto vystoupí i ve 13.00 hodin 
na koncertu pro studenty SLŠ ve 
Šluknově. 
Za výbor KPVH Vám přeji pohodo-
vý večer s krásnou hudbou.

Božena Bortníková

Pro ty, kdo nečetli minulé číslo, 
mám drobnou rekapitulaci toho, 
co všechno v zámku v tento aprílo-
vý den naleznou. Celý Šluknovský 
zámek, od sklepa až po půdu, ožije 
v plesové atmosféře. V zámeckém 
sklepení najdete vinárnu, v příze-
mí Zámeckou šenkovnu a kavárnu 
pana Dlaska. U vstupu Vás přiví-
tají 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 v druhém patře a na 
zámecké půdě. Nebude chybět ani 
stylové půlnoční překvapení, bar-
manská show nebo možnost poří-
dit si stylovou fotografii z akce.
Zájem o ples, který připravujeme 
na 1. dubna od 20.00 hodin, je ob-
rovský, zbývá posledních 50 lístků. 
Kdo by rád dorazil, ať neváhá, bude 
to zlatý hřeb letošní plesové sezóny 
ve výběžku.

v různých hudebních stylech. Také 
výběr účinkujících je velmi zajíma-
vý a v průvodním slově nám vždy 
pořádající „přátelé“ tyto hosty při-
blíží. 
Od Jiřího Pazoura s jeho klavírními 
improvizacemi, žesti pražské hu-
dební stráže, koncertů pro klavír 
a housle či violoncello až po Jiřího 
Stivína s jeho flétnami „neflétna-

mi“, s mnohými známými i pro nás 
neznámými vynikajícími operními 
pěvci.
Vždy se těšíme na příjemný večer 
na mimořádně krásném místě. Při-
jíždíme z nedalekého Rumburka 
a po sklence vynikajícího vína use-
dáme do přenádherných prostor 
Šluknovského zámku, abychom 
prožili krásné hudební chvíle. Ty 

prohlídku modelu a vystavených 
prací, z nichž některé jsou nepo-
chybně velmi zajímavými podněty 
a najdou uplatnění v budoucím roz-
voji města.         Mgr. Martin Chroust

pro nás připravují šluknovští mi-
lovníci hudby, kteří z lásky k hudbě 
věnují svůj volný čas tomu, aby nám 
obyčejným posluchačům pohladili 
duši. A my, s mnoha dalšími „přá-
teli hudby“, máme možnost se svá-
tečně ustrojit, prožít krásný večer 
a zklidnit svou mysl při poslechu 
vážné hudby.

Mgr. Jaroslava Markusová
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I rodiče soutěžili, tancovali a bavili se na dětském karnevalu, plném nádherných masek
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Foto: Renáta Parkmanová

I rodiče soutěžili, tancovali a bavili se na dětském karnevalu, plném nádherných masek
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Městská knihovna, č.  tel.  412 386 968, knihovna@mesto-sluknov.cz

Kuchařčino okénko - rychlá a jednoduchá jídla
Tentokrát se v našem „receptáři“ chceme zaměřit na rychlá, časově i fi-
nančně nenáročná jídla. Jaro už je za dveřmi a my si ho všichni budeme 
chtít užít na vzduchu sluníčku při vycházkách – takže, kdo by chtěl trávit 
spoustu času u plotny?

V knihovně probíhá dlouhodobá soutěž, při které se lze něco dozvědět a zís-
kat volný lístek pro jednu osobu na jednu kulturní akci dle vlastního výběru 

Vybrali jste si
v kulturním servisu

nějakou akci?
Vyhrajte tuto soutěž

a nemusíte platit
vstupné.

DETOXIKAČNÍ VODA

Celoročně, ale na jaře zejména, se hodí trochu očistit organismus. 
Třeba pomocí tohoto  „očistného“nápoje“.

Ingredience: 2 ks citronů nebo li-
metky, ½ ks salátové okurky, 5 dcl 
vody, pár lístků máty
Postup: Vše důkladně omyjte a na-
krájejte na plátky. Mátu můžete vy-
nechat - je tam spíš pro chuť a vůni. 
Pak vložte do vody. Nechte přes noc 
vyluhovat v lednici. Vytvoří se pří-
rodní detoxikační voda, která po-
může odstranit nečistoty z těla, prý také pomáhá udržovat ploché břicho, 
výborná je i pro játra. Má se vypít denně 2 dcl vody po dobu 1 měsíce, ale 
i tři týdny by měly stačit.
Tip: Jestli chcete ušetřit, po vypití suroviny nevyhazujte, přidejte polovinu 
vody, kvedlačkou rozšťouchejte a máte další osvěžující drink.

RYCHLÁ RAJSKÁ POLÉVKA

Ingredience: 1 l vody, 1 kostka bu-
jonu, 1 malá plechovka rajčatové-
ho protlaku, 2 lžíce hladké mouky, 
podle libosti rýže, plátek másla, 
podle chuti bobkový list, nové koře-
ní a celý pepř
Postup přípravy: Z másla a mou-
ky uděláme jíšku, přidáme protlak 
a bobkový list, nové koření a kulič-
ky pepře. Pak zalijeme vodou, přidáme bujon a povaříme. Na zjemnění mů-
žeme přidat trochu smetany. Do polévky přidáme uvařenou rýži. 

FRANCOUZSKÉ ŘÍZKY

Řízky mají lehce navinulou chuť, chutnají výrazně po cibuli.
Ingredience: Kuřecí prsní řízky
Na marinádu: ocet, olej, sůl, pepř, 
cibule
Na těstíčko: 2 ks vejce, lžičku ole-
je, hladká mouka, sůl, trochu vody 
nebo bílého vína na případné zře-
dění
Postup: Maso naklepeme, osolíme, 
opepříme. Ocet a olej ve stejném 
poměru smícháme s nahrubo nakrájenou cibulí a maso do této marinády 
naložíme. Musí být úplně ponořené. Marinovat necháme přes noc, ale mů-
žeme i několik dní. V den „D“ maso vyjmeme, pořádně papírovou utěrkou 
zbavíme marinády, protáhneme v hladké mouce a následně v těstíčku. To 
vymícháme do hustější konzistence. Bude-li příliš husté, zředíme kapkou 
vody či vína. Na oleji či sádle smažíme pozvolna z obou stran dozlatova. 
Podáme např. s bramborovou kaší.

Ingredience: Na těsto: 1 ks vejce, 
1 hrnek cukru, 1/2 hrnku oleje, 
1/2 hrnku vlažné vody, 2 hrnky 
polohrubé mouky, 1 bal. prášku do 
pečiva 
Na náplň: 500 g tvarohu, 2 ks vej-
ce, 1 bal. vanilkového cukru, 1/2 
hrnku mléka, 2 lžíce cukru, 1 bal. 
pudingového prášku 

KOLÁČ S T VAROHEM

Postup: Vejce vyšleháme s cukrem. Přidáme olej, vodu, mouku a prášek 
do pečiva. Vymícháme řidší těsto a vlijeme ho na plech s pečícím papírem. 
V míse smícháme tvaroh, vejce, cukry, mléko a pudingový prášek a vlijeme 
ho na těsto stylem „cik-cak“. Pečeme v předehřáté troubě na 180° C cca 
40 minut. 
Tip: Koláč je dobrý i jen tak – pocukrovaný moučkovým cukrem. Samo-
zřejmě není na škodu ho ozdobit dle vlastní chuti a nálady polevou, strou-
haným kokosem aj.                                                                                                      (šti/net)

Stále soutěžíme o volné vstupenky na kulturní akce

– v kulturním domě nebo ve Šluknovském zámku. 
Volná vstupenka platí do konce roku 2017.
Otázka na březen:
22. březen je v kalendáři na celém světě ozna-
čen jako „Světový den….“ jednoho z přírodních 
živlů a darů, jenž je také jedním z největších 
bohatství, které nám naše planeta Země dává. 
V tento den si zároveň připomínáme, že na svě-
tě žije v současnosti více než miliarda lidí, kteří 
mají této základní potřeby nedostatek a jsou tak 
přímo ohroženi na svém zdraví, někdy dokonce 
i životě. 
Víte o jaký přírodní živel a životadárný zdroj se 
jedná?
Správná odpověď na otázku z února zněla: 
Hromnice. Tento svátek, který se v lidovém křesťanství stal důležitou osla-
vou přicházejícího jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Im-

bolc, je v kalendáři uveden u data 2. únor.
Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem - tomu na-

povídá i jeho název. Nejznámějším příkla-
dem 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 pranos-
tik, kolem čtyřiceti. Nejznámější z nich je 
„Na Hromnice 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. 
Ze správných odpovědí byla vylosována ta 
od p. Vojtěcha Horáka z Děčína a ten si 
také může vyzvednout v městské knihově 

nebo v domě kultury volnou vstupenku (popř. se může na tel. č. 412 386 
968 dohodnout na způsobu doručení).                                                                  (šti)
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RUDOLF KAUSCHKA se narodil 
2. října 1883 ve Fukově čp. 70. Jeho 
otec Anton Kauschka byl ve Fuko-
vě celním úředníkem, jeho matka 
Marianne byla dcerou fukovského 
tkalce Antona Wünsche. Obecnou 
školu začal navštěvovat ve své rod-
né obci, ale když bylo malému Ru-
dolfovi 12 let, byl jeho otec služeb-
ně přemístěn do Bílého Potoka. Tak 
se chlapec ocitl v samé náruči Jizer-
ských hor. Byla to pro něj ohromná 
změna a po letech o tom napsal: 
„Tak vzplanula má první láska k ho-
rám… Jeli jsme tenkrát povozem do 
Raspenavy vzhůru údolím Smědé, 
když tu se přes hory přehnala bouře 
s deštěm a na dlouho před ně rozvě-
sila šedý závoj. Upřeně civěly mé oči 
k neznámým kopcům, a jak jsme se 
blížili k cíli cesty, tlouklo mé srdce 
stále rychleji a hlasitěji.“
Měšťanskou školu navštěvoval 
ve Frýdlantě a poté studoval na 
průmyslové škole – obor strojní 
v Liberci, kde roku 1902 maturo-
val. Po studiu nastoupil jako celní 
inspektor na libereckém Celním 
úřadě. Veškerý volný čas věnoval 
turistice, která ho zavedla s jeho 
kamarády ze školy ke skalám, je-
jichž kouzlu mladý Kauschka zcela 
propadl. První horolezecké pokusy 
učinil v březnu r. 1904, kdy vystou-
pil na Uhlířovu čapku a Kovadli-
nu, které vévodí Stržovému vrchu 
v Jizerských horách. Pak následují 
další a další vrcholy v Jizerských, 
Lužických a Žitavských horách. 
Zavítal i do Saského Švýcarska, 
kde se svými přáteli zdolali obtíž-
ně dostupný Bolsstock a zapsali 
se do vrcholové knížky. Mistrov-
ským kouskem byl prvovýstup na 
hruboskalský Dračí zub v r. 1906. 
V témže roce se stal členem liberec-
ké sekce Německého a rakouského 
Alpenvereinu (Alpský spolek). Jeho 
cesty nyní směřovaly především do 
Alp. V r. 1907 jako čtyřiadvacetiletý 
slézá poprvé v Dolomitech nejtěžší 
známé tři věže Vajoletek sám a bez 
lana. O rok později okusil ledovce 
ve skupině Ortleru a dosáhl zde 
monumentálního vrcholu König-
spitze, vysokého 3 859 m. Ve stejné 
oblasti sloužil později za 1. světové 
války jako poručík 1. roty horských 
vůdců. Ve Švýcarsku zdolal sám 
několik „čtyřtisícovek“. 7. srpna 
1928 vystoupil se slavným švý-
carským himalájistou a geologem 
Dr. Günterem Oskarem Dyhren-

furthem na Matterhorn a při téže 
výpravě pak sám na vrchol Mont 
Blancu. Od r. 1920 navštěvu-
je každoročně s přáteli alpskou 
skupinu Lasörling ve Východním 
Tyrolsku. Zde také našel se svým 
kamarádem Rudolfem Thamem 
místo pro stavbu Nové Liberecké 
chaty. O starou chatu nad dolomit-
skou Cortinou d´Ampezzo přišel 
Alpský spolek po 1. světové válce, 
kdy se změnou poměrů zůstala ne-
dostupná v Itálii. Nová chata byla 
slavnostně otevřena 26. června 
1926 a R. Kauschka se nemalou 
měrou zasloužil o její výstavbu. 
Kauschkovy zásluhy o objevení 

této oblasti byly ohodnoceny po 
mnoha letech, kdy dosud nepo-
jmenovaný vrchol vysoký 2 903 m 
dostal název „Roh Rudolfa Kau-
schky“. V témže roce byla podle 
popisu tohoto vynikajícího horo-
lezce zřízena, označena a otevřena 
pro veřejnost stezka, která vede od 
Nové Liberecké chaty k Durfelder 
Alm a byla pojmenována „Rudolf 
Kauschka Weg“.
Jizerské hory jej však nepřestaly 
lákat. Od roku 1919 zde vykonal 
mnoho prvovýstupů, ze kterých se 
do historie jizerskohorského lezení 
nejvýrazněji zapsaly cesty na Věž 
Grálu, Jeskynní věž, Kozla a Kozlí 
jehlu, Kohoutí hřeben, na Divou 
Máří. Vyvrcholením jeho činnosti 

v Jizerských horách však navždy 
zůstane jeho skvělý prvovýstup 
na „nepřekonatelný“ Zvon dne 
26. června 1921.
Z ryzí radosti vymýšlel a uskuteč-
ňoval Kauschka, a  lidé shromáž-
dění kolem něj, různé pozoruhodné 
výlety. Jedním z nich je výšlap na 
Ještěd. Během 23 hodin, od 7 hodin 
večer jednoho dne, do 17.45 hodin 
dne následujícího, vystoupili od 
paty na vrchol Ještědu celkem dva-
náctkrát. Přitom použili k výstu-
pu a sestupu dvacet různých cest 
a překonali převýšení přes pět tisíc 
metrů.
Rudolf Kauschka však nebyl jen 

horolezcem. Běhal také na lyžích, 
pěstoval lehkou atletiku a jezdil na 
saních. Z 1. mistrovství Evropy ve 
dnech 1. a 2. února 1914 v jízdě 
na saních jednotlivců na Ještědu 
si přivezl vítězství. Byla to tehdy 
nejkrásnější a nejtěžší umělá sáň-
kařská dráha. Ve stejné disciplíně 
získal v r. 1928 2. místo a další. Ješ-
tě v r. 1951, v osmašedesáti (!) le-
tech byl účastníkem 9. mistrovství 
Evropy v rakouském Iglsu.
Kauschka se však nezabýval jen 
sportem. Psal pravidelně do novin, 
časopisů a ročenek. V roce 1924 
byla v Liberci vydána jeho knížka 
s výstižným názvem „Wandern und 
Klettern“. Vyzařuje z ní jeho veliká 
láska k horám a domovu. Pan Ne-

vrlý se o ní v knize o Jizerských ho-
rách vyjádřil: „Dosud nikdo nena-
psal lepší knihu o jizerskohorských 
skalách než on.“ V Německu vyšly 
jeho básně pod názvem „Zpěv jizer-
ských lesů“ a „Život coby báseň“.
Rudolf Kauschka nedobrovolně 
opouštěl v roce 1946 svou vlast. Ale 
tak jako tisíce jiných, i on z ní byl po 
2. světové válce vyhostěn. Dostal se 
do německého Kemptnu (Allgäu). 
I tam si zamiloval hory a jako ve-
doucí Turistické skupiny bývalých 
sudetských Němců ukazoval zá-
jemcům jejich krásy. Svými před-
náškami s promítáním diapozitivů 
seznamoval posluchače v západo-
německých městech, ve Vídni a ve 
Sv. Jakubu s nezapomenutelnými 
zážitky ze své staré vlasti.
Poslední léta trávil nejraději se svý-
mi vnoučaty. Nikdy se necítil vážně 
nemocen. V roce 1959 ho po nepři-
měřené námaze ve Sv. Jakubu po-
stihl srdeční infarkt, ze kterého se 
už nikdy zcela nevzpamatoval. Při 
jedné ze svých procházek, v břez-
nu 1960, se svěřil svému kamará-
du: „…že by si přál náhlou smrt.“ 
O několik dní později, dne 2. dubna 
1960, ho v městském autobuse po-
stihl další infarkt, kterému cestou 
do nemocnice podlehl.
Na hřbitově v Lenzfried, odkud je 
vidět na jeho milované hory, našel 
vedle své ženy Mathildy poslední 
odpočinek. Neopracovaná granito-
vá deska na jeho hrobě nese nápis 
„Mnoho cest vede k Bohu, jedna jde 
přes hory“.
V tichém zadumání vzpomínají na 
svého bývalého kamaráda i libereč-
tí horolezci. V Jizerských horách 
na nesnadno přístupném místě, 
vysoko nad strží Černého potoka, 
na skálu s převisem, kterou Ru-
dolf Kauschka kdysi sám nalezl 
a pojmenoval „Náhrobkem“, mu 
připevnili pamětní desku, kterou 
zhotovil Sigi Weiß z Jablonce nad 
Nisou. Hejničtí horolezci po něm 
pojmenovali nejobtížněji dostup-
nou věž v Jizerských horách, která 
ještě v padesátých letech byla beze 
jména, skryta v hustém lese.
Liberecká sekce ÖAV v Německu 
odhalila 19. 8. 1961 v Trojertal u St. 
Jakoba na cestě k Liberecké chatě 
pamětní tabuli, která navždy bude 
připomínat muže, který pocházel 
ze severočeského Nizozemí a nalezl 
zde svůj druhý domov.

Sepsala: Helga Hošková

Významný Šluknovák z Fukova:
Skvělý atlet a horolezec Rudolf Kauschka

Na historické fotografii je atlet Rudolf Kauschka uprostřed skupinky spor-
tovců se startovním číslem 194.



STRANA 14 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYSPOLEČENSKÁ KRONIKA, INFORMACE

Př iv íta l i  j sme

Vojtíška Krále
Kubíka Vlachynského

Rozloučili jsme se s

paní Kristinou Röslerovou
paní Marií Šicovou
paní Marií Novákovou

Vzpomínky

70 let
pp. Jahn Herwig
Baracová Emilie
Pelánková Marie
Dostálová Marie
Blanár Josef
Patkaňová Pavlína
Plánská Marta
75 let
pp. Garab Milan
Prajsová Marie
85 let
pp. Linhartová Svatoslava
Harantová Angela
88 let
pan Goldberg Herbert
91 let
paní Hlávková Marie
94 let
paní Šímová Marie

Blahopřejeme 
k životnímu jubileu

Blahopřejeme našemu panu řediteli ke skvělému třetímu místu v anketě 
Osobnost roku Ústeckého kraje. Rudolf Sochor byl nominován v katego-
rii veřejná správa. 

B L A H O P Ř Á N Í

Dne 13. 3. 2017 uplyne rok, kdy 
nás navždy opustila naše milova-
ná manželka, maminka a  babička  
paní Vlasta Kratochvílová.
S láskou stále vzpomínáme.
Manžel a děti s rodinami.

Dne 19. 2. 2017 oslavili 45. výročí 
svatby manželé Libuše a Eber-
hard Sollankovi.
Mnoho dalších společných let lásky 
a štěstí  ze srdce přejí dcery Zuzka 
a Lenka s rodinami

Dne 5. 3. by se dožil 60 let pan 
Josef Patkaň. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná sestra Aranka s ro-
dinou a ostatní sourozenci.

Český statistický úřad organizuje 
v roce 2017 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších před-
pisů, výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v České 
republice – EU-SILC 2017 (Život-
ní podmínky 2017), které navazuje 
na předchozí ročníky tohoto šet-
ření. Smyslem tohoto zjišťování je 
získávat dlouhodobě srovnatelné 
údaje o sociální a ekonomické situ-
aci v celkem 32 evropských zemích. 
Dalším cílem je získat data pro vý-
počet ukazatelů peněžní a materiál-

ní chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé 
České republiky v 11 460 domác-
nostech, z nichž se 6 710 zúčastni-
lo šetření již v předchozích letech. 
Všechny domácnosti byly do šetře-
ní zahrnuty na základě náhodného 
výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 
4. února do 28. května 2017 pro-
střednictvím speciálně vyškolených 
tazatelů. Do šetření budou zahrnu-
ty všechny osoby, které mají ve vy-
braném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se 

budou prokazovat průkazem ta-
zatele 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 zaměst-
nance ČSÚ. Ve všech fázích zpra-
cování je zaručena anonymita zjiš-
těných 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 zá-
kona 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, oslove-
ných tímto tazatelem, je možné 
směřovat na pracovnici krajské 
správy ČSÚ paní Ing. Janu Ko-
peckou, tel. 472 706 173, mob. 
736 509 973.  

Ing. Jarmila Bulvasová
zastupující na místě ředitele KS 

ČSÚ v Ústí nad Labem

Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech

B L A H O P Ř Á N Í

Ke svému umístění nám řekl: „Děkuji všem současným, minulým i budou-
cím žákům, kolegům a známým, kteří mne v anketě podpořili. Rozhodně 
jsem se necítil jako osobnost před tímto oceněním ani po něm, ale opravdu to 
přijímám jako podporu naší společné práce ve škole a ve městě do budoucna. 
Rozhodně se nehodlám měnit a ještě jednou vám všem děkuji.“ 

Text a foto: David Hlinka

Březen je nejen měsícem, kdy podle 
kalendáře začíná jaro. Pro naši 
knihovnu, a zvláště pak pro její re-
gistrované uživatele, je především 
Měsícem knihy a čtenářů. 
Ke každoroční celorepublikové akci 
se i letos naše knihovna připojuje 
hned několika svými akcemi. Opě-
tovně je vyhlášena amnestie pro ty 
z čtenářů, kteří pozapomněli včas 
vrátit vypůjčené knihy a tudíž jim 
v našem automatizovaném výpůjč-
ním systému „naskákalo“ mnohdy 
nemalé zpozdné. V průběhu břez-

Hříšníci se dočkali každoroční 
šance na odpuštění

na budou mít tito „hříšníci“ šanci 
v rámci amnestie se vyhnout place-
ní pokuty. Ovšem pouze v případě, 
že vrátí v pořádku všechny půjčené 
(dlužené) knihy.
Nabízíme také v předešlých letech ob-
líbenou možnost přihlásit se v tomto 
měsíci mezi registrované návštěvníky 
knihovny bez placení čtenářského re-
gistračního poplatku - noví čtenáři si 
tak po vyplnění a odevzdání přihláš-
ky do konce března mohou půjčovat 
knihy zcela zdarma až do konce roku 
2017.                                                         (šti)
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Únor bílý, pole sílí... děti si hrají

Text a foto: Hana Princová

Letošní zima nám udělala velkou radost. Sněhu bylo mnoho a dlouho a my 
jsme si ho dosyta užili. Ale nebyl to jen sníh, co jsme si užívali. Jako každý 
rok jsme oslavili Masopust. Tentokrát jsme veselici uspořádali ve školce, 

protože počasí nám na průvod městem nepřálo. I tak bylo o zábavu posta-
ráno.Všichni jsme dorazili v maskách, na jejichž výrobě se podílely děti, 
některé připravili i jejich rodiče. Masopustní dopoledne bylo plné říkanek, 

písniček, tanečků a drobných scének, které připravily paní učitelky. Samo-
zřejmě nechyběla ani sladká odměna za píli, kterou všechny děti přípravě 
oslavy věnovaly.  

Za bludným kořenem jsme se dostali do lesa za zvířátky, poznávali jsme 
jejich stopy a také už víme, proč a čím je v zimě přikrmujeme. Největším 
zážitkem však bylo setkání s panem myslivcem a jeho věrným kamarádem 

pejskem. Pan myslivec nám poutavě vyprávěl o své práci, o lese i o jeho 
obyvatelích. Přinesl nám ukázat spoustu rekvizit, mezi kterými nechyběly 
flinty, ani zvířecí trofeje. Na závěr pak všem dětem předal Řád adjunktů 
a v dětských řadách jsou jistě už dnes budoucí myslivci...

PODĚKOVÁNÍ - Děti a paní učitelky ještě jednou moc děkují panu Janu 
Krebsovi za jeho milé povídání.  
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Estetický a hygienický význam ze-
leně si uvědomoval již mezi světo-
vými válkami zakladatel moderní-
ho urbanismu Le Corbusier, když 
ve své knize Ville radieuse (Zářící 
město) popisuje vizi města, v němž 
bude z každého bytu viditelná oblo-
ha a stromy.
V posledních letech se na téma 
městské zeleně uskutečňuje řada 
výzkumů, jejichž cílem je změřit, 
jak moc jsou stromy významné 
a jaký je rozsah jejich pozitivního 
působení v hustě obydleném a za-
stavěném území.
Funkce městské zeleně zahrnují 
řadu oblastí:

Vycházky, výlety, pochody, dálkové 
etapové pochody, setkání, srazy, 
tábory, expedice, výpravy, turis-
tické soutěže a závodění, navíc na 
různých turistických přesunových 
prostředcích, jsou různé formy or-
ganizované turistiky. Je to sport, 
vyžadující příslušné materiálně 
technické znalosti, obohacený 
o kulturně poznávací činnost a spo-
jený se společenskou aktivitou na 

Uvědomujeme si důležitý význam zeleně ve městech?

Stromy jsou krásné

Stromy zlepšují 
kvalitu vzduchu

Stromy pohlcují hluk

Zeleň v městském prostředí takřka 
odtrženém od přírody umožňuje 
vnímat přirozené rytmy, zejména 
střídání ročních období. Zelené 
plochy a parky jsou místem ke spor-
tování i odpočinku, stromy jsou 

Stromy filtrují ovzduší

zdrojem inspirace a estetických 
požitků.

Vegetace působí jako přirozený filtr 
škodlivých látek v ovzduší. Stromy 
zachycují především jedovatý pří-
zemní ozón a jemný polétavý prach, 
který na sebe váže řadu toxických 
látek, dále oxidy síry a dusíku, oxid 
uhelnatý a další látky. Američtí 
vědci z týmu Davida J. Nowaka ve 
svém článku publikovaném v roce 
2006 vypočetli, že stromy ve měs-
tech Spojených států odstraní roč-
ně z ovzduší 711 000 tun škodlivin. 
Hodnotu těchto služeb vědci vypo-
čítali na 3,8 miliardy dolarů.

 Stromy vyrovnávají 
teplotní extrémy

Stromy zvlhčují vzduch a zlepšují 
tím jeho kvalitu z hlediska lidského 

zdraví (to je důležité zejména pro 
astmatiky). Zároveň některé dře-
viny do svého okolí uvolňují silice 
(tzv. fytoncidy), které hubí nebez-
pečné choroboplodné zárodky.

V zimě brání stromy vysázené 
v blízkosti budov jejich vysokým 
tepelným ztrátám, neboť zmírňu-
jí proudění studeného vzduchu. 
Vegetace je schopna snížit tepelné 
ztráty o 20 až 50 %. V létě naopak 
vegetace ochlazuje své okolí lépe 
a efektivněji než veškerá klima-
tizační zařízení. Vzrostlý, vodou 
dobře zásobený, strom může bě-
hem jednoho dne odpařit až 400 li-
trů vody, a z ovzduší tak odčerpá té-
měř 280 kWh tepelné energie. Tato 
energie se uvolní v noci při konden-
zaci páry; vznikne rosa. Pod stromy 
lze proto ve dne naměřit až o 3º C 
nižší teplotu než v okolí, v noci nao-

pak teplotu o tři stupně vyšší.

Stromy vytvářejí kyslík

Vzrostlý strom vyrobí takové množ-
ství kyslíku, že by teoreticky pokry-
lo potřebu kyslíku k dýchání nejmé-
ně deseti lidí.

Zeleň funguje jako protihluková 
bariéra. Díky členitému povrchu 
může na frekventovaných ulicích 
snižovat hluk na přijatelnější míru. 
Platí, že čím hustší a širší porost, 
tím je jeho efekt na tlumení hluku 
výraznější.

Více informací o významu 
a funkcích zeleně hledejte 

na stránkách arnika.org/stromy.

Božena Naňáková

zajímavé události.
Ve Šluknovském výběžku, v sedmi 
klubech českých turistů, může najít 
každý svou zálibu, společně objevovat 
příjemné sportování v přírodě s kama-
rády, současnými i budoucími.
Jarní sraz turistů organizoval 

Ing. Bienert pravidelně první jar-
ní neděli už od roku 1954. Dodnes 
v této aktivitě kluby ze Šluknovska 
pokračují a střídají se. Letošní se-
tkání se uskuteční 18. 3. 2017 ve 
Varnsdorfu - 47. ročník. Nebude 
chybět slavnostní uvítání, výlety 
do okolí, občerstvení a samozřejmě 
hudba k podtržení příjemného jar-
ního srazu turistů z Děčínska i Čes-
kolipska U Kocoura. Slavnostní 

Turistika je vlastně také sport

uvítání v 11.00 hod.
Ve Šluknově založil Egon Wiesner 
tradici vícedenního jarního srazu 
jako Memoriál Bratří Bienertů. Již 
po 25. se sjedou sportovci a turisté 
z celé republiky i ze zahraničí o Ve-
likonocích, aby prochodili výběžek 

doslova křížem 
krážem. Čekáme 
účast opět kolem 
čtyř stovek ná-
vštěvníků.
A jak nám o turis-
tice napsala jedna 
malá účastnice ze 
čtvrté třídy:
To jme byli ještě 
malí a babička nás 
brala na stanové 
tábory na Klon-
dyke, do Karláku 
i na Číhanou. Celý 
den jsme něco dělali, vyráběli, hráli 
hry v lese a sportovali. Jak Šárka 
zapískla, už jsme běželi, abychom 
o něco nepřišli. Po obědě jsme dobro-
volně ulehli do stanů a mnozí i usnu-
li. Milovali jsme hry u ohně. Ale když 
měl přijít večer se stezkou odvahy, 
báli jsme se už celé odpoledne. Večer 
u ohně jsme se namačkali k dědovi 
Františkovi, k babičce Janě, k in-
diánské babičce nebo k Mauglímu 
a poslouchali jejich příběhy z prázd-
nin. A když přišla řada na prcky, 
chytli se dědy a babičky a na startu 
ani nedutali strachy. „Tak Štěpán-
ko, jsi na řadě.“ „Babí, drž mě.“ 
Ale babí zakopávala a hartusila, 
takže jí Štěpánka začala ukazovat 
cestu a: „Babí, vydrž, tamhle je další 
světýlko.“ Z toho se smáli i vlci a jiná 
ukrytá strašidla podél trasy a tříletá 

Štěpánka se stala hrdinkou téhle 
noci. Unavenou, ale nezraněnou ba-
bičku dovedla až do tábora.
Já už jsem teď „čtvrťanda“ a těším 
se na setkání s dědou Františkem 
z Varnsdorfu, abychom ty jeho na-
pínavé příběhy spolu sepsali, já na-
malovala a do prázdnin stihla dát 
babičce Jaburkové ze Šluknova nebo 
paní Parkmanové z kulturáku. Ta 
je shromáždí od více dětí a vznikne 
z toho knížka (pozn. od paní Lan-
dové - pište všichni turisté své vzpo-
mínky). A to prý bude dárek pro jiné 
babičky a dědečky, které paní sta-
rostka ze Šluknova pozve na podzim 
na oslavu. Snad se tam i náš příběh 
vejde, děti prý už něco sepsaly a pilně 
sepisují.                                     Julča z Č. Lípy

Text a foto z archívu: 
Helena Landová
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Gymnázium bylo úspěšným spolupořadatelem
O jarních prázdninách běžné studen-
ty nahradilo 49 mladých fyziků, kteří 
ve středu 8. února usedli do uprázd-
něných lavic, aby bojovali o cenné 
vítězství v Ústředním kole fyzikální 
olympiády a o možnost reprezento-
vat ČR v mezinárodním kole.
Do Rumburku většina z nich při-
cestovala již předcházející den na 
slavnostní zahájení v Domě kultu-
ry Střelnice. Večera se kromě nich 
zúčastnili také členové Ústřední 
komise FO, předsedové krajských 
komisí a také zástupci organizací, 
bez jejichž podpory by bylo konání 
soutěže velmi obtížné. Hejtmana 
Ústeckého kraje, který nad sou-
těží převzal záštitu, zastoupil pro 
tento den jeho náměstek Mgr. Petr 
Šmíd, za Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR pro-
mluvil k účastníkům náměstek 
ministryně Mgr. Jaroslav Fidrmuc 
a za Město Rumburk a Gymná-
zium Rumburk přivítali všechny 
místostarosta města Jiří Pimpa-
ra a ředitelka školy Mgr. Lenka 
Laubrová. Nakonec k soutěžícím 

promluvil předseda Ústřední komi-
se FO doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Po čtyřech úlohách teoretických, na 
jejichž řešení měli účastníci pět ho-
din čistého času a jejichž opravová-
ní se ve středečním odpoledni věno-
vala odborná porota, následovala 
další den i úloha praktická a po ní 
konzultace s komisí k teoretickým 
úlohám. 
Mimosoutěžní čas vyplnily 
přednášky a prohlídky za-
měřené mimo jiné i na to, 
aby seznámily účastníky 
s historickými památkami 
našeho města nebo s krás-
nou přírodou NP České Švý-
carsko. Podvečerní čas pak 
byl vyhrazen přednáškám 
odborným. Pozvání přijali 

Nedělním městem zněly tóny lesníh rohů
Ve dnech 17. až 19. února 2017 se konal v lesnické škole seminář trubačů. 
Mezi účastníky z různých měst naší republiky byli i studenti ze Šluknova. 
Proto v neděli ráno zněly městem tóny lesních rohů. To se účastníci semi-
náře vydali od školy ke kostelu sv. Václava a cestou se několikrát zastavili, 
aby předvedli své umění. V kostele pak všechny srdečně pozdravil ředitel 

POZVÁNKA
NA BESEDU

Putování po Sasku
Ve středu 22. února se kona-
lo v rámci cestovatelských be-
sed další Putování, tentokrát s 
Mgr. Eliškou Coufalovou, která si 
pro nás připravila povídání o ja-
ponské metropoli Tokiu. Příznivci 
našich besed ani tentokrát nezkla-
mali a třída v přízemí školy ZŠ 
Šluknov, kde se scházíváme, byla 
opět zcela zaplněna. Tedy spíše 
doslova praskala ve švech, neboť 
jsme napočítali více než padesát 
návštěvníků. Naše řady se rozši-
řují a my máme velkou radost, že 
je ve Šluknově a okolí tolik pří-
znivců cestování a našich besed. 
Na březen připravujeme poví-
dání a promítání fotek s panem 
Petrem Petrášem, který bude 
vyprávět o různých turistických 
cílech v blízké oblasti Saska. 
Toto jubilejní X. Putování se 
bude konat 29. března od 17.00 
hodin, jako vždy v přízemí naší 
školy.

Mgr. Filip Kadeřábek

školy pan Mgr. Rudolf Sochor a pak už mohl koncert, který dirigoval pan 
Petr Duda, člen České filharmonie, začít. Zazněly skladby k různým příle-
žitostem a to od autorů českých i cizích. Během koncertu nám pan Duda 
představil různé druhy lesních rohů, a co do velikosti byl mezi nimi značný 
rozdíl. Všechny ale zněly krásně. Také jsme se dozvěděli, že lovecká hudba 
k nám přišla z Francie. A víte, co znamená „Halali“? No přece: „Hle, tady 
je ulovený kus.“ Z úst dirigenta zaznělo také poděkování panu Sochorovi 
za propůjčení prostorů školy a panu faráři Pavlu Procházkovi za umožnění 
koncertu v našem krásném Božím chrámu. Všichni jsme odcházeli s poci-

tem, že tato krásná hudba a pohled na milé účastníky tuto slunečnou neděli 
ještě víc prozářily.

prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., 
DSc. a prof. RNDr. Petr Kulhá-
nek, CSc. 
A jak celá soutěž dopadla? Úspěš-
nými řešiteli se stalo celkem 43 
soutěžících. Nejlepších devět 
podle počtu získaných bodů ozna-
čila Ústřední komise FO za vítěze 

a právě z nich budou po společném 
soustředění vybráni účastníci pro 
mezinárodní kolo. Pomyslné stup-
ně vítězů určené tradičně nejlepším 
třem soutěžícím obsadili: třetí On-
dřej Knopp z Gymnázia Christia-
na Dopplera v Praze, druhý Filip 
Bialas z Gymnázia Opatov Praha 
4 a nejvýše se umístil Jindřich 

Jelínek z Gymnázia Olo-
mouc – Hejčín.
Na závěr patří poděkování 
nejen všem, kteří konání 
této prestižní akce v našem 
kraji podpořili finančními 
a věcnými dary, ale také 
hlavní organizátorce celé 
akce Mgr. Janě Vlasákové, 
předsedkyni krajské komise 
FO, a studentům a učitelům 

Gymnázia Rumburk, kteří vypomá-
hali při administrativě a v průběhu 
samotných soutěžních dní. Ústecký 
kraj a Město Rumburk a Gymnázium 
Rumburk ve své hostitelské roli ob-
stály, soudě dle ohlasů členů ÚK FO, 
na výbornou. 

Lenka Nedvídková

Text a foto: Helga Hošková
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Ve dnech 14. 1. a 4. 2. paní Dana Milčínská na statku u Benců pořádala zá-
vody ve skijöringu (lyžování za koněm). Počasí bylo příznivé, sněhu dosti, 
trať dobře připravená. Překážky na trati vypadaly jednoduše a disciplína 
zvládnutelná, snad i pro naše jezdce. Poměrně velká účast diváků byla ku 
prospěchu výkonu jezdců i lyžařů. Motivovala je i ke stoupajícím výkonům. 
V tomto sportu je důležitá zkušenost lyžaře a souhra jezdce. Což se pro-

Vysoká účast diváků prospěla
jezdcům i lyžařům

kázalo při divácky atraktivním zvládání trasy po břiše. Za JK Quatrefoil 
se zúčastnili 2 koně (Gazela a Sargon) s jezdci Jarčou a Lenkou. V dalším 
termínu se za JK Quatrefoil zúčastnili 3 koně (Sargon, Démon a Gábina) 
s jezdci Zuzkou, Zuzkou a Lenkou. Za pořádající stáj nastoupila Dana 
s koněm Ori a za pořádající statek jela Jana s koněm Joy. Po závodech byla 
dána příležitost lyžařům z řad diváků vyzkoušet si náročnost disciplíny. 
Veškeré zázemí a i občerstvení bylo zajištěno, za což děkujeme Zdeničce 
a Martinovi.
Pevně věříme, že i příští rok bude sněhová nadílka dostatečná a bude mož-
nost akci zopakovat.

Ing. Jaroslava Dvořáková, Jezdecký Klub Quatrefoil, z. s.

Na oslavu svátku zamilovaných uspořádala čtveřice žen akci nazvanou 
Valentýnská noc. Ta se uskutečnila v sobotu 18. února 2017 v sále kultur-
ního domu ve Šluknově s hudebním doprovodem kapel Gipsy Luboš a Trio 
Gitane. Během tohoto večera si mohli příchozí zatančit, ochutnat „Nápoj 
lásky“ či nápoj nazvaný „Valentýnská noc“ a zakoupit lístky do tomboly, 

kde na výherce čekala řada zajímavých i vtipných cen. Zlatým hřebem ve-
čera bylo losování o tři hlavní výhry, z nichž první cenou byl zlatý mobilní 
telefon. Akce se zúčastnilo cca 70 lidí a dle organizátorů a hostů Valentýn-
ské noci, se vše vydařilo. 

Lucie Martanová, Jitka Demeterová , Nikola Demeterová a Lucie Karalová 

Svátek zamilovaných jsme oslavili tancem, hudbou...

PŘIPOMÍNÁME - JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ A OKOLÍ

1. Navštivte web města - www.mesto-sluknov.cz
2. Kontaktujte zastupitele města (seznam uveden na str. 3 tohoto čísla).
3. Napište nám o problémech prostřednictvím ProblemReportu o zjiště-
ných závadách prostřednictvím chytrého telefonu či webové aplikace (na 
webu města klikněte na ikonu HLÁŠENÍ PROBLÉMŮ OnLine). 
4. Pomocí SMS InfoKanálu města, který umožňuje zasílání důležitých 
informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých 

textových zprávách (SMS) - ikona na webu města.
5. S aplikací Česká obec se dočtete o dění i v jiných obcích - rychlé a ak-
tuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své obci, ale např. 
i o obci, kde se právě nacházíte.
6. Pomocí Geoportálu GEPRO (ikona na webu města) - slouží k zobraze-
ní vybraných grafických (mapových) podkladů. 
7. Čtěte Šluknovské noviny, pište nám, zveřejňujte své postřehy, náměty,...
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Koupím veškeré motocykly JAWA ČZ /Stadion/Simson/MZ nebo jen náhradní díly… Rychlé a solidní jednání. Tel: 606 126 144.

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84
Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

Výše píšeme o utkáních našich 
fotbalistů. Je třeba se ale zmínit 
o prostředí, ve kterém hrají. Tvrdí 
se (a určitě právem), že Šluknovský 
stadion patří k nejhezčím a „nej-
útulnějším“ sportovištím ve výběž-
ku. I když tribuna a zázemí už pa-
matují několik desítek let, obě hrací 
plochy jsou stále perfektní a v do-
konalém stavu. Což svědčí o dobré 
a svědomité péči o trávník, o jeho 
údržbě, sečení, zavlažování atd. To 
jsou činnosti, které si správci stadi-
onu vždy dokázali ohlídat a pečlivě 
je prováděli. Ovšem trávník potře-
buje ještě další profesionální péči, 
spočívající ve vertikutaci, aerifikač-
ním dosevu, pískování, smykování 
a hnojení, výspravě poničených 
míst. I na čáry, ohraničující jed-
notlivé části hřiště, je třeba z hle-
diska ekologie používat speciální 
materiály a koncentráty. Není to 

Už jen pár dní zbývá do zahájení jarní části fotbalových soutěží pro naše 
Áčko i Béčko. První mužstvo pokračuje v krajské I. B. třídě a byli bychom 
moc rádi, kdyby se povedlo navázat na výborné výkony v závěru podzimu. 
Nadále platí, že všechna domácí utkání Áčka se na stadionu Slávy Novot-
ného hrají v neděli se začátkem ve 14 hodin. Co nás tedy čeká? První zápas 
se hraje venku v Děčíně a teprve druhé kolo představí naše fotbalisty doma. 
Ale konkrétně:

So 25. 3. od 11.30 Union Děčín - Šluknov
Ne 2. 4. od 14.00 Šluknov – Trmice 

So 8. 4. od 16.30 Hostovice – Šluknov 
Ne 16. 4. od 14.00 Šluknov - Velký Šenov 
Ne 23. 4. od 17.00 Heřmanov – Šluknov 
Ne 30. 4. od 14.00 Šluknov – Přestanov 
So 6. 5. od 13.30 H. Podluží – Šluknov 

Ne 14. 5. od 14.00 Šluknov – Tisá 
So 20. 5. od 10.45 Chuderov – Šluknov 
Ne 28. 5. od 14.00 Šluknov - Chlumec

So 3. 6. od 13.30 Jiříkov – Šluknov 
Ne 11. 6. od 14.00 Šluknov - Boletice n. L.“B“

So 17. 6. od 13.30 Benešov n. P.- Šluknov 

So 1. 4. od 16.30 Markvartice- Šluknov „B“
Ne 9. 4. od 16.30 Šluknov „B“ - Těchlovice
So 15. 4. od 17.00 Rybniště - Šluknov „B“

Ne 23. 4. od 17.00 Šluknov „B“ - Dobkovice
So 29. 4. od 17.00 Jiřetín p/J - Šluknov „B“

Ne 7. 5. od 17.00 Šluknov „B“ - Březiny
So 13. 5. od 17.00 D. Poustevna - Šluknov „B“
Ne 21. 5. od 17.00 Šluknov „B“ - Mikulášovice
So 27. 5. od 17.00 D. Habartice - Šluknov „B“
Ne 4. 6. od 17.00 Šluknov „B“ - Krásná Lípa

So 10. 6. od 17.00 FK Malšovice - Šluknov „B“

B-mužstvo na hřišti v Lipové hraje zápasy okresního přeboru také v neděli, 
ale od 17 hodin (s výjimkou zápasů s Těchlovicemi a Markvarticemi, které-
začínjí v 16.30 hod. A soupeři?
Za to, že jsou naše družstva – a to nejen dospělých, ale i dorost, žáci a obě 
přípravky - po všech stránkách dobře zajištěna, je třeba poděkovat našim 
sponzorům, kterými jsou především Město Šluknov, PLASTON Šluknov 
CR, Technické služby Šluknov, COLAS Šluknov – Císařský, Kameno-
průmyslové závody Šluknov, Potraviny D+S, VENTOS Rumburk, Jan 
Pecka, Zdeněk Navrátil, MWD s.r.o. a mnoho dalších. Hráči jsou si této 
pomoci dobře vědomi a snad svými výkony ukáží, že péče o sport ve městě 
není zbytečná.                                                                                        Ing. Milan Kořínek

Áčko i Béčko již zahajují fotbalovou sezónu

tedy jednoduchá záležitost. Musí ji 
provádět odborná firma – v našem 
případě EUROGREEN Jiřetín pod 
Jedlovou – a proto se nejedná o lev-
nou záležitost.
Jenom v loňském roce to SK Plas-
ton stálo 81 561 Kč, což je částka, 
která by pro rozpočet klubu byla 
neúnosná. Naštěstí nám na naši žá-
dost byla Ústeckým krajem z jeho 
fondu poskytnuta dotace ve výši 50 
tis. Kč, což náš trávník vlastně za-
chránilo. A je třeba podotknout, že 
dotace byla poskytnuta už podruhé 
a stadionu, sportovcům i občanům 
velice pomohla.
Děkujeme proto Ústeckému kraji 
za podporu a poskytnutí této účelo-
vé dotace. Je to ukázka toho, že kraj 
i pro náš výběžek má pochopení.
Dotace a podpora dalších našich 
sponzorů - města Šluknov, Plas-
tonu Šluknov a podnikatelských 

subjektů tak může být použita na 
zajištění činností oddílů, technické-
ho zázemí a vybavení všech oddílů 
a jejich družstev.
A pokud jde o tribunu – město má 

v plánu už v roce 2017 zadání stu-
die na rekonstrukci celého sportov-
ního areálu a všech jeho sportovišť. 
Máme se tedy na co těšit.

Ing. Milan Kořínek

Náš stadion si všichni
velice pochvalují
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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

Půjčky
snadno a rychle

Nováková Ivana
602 420 366

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 zá-
kladní 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 škol-
ských 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 za-
městnavatelem
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 po-
datelnu Městského úřadu Šluknov do 31. 3. 2017 do 14.00 hodin. 

Rozhodujícím datem je datum doručení.
Obálku označte 

„konkurs Základní škola J. Vohradského – neotvírat“.


