Vybíráme z obsahu:
Podpora pro podnikatele - výzva4
70 let toutkařství ve Šluknově
6, 7
Hlavní program Zámeckých slavností
9
Minulost města ve fotografiích
10
60. výročí založení turistiky
17
Kontakty na MěÚ Šluknov
19

CENA 5 Kč • VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV

DUBEN 2017 • ČÍSLO

4

K zápisu do mateřské školy přijdou
děti s rodiči v polovině května
Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, vyhlašuje zápis
do Mateřské školy Šluknov, p. o.
– Svojsíkova 352, 355 a Žižkova
1032 na školní rok 2017/2018, který proběhne v MŠ Svojsíkova 352 –
v úterý 16. května 2017 od 09.00
do 16.00 hodin.
Současně proběhne i zápis do třídy
s upraveným vzdělávacím programem pro děti se souběžným postižením více vadami.
Rodiče přinesou rodný list dítěte
a občanský průkaz.
Pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017
předškolní vzdělávání povinné,
musí se dostavit k zápisu.

Děti z mateřské školy ul. Svojsíkova s doprovodem svých učitelek se definitivně rozloučily se zimou upálením a vhozením Morany do rybníku Zezulák.
Více ze života nejmenších na straně 15.
Foto: Hana Princová

Nárok na přednostní přijetí mají od
1. 9. 2017 děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou nejméně
čtvrtého roku věku (§34 odst. 3
školského zákona – znění účinné
od 1. 9. 2017) uplatněné při zápise
16. května 2017.
Dále budou děti přijímány podle věku.
Mohou být přijaty i děti mladší tří
let, nejdříve však od 2 let – nejpozději 31. 8. 2017 dovrší nejméně 2 let.
Informace k zápisu do Mateřské
školy Šluknov, příspěvková organizace budou zveřejněny na webových stránkách http://www.skolka-sluknov.cz/ .
Eva Heinzová
ředitelka MŠ Šluknov

Zveme Vás na zahájení turistické sezóny
V neděli 23. dubna představíme veřejnosti méně známá, ale atraktivní místa našeho regionu. Pojedeme autobusem z Krásné Lípy
v 8:30 (autobusová zastávka Krásná Lípa náměstí) do Šluknova
a Benešova nad Ploučnicí. Navštívíme oba zámky a další turisticky
zajímavá místa. Provádět nás bude Jiří Rak a zástupci jednotlivých
měst. Autobus a vstupy jsou zdarma, jen je potřeba svou účast potvrdit Daně Štefáčkové na telefonním čísle 777 819 198 nebo e-mailu: dana.stefackova@ceskesvycarsko.cz. Předpokládaný návrat zpět
do Krásné Lípy je v 18.00 hodin.
Mgr. Andrea Přidalová

Zájemci o studium si vyzkoušeli přijímací zkoušky „nanečisto“
Střední lesnická a odborná škola Šluknov má
čerstvě za sebou naprosto originální projekt
„Přijímačky nanečisto“, takže jsme se zeptali
zástupce ředitele školy pro teoretickou výuku Romana Brože na pár otázek ohledně této
akce.
V posledních letech se již stalo tradicí, že Vaše
škola pořádá takzvané přijímačky nanečisto?
O jaký projekt vlastně jde?
Snažíme se budoucím žákům pomoci snížit stres
z přijímacího řízení na střední školy. Dáváme
jim možnost vyzkoušet si testy a také školní prostředí. Jelikož pořádáme vždy tři kola, mohou se
uchazeči postupně připravovat, sbírat zkušenosti a sledovat, jestli se jejich výsledky zlepšují.
Z čeho se přijímačky nanečisto skládají?
Zkoušky se skládají z matematického testu, kte-

rý má časový limit sedmdesát minut, a z českého
jazyka a literatury. Ten trvá šedesát minut. Uchazeči o obor BPČ mají navíc ještě fyzický test, který obsahuje člunkový běh a celomotorický test.
Dá se říci, že o tento projekt zájem stoupá?
Celkový počet zájemců o přijímačky nanečisto se
blíží šesti desítkám účastníků. Vyzkoušet si testy
přicházejí i žáci, kteří nemají podanou přihlášku
na naši školu. Oproti loňskému roku evidujeme
nárůst asi o deset procent. To nás samozřejmě
utvrzuje v tom, že tento projekt má velký smysl.
Pokud mám správné informace, tak podobnou
akci organizujeme v našem okrese jako jediní,
takže k nám přijíždí zájemci i z větších vzdáleností a my je samozřejmě rádi uvítáme a vyjdeme
jim maximálně vstříc.
Jak by se daly letošní přijímačky nanečisto

zhodnotit?
Tento rok, zejména v první kole, měli žáci velmi
nízké bodové ohodnocení v matematice. Někdy
na úrovni 20% a méně. Otázkou zůstává, zda je
to nervozitou, špatně sestavenými testy ze strany
Cermatu nebo opravdu nízkou úrovní znalostí.
Počítá škola s tímto projektem i do budoucna?
Určitě budeme i v dalších letech pokračovat ve
stejném modelu.
Co říci závěrem?
Všem zúčastněným děkujeme, že nás navštívili
a držíme jim palce, ať si vyberou svou budoucí
školu dobře.
Děkuji také všem kolegům, kteří se na zabezpečení tohoto projektu podíleli.
Díky za rozhovor.
David Hlinka

Telefon redakce: 412 386 219 • e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz, uzávěrka č. 5 - 25. 4. 2017
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INFORMACE

PŘIPOMÍNÁME - JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE
1. Navštivte web města - www.mesto-sluknov.cz
2. Na webu města zvolte odkaz Zastupitelstvo a RM, rozbalí se Vám v levém rohu možnosti, klikněte na volbu Členové zastupitelstva.
3. Napište nám o problémech prostřednictvím ProblemReportu o zjištěných závadách prostřednictvím chytrého telefonu či webové aplikace (na
webu města klikněte na ikonu HLÁŠENÍ PROBLÉMŮ OnLine). Výhodou
je nejen okamžité odeslání odpovědné osobě, ale i zajištění odpovědi odpovědnou osobou s informací, jak byl daný problém vyřešen.
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. Stačí se zaregistrovat.
5. S aplikací Česká obec se dočtete o dění i v jiných obcích - rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své obci, ale např.
i o obci, kde se právě nacházíte.
Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení:
- ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
- po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
- po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním
rohu najdete znaménko „+“, po kliku na něj se zobrazí žluté pole s nápisem „Přidat Obec“, po kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat nebo
odebírat obce, které chcete sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na
tom, která obec má být první nebo druhá tím, že danou obec přidržíte
a přetáhnete nahoru či dolů,
- v levém horním rohu na „Přehled obcí“, zobrazí se obec, kterou jste si
přidali, pokud je obec zapojená do projektu Česká Obec, zobrazí se dané
příspěvky.
6. Pomocí Geoportálu GEPRO (ikona na webu města) - slouží k zobrazení
vybraných grafických (mapových) podkladů.
7. Čtěte Šluknovské noviny, pište nám, zveřejňujte své postřehy, náměty,...

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Ukliďme svět, Česko
i naše město
Ukliďme svět, ukliďme Česko je
dobrovolnická úklidová akce,
která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár
místech mimo ni). Jejím 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 turistických stezek. Rozhodli
jsme se tuto akci „rozprostřít“
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 víkendu.
Město Šluknov ve spolupráci s Technickými službami poskytne všem
účastníkům pytle na odpady a jejich
následný odvoz a likvidaci.
Každý dobrovolník, ať jednotlivec
nebo organizovaná skupina či spolek
se k této akci může přihlásit na Městském úřadě 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
pracovní rukavice Vám po vzájemné
dohodě dodáme. Zde získáte i potřebné 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

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 individuální 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 studny, 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

Policie ČR Šluknov
412 386 333, 974 432 751, 158, krpulk.uo.dc.oo.sluknov@pcr.cz
Městská policie Šluknov
412 315 310, 602 881 677, 156, vyskocil@mesto-sluknov.cz
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SLOVO STAROSTKY, SLOVO SENÁTORA

Vážení a milí spoluobčané,
největší událostí měsíce března bylo bezesporu v našem městě stěhování všech zaměstnanců radnice do náhradních prostor Městské ubytovny
v Království, z důvodu kompletní rekonstrukce budovy radnice. Tato akce
byla podrobně naplánována již několik měsíců předem, vzhledem k počtu
zaměstnanců a množství nábytku, materiálu a techniky, které bylo třeba
plynule a v krátkém časovém úseku přestěhovat. Ve finále vše proběhlo
podle plánu a bez jakýchkoli komplikací. Po dobu stěhování bylo možné telefonické spojení s jednotlivými odbory a zaměstnanci pouze přes mobilní
telefon, nyní jsou již pevné linky opět v provozu. O všech těchto změnách
byla veřejnost včas a dostatečně informována a s ohledem a pochopením ze
strany veřejnosti a Vás, občanů, jsme opravdu nezaznamenali žádný vážný
problém. Na ubytovně se nachází v přízemí kanceláře, které jsou nejvíce
navštěvovány ze strany veřejnosti – pokladna, evidence obyvatel a matrika. Další kanceláře jsou v patře, ale informační cedule každého navedou
tam, kam potřebuje. A věřte, že si nás našli mnozí z občanů, kteří se na
úřad obraceli, i v době stěhování. Stejně bezproblémově byla přestěhována
i kancelář sociálních pracovníků do objektu domu s pečovatelskou službou
s tím, aby klienti měli v dosahu pracoviště Úřadu práce, které je v bývalé sokolovně. Ráda bych Vám všem velmi poděkovala za ohleduplnost a vstřícnost, se kterou jste jako občané města tyto změny přijali a pochopili. Velké
poděkování patří i kolegům z radnice a zaměstnancům Technických služeb
Šluknov, kteří odvedli pořádný kus práce při samotném stěhování. Berme
to i jako velmi dobrou praktickou zkušenost, protože v příštím roce, až se
bude úřad stěhovat do nově zrekonstruované budovy radnice, budeme
moci všechny tyto zkušenosti uplatnit.
Další výhodou bylo, že jsme si všichni opravdu důkladně uklidili nejen své
nové kanceláře, ale zejména veškeré obsahy skříní a šanonů. Já jsem ve
skříni nalezla fotografie z našeho města z nedávné minulosti, z doby, kdy
ještě nebyl vybudován terminál, kdy se boural pivovar, jak vypadaly budovy
na náměstí u Domu kultury. Velmi zanedbaná veřejná prostranství, téměř
vybydlený dům u pěší zóny, na to všechno jsme již zapomněli. Je opravdu
zajímavé porovnat tyto fotografie se současným stavem. Abyste si mohli
i Vy tuto dobu připomenout, jsou některé z fotografií vytištěny uprostřed
tohoto čísla novin.
Zahájení prací
Po schválení rozpočtu města na rok 2017 proběhla výběrová řízení na
investiční akce, které byly v plánu. Byly vybrány firmy, které zahájí práce
na mateřské školce ul. Svojsíkova (spodní budova), kde bude provedeno
odvlhčení budovy a nová fasáda. Dále se začne s opravou severní strany
fasády na Domě kultury (směrem do pěší zóny). A v neposlední řadě bude
zahájena rekonstrukce budovy radnice na náměstí. S tím bude jistě spojen
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větší provoz, zejména nákladních vozidel k radnici, stejně
jako omezení parkování přímo před budovou, ale to je
z důvodu bezpečnosti zcela
pochopitelné.
Pivovarský rybník
Práce na opravě rybníku byly
zahájeny na podzim loňského
roku. V průběhu zimy, která
letos byla opravdu sněhová
a studená, byly práce zastaveny. Nicméně do konce měsíce
dubna by měly být práce dokončeny, včetně vydláždění
cestičky podél zámecké zdi.
Odměnou nám všem bude
opravený nejen rybník, ale
i celé okolí, které přímo sousedí se zámeckým parkem.
Nepořádek po zimě
Letošní zima byla bohatá na sněhovou nadílku, která krásně zakryla všechna místa a prostranství. Nyní není po sněhu ani památky, objevily se však
černé skládky na různých místech města. Rozumný a slušný člověk toto
nechápe. Máme zde sběrný dvůr, kam mohou občané, s trvalým pobytem
ve městě, odevzdávat odpad zdarma, přesto je pro někoho jednodušší
bezohledně odpad pohodit na různá místa. Je to neúcta nejen k životnímu prostředí, ale i k většině občanů, kterým na vzhledu a úpravě města
opravdu záleží. A náklady na likvidaci černých skládek jsou pochopitelně
hrazeny z rozpočtu města. Bohužel se tento nešvar týká převážné většiny
obcí a měst.
Ukliďme si město
V letošním roce se naše město opět zúčastní akce, kdy se mohou občané
a organizace zapojit do úklidu města. Připojí se i zaměstnanci města. Uvidíme, jaké množství odpadků letos posbíráme. Jak se dívám kolem sebe,
množství bude nejspíš stejné. A podstatné je, že alespoň na čas bude naše
město čisté. Předem děkuji všem, kteří svou účastí tuto akci podpoří.
V dubnu nás čekají jarní svátky – Velikonoce. Jsou to svátky, ke kterým
tradičně patří barvení vajíček, pletení pomlázek, pečení mazanců, koledování. Ale také příležitost, kdy se na svátky navštěvují rodiny a známí, aby
spolu strávili sváteční čas. Přeji Vám všem, aby letošní velikonoční svátky
provázela pohoda, radost, sluníčko a dobrá nálada. Dětem pak přeji bohatou pomlázku.
Eva Džumanová

Evropské banální fráze o ničem

Na schůzi jsme projednávali evropskou politiku několik hodin. Tedy
mluvil především ministr Lubomír
Zaorálek a eurokomisařka Věra
Jourová. Dlouhé evropské banální fráze o ničem – nic nového, co
bychom již mnohokrát neslyšeli
a nebylo každý den v TV. Stále nechápou, že „kecáním“ v žargonu

evropského ptydepe, které je navíc
v rozporu s konkrétními činy, dělají
„evropské myšlence“ medvědí službu. Dvě „myšlenky“ mě ale přesto
zaujaly:
1. Rozhořčení nad tím, jak britská vláda ožebračuje svůj lid,
když svou činností snižuje hodnotu libry. Aha, chudáci Britové. Jen
co jsou potom politická rozhodnutí
a navazující dlouhodobé aktivity
nejen ČNB, anebo na úrovni Evropy činnosti ECB, které po mnoho
let provádějí tzv. kvantitativní uvolňování („tisknou“ a uměle pouštějí
do oběhu stovky miliard!), v našem
případě pod záminkou mnohaletého udržování kurzu koruny na cca
27 Kč za Euro a s cílem dosáhnout
min. 2% inflace, čímž mimo jiné
zdražují dovozy, spotřebitelské
ceny, spouští inflaci, znehodnocují
úspory obyvatel atp.? To asi ožebračování pracujících obyvatel není, to

bude ta pravá zodpovědná politika
(tedy jako že je ČNB nezávislá...).
Slyšel jsem zajímavý postřeh, který
zpochybňuje, zda-li je ČNB „česká“ a „národní“, když ve skutečnosti je to spíše Mezinárodní banka
pro udržení kolonialismu ve střední
Evropě (nekoukejme na růst HDP,
když jde z velké části do zahraničí
a podívejme se na nízké příjmy 27
let po „revoluci“).
2. Doufají, že jednání EU - Velká Británie skončí „WIN-WIN“
(vítěz-vítěz). Což má znamenat,
že rozchod bude vítězstvím jak pro
EU, tak pro Velkou Británii. Zní to
hezky – znalecky, cize a po evropsku optimisticky. Ale zase - nemají
v tom trochu rozpor? Touto optikou, kdyby odchod V. Británie z EU
skončil vítězstvím pro obě strany,
znamená to také, že odcházení
z EU je jaksi výhodné – vítězné (?).
Každá strana si přijde na své, o nic

podstatného nepřijde a každá zůstane vítězem. Kam zmizely výhody členství v EU? Tak buďto si naši
činitelé spletli slovník, nebo bude
následovat exit za exitem, když obě
strany mohou skončit jako win-win. Jen aby pak zbyla i ta strana
pro druhé win. Nebo se stav win-win týká zejména přednášejících
činitelů a jejich evropských partnerů? To pak nejspíš bude mezi Bruselem a Prahou mnoho takových
win. Ale co ostatní drtivá většina
po celé Evropě? Jsou také vítězové
jako ta úřednická mašinerie v Bruselu a všude po Evropě?
Tudíž zvesela do práce díky naší
zodpovědné politice, která v žádném případě není ožebračováním…
Cestou jen dávat pozor na ty, co už
jsou ve stavu win-win - i když oni
jsou spíše v Bruselu a v Praze.
Zbyněk Linhart
senátor
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Podpora pro podnikatele a zemědělce
bude vyhlášena již v květnu
Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Český sever, z. s. pod názvem Pro region
srdcem, hlavou, zkušenostmi!
byla schválena řídícím orgánem
10. března 2017. Jedná se v pořadí
o druhou schválenou strategii Místních akčních skupin (MAS) Ústeckého kraje na období 2014 – 2020,
první z nich byla strategie MAS
Labské skály.
Předpokládáme, že první výzvu,
určenou drobným podnikatelům
a zemědělcům, vyhlásíme v květnu tohoto roku. Půjde o podporu

z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací cca 9,8 mil. Kč. Poté
bude následovat výzva z Operačního programu Zaměstnanost na
podporu sociálních služeb, sociálního podnikání a prevenci kriminality (vyhlášení v červnu 2017) a výzva z Integrovaného regionálního
operačního programu na podporu
bezpečné dopravy, infrastruktury
ZŠ a SŠ a pro sociální bydlení (vyhlášení v červenci 2017).
Strategicky významný dokument,
určující směr dalšího rozvoje území
MAS Český sever v příštích letech,

byl schválen po celém jednom roce
hodnocení ze strany nadřízených
orgánů. Akceptace konečné podoby strategie je podmínkou pro
možnost vyhlašování výzev k přijetí a následné administraci žádostí
o dotaci.
Na území MAS Český sever žije
okolo 73 tis. obyvatel a zahrnuje na
ploše o rozloze cca 653 km2 území
41 obcí na Šluknovsku a Českokamenicku, v Českém Švýcarsku a na
Novoborsku.
MAS Český sever, z. s., Varnsdorf
Dana Dudková

V Kostce poskytujeme sociální poradenství
Již sedmý rok nabízí občanům
Krásné Lípy a okolních měst službu
„Poradna v kostce“, která poskytuje Odborné sociální poradenství
jako registrovanou sociální službu.
Službu mohou využít osoby starší
15 let z celého Šluknovského výběžku, které se dostaly do obtížné
životní situace, ze které nevidí východiska a nejsou schopny ji řešit
vlastními silami a prostředky. Dále
je poradna zaměřena na pomoc
obětem trestné činnosti. Poradenství je poskytováno zdarma.
Sociální službu finančně podpořil
Ústecký kraj.
Pokud se ohlédneme za činností
poradny v roce 2016, s žádostmi
o radu či pomoc se na poradnu
obrátilo 95 občanů a v rámci poradenské činnosti proběhlo celkem 123 konzultací. Přesto, že
v loňském roce přetrvával zájem
u občanů z okolních měst a obcí,

nejvíce zájemců o službu bylo
z Krásné Lípy - celkem 48 občanů,
14 klientů pak bylo z Varnsdorfu,
11 z Rumburku a 22 občanů z dalších obcí Šluknovského výběžku.
Převažujícím problémem byla
a stále je finanční situace, zejména
zadlužení, kdy občané nejčastěji
řeší problémy s exekutory a s oddlužením formou insolvenčního
řízení.
V posledním roce se zvýšil počet
osob, které řeší rodinné problémy.
Jedná se zejména o rozvody, spory
o majetek a s tím související i splácení dluhů spadajících do společného jmění manželů.
Zvýšil se i počet klientů řešících
pracovně-právní spory související
s ukončením pracovního poměru
či nevyplacením mzdy.
Cílem poradny je řešit problémy
v rámci jedné konzultace, kromě
případů oddlužení, kde je třeba

dlouhodobější spolupráce a předpokladem je aktivní přístup klienta.
I v letošním roce lze bezplatně využít služby odborného sociálního poradenství poskytované občanskou
„Poradnou v kostce“.
Poradna nadále spolupracuje
s JUDr. Zbyňkem Pražákem, který poskytuje bezplatné občanskoprávní poradenství každé první
a třetí pondělí v měsíci, kromě
prázdninového období. V roce 2016
navštívilo poradnu JUDr. Pražáka
celkem 55 občanů.
Na konzultace do „Poradny v kostce“ i k JUDr. Pražákovi je vhodné
se telefonicky objednat na číslech:
412 354 839, mobil 777 925 302,
elektronicky na e-mailové adrese
hanzlicek@komunitnicentrum.
com.
JUDr. Miloš Hanzlíček
sociální pracovník, Kostka KL

Péče o seniory či osoby se zdravotním postižením
v domácím prostředí s podporou Ústeckého kraje
Již od roku 2008 poskytuje Kostka
Krásná Lípa p. o. registrovanou sociální službu zaměřenou na domácí
péči o seniory a osoby se zdravotním postižením. Jedná se o odlehčovací službu, při které asistentky zastoupí pečující osoby v péči
o jejich blízké, v jejich domácím
prostředí. Umožní tak pečujícím
osobám odpočinout si, obstarat si
své záležitosti, a to s vědomím, že
je o jejich blízké postaráno. Služba
je poskytována v dohodnutých pravidelných či nepravidelných termí-

nech, dle potřeb klientů.
Péče o seniory či osoby se zdravotním postižením je poskytována
v domácím prostředí s ohledem na
jejich individuální potřeby. Nejčastěji se jedná o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí stravy a sociálně
terapeutické, výchovné a aktivizační činnosti. Služba je zpoplatněna částkou 100 Kč za hodinu
přímé práce s klientem. Poskytování služby také finančně podpo-

ruje Ústecký kraj.
Vysokou kvalitu poskytování odlehčovací služby potvrdila i nedávná inspekce kvality poskytování
sociálních služeb, které byla odlehčovací služba podrobena. Inspekce
velmi pozitivně hodnotila právě
přímou práci a péči o klienty služby.
Více informací o odlehčovací službě je na našem webu www.komunitnicentrum.com, nebo telefonicky
na čísle 777 925 302.
JUDr. Miloš Hanzlíček
sociální pracovník, Kostka KL
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Podpora rodin s dětmi
Od roku 2011 poskytuje Kostka
v Krásné Lípě ve Šluknovském výběžku Sociálně aktivizační službu
pro rodiny s dětmi. Zaměřuje se na
intenzivní spolupráci s rodinami
v oblasti rodinných, partnerských
a mezilidských vztahů, upevňování
kontaktu s rodinou, rozvoji rodičovských kompetencí a dalších aktivit
v sociální oblasti. Poskytování sociální služby ve spolupráci s rodinou má
zastavit zhoršování sociální situace
rodiny, dosáhnout stabilizace a v nejlepším případě zlepšení životní úrovně rodiny a zvýšení sociálních dovedností jejich členů. Bez této pomoci
není většinou rodina schopna svou
situaci zlepšit, často se životní situace
rodiny, včetně dětí, zhoršuje.
Zaměřujeme se především na práci
s celou rodinou, kde klademe důraz
hlavně na zájmy dětí. Při hledání
cest z mnohdy velmi složitých situací spolupracujeme s ostatními
organizacemi, odbory městských
úřadů, školami, poradnami, úřady
práce, policií apod. Naším cílem
je především to, aby naše podpora
vedla k získávání potřebných znalostí a dovedností tak, aby ti, kteří
využívají naše služby, získali důvěru ve vlastní schopnosti a dokázali
si své záležitosti v budoucnu zorganizovat sami. Aktivní účast uživatelů naší služby při nalézání řešení
jejich problémů proto bereme jako
nezbytný předpoklad vzájemné
spolupráce. Díky působení v terénu jsme schopni nacházet řešení
konkrétních problémů konkrétních
lidí. Rodiny také mohou využívat
ambulantní službu při konzultacích
s pracovnicemi služby v kanceláři
organizace. V této službě pracují tři
sociální pracovníci a dva pracovníci
v sociálních službách.
Aktivně se podílíme na zprostředkování materiální a od roku 2016
i potravinové pomoci.
V roce 2016 bylo podpořeno 45 rodin. S uživatelskými rodinami bylo
ve zmíněném roce uskutečněno
3 517 intervencí dle odbornosti.
Mgr. Renata Kučerová
sociální pracovnice Kostka KL

KOSTKA Krásná Lípa, p.o.
Masarykova 1094/4
407 46 Krásná Lípa
tel.: 412 354 842
Konzultační hodiny poradny:
Pondělí 10.00 – 17.30
(15.00 – 17.00 bez objednání)
Středa 07.30 – 15.00
(13.00 – 15.00 bez objednání)
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ZDRAVÍ SI NEKOUPÍŠ, V LOTERII HO NEVYHRA JEŠ

Co jste chtěli vědět: O Lužické nemocnici, tentokrát o operačních sálech
Vážení čtenáři,
dovolili jsme si pro Vás připravit informace o našich operačních sálech
a Vašem pobytu na operačním sále.
Lužická nemocnice má celkem čtyři operační sály. Tři operační sály
se nacházejí v 1. patře budovy Pavilonu I. Lužické nemocnice a tvoří
trakt pro obory: chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie,
traumatologie a oční. Čtvrtý sál,
tzv. sekční, (přímo u porodního
sálu) je určen pro porody císařským
řezem. Součástí oddělení je také
sterilizace, kde se sterilizuje nejen
instrumentárium určené k operačním výkonům, ale i z ostatních
oddělení a ambulancí Lužické nemocnice.
V říjnu 2014 proběhla rozsáhlá
stavební rekonstrukce operačního
traktu. Jednotlivé operační sály jsme
vybavili moderní technikou, která
umožňuje provádění kvalitní, bezpečné a efektivní operativy – klasické, laparoskopické a endoskopické.
Jaké typy operací provádíme, se
dočtete na webových stránkách nemocnice (www.nemrum.cz).
Provozní činnost operačních sálů je
zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně.
Každý operační zákrok je zásahem
do organismu. Na operačním sále
se setkáte s anesteziologickým týmem (o kterém jsme psali v čísle 3),
s operačním týmem (operatér, perioperační sestra - instrumentářka
a obíhající sestra), sanitářem a sa-

nitárkou, popřípadě s radiologickými laboranty.
Vedoucí lékař je prim. MUDr. Zdeněk Gloger a vrchní sestra
Markéta Brožová. Na oddělení
operačních sálů dále pracuje 5
zdravotních sester, které jsou registrovány dle zákona č. 105/2011
o nelékařských zdravotnických
povoláních a všechny absolvovaly
pomaturitní specializační studium
,,perioperační péče“. Nižší zdravotnický personál je proškolen pro
práci na operačním sále a je zastoupen v počtu 4 pracovníků.
Váš pobyt na operačním sále:
Informace k průběhu operace
získáte již na oddělení od lékaře operatéra a také z informovaného
souhlasu, který před provedením
operačního výkonu podepisujete.
Pacient, který je náležitě připraven
k operačnímu výkonu, je z oddělení přivezen na určený operační
sál podle rozpisu v operačním programu a po premedikaci (podání
určitých léků, kterými je nemocný
zbaven napětí a strachu před úvodem do anestezie) předán týmu
operačních sálů. Převzetí pacienta
probíhá ve vstupním filtru. Pacient
musí být náležitě informován o dalších krocích při jeho pobytu na operačním sále. Komunikace na operačním sále je nezbytnou součástí
péče o pacienta.
Pro bezpečný průběh Vašeho operačního výkonu doporučujeme do-

držet tyto pokyny:
1. Pokud kouříte, omezte několik
dní před výkonem kouření a den
před výkonem nekuřte vůbec.
2. Dodržte náš požadavek lačnění
před výkonem, na oddělení budete
přesně informováni, kdy naposledy
můžete jíst a pít. Tímto opatřením
předejdete riziku zvracení.
3. Před výkonem vyjměte zubní
protézu, oční čočky, sluchadla, odložte brýle, šperky, sponky, peercing a vlasové paruky. Delší vlasy
stáhněte gumičkou.
4. Před anestezií nepoužívejte make-up, oční stíny a řasenku - hrozí
riziko zánětu očních spojivek. Lak
na nehty znemožňuje Vaše monitorování během operačního výkonu.
5. Je-li plánováno Vaše propuštění
do domácí péče v den operačního
výkonu či vyšetření, nesmíte v tento
den řídit motorové vozidlo. Nedoporučuje se provádět právní úkony,
činit důležitá rozhodnutí a je vhodné se vyvarovat práce s nebezpečnými nástroji či přístroji. Zajistěte
si předem doprovod dospělou osobou domů a její dohled nad Vámi do
následujícího dne.
6. Pokud jste nachlazeni (v akutním stavu infekčního onemocnění) nebo pokud proděláte 14 dnů
před plánovaným výkonem nějaké
akutní infekční onemocněni (např.
angínu), upozorněte na tuto skutečnost lékaře.
Operační léčba vyžaduje vysoké

Malé obce z výběžku finančně pomohly
vybavit oční ambulanci
LNaP, a. s. byla podpořena dalšími
dotacemi od obcí Šluknovského
výběžku, díky nimž mohla nakoupit nové přístrojové vybavení pro
pacienty. Jedná se obce Doubice
(příspěvek 10 tis. Kč), Jiřetín pod
Jedlovou (příspěvek 20 tis. Kč),
Lobendava (příspěvek 10 tis. Kč),
Rybniště (příspěvek 30 tis. Kč)
a obec Staré Křečany (příspěvek
130 tis. Kč).
Poskytnuté finanční dary v celkové
výši 200 tis. Kč jsme použili jako
příspěvek na pořízení přístrojové
techniky pro naše oční ambulance
provozované v Rumburku, Šluknově a ve Varnsdorfu.
Jedná se o 3 ks Fokometrů – automatický přístroj na měření a určení

dioptrické hodnoty s LCD displejem.
1 ks Štěrbinové lampy s elektrickým polohovatelným stolkem, vč.
příslušenství. Jedná se o nejpoužívanější přístroj v očním lékařství,
je určený k vyšetřování očních tkání
a očních abnormalit. Štěrbinová
lampa je speciální mikroskop, který
umožňuje dokonalé vyšetření zejména předního segmentu oka.
1 ks přístroje Campbell – stimulátor vidění k léčbě tupozrakosti pacientů (dětí).
Přístroje byly pořízeny v celkové hodnotě 316 tis. Kč, vč. DPH.
Tímto děkujeme obcím Šluknovského výběžku za projevenou důvěru
a finanční podporu jménem naším
a především našich pacientů, o kte-

ré pečujeme. Právě oni tuto pomoc
a zkvalitnění péče nejvíce pocítí a jistě
i ocení.
Text a foto: Mgr. Erika Drahotová

nároky na technické a materiální
vybavení, speciální výcvik personálu, dokonalé dodržování asepse,
antisepse a sterility a také speciální
organizaci práce. Během dne se na
našich sálech vystřídá až 10 pacientů, ročně 2 tisíce. Každému z nich
se plně věnujeme, abychom mu
pomohli překonat úzkost a strach
z operace. Těší nás zdárný průběh
operace a spokojený pacient, kterému pak jen můžeme přát brzké
uzdravení.
Všichni víme, že zdravotnictví se
dělí jak na část medicínskou, tak na
část ekonomicko - technickou. O té
medicínské části Vás již postupně
informujeme. V příštím čísle bychom Vás seznámili s oddělením
výpočetní techniky - informatiky.
Oddělení vzniklo v důsledku rychlého pronikání výpočetní techniky
do zdravotnictví, ale o tom blíže
v příštím vydání (lékařská evidence, zasílání výsledků vyšetření a digitalizovaných CT a rtg. snímků
mezi odděleními, archivace dat,
vykazování péče zdravotním pojišťovnám a další).
Mgr. Erika Drahotová
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
 Svoz pytlů s tříděným odpadem
se uskuteční 1. května 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 30. dubna 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 (Království čp. 10), Odbor rozvoje a životního prostředí
(ORŽP), nebo v Technických službách Šluknov spol. s r. o., Císařský
378, Šluknov.
Na městském úřadě ve Šluknově
- Království, na ORŽP a v pokladně, a také v Technických službách
v Císařském obdržíte roční kalendář s vyznačením svozových dnů
bioodpadu a pytlů s tříděným odpadem.
Božena Naňáková
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Sedmdesát let loutkářství a jeho stručné dějiny
České a slovenské loutkářství je od 1. prosince 2016 zapsáno do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Loutkářský soubor ve Šluknově vznikl v roce 1947. Navázal na tradici
českých loutkářů, působících v okolí Šluknova před válkou. Členy souboru
byli většinou učitelé a loutkové divadlo se hrálo ve třídách tehdejší školy
v Císařském. Později byla činnost loutkářů přemístěna do městské sokolovny, kde v prostorách šatny a místnosti na nářadí vznikla první stálá
loutková scéna. Hlavním iniciátorem vzniku byli ředitel školy v Císařském
p. Marek s chotí a duchovní církve českobratrské p. Bednář.

Později se umístění loutkové scény v sokolovně ukázalo jako nevýhodné
a scéna byla několikrát na kratší dobu stěhována na různá místa. Nakonec
dostala stálé místo ve Smetanově ulici. Loutková scéna v těchto prostorách
byla na svou dobu na úrovni, neboť hlediště bylo stupňovité s kapacitou cca
120 diváků. Zde se loutkové divadlo hrálo téměř osm let do doby, než bylo

v roce 1962 rozhodnuto přebudovat prostory na prodejnu drogerie.
Protože nebyly k dispozici odpovídající prostory pro přemístění loutkové
scény, byla provizorně přemístěna do tehdejšího kulturního klubu, závodu TOPOS (v nynější vile ART). Zde však nebylo možno vybudovat stálou
scénu, ta se musela každou zkoušku a představení stavět a opět bourat. To
vedlo během půl roku k ukončení činnosti loutkářského souboru. Loutky

a technické vybavení byly uloženy v klubu TOPOSU pro případné pozdější
využití.
V letech 1968 se loutkový soubor přestěhoval do Divadla Mladých ve Šluknově. Svou činnost zahájil 18. ledna 1969 s pohádkou - Sůl nad zlato. Soubor se také od tohoto data jmenuje Seveřan. V roce 2008 se soubor přestěhoval od prostor kina Dukla. Od roku 2009 má soubor statut občanského
sdružení. V roce 2014 byla vybudována stálá loutková scéna v prostorách
prvního patra Domu kultury. Od 26. 8. 2014 má soubor statut spolku.
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Současnost Loutkového souboru Rolnička
V současné době má soubor 18 aktivních členů. Každý měsíc připravuje
pro příznivce a přátele loutkového divadla nové pohádky. Soubor nehraje
jen na stálé scéně ve
Šluknově, ale vyjíždí
s přenosnou scénou
do okolních měst,
každoročně se zúčastňuje Mezinárodního
loutkového festivalu
v Dolní Poustevně.
V jeho repertoáru jsou
pohádky v němčině,
se kterými se vydává
i za hranice ČR.
V rámci 70. výročí od
založení loutkového
souboru pořádá LS

Rolnička výstavu loutek, která bude záhájena 1. 5. ve Šluknovském zámku.
Ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2017 v prostorách Šluknovského zámku a Domu
kultury se bude konat 25. ročník tradiční loutkářské přehlídky. Představí se Divadlo Matýsek z Nového Boru, soubor Zvoneček z České Kame-

nice, LS Pomněnka z Dolní Poustevny, Štěpánčino divadlo z Litoměřic,
Divadélko Liberec, Malé divadlo z Prahy a Divadlo Na cestě z Liberce.
Malí i velcí diváci se můžou těšit na pohádky O Sněhurce, Tajemství staré
skříně, O Budulínkovi, O tom jak kouhoutek se slepičkou utekli, O chytré
horákyni a další.
Malým i velkým divákům děkujeme za přízeň na našich loutkových
představeních a věříme, že tradice
loutkového divadla ve Šluknově
bude nadále pokračovat a přinášet
tak přátelům loutkového divadla
radost a smích.

Za Loutkový soubor Rolnička
Jiří Vrána
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Březen byl ve znamení jazzu, dílničky s drátky a také školení
Školení z oblasti turismu
V úterý 21. března se všichni zaměstnanci Regionálního informačního centra zúčastnili školení v oblasti cestovního ruchu.
Díky členství v Destinačním fondu
Českého Švýcarska jsme měli možnost proškolení v Domě Českého
Švýcarska v Krásné Lípě. Dozvěděli
jsme se o všech turistických novinkách letošního roku, které se budou
v našem regionu konat. Zároveň
byli přítomni i zástupci ochrany
přírody a prevence. Školení pracovníků informačních center v Krásné Lípě je tím nejlepším školením
v oboru.
Zároveň jsme ostatním kolegům
také prezentovali novinky z našeho
města a také Šluknovského zámku,
aby je mohli doporučovat dalším
návštěvníkům ve svých informačních centrech.

Děkujeme všem profesionálům, se
kterými jsme měli možnost strávit celý den, a také Domu Českého
Švýcarska za milé přijetí.

Barbora Mottlová and Accoustic
V pátek 3. března dorazila do zámku Bára Mottlová (herečka, zpěvačka, moderátorka a příležitostná
modelka) s Ondřejem Mišákem
(kytarista) a Pavlem Plecháčem
(cajonista).
Nad Bářiným hlasem (a nejen jím)
zaplesalo nemálo lidí. S písněmi od
Jonese, Fitzgeralda, Armstronga,
Hegerové, Suchého a mnoha dalších si jen hrála.
Společně se čtyřmi desítkami dalších lidí jsme na zámku strávili
pohodovou hodinu v milé společnosti Barbory Mottlové a Accoustic
při poslechu převážně jazzových
a bluesových písní.
Po skončení si interpreti prohlédli náš zámek a nafotili pár fotek.
Dovolte mi ještě, abych vyřídila,
že moc děkují za příjemný večer
a skvělé publikum.

Fantastická drátenická dílna

V neděli 26. března jste měli poslední možnost rozloučit se s drátenickým světem pana Ladislava Lokajíčka. Jeho výstava byla na zámku
tři měsíce a navštívilo ji přes sto
návštěvníků. Poslední den výstavy
jsme Vám umožnili vyzkoušet si,
jaké to je, něco z drátků vytvořit.

Drátenickou dílnu jsme měli otevřenou od 12.00 hodin do 17.00
hodin a za pomoci pana Lokajíčka
jste mohli vytvořit velikonoční vajíčko z drátků či cokoli jiného, meze
fantazii se nekladly. Ukázalo se, že
v mnoha duších je skryt opravdový
talent.

Foto: Ivo Šafus

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 prosluněné a rozkvetlé 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.
Více na www.mesto-sluknov.cz a také na MěÚ Šluknov
- matrika pí Jana Galbavá, č. tel: 412 315 333.
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Ochotně a rádi pro Vás připravujeme další výstavy
VÝSTAVA OBRAZŮ A SKLENĚNÝCH OBJEKTŮ
MILOSLAVA PROCHÁZKY
Obrazy malované akademickým malířem Miloslavem Procházkou, který
skoro celý svůj život strávil ve Šluknově. Výstava bude doplněna skleněnými broušenými objekty od téhož autora. K výstavě bude i slavnostní vernisáž - 29. dubna od 16.00 hodin.
Výstavu můžete navštěvovat do 25. června.
Vstupné: dobrovolné

ŠLUKNOVSKÉ LOUTKY
V POHÁDKÁCH
Loutkový soubor Rolnička, přichystal výstavu loutek ze své scény.
Výstava bude obohacená o ukázky
scénářů, historii loutkového souboru a alternativní hry pro děti.

VELKÁ, MALÁ AUTA
výstava angličáků a matchboxů
Přijďte si prohlédnout soukromou
sbírku angličáků a matchboxů pana

Martina Švece z Mělníka. Představeny budou různé typy vozidel, ať
už klasické osobní, či veteránské,
nebo i sportovní, taxi, policejní,
hasičské i nákladní.
Výstava bude otevřena slavnostní vernisáží v pátek 5. května od
16.00 hodin a angličáci u nás budou parkovat až do 30. září. Přijďte se podívat.
Vstupné: 40 Kč/dospělí, 20 Kč/děti

Foto: Květa Vidimská
Loutky v pohádkách otevřeme
slavnostní vernisáží 1. května
2017 od 16.00 hodin a vidět ji můžete do 18. června.
Vstupné: 20 Kč/osoba

Končí výstavy: Zámecká zbrojnice, fotografie
Filipa Holiče, 3D modely i drátky pana Lokajíčka

Foto: Pavel Plecháč

Zámecké slavnosti v barokně-renesančním stylu

Již dvanácté šluknovské Zámecké
slavnosti přivítají návštěvníky o víkendu v pátek 30. 6. a v sobotu
1. 7. 2017. Pokud Vás zajímá, na

co se můžete letos těšit, pak vězte,
že tentokrát budou v barokně-renesančním stylu a kromě tradičních vystoupení místních nadšenců a umělců, Vás čekají koncerty
např. skupiny Mirai, Toxic People,
v sobotu vystoupení dobové kapely
s názvem Strašlivá podívaná a dalších. Tahákem letošních slavností
budou bezesporu show Petry Černocké a kapely No Name.
Zámecký park bude samozřejmě
plný stánků s občerstvením a drobnými suvenýry. Podrobněji se o programu slavností dozvíte včas v našem tisku i na plakátech.
(šti)

Foto: Jan Šulc

Víte, že...
...až do letních prázdnin není jediný
týden, kdy by na zámku nebyla připravena nějaká akce?
Šluknovský zámek (RIC)
č. tel. 412 332 711,
+420 739 593 014,
e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
Provozní doba:
9:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Denně vč. víkendů
Zámkem se provází
od 2 přítomných osob.
Za RIC dvoustranu připravila
Mgr. Andrea Přidalová
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Připomínáme si, jak naše město v minulosti vypadalo
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Osm týmů bojovalo na základní škole o body
v Pevnosti Boyard

Sedmáci z osmi základních škol tentokrát navštívili šluknovskou základní
školu, aby v rámci soutěže Duha vybojovali co nejvíce bodů při zdolávání
úkolů v „Pevnosti Boyard“. Úkoly byly rozmístěny téměř po celé škole a byly
nejen fyzicky náročné, ale hledání klíčů mezi havětí bylo jen pro psychicky
odolné hráče. Na snímku vlevo Šluknovští právě zdolávali nebezpečnou ob-

last plnou krokodýlů. Na snímku vpravo jsou účastníci zahajovacího ceremoniálu, kteří provázeli všechna družstva od úkolu k úkolu.
Nejvíce bodů nasbíral tým ze ZŠ Varnsdorf, Šluknovští si vybojovali 4. místo.
Celému organizačnímu týmu děkujeme za odpoledne plné her a zábavy.
Text a foto: Renáta Parkmanová

29. 3.
Dům kultury

Zábavný pořad se sportovním komentátorem Jaroslavem Suchánkem si nenechalo ujít několik desítek návštěvníků, kteří si tuto legendu sportovních zápasů

přišli poslechnout „na vlastní uši“. Úsměvné vyprávění doprovázeli otec a syn
Štrossovi jazzovými písničkami.
Text a foto: Renáta Parkmanová

Vloni jsme začali, letos skončíme
Asi jste si všimli, že ve Šluknově roste nová budova. Děje se tak na místě historické střelnice. Jelikož jsme se chtěli poučit z minulosti, rozhodli
jsme se na stejném místě postavit novou střelnici a zároveň s tím tělocvič-

nu. Pevně věříme, že od září si studenti budou moci vystřelit nejen z nás,
ale také na nové střelnici.
Mgr. Bc. Rudolf Sochor
Foto: David Hlinka
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Kuchařčino okénko - malá Velikonoční inspirace
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.
Spousta tradic, také ohledně jídla a stravování, se váže k Velikonocům, které jsou pro mnohé z nás především oslavou jara. Pokud jde ale o tradiční
jídlo, můžeme se nechat inspirovat:
Tak např. Na Škaredou středu se tradičně podávala taková jídla, která vypadala nevzhledně a škaredě – když se tedy hospodyně rozhodla usmažit
v tento den bramboráky, musela je při obracení aspoň trochu potrhat. Což
pro nejednu současnou hospodyňku může být skvělý den na experimentování v kuchyni, ne? Pokud se krmě náhodou nepovede, s klidem ji stolovníkům předložíme s tvrzením, že jde o záměr zohledňující tradice.
Zelený čtvrtek se zase nesl ve znamení jarní zeleně (jarní kopřivy, špenát)
a luštěnin. A na Velký pátek se obvykle držel půst. Bílá sobota přinesla
většinou velikonoční nádivku a tradiční mazanec a nedělní Boží hod Velikonoční býval spojen s hostinou, která vždy začínala bohatým masovým
vývarem. Pokud to bylo možné, hospodyňky připravovaly kůzlečí maso
a jako dezert se podával pečený beránek.

KŘENOVÁ POLÉVKA
Ingredience: 4 plátky
toastového chleba,
1 cibule, 1 středně
veliký čerstvý křen, 2
střední brambory, 2
lžíce másla, smetana
na vaření, 4 plátky
slaniny, sůl, vývar.
Postup: Na másle zesklovatíme cibulku,
přidáme rozdrobený
toastový chléb a asi
minutu ho opékáme. Zalijeme vývarem, přidáme nadrobno nakrájený
brambor, osolíme a vaříme. Před koncem vaření přisypeme nastrouhaný
křen a ještě 5 min. povaříme. Polévku dohladka rozmixujeme a zalijeme
smetanou. Provaříme, dochutíme, podle chuti přidáme ještě čerstvý křen
a již odstavíme. Těsně před podáváním vložíme navrch vypraženou slaninu.
Tip: Kdo nemusí slaninu, ozdobí polévku v talíři snítkou petrželky, nebo
hromádkou čerstvě strouhaného křenu.

NÁDIVKA NEJEN VELIKONOČNÍ
Ingredience: 6 ks
rohlíků, 125 ml 12%
smetany, cca 4 porce
uzeného masa, 6 vajec, sůl, strouhanka
a sádlo na vymazání
a vysypání formy,
špetka muškátového květu, hrst posekaných mladých
kopřiv, hrst posekané pažitky, špetka
pepře.
Postup: Omyté maso uvaříme do měkka, poté nakrájíme na kostičky.
Mladé listy kopřiv vložíme do cedníku, přelijeme vroucí vodou a necháme okapat. Rohlíky nakrájíme na kostky, vložíme do mísy k pokrájenému
masu a zvlhčíme několika lžícemi vývaru. Přidáme sekané kopřivy, omytou

a nakrájenou pažitku a přelijeme žloutky, které jsme smíchali se smetanou.
Osolíme, okořeníme, promícháme a necháme chvíli uležet. Z bílků ušleháme tuhý sníh, lehce vmícháme do směsi a urovnáme do sádlem vymazaného a strouhankou vysypaného pekáče. Zvolna pečeme v předehřáté troubě
do červena. Můžeme otestovat píchnutím špejle do středu, jestli se směs
nelepí. Před podáním posypeme pažitkou.
Nádivka je dobrá teplá i studená, se špenátem, bramborami nebo s jakýmkoli zeleninovým salátem.
Tip: Podobně lze připravit nádivku s kuřecími játry - ty dáváme syrové
a nakrájené na kousky, jen je přelijeme trochou vývaru z kostky slepičího
bujonu a vložíme do nádivky.

VELIKONOČNÍ JIDÁŠE
Ingredience: 500 g
polohrubé mouky,
100 g másla, 3 lžíce cukru krupice,
1 balíček vanilkového cukru, 35 g
droždí, 250 ml mléka, 2 vejce, 1 špetku
soli a 1 citron.
Na potření jidášů
budeme potřebovat
1 rozšlehané vejce.
Podle chuti můžeme do těsta přidat
rozinky, na ozdobu
použít mandlové plátky, nebo je jen sypat moučkovým cukrem.
Postup: Část vlažného mléka dáme do mísy, přidáme lžičku cukru, rozdrobené droždí a necháme vzejít kvásek (asi 15 minut). Do vzešlého kvásku
přilijeme zbytek vlahého mléka, přidáme nastrouhanou kůru z dobře
omytého citronu. Postačí 1,5 lžičky. Nakonec do těsta rozklepneme vejce, přilijeme rozpuštěné máslo a přisypeme mouku s cukrem, vanilkovým
cukrem a špetkou soli. Vypracujeme těsto, které poté poprášíme moukou
a necháme pod utěrkou na teplém místě cca 30 - 45 minut kynout. Těsto by
mělo zdvojnásobit svůj objem. Pak ho přemístíme na vál poprášený moukou a odkrajujeme z něj přibližně stejně velké kousky, které rozválíme do
válečku a libovolně tvarujeme. Pletýnky vytvoříme tak, že váleček ve středu
ohneme a jednoduše zapleteme, konce spojíme. Hotové jidáše necháme po
vytvarování ještě 15 minut kynout.
Velikonoční jidáše přesuneme na plech vyložený pečícím papírem, potřeme rozšlehaným vejcem a podle libosti dozdobíme - rozinkami nebo mandlovými plátky. Jidáše vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme cca
20 minut do zezlátnutí.
(šti/net)

Městská knihovna Šluknov

Půjčovní doba:
pondělí
9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 h
úterý		
9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 h
středa				
13.00 - 17.00 h
čtvrtek		
9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 h
pátek		
9.00 - 13.00 h
Adresa:
T. G. Masaryka 638, 407 77 Šluknov
č. t.: 412 386 968
e-mail: knihovna@mesto-sluknov.cz
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Zdarma za kulturou
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 duben:
14. dubna 1912 ve 23:40 hod. se
dnes již proslulý zaoceánský parník
srazil s ledovcem v severním Atlantiku a po necelých třech hodinách,
nad ránem 15. dubna ve 2:20 hod.,
klesl ke dnu. Zahynulo kolem 1 500
cestujících a členů posádky. Příčinou vysokého počtu obětí byl zejména nedostatek záchranných člunů
a špatná organizace záchranných
prací. První, a zároveň i poslední,
plavba směřovala z anglického Southamptonu přes francouzský Cherbourg a irský Queenstown (Cobh)
do amerického New Yorku.
Znáte jméno tohoto legendárního
zaoceánského parníku?
Zkáze této lodi se dostalo široké publicity pro velký počet obětí, mezi
nimiž bylo mnoho bohatých a známých osobností, kvůli legendám,
které vznikly kolem příčiny a průběhu potopení, a v neposlední řadě
také po objevení zachovalého vraku
lodi v hlubinách Atlantiku. Zaoceánský parník patřící společnosti

White Star Line byl ve své době
největší osobní parník světa. Byl určen pro převoz cestujících a pošty
mezi Evropou a Severní Amerikou.
Kapacita lodi dovolovala převážet
2 453 až 2 603 cestujících a omezený počet kočárů nebo automobilů.
O provoz lodě a o pohodlí cestujících se staralo 885 až 899 členů
posádky. Byla postavena v Belfastu
v loděnicích Harland and Wolff.
Projekt lodi navrhl Lord Pirrie, který byl ředitelem loděnic Harland
and Wolff i plavební společnosti
White Star. Na stavbě a konstrukci
pracoval šéfkonstruktér Thomas
Andrews. Stavbyvedoucí a vedoucí
konstrukce byl Alexandr Carlisle,
generální manažer a vedoucí projektant odpovědný nejen za výzdobu a interiér plavidla, ale který taktéž navrhl mechanismus spouštění
záchranných člunů.
Parník byl 269,1 metrů dlouhý
a 28,25 metrů široký. Výška paluby
od čáry ponoru byla 18 m. Trup byl
z bezpečnostních důvodů rozdělen
na 16 záplavových komor a dno
lodi bylo zdvojeno. Tato konstrukce měla zajistit nejvyšší bezpečnost
a přispěla k představě, že je loď nepotopitelná. Loď se měla udržet na
hladině i v případě zaplavení až 4
vodotěsných komor současně. Ma-

ximální rychlost lodi byla odhadována na 24 uzlů (44 km/h), tou však
parník nikdy neplul.
Se stavbou lodi bylo započato
31. března 1909, trup byl na vodu
spuštěn 31. května 1911. Další práce na dokončení trvaly téměř další
rok a byly završeny 31. března 1912,
kdy následovala zkušební plavba.
Správná odpověď na otázku
z březnového čísla ŠN zněla:
VODA.
22. březen je v kalendáři na celém
světě označen jako „Světový den
vody“ - jednoho z přírodních živlů
a darů, jenž je zároveň jedním z největších bohatství, které nám naše
planeta Země dává. V tento den si

Smyčcové kvarteto ohromilo virtuozitou
studenty i návštěvníky koncertu
Ve středu 22. března
2017 ve Šluknovském
zámku
vystoupilo
smyčcové kvarteto –
dva houslisté, violista
a violoncellista – přes
své mládí jsou ověnčeni mnoha cenami
z domácích i mezinárodních soutěží komorní hudby,
dokonce i vyznamenáním od španělské královny (studovali ve Španělsku).
U nás uvedli hned dva koncerty. Odpolední pro studenty SLŠ
a SOŠS Šluknov a večerní pro veřejnost. Oba koncerty, i když každý
jiný, byly pro mě velikým svátkem.
Koncertní sál zaplněný do posledního místa studenty a jejich profesory – mladí lidé, z nichž asi jen
málokdo měl možnost zažít koncert klasické hudby, naprosto soustředěně naslouchali informacím
o skladatelích, které jim předával
houslista Štěpán Ježek a ukázkám

ze smyčcových kvartetů Bachových, Mozartových, ale i Bartókových či Martinů.
Nejenom já, ale i muzikanti, kteří
odehráli nesčetně koncertů i pro
děti a mládež v Čechách i zahraničí,
byli naprosto nadšení pěkným chováním a soustředěností studentů.
Z ohlasů některých z nich zazněl
obdiv k virtuózní hře našich hostů.
Touto cestou chci poděkovat vedení školy za dlouholetou spolupráci s Kruhem přátel vážné hudby ve Šluknově. Jsme velmi rádi,
že se nám společně daří nabídnout
mladým lidem poznání dalšího hudebního žánru.
Večerní koncert jsem si také vychutnala, ale jinak. Za prvé mě
potěšila pěkná návštěva více jak
šedesáti posluchačů a to i přesto,
že chybělo dost pravidelných návštěvníků. Ti ale mohou jen litovat.
Máme ve Šluknově skvělé koncerty, ale virtuozita tohoto kvarteta je
úchvatná. Při jejich podání kvarte-

tů Cloudea Debussyho a Bohuslava
Martinů – této v podstatě moderní
hudby – divák žasne nad uměním
hráčů a při hudbě Antonína Dvořáka se až srdce chvěje z citu, který do
hry umělci vloží. To bylo za druhé
a za třetí – ten krásný pocit z tohoto koncertu jsem si nenesla domů
sama. Myslím, že to byli všichni,
kteří se ho zúčastnili.
Ještě se musím zmínit o tom, že
máme ve městě lidi, kteří sice z různých důvodů na koncerty nechodí,
ale chci jim poděkovat za jejich přízeň. V tomto případě jde o pana
Jana Pecku – provozovatele restaurace Club. Již několik let, kdy
pořádáme „dvojkoncerty“ – odpolední pro studenty a večerní pro
veřejnost – poskytne jako sponzor
umělcům pohostinství, tedy oběd.
Muzikanti jsou vždy velmi spokojení s kuchyní i s obsluhou a já mu
za KPVH děkuji. I jeho zásluhou se
k nám umělci rádi vracejí.
Za KPVH Božena Bortníková

zároveň připomínáme, že na světě
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.
Ze správných odpovědí byla vylosována ta od p. Jimmyho Kantýny
ze Šluknova a ten si také může
vyzvednout v městské knihově
nebo v domě kultury volnou vstupenku (popř. se může na telef. č.
412 386 968 dohodnout na způsobu doručení).
(šti)

Pozvánka na koncert
Kruh přátel vážné hudby Šluknov
z. s. Vás srdečně zve na poslední
koncert sezóny 2016/2017.
Vystoupí jeden z nejlepších
současných českých klavíristů

Martin Kasík.

Uslyšíme díla Fryderyka Chopina,
např. 2 nokturna op. 27,
Grande polonaise op. 22,
Sonátu h moll op. 58 a podobně.
Koncert se uskuteční
ve středu 12. dubna v 19 hodin
ve Šluknovském zámku.
Vstupné 80 Kč, senioři 40 Kč, děti
do 15 let 10 Kč.
Za výbor KPVH Vám přeji pohodový večer s krásnou hudbou.
Božena Bortníková
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Přivítali jsme
nového občánka
Leonku Musilovou
Josefínku Nastoupilovou

Blahopřejeme
k životnímu jubileu
70 let
pp. Dittrichová Věra
Machačová Ludmila
Sobotka Miroslav
Trnka Věroslav
Hanušová Jaroslava
Pajchl Josef
Čapková Jana
Novotný Zdeněk
75 let
pp. Hochmann František
Husáková Helga
Zeleníková Maria
Vencl Vilém
80 let
pp. Protzeová Alena
Adamec Josef
Baum Josef
Božica Štefan
85 let
paní Němcová Helena
86 let
pp. Neckář Josef
Bučková Ludmila
88 let
pan Rejman Miroslav
89 let
paní Navrátilová Gizela
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PODĚKOVÁNÍ MUDr. Petru Strakovi
Skutečným smyslem života je láska a pomoc bližnímu. Vážený pane doktore, Vy jste toto poslání ve svém profesním životě naplnil zcela. Dovoluji si
Vám touto cestou za všechny Vaše pacienty ze Šluknova velmi poděkovat
za mnohaletou poskytovanou péči, práci, osobní zájem a ochotu, se kterou
jste k nám vždy přistupoval. Současně Vám přeji do dalších let pevné zdraví, spokojenost, dostatek času, který můžete věnovat své rodině a svým
zálibám. Ať každý den stojí za to!
Eva Džumanová

PODĚKOVÁNÍ

Rozloučili jsme se s
paní Marianou Bolíkovou
paní Jiřinou Horákovou
paní Dagmar Spáčilovou
paní Věrou Horákovou
panem Janem Srnkou
panem Alešem Holmanem
panem Miroslavem Hanušem

Vzpomínky

Chtěla bych poděkovat všem, kdo ochotně napsali poděkování do knihy, která měla být věnována MUDr. Petru Strakovi při jeho odchodu do důchodu.
Bohužel, byla 20. 3. 2017 tato kniha ukradena z chodby před jeho ordinací.
Jsem znechucena, ale stále věřím, že se dotyčná osoba zamyslí a knihu jakkoli vrátí.
Michaela Burešová, zdravotní sestra

Vítání občánků v zámku
Slavnostní přivítání občánků v obřadní síni Šluknovského zámku se konalo v sobotu 25. března 2017. Přivítali jsme Natálku Myšákovou, Rozárku

Dne 13. dubna uplyne 30 let, co nás
opustil náš tatínek, dědeček, pradědeček pan Bohumil Kožíšek.
Stále vzpomínají synové Petr s rodinou, Bohouš s rodinou, vnoučata
a pravnučka.

Narozeniny slavných
Václav Čtvrtek (4. 4. 1911)
spisovatel, autor pohádek
Jan Drda (4. 4. 1915)
spisovatel
Iveta Bartošová (8. 4. 1966)
herečka, zpěvačka
Vlasta Burian (9. 4. 1891)
herec, divadelní ředitel, sportovec
Karel Kryl (12. 4. 1944)
hudebník, písničkář, básník, grafik
Stella Zázvorková (14. 4. 1922)
herečka
Jan Kaplický (18. 4. 1937)
architekt, designer, přednášející
Lubomír Lipský st. (19. 4. 1923)
herec, komik
Ljuba Hermanová (23. 4. 1913)
herečka, zpěvačka
Petr Sepéši (23. 4. 1960)
zpěvák
Jiří Krytinář (28. 4. 1947)
nejmenší herec (124 cm)
Egon Erwin Kisch (29. 4. 1885)
spisovatel, reportér
Jaroslav Hašek (30. 4. 1883)
publicista, novinář a spisovatel

Čermákovou, Rudolfa Jakuba Hentschela, Tomáška Sklenáře, Radečka
Vichtereye, Tomáška Soukupa, Vašíčka Zadinu, Amálku Billou, Filípka
Houdka, Lucinku Šlehoferovou, Julinku Zdeňku Deňovou, Janičku Půbrdlovou, Jarouška Hipského, Michálka Zátku a Vojtíška Krále.
Městský úřad jim při této příležitosti věnoval věcné dary a děti ze Základní
umělecké školy pod vedením p. Patrika Englera si pro ně připravily malé
vystoupení. Všem šluknovským občánkům i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, lásku, pohodu a klid v jejich domovech.
Text: Jana Galbavá

Dne 13. dubna uplyne rok od
úmrtí paní Ludmily Kašparové.
Stále vzpomínáme.
Zároveň bychom chtěli poděkovat
našemu panu faráři Pavlu Procházkovi, který nám umožnil důstojné rozloučení v našem kostele.
Kdo jste naši maminku znali,
vzpomeňte s námi. Rodina

Foto: Petr Zápotocký

Dne 25. 4. 2017 tomu budou již
2 roky, co nás navždy opustil pan
Jaroslav Kadlec.
S láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami a vnoučata.
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Už je jaro, kvítí roste, jívy mají kočičky a my si hrajeme
Za bludným kořenem děti potkaly děda Vševěda, od kterého dostaly za
úkol poznávat a třídit semínka, vědět co potřebují k růstu. Různá semínka
jsme si zasadili, denně o ně pečujeme a pozorujeme, jak se jim daří. Některá však nezaléváme, některá máme ve tmě, některá venku a některá uvnitř.

Po nádherné zimě přišlo jaro. Sice je ještě trochu nesmělé, asi se mu nechce
z postele, ale už pomalu odkládáme zimní bundy a dovádíme na sluníčku.
S úctou jsme se rozloučili s Moranou, kterou jsme byli spálit na Zezuláku a přinesli jsme si odtamtud nové jaro, které jsme ozdobili barevnými
pentličkami. Již se nám ve školce krásně zelená. Jaro jsme volali jarními
písničkami, paní Zimu jsme převlékli do víly Jarněnky a pomocí „jarních
bačkůrek“ jsme pozvolna přešli ze zimního území do toho jarního, kde
vládne slunce.

Už víme, že březen je měsíc knihy, a proto jsme se knihám věnovali víc
než obvykle. Kdo nezapomněl, donesl si svoji oblíbenou knihu z domova.
Z knížek jsme si předčítali, povídali jsme si nad obrázky a zkusili jsme si některé příběhy i zdramatizovat nebo přeměnit na zajímavé úkoly. Poznávali

jsme písmenka, umíme také rozlišit a spočítat jednotlivá slova. Zajímavou
knihou byla ta, která byla plná přísloví a ta jsme si vysvětlili prostřednictvím pohádek a dramatizací.

Sledujeme, jaké jsou mezi nimi rozdíly. A zjistili jsme, že jsou opravdu velké. A aby měl děd Vševěd, který přišel o všechny své zlaté vlasy, radost, vyrobili jsme si malé dědoušky, kteří budou mít vlasy travičkové...

Zpestřením byla přednáška našich policistů, kteří nám, mimo jiné, přinesli
ukázat některá svá pracovní náčiní, která jsme si mohli osahat i vyzkoušet.

Největší úspěch měla síť, kterou policisté odchytávají toulavá zvířata. Jako
vždy bylo zážitků mnoho a těšíme se na ty další.
Děti i paní učitelky moc děkují za zajímavé povídání našim policistům
- paní Petře Zbončákové a panu Janu Přidalovi.
Foto a text: Hana Princová
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Tajemné putování za skřítky
Z Pověstí ze Šluknova a okolí jsme
se tentokrát vydali za Skřítky z Lehnertova vrchu:
V březnu jsme se ve svých pověstech vydali k Jiříkovu, kde se odehrává pověst o ukrytém pokladu.
V období Velikonoc se otevírají tajemná místa, která hlídají skřítkové. Tato místa poznáme dle plamínků, které vystupují ze země. Někdy
se o svůj poklad skřítci rozdělí s lidmi, ale není to jen tak. V naší pověsti musí pan Jarchel splnit úkol:
„Cestou domů se nesmí otočit a nesmí s nikým promluvit.“ To se mu
však nepovedlo. Před domem zakopl a zaklel. V tu chvíli se mu v pytli
změnilo zlato na kamení.
V družině jsme si namalovali jeskyni pokladů. Další den jsme z barevného papíru poskládali skřítka

a nalepili ho do jeskyně. Namalovali jsme truhlu s drahokamy, zlaťáky a šperky. Co by to bylo
za pověst o pokladu, kdybychom žádný poklad
nehledali. V zámeckém parku jsme hledali
kartičky s písmeny a čísly, podle kterých jsme
složili nápovědu, kde se poklad nachází. „Poklad je ukrytý na zámku v IC!“ První družstvo,
které vyluštilo nápovědu, zašlo do IC a získalo
další indicii. Hledali jsme tabulku na dveřích
s nápovědou a ta nás poslala za plamínky do
sklepení, kde na nás čekala truhla se skřítkem,
rozsypané čokoládové peníze a menší truhlička
s překvapením.
Děkujeme zaměstnancům informačního centra za spolupráci a přípravu tajemné cesty za
pokladem do sklepení zámku a sladké penízky.
A kam se podíváme příště? Najdeme další tajemné místo?
Čeká nás pověst: „Poklady na Partyzánském
vrchu“.
Šimonková Martina (vych. ŠD1)

Ples s heslem „Tančím tak rychle, jak dokážu“
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa za spoluúčasti APSS ČR
a města Rumburk v Domě kultury
Střelnice Rumburk pořádal 4. března 2017 již tradiční ples pro handicapované lidi s názvem „Tančím
tak rychle, jak dokážu“. Záštitu nad
ním převzali za Magistrát hlavního
města Praha zastupitel a radní Daniel Hodek, za MPSV ministryně
práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová a ředitel odboru
sociálních služeb, sociální práce
a sociálního bydlení Mgr. David
Pospíšil. K realizaci plesu přispěli
Mgr. Tomáš Ján a p. Jožka Zeman.
Tento ples se již dá označit jako
tradiční. Jde o velmi oblíbenou
akci, která se rok od roku pořádá
v honosnějším stylu a vtahuje stále širší veřejnost. Našeho plesu se
zúčastnily různé organizace působící v sociálních službách v různých
krajích, uživatelé sociálních služeb,
pracovníci v sociálních službách,
ale i stále širší veřejnost, která tuto
společenskou akci hodnotí jako velmi zajímavou.
Jen my však víme, co tanečnímu večeru předchází. Máme tím na mysli
dlouhou a důkladnou přípravu, aby
bylo vše perfektní, všichni se dobře
bavili, odcházeli s nevšedními zážitky
a v očekávání se těšili na další nadcházející ples. Příprava je velmi náročná
a dlouhodobá, je zapotřebí důkladně organizačně zabezpečit pohodu,
nevšední zážitky, ale i zdravotní péči
pro handicapované návštěvníky. Letošní rok jsme si dali velmi záležet na
shánění darů pro účastníky, toto bylo
organizováno formou výherních líst-

ků a hodnotnější výhry byly losovány
na pódiu.
Na ples dorazilo zhruba 400 lidí
z různých zařízení poskytujících
sociální služby. Po celou dobu konání plesu vládla příjemná atmosféra, návštěvníci se bavili a aspoň
na chvilku zapomněli na starosti
běžného života. Během večera neexistovala žádná bariéra mezi lidmi
žijícími s handicapem a lidmi bez
handicapu. Uživatele do kulturního
domu sice doprovázeli zaměstnanci různých zařízení, ale nepřicházeli jen proto, aby si odpracovali svou
pracovní dobu, přišli se společně
bavit s lidmi, se kterými každodenně spolupracují.
Ples zahájily členky Prezidia APSS
ČR ředitelka Domova se zvláštním
režimem Krásná Lípa Mgr. Miluše Havlíčková a ředitelka Domova
u Biřičky Ing. Daniela Lusková.
Celým odpolednem a večerem nás

provázel moderátor Slávek Boura.
Během večera vystoupil Davide
Mattioli, Jiří Helekal, Kamil Emanuel Gott a hostující člen kapely Děda
Mládek Illegal Band. K tanci a poslechu hrála hudební skupina všech
žánrů U – Style a DJ Petr Hrdlička.
Velké poděkování patří zaměstnanci Střední lesnické školy
a Střední odborné školy Šluknov
třídnímu učiteli 3. ročníku oboru

Bezpečnostně právní činnost panu
Bc. Jiřímu Svobodovi a jeho žákům,
kteří zajišťovali bezpečnost a pořádek na našem plese. Dále bychom
chtěli poděkovat VOŠ, SPŠ a SOŠS
a CR Varnsdorf a jejich žákům za
přípravu občerstvení a obsluhu.
Letošní ples sociálních služeb je
sice za námi, ale už se všichni těšíme na ten, který bude v roce 2018.
Mgr. Šárka Mrázková

Šplhouni z gymnázia
Šplhoun - v gymnaziálním
prostředí slangový
výraz označující,
možná poněkud
hanlivě, studenta, který se snaží
zalíbit kantorům
a rád by byl nejpilnějším žákem
třídy. Na počátku
března ale slovo
šplhoun v prostorách Gymnázia Rumburk neznělo
hanlivě, nýbrž pochvalně. Ve školní tělocvičně se totiž sešlo hned
několik desítek šplhounů, jejichž
cílem nebylo zalíbit se kantorům,
ale reprezentovat svou školu a vybojovat pro ni a své družstvo co nejlepší umístění v závodech ve šplhu
v rámci Ligy Severu.
Soutěže se zúčastnilo celkem 33
chlapců a 24 dívek ze středních
škol Šluknovského výběžku. Na
chlapce čekal šplh na laně 4,5m ze

sedu a na dívky šplh na tyči o stejné
délce. Závodní družstva musela mít
minimálně 4 členy, protože právě
součet nejlepších čtyř časů rozhodoval o celkovém umístění. Rumburští gymnazisté a gymnazistky
bojovali o každou cennou setinku
a jejich snaha se vyplatila. Chlapci
s výrazným náskokem opanovali
svou kategorii a dívky pak skončily
v celkovém součtu o necelou sekundu druhé. Všem děkujeme za bojovnost a vzornou reprezentaci naší
školy. SPORTU ZDAR!
Podrobné výsledky:
Chlapci šplh na laně 4,5 m ze sedu
1. Gymnázium Rumburk - 18,4 s
2. VOŠ a SŠ Varnsdorf - ul. K. Světlé - 26,64 s
3. Gymnázium Varnsdorf - 28,67 s
4. SLŠ a SOŠS Šluknov - 28,75 s
Dívky šplh na tyči 4,5 m
1. Gymnázium Varnsdorf - 19,85 s
2. Gymnázium Rumburk - 20,32 s
3. SLŠ a SOŠS Šluknov - 29,26 s
Lenka Nedvídková
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Šedesáté výročí organizované turistiky ve Šluknově
VÁŽENÍ TURISTIČTÍ PŘÁTELÉ,

velikonoční neděli prožijeme v Německu.
Autobus (pan Nožička z Varnsdorfu)
je objednán na 16. 4. od 7.30 z Mikulášovic
přes Šluknov a Rumburk s návratem
nejpozději do 17.00 hodin.
Trasu upravíme podle rozpisu jízdy
velikonočních jezdců.
Průvodce Mirek Těšina píše:
Ostritz: jezdci potom jedou do kláštera Marienthal
a pak vzhůru do polí a tam kněz žehná polím a zpívá,
sesednutý průvod, jsou tam trubači, vlajky a je to paráda.
Takže takový okruh, asi 5 km.
Rozhledna je kousek dál- Landskrone
nebo litinová rozhledna u Löbau nebo KOTTMAR.

13. - 17. 4. JARNÍM ŠLUKNOVSKEM
memoriál bratří Bienertů
Egon Wiesner, egon.w@seznam.cz, 728 254 009, (pořadatelé KČT
LOKO Teplice + KČT Šluknov)

Klub českých turistů a město Šluknov pořádají 27. května 2017 celodenní turistický a kulturní program
k 60. výročí založení organizované
turistiky ve Šluknově.
Program:
8.30 – 10.00 prezentace účastníků
na zámku
9.00 prohlídka Šluknovského zámku se zámeckou paní
10.00 slavnostní přivítání účastníků trubači lesnické školy
10.10 - 14.00 poznávací výlety po
okolí Šluknova
1. Výlet po okolí: pěšky Šluknov–
Císařský– Nové Hraběcí– Šluknov
(6,5 km)
2. Vystup na svůj vrchol: autobusem Šluknov – Kunratice, pěšky
přes vrch Hrazený do obce Knížecí
a Staré Hraběcí, autokarem přes
obec Císařský do Šluknova (10,5
km )
3. Za monarchy okolo Šluknova –
autobusem s vyprávěním místních
pověstí pro seniory a rodiny
4. Za monarchy Severního království – nabízíme 3 cyklookruhy: 27
km, 32 km, 39 km - individuálně

Přijďte soutěžit na Dětskou konferenci
Jak se žije dětem ve Šluknovském
výběžku? Baví je škola, mají tu dost
kamarádů, chtějí tady dále studovat
nebo chtějí odejít do škol ve velkých
městech? A vrátí se sem?
Je mnoho otázek, ale velmi málo
odpovědí, a koho jiného se zeptat,
než právě dětí ze Šluknovska. Tato
klíčová myšlenka stála u zrodu ojedinělého projektu ve Šluknovském
výběžku – Dětská konference.
Jeho iniciátorka a organizátorka
Jana Veselá vysvětluje, co stálo za
jejím nápadem zorganizovat toto
shromáždění: „Neustále narážím
na nepochopitelný kontrast mezi
tím, jak já a moji blízcí, kteří ve výběžku od narození či desítky let žijeme, vnímáme tento region, a na druhé straně tím, jak ho popisují média.
Zatímco my máme pocit, že je to jedno z nejkrásnějších a nejúžasnějších
míst v republice a žije se nám zde
celkem dobře, média zdejší kraj popisují jako zbídačelé pohraničí plné
chudých lidí, negramotných Romů
a nenávistných, rasistických a xenofobních lidí z majority. Napadlo
mě, jak tento svůj rodný kraj vnímají děti, jak se jim tu líbí, jestli tu
chtějí zůstat, až vyrostou, nebo jestli
se těší, až odejdou? A proto mě napadlo, dát jim slovo, nechat je vyjád-

řit, říct svůj názor, na místo kde žijí
a vyrůstají,“ vysvětluje Jana Veselá.
Mít svůj názor, umět ho prezentovat, umět za něj přijmout pochvalu či umět čelit kritice, to vše by
se měly učit děti již na základních
školách. Dětská konference, kterou
Jana Veselá připravuje ve spolupráci se Schrödingerovým institutem
a Základní školou v Krásné Lípě,
má za cíl tuto dovednost v dětech
rozvíjet a podporovat.
„Současné děti jsou chytré a mnohdy na svůj věk velmi vyzrálé. Jsou
úžasné, a když dostanou prostor,
dokáží se kriticky dívat na svět a postavit se k problémům. Je jen třeba
dát jim důvěru a nechat je mluvit,
a možná, my dospělí, pak budeme
překvapeni, jak nás děti dokáží obohatit,“ vysvětluje Veselá.
Dětská konference se uskuteční
už koncem dubna v Krásné Lípě.
Děti ve věku od deseti do patnácti let si mohou své projekty připravit i formou prezentace nebo
videí. Ty pak představí ostatním
účastníkům a následně o nich budou diskutovat.
„Tento projekt je výzvou pro mladé
lidi podívat se na svět kolem sebe
jinýma očima. Je výzvou pro jejich
učitele, aby je vedli k tomu, co mnoh-

dy v dětech nevědomky potlačujeme
– rozvoj jejich osobnosti, kritické
myšlení, odvahu mít názor a odvahu obhájit si ho. To všechno by mělo
pomoci i nám všem, kteří zde žijeme,
vždyť je to celospolečenské téma,
o kterém bychom měli přemýšlet my
všichni,“ dodává Jana Veselá.
Konference se koná pod záštitou
senátora Parlamentu České republiky pana Zbyňka Linharta, významnou měrou se na ní podílí také
Město Krásná Lípa.
Tváří celého projektu je hudební
skupina The Pix, která je mezi
mladými velmi oblíbená. Ta také
propůjčila Dětské konferenci jednu ze svých písní a vlastně i název
konference – Šluknovský výběžek –
mám ho rád.
Soutěžící se mohou přihlásit do
projektu na webových stránkách
www.detska-konference.cz pomocí
jednoduchého formuláře. Přihlášku za ně mohou poslat i jejich rodiče či učitelé.
„Věřím, že z každé školy vyšlou alespoň jednoho zástupce, který se dubnové konference zúčastní a bude tak
reprezentovat barvy své školy,“ těší
se Jana Veselá, iniciátorka tohoto
projektu.
Gabriela Doušová

bez průvodce podle mapky
5. Za monarchy Severního království - mototuristika po okolí Šluknova, individuální keškování
6. Modré putování: prezentace dálkového etapového pochodu
Na trasy č. 2 a č. 3 potvrďte účast
(své místo v autobuse) do 29. 4. na
telefonním čísle: 731 054 028 nebo
e-mailem: kctsluknov@seznam.cz.
12.30 - 14.00 prohlídka budovy
Střední lesnické školy Šluknov
nebo kostela sv. Václava ve Šluknově.
Dům kultury Šluknov:
13.30 – 14.20 občerstvení
14.30 zdravice hostů
15.00 kulturní program
16.00 – 18.00 taneční zábava
Doprovodný program:
Filmová smyčka z činnosti KČT,
výstavka výstroje a vybavení turisty,
panel se vzpomínkami, prohlídka
kroniky, suvenýrů, texty o navštívených obcích.
K prodeji v Domě kultury turistické
známky a nálepky, odznaky 100 jarních kilometrů, drobné suvenýry.
Helena Landová, KČT

POZVÁNKA
NA BESEDU
Zdá se to jako včera, co jsme na
místní základní škole začínali s cyklem besed Putování, a přitom už
tu máme jedenácté pokračování.
Naše „členská základna“ se nám
stále úspěšně rozrůstá, což nás nesmírně těší. Stejně jako fakt, že naši
„osvědčení“ cestovatelé, se k nám
rádi vracejí s novými tématy.
A tak po roce opět mezi námi přivítáme dvě milé dámy, paní Boženu
Naňákovou a paní Ivetu Špirytovou, které se tentokrát s námi podělí o zážitky z Reunionu, francouzského ostrova ležícího v Indickém
oceánu u jižní Afriky.

Zážitky z putování po tomto ostrově si můžete přijít poslechnout jako
vždy ve středu, tentokrát 26. dubna od 17.00 hod. do učebny v přízemí budovy naší základní školy.
Mgr. Filip Kadeřábek
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Josef Reintsch: Zajímavé vzpomínky na Rožany
Často se mi ve vzpomínkách zjevuje cesta z Rožan, které vznikly
v roce 1317, do Šluknova. Tuto cestu využívali k procházce lidé velmi
rádi. Začíná u továrny na výrobu
mycích hadrů sourozenců Frieseových (po válce Bytex, nyní obchod
Travel Free) a vede částečně přímo
podél levého břehu Rožanského
potoka, který protéká obcí od jihu
k severu a v sousedním německém
Sohlandu se vlévá do Sprévy. Opačným směrem nás zavede do Šluknova. V „Antonsbusche – Antonínově
lesíku“ pozdravíme nejdříve obraz
Matky Boží, který je prvním ze tří
na této cestě (bohužel se nezachoval
ani jeden). Tento malý jehličnatý
lesík chrání pomník padlým synům
v 1. světové válce (pomník byl po
roce 1945 zničen a Svazem c. k. vojenských vysloužilců pod vedením
pana Vašíčka obnoven a 21. června
2014 vysvěcen). Dále vidíme u cesty Lochmühle (mlýn už dlouhá léta
neexistuje) a obdivujeme krásnou
zahrádku posledního předválečného starosty pana Hoffmanna, který
byl zároveň majitelem mlýna. Cesta k ní vede pod listnatými stromy,
kde nás zve k posezení lavička. Kdo
však měl žízeň nebo hlad, šel o několik kroků dále a navštívil Heinrichův hostinec zvaný „Weinschenke“
(čp. 112). Po levé straně zde rostou
jen listnaté stromy, ale jejich mohutné větve dosahují přes celou
cestu, takže se cítíte, jako když
procházíte alejí. Napravo je stráň,
která poskytovala lyžařům v zimě
dost místa k dovádění. Dál vedla
cesta skrz dvůr „Prostředního mlý-

na – Mittelmühle“ (zbytky jsou
ještě dnes vidět. Ke mlýnu patřila
i pila a lisovna na olej, jejíž komín
se zachoval a hnízdili na něm
mnoho let čápi.). Procházejícím se
v mysli vynoří zvuk pily, která zde
stála. Během třicetileté války, v roce
1642, byl majitel pily drancujícími
švédskými vojáky chycen, přivázán
ke kmeni stromu, který zde byl připraven k rozřezání, a rozřezán. Na
tento hrůzný čin se nedá zapomenout, i když jej současní obyvatelé

si maškary všimly neznámé osoby, která se jakoby větrem hnána
řítila přes zamrzlou plochu. Hluboké rýhy v ledě ukazovaly stopy
koňských kopyt, které pouze na
okamžik odhalil vlající plášť neznámého, ale vyděsilo to všech dvanáct osob tak, že si z obličejů strhly masky a pokřižovaly se. V tom
okamžiku se prý zvedla vichřice
a ve vzduchu se ozvala ohlušující
rána. Zároveň byl slyšet pronikavý
chechot. Pak nastalo ticho a cizi-

znají už jen z vyprávění.
Cesta vede dál k rybníku „Schützenteich – Hraničář“, který cestu
ukončuje. Rybník leží na pravé
straně cesty a nabízí pohled směrem k Novému Hraběcí.
Jednou se prý na rybníku veselila
společnost v maskách a to v době,
kdy se konala mše svatá. Pojednou

nec zmizel. Společnost, která byla
přesvědčena, že se jednalo o čerta, odcházela zsinalá a třesouce se
domů. Na místě stál kdysi dřevěný
kříž, který později nahradila kaplička, která možná stojí dodnes
(kaple existovala ještě několik let po
2. světové válce). Kříž byl zničen během 30 leté války. O vzniku kaple se

Prodej slepiček

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

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

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

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

vypráví tento příběh: „Mlynář jménem Abraham byl tehdy majitelem
„Horního mlýna – Obere Mühle“.
Jeho žena se jednou vypravila s procesím na pouť do Bohosudova. Poutníci se tehdy nechali převézt přes
Labe, jehož hladina byla velmi vysoká, přívozem. Loďka, na které byla
i jmenovaná mlynářka a muž jménem Fabich z Rožan se převrátila
a kromě mlynářky se všichni utopili.
Zachráněná, kterou vytáhli z vody
na břeh, vyprávěla, že se jí zjevila
bílá paní. Jako poděkování nechala postavit v Rožanech, u odbočky
k rybníku, kapli. Příbuzní utonulého
Fabicha nechali proti Lochmühle vybudovat výklenkovou kapli se sochou
Bolestné Matky Boží jako připomínku této smutné události (kaple byla v
roce 2012 zrestaurována a můžeme
ji vidět u hlavní silnice).“
Cesta vede dál po pevné silnici až
k jejímu vrcholu. V polovině cesty
se zastavíme a pohlédneme na sochu Jana Křtitele, který je patronem
obce Rožany. Každý milovník přírody, který dosáhl vrcholu kopce, se
jistě ještě jednou rád ohlédne, aby
pohlédl na líbezné údolí. Z kopce
pak vedla silnice kolem chudobince
zvaného Špitel (dům čp. 746, který
sloužil po válce pionýrům). U vedlejšího podstávkového domu čp. 745
vidíme sochu Ecce Homo. Po překročení kolejí vedou naše kroky po
Budyšínské silnici do středu města
Šluknov.
Josef Reintsch z Rožan
Z novin Unser Niederland
(duben 1952)
přeložila Helga Hošková

TERMÁLNÍ LÁZNĚ PODHÁJSKA
v termínech 24. 6. – 30. 6. a 28. 8. - 3. 9. 2017
CENA: 6 000 Kč za dopravu z Rumburku,
ubytování, polopenze, průvodce.
Nová nabídka jednodenních a týdenních zájezdů
na www.janahusakova.cz
ZAVOLEJTE SI O KATALOG
CK Mgr. Jana Hušáková, Pražská 2952, 407 47 VARNSDORF,
tel. 412 372 428, 607 109 402, mgr.janahusakova@seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Koupím veškeré motocykly JAWA ČZ /Stadion/Simson/MZ nebo jen náhradní díly… Rychlé a solidní jednání. Tel: 606 126 144.
 Wir suchen für unser gutes Restaurant 10 km von Dolní Poustevna ab sofort Kellner/in. Für mehrere Infos kontaktieren Sie mich auf Telefonnummer +493597580345.
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PLACENÁ INZERCE

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

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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