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Zámecký park prozářený sluncem patřil v sobotu 3. června dětem, rodičům
i prarodičům a spoustě pohádkových bytostí. Ti všichni se v tomto překrásném prostředí sešli na oslavě Dne dětí.

červEN 2017 • ČÍSLO

Místem tradičního setkání obyvatel Pětiměstí byl 4. června opět kopec Jitrovník. Ani letošní nepřízeň počasí neodradila zástupy turistů a cyklistů, v čele
se starosty obcí, aby si neužili dobré jídlo a pití, hudbu k tanci i poslechu nebo
jen „poklábosení“ a posezení s přáteli.
Foto: Renáta Parkmanová

Nejkvalitnější vodu má městská kašna
v ulici Dr. Beneše směrem na Císařský
Město Šluknov provozuje 4 veřejné
studny. V Rožanech, Královce, Království a Kunraticích. O tyto studny
se pravidelně stará, zabezpečuje
jejich dobrý technický stav, těsnost,
nepropustnost, čistotu, funkčnost
pumpy a zároveň kvalitu vody.
V měsíci dubnu byl proveden odběr
vody z uvedených studní a její rozbor. Tentokrát jsme provedli rozbor
také z kašny v ul. Dr. E. Beneše
směrem na Císařský. Bohužel, většina rozborů nedopadla nejlépe.

Důvodem je především to, že z většiny studní se voda v průběhu podzimu, zimy a jara téměř nečerpá,
a tak bakterie mají živnou půdu ke
svému množení. Například studna
v Kunraticích vykazuje velmi vysoké množství koliformních bakterií.
Také studna v Rožanech na cyklostezce před restaurací Starý mlýn
měla vysoký výskyt koliformních
bakterií. Naopak studny na Královce a v Království mají vodu výrazněji kvalitnější. V měsíci květnu byla
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provedena jejich dezinfekce. Nejlépe letos dopadl rozbor vody v kašně v ul. Dr. E. Beneše. Koliformní
bakterie zde byly zaznamenány,
avšak pouze v počtu 1, což je vcelku
zanedbatelné množství. Úplné výsledky měření najdete na webových
stránkách města Šluknova (stránky
odborů/ORŽP/ochrana přírody/
protokoly o zkouškách) a na Odboru rozvoje a ŽP MěÚ ve Šluknově úřadovna v Království.
Božena Naňáková

Soutěžte o nejkrásnější
květinovou výzdobu

Co možná nevíte

Redakce ŠN vyhlašuje soutěž
o nejkrásnější květinami vyzdobený balkon, terasu, okna... ve
městě. Přihlašte se do 25. srpna
2017 a splňte pouze jednu podmínku - Vaše květiny musí být vidět pro
kolemjdoucí.
Celé prázdniny Vaši snahu a zahradnické úspěchy budeme osobně „monitorovat“ a fotit. Na výherce v září
čekají věcné ceny.
(park)

... došlo k uzavření prodejny s brýlemi a domácími potřebami ve Smetanově ulici.
... v pěší zóně vedle Domu kultury má nově svou kancelář Česká pojišťovna, její otevírací doba je: Po-St 8.30 - 12.00 a 12.30 - 16.30 hodin. Telefonický kontakt: 727 974 571.
... v bývalé ordinaci gynekologického lékaře v ul. T. G. Masaryka již ordinuje praktický lékař MUDr. Augusto Camargo. Ordinační hodiny jsou:
Út a Čt 7.00 - 15.00 hodin, Po, St a Pá 8.00 - 10.00 hodin (pouze sestra pro
registraci nových pacientů)
... točenou zmrzlinu koupíte nejen „Na Špici“, v pěší zóně a v Rožanech
v restauraci Balaton, ale nově také v cukrárně na náměstí.
(park)

Šluknovská městská
policie přesídlila
Služebna městské policie ve
Šluknově byla s ohledem na
probíhající rekonstrukci budovy radnice přesunuta do
objektu č. p. 285 na náměstí
Míru, 2. patro (nad kancelářemi stavebního úřadu).
Telefonický kontakt na služebnu MP: 774 323 830
Písemně můžete strážníky
kontaktovat na e-mailové adrese: mp@mesto-sluknov.cz.
Vladimír Vyskočil

Mohlo by Vás zajímat:
Podnikání ve výběžku
Okresní hospodářská komora Děčín a město Šluknov Vás zvou na
besedu „Specifika a problémy podnikání ve Šluknovském výběžku.
Téma: specifika Šluknovského
výběžku, možnosti lokální spolupráce, příležitosti a nebezpečí německého příhraničí, dotační tituly
a jejich možná úskalí, součinnost
podnikatele s vedením obce.
Sál Domu kultury Šluknov
19. června 2017 od 15 hodin
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Napsali jste nám

Informace pro Vás – „praktiky“ praktického lékaře MUDr. Prejzka
Chtěl bych tímto článkem varovat občany Šluknova a podělit se
s nimi o svou zkušenost s tím, jak
pan MUDr. Prejzek určuje „odborně“ pacientům diagnózu cukrovky
II. typu. Jsem si jistý, že tuto zkušenost s panem doktorem nemám
pouze já. Ale pěkně po pořádku…
Jsem původem ze Šluknova a byl
jsem přes 20 let pacientem paní
doktorky Strakové. Před 12 lety
jsem se přestěhoval do Varnsdorfu, ale neměl jsem potřebu měnit
svého praktického lékaře, protože
jsem byl u MUDr. Strakové spokojený.
Poté, co MUDr. Straková ukončila
svou praxi, tak místo ní nastoupil
MUDr. Prejzek. Já jsem se s ním
poprvé osobně setkal v únoru 2016,
když jsem byl u něho v ordinaci
kvůli pravidelné zdravotní prohlídce pro svého zaměstnavatele. Měl
jsem tehdy hodnotu glukózy v krvi
nalačno i test na glykovaný hemoglobin (HbA1c) pod limity, které
udává Česká diabetologická společnost jako oficiální pro diagnózu
cukrovky. MUDr. Prejzek mi však
sdělil, že mám cukrovku II. typu
a ihned mi vystavil průkaz diabetika s tím, že mám každé 3 měsíce

docházet na kontrolní odběry krve,
žádné léky mi nepředepsal, pouze
dietu. Na mou žádost, aby mě poslal na glukózový toleranční test
(oGTT) do Podhájí, mi sdělil, že je
to zbytečné, na tento test mě odmítl
poslat. Na vysvětlenou uvádím, že
právě na tento test mě před několika lety MUDr. Straková poslala
a test jednoznačně prokázal, že žádnou cukrovku nemám. Podle České
diabetologické společnosti jsou pro
diagnózu cukrovky II. typu zapotřebí opakovaně hodnoty glukózy
nalačno 7 mmol/l a více a glykovaného hemoglobinu 48 a více (tyto
údaje si může každý ověřit na jejich
internetových stránkách). Pan doktor toto neví nebo má svá vlastní
kritéria???
Jsem disciplinovaný pacient, takže
jsem celý rok pravidelně docházel
na kontrolní odběry k MUDr. Prejzkovi, výsledky mi zapisoval do průkazu diabetika. I přes moje výhrady
ke způsobu stanovení diagnózy,
pan doktor stále trval na tom, že
cukrovku mám a hotovo… Kontaktoval jsem tedy skutečné odborníky
- specialisty diabetology (přednostku Centra diabetologie IKEM Praha a primářku diabetologie Krajské

nemocnice Liberec), poskytl jsem
jim všechny naměřené hodnoty za
rok a obě shodně mi písemně sdělily, že se o cukrovku II. typu nejedná,
že bych měl jít na test oGTT, kam
mě však MUDr. Prejzek předtím
odmítl poslat. Na základě těchto
skutečností, jsem se rozhodl odejít
od MUDr. Prejzka k jinému praktickému lékaři, protože ho nepovažuji
na dostatečně odborně erudovaného. Při poslední návštěvě v ordinaci MUDr. Prejzka (bohužel, nebyl
přítomen) jsem toto mé rozhodnutí
sdělil jeho zdravotní sestře.
Má nová praktická lékařka ve Varnsdorfu jen nevěřícně kroutila hlavou, jak MUDr. Prejzek šmahem
stanovuje diagnózu cukrovky na
základě výsledků jednoho měření a poslala mě do Podhájí na test
oGTT, který jednoznačně potvrdil,
že žádnou cukrovku nemám. Po
tom všem jsem ještě jednou navštívil MUDr. Prejzka a řekl jsem mu,
co si o jeho odborných kvalitách
myslím a upozornil jsem ho, že se
o tuto zkušenost podělím prostřednictvím novin s občany Šluknova.
Kromě této záležitosti se také pan
doktor na podzim roku 2015 choval a jednal velmi neeticky až hul-

Reakce na článek pana Mgr. Hraběte
Vzhledem k tomu, že na článcích
pro p. MUDr. Prejzka spolupracuji,
dovolím si i na kritiku p. Mgr. Hraběte reagovat já – kdyby totiž cokoli
dr. Prejzek napsal, vyznělo by to
jako výmluva.
Ale zpět ke kritice pana magistra.
Můj kamarád, Ing. Jaroslav Procházka, vede oddělení klinické
biochemie v okresní nemocnici,
je soudním znalcem v oboru toxikologie, vyučuje na vysoké škole
a zároveň - nezná Mgr. Hraběte ani
MUDr. Prejzka. Požádal jsem ho
proto o jeho názor. Dejme mu slovo:
Dobrý den! Tato situace je nepříjemná pro obě strany, já si nicméně
myslím, že mezi oběma pány došlo
k nedorozumění. Je pravdou, že Čes-

ká diabetologická společnost považuje za prokázaný diabetes mellitus
(DM) tzv. „glykémii na lačno“ vyšší,
než 7,00 mmol/l, a to opakovaně.
Nicméně medicína rozlišuje ještě
stav, nazývaný „prediabetes“, který definujeme jako zvýšení glykémií
nad normální rozmezí, tj. v rozmezí
5,6 – 6,9 mmol/l. A i v tomto případě je pacient lékařem sledován,
samozřejmě v jeho vlastním zájmu.
U osob s prediabetem jsou totiž
přítomny obě základní etiopatogenetické podmínky, které nacházíme
u klientů s DM 2. typu – inzulínová
rezistence a deficience. A o tento případ se, domnívám se, jedná.
Nechci polemizovat, situaci neznám
podrobně… Jak uvádí Mgr. Hrabě,

pro diagnostiku DM je využíván
i tzv. orální glukózový toleranční
test (oGTT). V případě prediabetu
je toto vyšetření doporučeno jako
alternativní. Existuje samozřejmě
i v kritickém článku uváděný analyt
„glykovaný hemoglobin“. Rozhodnout, které vyšetření je v dané situaci vhodné či potřebné, bych však
rozhodně nechal na lékaři, který
pacienta a jeho zdravotní stav zná.
Kde je pravda? Být v péči lékaře,
který se zajímá o můj zdravotní stav
a zve mě k návštěvě několikrát do
roka či lékaře… doplňte sami.
Jiří Mikisch
Pozn. red.: MUDr. Prejzek k odpovědi na výše uvedené i k sepsání článku
na str. 9 požádal J. Mikische.

Poděkování
Zaměstnanci Odboru kultury MěÚ Šluknov děkují všem obětavým spolupracovníkům za pomoc
při akci Pohádkový park z řad dobrovolníků: Milka Procházková s vnučkou Danielou, členové
záchranářského a divadelního kroužku, paní Martina Šimonková.
Zvláště bychom chtěli poděkovat místní organizaci KSČM za sponzorský dar.

vátsky k mým rodičům, můj otec
byl jeho pacientem, trpěl vážnou
nevyléčitelnou nemocí a zemřel
v listopadu 2016. Myslím si, že za
to, jakým způsobem hovořil o této
smrtelné nemoci s mými rodiči,
které neváhal svými prognózami
obtěžovat i telefonicky, by si v případě, že by narazil na „prudší“
příbuzné, vykoledoval stížnost na
lékařskou komoru nebo v horším
případě pár facek.
Na závěr si kladu otázku, proč
takto MUDr. Prejzek jedná? Nezkušenost, neodbornost nebo snad
úmyslně pro mě z neznámého důvodu. Připadá mi, že považuje pacienty za nevzdělané laiky, kterým
prostě něco „nakuká“ a oni ho budou poslouchat, místo toho by si on
sám měl doplnit některé odborné
medicínské znalosti a především
si zopakovat znalosti z oblasti psychologie a lékařské etiky.
Ať si každý čtenář udělá svůj úsudek, třeba i na základě vlastních
zkušeností.
Mgr. Miloslav Hrabě
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
 Svoz pytlů s tříděným odpadem
se uskuteční 3. července 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 2. července 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.
Za ORŽP Božena Naňáková
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Vážení a milí spoluobčané,
měsíc červen je významným v několika směrech. Začíná kalendářní léto,
příjemné období dovolených, končí školní rok, v závěru měsíce se budou
konat Zámecké slavnosti. Končí nám také polovina roku 2017 a opět si
mnozí z nás uvědomíme, jak ten čas rychle letí.
Veřejné setkání s občany
Dne 24. května proběhlo na zámku veřejné setkání občanů se starostkou
a vedením města. V rámci diskuze jsme se věnovali tématu investic, situaci
na sídlišti, migraci, nepořádku ve městě, problematice volně pobíhajících
psů. Dále opravám komunikací, trendu zanikání malých obchodů, vandalismu. Od přítomných občanů jsme získali několik poznatků a připomínek,
odpovídali jsme na dotazy, vysvětlili některé skutečnosti. Potěšující pro nás
byla i slova chvály za práci, která byla ve městě vykonána. Byť nebyl počet
přítomných občanů vysoký, jsem ráda, že věnovali svůj osobní čas tomuto
setkání a mohli jsme v přátelské atmosféře hovořit o věcech týkajících se
našeho města a životě v něm.
Rekonstrukce radnice
Zastupitelé byli pozváni na prohlídku budovy radnice ve fázi bouracích
prací, aby mohli sami na vlastní oči vidět realitu staveniště. Stejně jako
rekonstrukci náměstí, tak i rekonstrukci budovy radnice považuji z historického hlediska za výjimečnou a my máme možnost být u toho! V současné době je ovšem stav budovy žalostný, ze sklepa je přímo vidět na krovy
ve střeše. Nutno podotknout, že technický stav budovy byl skutečně již za
hranou životnosti i bezpečí, a byl opravdu nejvyšší čas začít s takto radikální opravou. A co se muselo vybourat? Dá se jednoduše říci, že z budovy radnice bude zachováno obvodové zdivo a téměř vše uvnitř bude vybudováno
nově. Stropy a podlahy v havarijním stavu, shnilé trámy, omítky porostlé
plísní v celém přízemí, nevyhovující veškeré rozvody, to vše muselo být
odstraněno. Navíc se musel vykopat prostor pro budoucí výtah. Na stavbě
se pravidelně scházejí zástupci firmy, projektant, stavební dozor a úředníci
z ORŽP a pečlivě diskutují o všech krocích, které na stavbě probíhají a které se plánují. Průběh prací budeme i nadále sledovat.
Nové autobusové zastávky
Stávající autobusové zastávky na autobusovém terminálu budou vyměněny za zcela nové. Zejména ti z Vás, kteří hromadnou dopravu využíváte,
určitě tuto změnu přivítáte. Současné zastávky jsou dlouhodobě nevyhovující a díky času a aktivitě vandalů nejsou příliš pěkné. O nové variantě zastávek jednali naši úředníci se zástupci státní památkové péče a nakonec se
shodli na kompromisu. Nové zastávky budou prosklené, skleněné výplně
jsou velmi odolné proti poškození. Díky tomu budou i velmi přehledné. Jen
doufám, že nikoho nenapadne jejich odolnost vyzkoušet. Stávající čekárny budou demontovány, jedna bude využita jako turistický přístřešek pod
kopcem Jitrovník, druhá jako autobusová zastávka v Císařském u Nového
soudu. Výměna zastávek proběhne v průběhu měsíce června.
Zámecké slavnosti 2017
V letošním roce proběhnou již 12. Zámecké slavnosti, které nás svým tématem přenesou opět po několika letech do doby historické, přesněji do
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barokně-renesančního
stylu. Slavnosti začnou v pátek 30. června a pokračují
v sobotu 1. července. Věřím,
že motivací pro návštěvníky,
kteří plánují účast na Zámeckých slavnostech, bude nejen
tradice, kterou si za uplynulých 11 let vytvořily, ale také
příjemné zázemí v parku,
a zejména několik hudebních
vystoupení, např. Petry Černocké, skupiny No Name a
dalších. Zámecké slavnosti
byly navíc jen před několika
dny oceněny značkou regionální produkt Českého Švýcarska, což samo o sobě je zárukou kvality, historie i regionálnosti této
akce. Ovšem podstatou této akce je setkávání lidí. Areál zámeckého parku i
v letošním roce nabídne zázemí nejen pro dospělé, ale i pro děti, bude k dispozici dostatek stánků s občerstvením a doufejme, že nám bude nakloněno
i počasí. To je totiž vždy při venkovních kulturních akcích naprosto zásadní
a podstatným způsobem ovlivňuje návštěvnost.
Vážení občané, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na letošní Zámecké slavnosti a Vám, kteří přijdete, přeji příjemnou zábavu a pěkný kulturní zážitek.
A také všem školákům, kterým 30. června končí školní rok a začínají dlouho očekávané prázdniny, přeji slunečné a krásné dva měsíce volna bez
školních povinností. Všem dospělým pak přeji klidnou, pohodovou dovolenou a dostatek odpočinku, který si všichni zasloužíme.
Eva Džumanová

UPOZORNĚNÍ
V termínu od 12. 6. 2017 do 24. 6. 2017
se dočkají obyvatelé Šluknova
dalšího nového povrchu silnice.
Jedná se o opravu silnice III. třídy č. 2664
z Království do Rožan, okolo Šluknovského
rybníka. Prosíme proto občany o shovívavost
s dopravním omezením, které si tato stavba
vyžádá. Výsledkem této opravy bude další úsek
silnice s novým živičným povrchem.

Výzva ke sponzorství výroby kopií originálních reliéfů
zastavení Křížové cesty v Království
Město Šluknov zahájilo v roce 2016
celkovou obnovu Křížové cesty
v Království. V průběhu několika
následujících let se chce intenzivně
podílet na navrácení stavu, který byl
v letech řádného působení a užívání
této sakrální památky. V minulosti se
deponovaly dřevěné reliéfy (všechny
se dochovaly), i když jsou značně
narušené – červotoč, hniloba,… Originální desky budou v budoucnu ze
strany města Šluknov restaurovány,
ale není možné, s ohledem na současné vandalství, loupeže apod., tyto
desky vrátit zpět. Jedinou možností
je zhotovení kopií těchto reliéfů, kte-

ré mohou být vystaveny na doplněných a opravených zastaveních křížové cesty. Vzhledem ke skutečnosti,
že výroba replik je finančně náročnější a nelze na ně žádat o granty, či
dotace, přistupuje město k možnosti
sponzoringu, kdy by mecenáš zaplatil výrobu kopie originálního reliéfu.
Co získá donátor a jaké jsou výhody?
- na každém zastavení bude popisek,
kdo je mecenášem konkrétního reliéfu a informace na webu města Šluknov. V případě sponzorství od firmy
pak informace, vč. webového odkazu. Vše včetně mediální spolupráce.

- pocit, že jsme se stali jedním
z těch, kdo obnovil a zpřístupnil
část význačné památky
- v případě zničení bude existovat
forma, která poslouží opětovnému
odlití reliéfu (max. 4x)
- možnost pro aktivaci dalších lidí
pro podporu obnov drobných a zanikajících památek
Postup prací při zhotovování kopie reliéfu:
- oprava a doplnění originálu nedestruktivní formou
- zhotovení formy
- odlití formy
- očištění a opravy odlitku, lukoprén

- odlití kopie z pryskyřice
- kolorování kopie
- výroba dřevěného rámu s bezpečnostním sklem (konex)
- doprava a osazení kopie a rámu
Cena 1 kopie je 25 000 Kč.
Fotografie a informace o jednotlivých donátorech a volných reliéfech
pro dárcovství budou zveřejněny na
webu města Šluknov v sekci památky - http://www.mesto-sluknov.cz/
cz/info/759-pamatky/6649-donator--sponzorstvi-vyroby-kopii-reliefu-zastaveni-krizove-cesty-kralovstvi.html
Bc. Michal Bušek
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Významný Šluknovák:
hudebník Igor Heinz
Uslyšíme-li slovo „Červánky“,
ihned se nám vybaví i jméno Igor
Heinz. Tento muž, který celý svůj
život zasvětil hudbě, se narodil
před 72 lety a to 23. června 1945
v západoslovenském městě Stará
Turá. Životní cestu mu předurčily
sudičky, protože mu do kolébky
vložily hudební nadání po otci, který hrál na housle a literární po matce, která sepisovala místní pověsti.
Po ukončení základního vzdělání

který je později přejmenován na
„Červánky“, a pro jehož členy upravuje písně, ale i sám skládá nové.
Mezi nimi je i „Šluknovská“, která
se stane znělkou sboru. Zázemí nacházejí děti se svým sbormistrem
ve Střediskovém kulturním zařízení, které sídlí na zámku a které pořizuje děvčatům stejné šaty. Jejich
červená barva rozzáří vždy každé
představení. Brzy je sbor zván na
vystoupení v celém výběžku a zajíž-

absolvoval ve svém rodišti hudební
školu. Pak studoval na konzervatoři
v Bratislavě. Pro úraz levé ruky však
studia nedokončil. V rámci náboru
se vydává v roce 1964 do severních
Čech, kde pracuje ve stavebnictví.
Zakládá zde divadelní soubor s názvem Divadlo malých forem (DIMAFO). Protože se mu na Mostecku nelíbí, ocitá se čirou náhodou ve
Šluknově, kde učí na hudební škole
a vyučuje děti na housle a všechny
druhy fléten. Hned po svém příchodu se zapojuje do kulturního dění.
Zároveň studuje na konzervatoři
v Teplicích hru na violu, která jej
pak provází do konce života. V Praze u Tomislava Volka se zdokonaluje v teorii hudby. V roce 1979
připravil na zámku I. ročník „Májového křišťálu“, kde představuje
veřejnosti mladé hudební talenty
a to nejen ze Šluknova. Po požáru
zámku je tento festival přesunut do
prostor Sdruženého klubu pracujících ROH, který sídlil v dnešním
Domě kultury, a to až do roku 1989,
kdy je pořádán poslední XII. ročník. „Májového křišťálu“ se několikrát zúčastnil i tehdejší student
teplické konzervatoře Petr Matuzsek, který je sólistou opery divadla
v Ústí nad Labem.
Zakládá i pěvecký sbor „Cvrčci“,

dí i dále. Zúčastňuje se ale i různých
soutěží a pro děti jsou pořádána
i soustředění. Např. v roce 1983 si
členky sboru přivážejí „Stříbrnou
snítku“ za 2. místo z okresní soutěže pěveckých sborů. V roce 1984
je Jednotný klub pracujících ROH
přejmenován na Spojený klub pracujících, kdy slaví zároveň 20 let
trvání. V této době přicházejí „Červánky“ ze zámku do Klubu pracujících.
Pro děvčata starší 15 let zakládá
Igor Heinz „Dívčí soubor SKP“
a přidávají se k nim dívky z místního Zemědělského odborného učiliště.
Řadu let zajížděl pan Heinz do růz-

ných archívů a to i v Německu, kde
pátral po zapomenutých skladatelích a jejich díle. Aby se i veřejnost
mohla seznámit s díly těchto již
nežijících autorů, zakládá komorní soubor „Šluknovští adjuvanti“,
později přejmenovaný na „Capella
Adjuvantes“, jehož zakládajícím
členem byl i Luděk Pištěk, prvními flétnistkami byla Laura Šicová
a Michaela Koštířová, fagotistou
Patrik Engler, který v té době studoval na konzervatoři. Houslistkou
byla Markéta Cvachová, pozdější
manželka Patrika Englera, oba
jsou známí nejen ve Šluknovském
výběžku.
Učil též hudební výchovu na gym-

náziu v Rumburku, na Základní
umělecké škole ve Varnsdorfu vyučoval hře na violu. Od roku 1998 byl
dirigentem Komorní filharmonie ve
Varnsdorfu. V posledních letech byl
členem Rumburského komorního
orchestru, kde hrál
na svoji milovanou
violu. Nelze snad
ani vyjmenovat, co
všechno Igor Heinz
během svého života dokázal, kolika
vystoupení, ať už
jako člen některého souboru či jako
dirigent, se zúčast-

nil. Nelze vyjmenovat ani všechna
místa u nás či v Německu, kde předvedl své umění. Chtěla bych jmenovitě zmínit jeho „Svatováclavskou
mši“, pravděpodobně nejznámější
a nejoblíbenější dílo tohoto umělce,
která slavila úspěch i v katedrále sv.
Víta v Praze a v Drážďanech.
Kromě hudby se věnoval i literatuře. Od dětství psal články, povídky a básně, které vycházely ve
slovenských časopisech. Povídkou
„Starec Gregor“ zvítězil v literární
soutěži. Už ve Šluknově napsal pohádky pro děti s názvem „Dobrou
noc, Pumpote“, kterou si lze zapůjčit v místní knihovně. V roce 2012
vydává Kruh přátel muzea Varnsdorf jeho pátrání po archívech ve
výpravné knize „Z hudební minulosti Šluknovska“, kde seznamuje
čtenáře s autory od středověku až
do roku 1830. O dva roky později
vychází toto dílo i v německém jazyce. Obě verze lze zakoupit v infocentru na zámku ve Šluknově.
Igor Heinz byl ale také rád dědečkem svým dvěma vnučkám – Johance a Sofince, a čas strávený
s nimi si užíval a také o nich rád
hovořil.
Jeho životní pouť se uzavřela nejen
nečekaně, ale i příliš brzy. Umírá ve
věku nedožitých sedmdesáti let ve
svém varnsdorfském bytě v neděli 4. ledna 2015. Svoji „Mši ke cti
sv. Máří Magdaleny“ bude muset
dokončit tam někde, odkud není
návratu.
Helga Hošková
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Na
slovíčko
s...
... s Mgr. Renatou Sochorovou
Od 1. června 2017 je již oficiálně ředitelkou Základní školy J. Vohradského ve Šluknově p. Mgr. Renata Sochorová. Vystřídala na této pozici
p. Mgr. Evu Hertlovou. Přestože nová paní ředitelka není pro Šluknováky
neznámou tváří, rozhodli jsme se položit jí pár otázek a v krátkosti ji tak
představit.
Jak dlouho působíte ve školství a konkrétně na ZŠ J. Vohradského?
Jaké předměty jsou „ ty Vaše“, co vyučujete?
Do školství jsem nastoupila hned po vysoké škole tj. v roce 1989. Tehdy
jsme se s manželem přistěhovali do Šluknova a začali jsme učit na zdejší
základní škole. Moje aprobace je matematika a chemie, ale v prvních letech
po nástupu na školu jsem učila i mnoho jiných předmětů, dle potřeby. Nyní
Foto: Renáta Parkmanová
však již dlouhou dobu učím pouze
chemii, protože dělám ještě výchova žáky více zaujme.
ného poradce a zástupkyni ředitele
Abychom na to získali prostředky
Narozena: v Děčíně 2. 6. 1966
a na matematiku mi již k mé lítosti
nad rámec příspěvku od státu a zřiVzdělání: Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem obor učitelství na
nezbývají volné hodiny.
zovatele, chystáme do dalších let
základní a střední školy, aprobace matematika, chemie, Univerzita
Jste z těch, které si od dětství nebo
zapojení školy do různých grantů
Karlova – studium výchovného poradenství, školského managemládí přály být paní učitelkou? Je
a projektů, abychom mohli čerpat
mentu
Vaše povolání splněným přáním?
i tzv. evropské peníze.
Stav: vdaná 28 let
Vždycky jsem chtěla pracovat s lidChceme zlepšit informovanost roManžel: Rudolf
mi, lákala mne také psychologie,
dičů i veřejnosti o aktivitách školy
Děti: Klára a Tadeáš
ale nakonec jsem se rozhodla pro
prostřednictvím webových stránek.
Zájmy, záliby, koníčky: cestování, turistika
učitelství. Musím říct, že svého rozNa přání rodičů budeme od září
Oblíbené jídlo: brambory na všechny způsoby
hodnutí nelituji, i když toto povolání
rozšiřovat využití webové aplikace
Oblíbený nápoj: káva
není nijak lehké. Vždy však potěší
Bakaláři, aby měli přístup k aktuálocenění od žáků, ať již těch současním informacím o žácích.
ných nebo těch, kteří se do školy vracejí zavzpomínat na „staré časy“.
V novém školním roce také otevřeme další oddělení školní družiny v nově
S jakými pocity jste přijala funkci ředitelky školy? Cítíte podporu ze zrekonstruovaných prostorech školní jídelny. Zároveň prodloužíme prostrany učitelského sboru a rodičů?
vozní dobu družiny do půl páté, čímž vyjdeme vstříc zaměstnaným rodiPřevládá hlavně pocit velké zodpovědnosti, vidina spousty práce. Bez čům.
podpory učitelského sboru a i ostatních zaměstnanců školy bych se o tuto Samozřejmě ve spolupráci se zřizovatelem budeme pokračovat v moderfunkci ani neucházela. Sám ředitel toho ve škole totiž mnoho nezmůže, po- nizaci budov. Doufám, že se postupně podaří dokončit výměnu oken na
kud se nemá při své práci o koho opřít.
hlavní budově. Je zpracovaný projekt na rekonstrukci učebny přírodopisu,
Mnoho rodičů, se kterými jsem se setkala, mne vyzývalo, abych se do kon- vybudování školního poradenského pracoviště, úpravu vstupu a sociálních
kurzu přihlásila, což mne v mém rozhodnutí přihlásit se, také utvrdilo. Za- zařízení na „malé škole“. Projekt je již podán, doufáme, že bude podpořen.
tím jsem se nesetkala se žádnými negativními reakcemi.
Jaký je Váš názor na současné školství. Jaké jsou nedostatky nebo naoS jakými představami a plány nastupujete do čela školy? Co byste chtě- pak klady současného školství?
la zlepšit, změnit, opustit nebo nově zavést...?
Současné školství prochází mnohými změnami, které však, bohužel často
Aby škola mohla naplnit své hlavní poslání, to je zajistit kvalitní vzdělání nejsou dobře připravené.
našich žáků, je k tomu zapotřebí zejména stabilní kvalifikovaný pedago- Všichni jsme zavaleni narůstající administrativou. Od září nás opět čekagický sbor. Mým cílem je vytvořit ve škole takové prostředí, ve kterém se jí nové změny školské legislativy, které ještě nejsou schválené a prováděcí
budou dobře cítit jak žáci, tak zaměstnanci.
předpisy nejsou hotové. V takové situaci se těžko plánuje další školní rok.
Ráda bych pokračovala ve vybavování školy moderními didaktickými po- Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů v profesním i osobním
můckami a projekční technikou. Výuka se s jejich použitím stává pestřejší životě.
(šti)

Provádí se rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Přemyslově ulici
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Děčínsku
plánovanou investiční akci roku
2017 – rekonstrukci kanalizace
v havarijním stavu a 125 let starého
inkrustovaného vodovodu ve Šluknově, v Přemyslově ulici.
Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku
je trvale v centru našeho zájmu. Z
letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj.
1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku
společnosti. V rámci této naší za-

hájené investiční akce ve Šluknově
budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, na které
je připojeno cca 55 obyvatel.“
V Přemyslově ulici je stávající kanalizace tvořena dvěma úseky z betonu
o vnitřním průměru 300 mm. Pocházejí z roku 1973. Jak prokázala
kamerová prohlídka, kanalizace je
ve velmi špatném až havarijním stavu – zkorodovaná nad 50 %, zdeformovaná, popraskaná, vykazuje díry
ve dně a chybějící dno, v důsledku
čehož vznikají kaverny. Hrozí zborcení stoky, jež je uložena v hloubce
do 2,7 m v komunikaci, v souběhu se

zatrubněným potokem, který obec
plánuje k rekonstrukci. V téže ulici
je veden také vodovod z litiny vnitřního průměru 80 mm. Inkrustovaný
řad z roku 1892 plánuje SVS vyměnit současně s kanalizací.
Pro rekonstrukci bude použito kameninové potrubí v délce 192,08
metrů. Pro vodovod bude použito
potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 90 mm.
K výměně potrubí dojde v souběhu v
otevřeném výkopu. Součástí stavby
je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce

revizních šachet a napojení na navazující stávající řady a stoky. Závěrem
stavby SVS dojde k obnově povrchů
v rozsahu dotčeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba
byla zahájena předáním staveniště 7. dubna 2017. Stavební práce
začaly a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do
pěti měsíců od předání staveniště,
tj. do 7. září 2017. Stavba SVS bude
provedena v koordinaci s investiční akcí města, plánovanou rekonstrukcí potoka a obnovou povrchů
bez zásahu do nové komunikace.
Mgr. Jiří Hladík
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Díla šluknovského umělce Miloslava Procházky Velké cestování
Výstava šluknovského umělce akademického malíře Miloslava Procházky byla ve Šluknovském zámku
otevřena v pátek 28. dubna 2017.
Umělec se narodil 9. října 1927
a oslavil by tak v letošním roce
90. narozeniny. Své dětství prožil
v Jižních Čechách a v Praze, kde
v letech 1943-1948 absolvoval studium na škole užitých umění, poté
se dále vzdělával u známého profesora Františka Muziky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Po
ukončených studiích přišel se svými rodiči do Šluknova.
Aby se mohl věnovat volné tvorbě, museli mít tehdy mladí umělci
hlavní zaměstnání, které mu poskytl STAP, závod na výrobu stuh
a prýmků ve Vilémově. Ve svém volnu se plně věnoval malování a jeho
obrazy se brzy začaly objevovat na
výstavách. V roce 1975 opustil vilémovský STAP a od té doby se plně

věnoval svému umění –
malířství, ke kterému později přidal broušení skla.
Tento umělec měl rád přírodu, což je na jeho akvarelech a temperách vidět.
S olejovými barvami pracoval málo, přesto jsou
i tato jeho díla nádherná.
Během své tvůrčí činnosti
spolupracoval s architekty,
aby svými obrazy, intarziemi a skleněnými vitrážemi
dotvářel interiéry např.
kulturních zařízení, smutečních síní apod.
Svá díla vystavoval po celých Čechách i v zahraničí. Spolupracoval
s Národní galerií v Praze, kde se
podílel na oceňování obrazů. Byl
předsedou umělecké komise Svazu
českých výtvarných umělců.
V roce 1992 otevřel v rodinném domě
na Rumburské ulici, kde poslední

světem ve dvou

léta žil a tvořil, galerii Miloslava.
Vážná nemoc ukončila jeho životní
pouť 8. srpna 2004.
Jeho obrazy a skleněné objekty, které ve Vás určitě naladí příjemnou
náladu, můžete shlédnout denně do
25. června 2017 v zámku.
Helga Hošková

Váš svatební den si zaslouží být výjimečný!
Svatební obřad na Šluknovském zámku takový je!
Nabízíme: Svatební obřady na hlavním sále zámku (reprezentativní obřadní sál s kapacitou až 80
osob) a na půdě, venkovní svatby v zasněžené zahradě, altánku nebo ve vyzdobeném party stanu,
možnost pronájmu dobových zámeckých expozic pro svatební fotografování, renesanční svatbu (oddávající jsou v dobových kostýmech), dále hudbu dle vlastního přání, parkování přímo před zámkem.
Více na www.mesto-sluknov.cz/ a také na MěÚ Šluknov (Království čp. 10) - matrika
pí Jana Galbavá, č. tel: 412 315 333.

V sobotu 20. května na Šluknovský
zámek zavítala dvojka super lidí.
Pohodáři Láďa Bezděk a Káťa Dvořáková, kdo by o nich neslyšel. Jsou
to rodáci z Krásné Lípy, kteří ve své
Škodovce objeli celý svět.
Ve Šluknovském zámku nám
opravdu živě vyprávěli o celé své
dobrodružné cestě. Fotky střídala
videa a my všichni se zatajeným
dechem sledovali jejich příběh. Dva
roky strávené v jednom autě, 50 navštívených zemí bez GPS navigace
a najetých 127 843 kilometrů, tak
zní celkový souhrn jejich dobrodružné cesty.
Během tří hodin na zámku, které
utekly jako voda, jsme měli všichni
možnost zažít jejich cestu. Místa,
o kterých mnozí z nás pouze sní,
jsme měli možnost spatřit alespoň
na fotografiích či na poutavých videích.
Láďa s Káťou přednáší po celé
České republice, takže kdo nestihl
zavítat k nám na zámek, určitě si je
najděte při jiné příležitosti a zažijte
s nimi ten jejich krásný cestovatelský příběh.
A pozor! Touhle cestou rozhodně
nekončí. A proč? Protože ,,Život se
musí užít, ne přežít“ (tak zní jejich
heslo).
Mgr. Andrea Přidalová

Rolnička baví své malé diváky již několik desítek let
Loutková přehlídka, která se uskutečnila o víkendu 13. – 14. 5., se nesla v duchu oslav kulatin souboru a určitě potěšila malé i velké diváky ze
Šluknovska. Koná se tradičně již od roku 1988 a programová nabídka byla
i letos pestrá. Vystoupily zde soubory z Liberce, Prahy, Nového Boru, Dolní Poustevny a Litoměřic. Malé diváky potěšilo klasické i netradiční pojetí
známých pohádek. Pohádku, která doslova sršela nápady a humorem, přivezlo Malé divadélko z Prahy manželů Novákových, kteří rozhodně nezapřou tradiční loutkářské kořeny a jejich pohádka o Sněhurce (pozn. red.:
zahraná v Domě kultury) byla ještě napínavější a humornější než jsme si
uměli představit.

Na snímcích Renáty Parkmanové vidíte účinkování divadélka z Prahy na
snímku vlevo v Domě kultury a také početné publikum.
Děkujeme Rolničce, že tady ve Šluknovském výběžku je, že se jejich 18 členů stále schází a vymýšlí, jak pobavit a zaujmout zdejší děti. Prostřednictvím takových přehlídek zprostředkovává zdejším divákům alespoň malý
náhled do světa českého loutkového divadla. Tak ať se jí daří i nadále!
Za všechny spokojené malé i velké diváky
Petra Štefanová
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Připravili jsme nové výstavy pro naše nejmenší
Velká, malá auta
V pátek 5. května jsme slavnostně otevřeli ve
2. patře našeho zámku výstavu od pana Švece.
Angličáky a Matchboxy zaplněné vitríny přivítaly na 40 lidí. Stovky autíček všech různých
druhů a typů, ať už klasické osobní, či veteránské, nebo i sportovní, taxi, policejní, hasičské i
nákladní sbíral pan Švec přes 50 let a dneska v
jeho nadšení pokračuje i jeho syn. Na výstavě
je připraven pro dětičky hrací koberec, omalovánky a tipovací soutěž. A jestli jste vernisáž
nestihli, tak nezoufejte, Angličáci u nás zaparkují až do 30. září.
Vstupné: 40 Kč/dospělí, 20 Kč/děti

Loutky v pohádkách
První vernisáž se uskutečnila v krásný den, a to na 1. máje. 1. máj – lásky
čas… A to, co Rolnička připravila pro nejmenší návštěvníky našeho zámku,
je rozhodně láskou protkané. Několik dní připravovali pohádkový ráj a při
slavnostní vernisáži přišla slíbená odměna. Téměř 100 návštěvníků dorazilo, aby je při jejich práci podpořilo a bylo to velice milé setkání. Ve dvou
místnostech se mohou ratolesti seznámit s mnoha loutkami z pohádek, vyzkoušet si divadelní kostýmy, ulovit rybu, postavit pohádkové puzzle nebo
se vyfotit s rekvizitami. I dospělí si však najdou to své, na výstavě je poutavě
zpracovaná historie celého loutkového souboru. Výstavu můžete vidět do
1. července – termín jsme cíleně prodloužili kvůli Zámeckým slavnostem.
Chceme, aby tuto krásnou výstavu mělo možnost spatřit co nejvíce lidí.
Vstupné: 20 Kč/osoba
Text a foto: Mgr. Andrea Přidalová

Všichni účastníci soutěže Šluknovský správňák zvítězili
V nedávné době proběhla ve Šluknově na zámku soutěž v první pomoci, které se mohli zúčastnit všichni zájemci. Dlouho jsme přemýšleli nad názvem a nakonec vznikl Správňák.
I když v dnešní době být správný člověk, ochoten pomoci druhému, se nenosí. Za podpory
města, sponzorů a všech dobrovolníků bylo po
městě připraveno několik stanovišť, na kterých
si děti mohly vyzkoušet pomoci druhému bez
pomůcek. Toto bylo cílem celé soutěže - umět
si poradit, když ta situace přijde a je jedno,
kdo se jak umístil, všichni jsou vítězové. Na
některých modelových situacích se dokonce
zapojili i kolemjdoucí. Například u Tesca paní

s epileptickým záchvatem upadla
na zem. Během celé soutěže se našli 3 kolemjdoucí, kteří se odhodlali
pomoci a dokonce zahodili tašky
s nákupem. Jsem rád, že můžeme
vychovávat děti, které se nestydí,
že jsou jiné. Že nemyslí jen na sebe
a ještě více mě těší, že za námi stojí
spousty lidí, kteří nám potichu pomáhají.
Český červený kříž MS Šluknov
Tel. 724355139
Email: ccksluknov@seznam.cz
Text a foto: Rudolf Seidl
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Střípky z místní organizace českého rybářského svazu Šluknov
Rybářské závody děti - Zlatá udice

Dětské rybářské závody pořádané naší organizací na Rožanském rybníku
ve Šluknově se konaly v sobotu 20. 5. 2017. Zúčastnily se jich děti ve věku
od 8 do 15 let, za přítomnosti svých rodičů, dědečků, babiček a vedoucích
kroužků - Mgr. Ivana Ganišinová, Pavel Ganišin a Marcel Bělik. Klasifikovalo se množství nachytaných ryb v centimetrech. Před vyhlášením výsledků se závodnici přesunuli k rybářské chatě, kde na ně čekalo občerstvení
a s velkou netrpělivostí vyčkávali na vyhlášení a udělení cen. Každý zúčastněný závodník si odnesl věcnou cenu. Celkem se zúčastnilo 16 dětí. Celá
akce se velice povedla a ceny, které byly rozdány, udělaly všem účastníkům
radost. Děkujeme všem, kdo pomohl tuto akci uspořádat a zároveň všem
zúčastněným za pomoc při pořádání závodů.

Výsledková listina
mladší žáci a předškoláci
1. Nepovím Ondřej - 273 cm
2. Kopecký Vojtěch - 188 cm
3. Kolonečná Bára - 175 cm

Ukliďme si Česko

Děti se zároveň zúčastnili akce „Ukliďme si Česko“. Úklid probíhal v okolí
rybníka Pazderák. Děkujeme všem za spoluúčast a za kladný vztah k přírodě.

Brigády
Po celý rok se za účasti šluknovských rybářů provádí tak zvané brigády.
Brigádnické hodiny je povinen odpracovat každý člen MO od 16 let do 65
let včetně. Od brigádnických poviností jsou osvobozeni děti do věku 15
let, důchodci nad 65 let, plně invalidní důchodci a ženy. V případě nesplnění stanoveného počtu brigádnických hodin je každý člen povinen tuto

Výsledková listina
starší žáci
1. Novák Martin - 502 cm
2. Skotnica Richard - 367 cm
3. Fryč Josef - 320 cm

povinnost nahradit finančně. Na těchto brigádách provádíme opravy hrází rybníků, výlovy chovných rybníků, vysazují se nové přírůstky, sečou se
travnaté plochy, letos se podařilo opravit zadní část chaty na hrázi rybníka.

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

INFORMACE, PLACENÁ INZERCE

Rybářský kroužek

Kroužek je určen pro děti základních škol, které mají zájem stát se mladým
rybářem. Kroužek probíhá po dobu školního roku v ZŠ J. Vohradského.

V kroužku jsou děti připravovány jak teoreticky, tak i prakticky. Výuka je
zaměřena především na znalosti o životě a anatomii ryb, dále na rybolovné

STRANA 9

Přinášíme Vám nové informace
z ordinace MUDr. Prejzka
Na přelomu května a června byla dokončena první etapa přestavby naší
ordinace. Ihned po příchodu Vás uvítá nová recepce, z níž se vydáte do čekárny a dále přímo k lékaři. U recepce se nachází nová infuzní místnost.
Proto již nebude třeba dojíždět na infuze do Rumburku, pacienti dostanou
své „kapačky“ v důstojném prostředí i u nás ve Šluknově.
Na léto plánujeme zrekonstruovat ordinaci lékaře a pracovnu sester. Přestavba omezí na dva týdny chod ordinace, ale výsledek Vás jistě potěší.
Určitě Vás zajímá, proč je někdy v čekárně hodně lidí a jindy zcela prázdno... Pomineme-li neodkladnou péči o akutního pacienta, která nesnese
odkladu, čeká se nejvíce na začátku ordinační doby lékaře, a to v odpoledních hodinách. Nejdéle si v čekárně posedíte, přijdete-li kolem půl jedné.
Nejméně se naopak čeká okolo deváté hodiny ráno a kolem 15. hodiny.

Od srpna nastoupí nová sestřička, jejíž hlavní činností bude návštěvní
služba. Bude nás dohromady sedm, dva lékaři a pět sester.
Každý pátek ve tři a v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne dochází do ordinace sestra na převazy, injekce a měření tlaku, na tzv. Holtera.
A jedna novinka - po domluvě s panem doktorem bychom chtěli od příštího
čísla pro Vás pacienty vždy několika slovy pohovořit o v současné době nejběžnějších chorobách. Příště to bude diabetes mellitus neboli úplavice cukrová, lidově zvaná cukrovka.
Přejeme Vám hezké léto, personál Vaší ordinace.
Víte, že před plánovaným odběrem krve na rozbor byste měli vypít zhruba
0,3 l neslazené tekutiny - neperlivé vody či hořkého čaje? Předejdete tak
falešně pozitivním (zvýšeným) výsledkům některých analytů, jako např.
kalia či glykémie. A že ke zvýšení glykémie může přispět taktéž vykouření
několika cigaret či vypití šálku kávy? Po přečtení výše uvedeného článku to
konstatoval primář oddělení klinické biochemie.
Text: MUDr. Vratislav Prejzek, Jiří Mikisch, foto: Jiří Mikisch

Redakce se tímto omlouvá p. Jiřímu Mikischovi
- u článku z minulého čísla Šluknovských novin s názvem
„Šluknovské ordinace budou sestěhovány dohromady“
nebyl zveřejněn jako autor textu a fotografie.

techniky a rybářský řád. Součástí výuky je i praktické procvičování rybolovu na rybníku Pazderák, kde se naše mládež učí pod dozorem vedoucích
rybolovným technikám. Kroužek je zakončen závěrečným testem a získáním rybářského lístku.
V případě zájmu o členství v naší organizaci je potřeba řadě vyplnit přihlášku za člena a tu předat některému členu výboru nebo se dostavit osobně na výborovou schůzi, která se koná každé první pracovní úterý v měsíci od 18 hodin na rybářské chalupě pod Šluknovským zámkem. Žádost
o členství bude projednána výborem MO na nejbližší schůzi. Děti do 15
let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.
Více informací se dozvíte na našich webových stránkách: http://mocrssluknov.webnode.cz
Pavlína Skopalová

SLŠ a SOŠ Šluknov

hledá pro své žáky ubytování

na školní rok 2017/18 (od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018).
Ubytování možné pro dva i více žáků.
Žáci mohou případně vypomoci s domácími pracemi,
s úklidem uhlí, dříví včetně jeho zpracování, apod.
Vaše nabídky zasílejte na adresu:
SLŠ a SOŠ Šluknov,
Ing. Robert Petroušek, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov,
tel. 602 178 563,
mail: petrousek@lesnicka-skola.cz
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Investiční akce: Co se staví a inovuje ve Šluknově
faltem. Ten byl odstraněn, až překvapivě velmi zachovalá kamenná dlažba
přeskládána a očištěna a vyrovnány uliční vpusti. Za velmi přívětivou cenu
tak bylo dosaženo zcela nového vzhledu této dlouhodobě zanedbané ulice.
Nutno poznamenat, že původně měla být ulice přeskládána celá (v rámci
akce měly být odstraněny všechny nerovnosti), nicméně vzhledem k plánované rekonstrukci kanalizace ze strany Severočeských vodovodů a ka-

Zakládání výtahové šachty na radnici
Delší zima v letošním roce trochu oddálila zahájení stavební sezony ve
městě, nicméně nyní jsme již ve fázi, kdy se naplno rozjela většina akcí,
které byly pro letošní rok v rozpočtu města schváleny. Nejvýznamnější
stavbou je probíhající rekonstrukce radnice, kde jsou v současné době před
dokončením rozsáhlé bourací práce a pomalu se začíná „tvořit“, přesněji
řečeno stavět – v tuto chvíli především výtahová šachta.

Prostory sekretariátu na radnici
Jak bylo v minulosti představiteli města přislíbeno, po dokončení úpravy
náměstí pokračujeme s opravami ulic směřujícími od náměstí dále do centra. Patrně v nejhorším stavu byla až do května ulice Smetanova, konkrétní
její zadní část, kdy byla původní žulová dlažba překryta popraskaným as-

Nový stav Smetanovy ulice

Dláždění hrázové cesty Pivovarského rybníka
nalizací by bylo nehospodárné vynakládat větší prostředky na komplexní
opravu, když bude ulice během následujících dvou let opětovně rozkopána. Stávající opravu tak prosím berte jako provizorní.
Po více než půl roce byla dokončena rekonstrukce Pivovarského rybníka,
která byla završena zřízením dlážděných cest po hrázi rybníka a podél kamenné zdi. Pevně věříme, že rybník a jeho okolí se stanou příjemnou oddechovou zónou logicky navazující na prostor zámeckého parku.
Nové fasády v letošním roce získají budovy MŠ Svojsíkova 352 (spodní budova) a Dům kultury (v letošním roce severní fasáda, v příštím roce snad
fasáda do náměstí) – práce na obou objektech již probíhají a měly by být
dokončeny v letních měsících.
Na jaře se nám podařilo projekčně připravit rekonstrukci hřbitova, která
po jednotlivých etapách bude probíhat zřejmě několik let. Letos ji zahajujeme úpravami horní části – zřízením parkoviště a stáním pro kontejnery
v Karlově ulici, vydlážděním příjezdové komunikace ke kapli, výstavbou
parkoviště a bezbariérového přístupu do kaple a kompletním odvodněním
nových ploch. V příštím roce bychom rádi pokračovali opravou samotné
kaple a následně úpravami v areálu hřbitova.
Významným zkrášlením prošla doposud nevyužitá část zahrady v MŠ Svojsíkova u loni opraveného zahradního domku. Ta byla na základě návrhu učitelek MŠ jako přírodní zahrada s pocitovým chodníkem, vrbovým tunelem
a keřovými bludišti, které dětičky dovedou k pěti bylinkovým záhonům.

Přírodní zahrada v MŠ Svojsíkova
Dvoustránku připravil: Mgr. Martin Chroust, ORŽP
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Park na Rumburské je po dvou letech práce dokončen

V květnu byla dokončena téměř dva roky trvající obnova parku na Rumburské ulici. Akce byla završena výsadbou bohatě kvetoucího záhonu ve
svahu pod okny a balkony panelových domů. Doufáme, že výsledný dojem
je nejen pro obyvatele lokality, ale i pro občany parkem procházející pozi-

tivní a rádi se v něm třeba na chvilku zdrží. Přikládáme několik fotografií
postupné proměny parku. Poděkování za realizaci patří zahradnickému
středisku firmy UNILES pod vedením Ing. Jitky Čadové. Projekt byl zhotoven dle návrhu Ing. Ivy Jaburkové.
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Kuchařčino okénko - zdravé doplňky z darů přírody
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.
Tentokrát jsme se rozhodli pokračovat v receptech na přípravu zdravých
nápojů a dezertu z darů přírody. Bylinky a jejich použití Vás zaujaly, tak
u tohoto tématu chvíli zůstaneme...

Jarní lahodné smoothie
Jaro už je pomalu za námi, čekáme
spíš na léto. Všichni cítíme, že naše
tělo se potřebuje pěkně očistit a dostat se po dlouhé zimě opět do formy. Lahodné smoothie Vám k tomu
pomůže. Zelené smoothie je pro
náš organismus velmi prospěšné
a o jeho výhodách by se dalo napsat
hodně. Ale důležité je především to,
že jarní smoothie i báječně chutná
a taky lákavě vypadá.
Možná se Vám zdá zvláštní pít
kopřivy, bršlici kozí nohu apod., ale
je zbytečné cokoliv odsuzovat před
tím, než to sami ochutnáte. Tak to
prostě zkuste.
Na smoothie budete potřebovat:
1 zralý banán, 1 vyzrálou sladkou hrušku, 15 malinkých stonků
kopřivy, 10 mladých lístků bršlice kozí nohy, pár kvítku fialek, sedmikrásek
apod. (především na ozdobu) a 2,5 dcl vody.
Postup: příprava je velmi jednoduchá a zabere Vám asi tak 2 minutky. Vše
umyjeme, očistíme a společně rozmixujeme. Nápoj nalijeme do skleničky,
pokud chcete, ozdobíte jarní květinkou. Důležité je, aby hruška byla opravdu zralá a sladká, dodá smoothie sladkou chuť. Nemáte-li doma sladkou
hrušku, můžete přidat jiné sladké ovoce. Pokud se smoothie začínáte,
klidně si přidejte i malinkou lžičku medu, sirupu agáve, javorového sirupu
apod., aby pro Vás chuť byla skutečně sladká, lahodná a Vy jste si pochutnali. Jedině pokud Vám bude smoothie chutnat, budete v jeho přípravě
a konzumaci pokračovat i nadále, a to je přesně to, k čemu Vás chceme
inspirovat.

Bazalkové smoothie
Věděli jste, že chuť bazalky se skvěle doplňuje s chutí žlutého melounu?
Mnozí si tuhle kombinaci nemohou vynachválit. Navíc se jedná o super vitamínovou bombu, která prostě našemu tělu bodne.
Ingredience: 10 lístků bazalky, čtvrtka žlutého melounu, perlivá voda (stačí i obyčejná kohoutková) a kapku citrónu. Vše rozmixujte a je hotovo.

Jahodovo-bazalkový čaj
chlazený nápoj
Ingredience na 1 litr nápoje: 1 polévková lžíce kvalitního sypaného černého čaje, hrst čerstvé bazalky, 10 jahod, led, 1 litr vody
Postup: Do čajové konvice dejte sypaný čaj a čerstvou bazalku. Čaj zalijte
horkou vodou a nechte 10 minut vyluhovat. Po 10 minutách čaj přeceďte
a nalijte jej do nádoby, ve které ho budete servírovat. Jahody překrojte napůl a vložte do čaje. Nakonec přidejte led a ozdobte bazalkou.

Bezový léčivý sirup
(nápoj našich babiček)
Tento recept na bezový sirup je již léta vyzkoušenou recepturou, kterou
můžeme jen doporučit. Zatím se nenašel nikdo, komu by nechutnal. Vyzkoušejte tento osvědčený recept i Vy. Raději než minerálky, sodovky či
limonády, si dejte léčivý nápoj našich babiček, který chutná i dětem. Sbíráme květy bezu černého, které jsou již rozkvetlé. Ideální je, když ještě nejsou rozkvetlé úplně všechny, ale téměř všechny. Důležitá je zralost květů,
vystihnout tu pravou chvíli není úplně jednoduché. Nejčastěji můžeme bez
černý v přírodě sbírat koncem května a v průběhu června.
Je možné jej používat v případě nachlazení, přidat si jej třeba do čaje, popř.
do sklenice vody, nebo jen tak na lžičku hned po ránu.
Používáme i ředěný ve vodě, i pro děti místo sodovky, minerálky, apod. jako
šťávu - je to určitě zdravější než šťávy z obchodu. Je velmi lahodný, chutný
a bylinky mu dodají skvělé aroma i chuť. Přidat můžete i jedlé květy, ovoce,
citrón apod. a mít tak skvělé osvěžení pro letní i jiné dny.
Ingredience: 1 litr převařené vody, cca 20 květenství bezu černého, 1 citrón, 1 kg cukru
Postup: Převaříme si vodu a necháme ji chladnout. Jdeme nasbírat květy
bezu. Je dobré vzít si s sebou nůžky a větší košík, květů je potřeba docela
dost. Opatrně trháme či stříháme celá květenství bezu. Obsahuje hodně
pylu a ten chceme zachovat, proto s květy manipulujeme opatrně. Doma
květy na chvíli rozložíme na čistý papír, plátno či na linku, aby z nich mohli
vylézt broučci. Potom květy bezu naskládáme do velké sklenice či hrnce,
přidáme nakrájený citrón bez kůry a zalijeme vychladlou převařenou vodou. Dáme do chladna, třeba do spíže či sklepa (do lednice je to zbytečné)
a necháme takto společně působit cca 24 hodin. Druhý den sterilizujeme
sklenice, ve kterých budeme bezový sirup uchovávat. Vodu a květy bezu
přecedíme přes plátno či plenu a dobře vymačkáme. Přidáme cukr a necháme jej na zdroji tepla rozpustit. Nevaříme, stačí nám cca 70-80°C. Jen minutku či dvě, déle není třeba. Přelijeme do sterilizovaných lahví ještě horké.
Do každé lahve dáme úplně nahoru alkohol – slivovici, rum, vodku apod.
Stačí jen nalít do víčka od lahve, tím ho také dezinfikujeme a potom obsah
víčka přelít do lahve. Alkohol se drží nahoře a zabrání kažení bezového sirupu. Lahve uzavřeme a necháme vychladit. Potom dáme do spíže či sklepa. Takto sirup vydrží i rok.

Panna Cotta s meduňkou a jahodami
Ingredience: 800 ml 30% smetany,
5 ks plátkové želatiny, 5 lžic cukru
krupice, hrstka čerstvé meduňky,
200 g jahod, lžíce třtinového cukru
(stačí i cukr krupice)
Postup: Do kastrolu vlijeme smetanu, přidáme cukr a vše promícháme, dokud se cukr nerozpustí.
Plátky želatiny vložíme do malého
množství studené vody, necháme
povolit, následně necháme okapat
a vložíme do smetany. V této fázi
nesmí teplota směsi přesáhnout
80°C, želatina by jinak ztratila svoje
schopnosti. Směs rozdělíme na dvě
poloviny. Do jedné přidáme na jemné kousky nasekanou (nastříhanou) meduňku. Do půlky hrníčku
od kávy vlijeme čirou směs, necháme chvíli vychladit a následně přidáme směs s meduňkou. Vše necháme
vychladit v lednici.
Očištěné jahody si nakrájíme na malé kousky a promícháme s třtinovým
cukrem a přidáme nastříhanou meduňku. Panna cottu vyklopíme na talíř,
ozdobíme jahodami s cukrem a dozdobíme snítkou meduňky.
(šti, net)
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Za kulturou bez placení Návštěvníci talk show
zaplnili sál DK
V knihovně probíhá 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.
Otázka na červen: 10. června 1942
za druhé světové války byla v rámci
heydrichiády německými nacisty
zcela vyhlazena obec v dnešním
Středočeském kraji, 20 km severozápadně od Prahy, v těsné blízkosti
Buštěhradu, poblíž Kladna.
Nejstarší zmínka o vsi pochází
z roku 1318. Ve vsi byly v roce 1932
evidovány tyto živnosti a obchody: 3 hostince, kolář, kovář, krejčí,
mlýn, obuvník, povozník, 8 rolníků,
3 obchody se smíšeným zbožím,
trafika, obchod s uhlím.
Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v r. 1942 byla obec v rámci represí vybrána nacistickým vedením
pro exemplární kolektivní trest. Vý-

běr byl v podstatě náhodný, podezření na spojení obyvatel s atentátem bylo jen záminkou a vycházelo
z nevýznamného a neprokázaného
podezření. Došlo ke srovnání obce,
čítající 104 domů s 503 obyvateli,
se zemí, obyvatelstvo bylo popraveno nebo odvlečeno do koncentračních táborů, menší část dětí byla
určena k poněmčení v Říši.
Po druhé světové válce se vrátilo
143 žen a po usilovném pátrání i 17
dětí. Po válce byl na místě zřízen
památník obětem s muzeem, připomínající tuto tragédii. Obec byla
obnovena o několik set metrů dále.
Znáte jméno této obce?
Správná odpověď na otázku
z května zněla: Zdeněk Troška.
Ze správných odpovědí byla vylosována ta od Josefa Těšíka z Rumburku, ten si také může vyzvednout
volnou vstupenku v městské knihově
nebo v domě kultury.
(šti)

Talk show se zajímavým a vtipným vyprávěním známé moderátorky Zuzany Bubílkové a italskými písněmi Andrea Andrei si nenechalo ujít více jak
padesát návštěvníků.

Duháci dokáží i prohrávat

Text a foto: Renáta Parkmanová

Na předposlední kolo Duhy jsem se 11. 5. 2017 vydala se žáky sedmého
ročníku do rumburské školy. Začali jsme během (400 m). Do té doby bylo
vše v naprostém pořádku. Bohužel, jen do doby, než jedna žákyně nemohla
dýchat. Říkala jsem si, to bude v pořádku, bylo to pro ni pouze náročné.
Bohužel, v pořádku to nebylo a žákyni musela odvézt záchranná služba.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat paní Parkmanové a Kamče za pomoc.
Také děkuji týmu z Chřibské, který nám nahradil chybějícího hráče v týmu.

Houbařská sezóna začíná

A teď už zpět k samotné soutěži. Náš tým získal poslední osmé místo.
Opravdu se moc snažili, ale jsou týmy, které jsou lepší než my. A my dokážeme prohrávat a přitom se radovat z důležitějších věcí. Třeba z toho,
že Kristýnka je již v pořádku.
Sabina Siváková

Na snímku hřib kovář (Boletus Erythropus) – celkem 25 ks nalezl p. Miroslav Traxler 25. května v okolí Šluknova.
Foto: Miroslav Traxler
Pokud se i Vy budete chtít pochlubit svými houbařskými úlovky, neváhejte
a zašlete nám své fotografie s aspoň krátkým popiskem.
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Srdečné blahopřání

Omluva a oprava vzpomínky

Už je to pěkná řádka let,
co my dva spolu brázdíme svět.
Když jsme si prstýnky z lásky dali,
úctu a věrnost slibovali.
Manželský slib dne 25. 6. jsme nevzali zpět
a je to dlouhých 40 let.
Mrázovi

Redakce se velice omlouvá paní Zelené za chybný text vzpomínky
v minulém čísle a uveřejňuje správné znění:
Dne 21. 4. 2017 tomu byly 2 roky, co nás navždy opustila
paní Jana Martincová.
S láskou vzpomínají vnučka Jana s rodinou.

Blahopřejeme k životnímu jubileu
70 let
pp. Kučera Bedřich
Janošková Marie
Adamcová Mária
Prokůpek Jan
Skotnica Pavel
75 let
pp. Svoboda Jaroslav
Bartoš Ferdinand
Formáčková Eva
Vocetka Pavel

Pietními akcemi vzpomínáme
významných činů minulosti

85 let
paní Pokorná Irena
86 let
paní Medňanská Mária
87 let
paní Houžvicová Marie
92 let
paní Pošustová Marta
94 let
paní Hejhalová Anežka

Přivítali jsme nové občánky
Jiříka Hajduka
Fabiana Rostislava Horvátha
Martínka Hugra

Adámka Siváka
Pepíčka Siváka
Petrušku Havlíčkovou

Vzpomínka

Pietními akcemi si občané Šluknovska připomněli 72. výročí ukončení 2. světové války. Život a práci českého učitele Josefa Vohradského, umučeného
gestapem, přiblížila před základní školou p. učitelka Mgr. Gabriela Krebsová.

Dne 1. června 2017 uplyne 25 let od úmrtí
pana Františka Zelenky,
starousedlíka z Nového Hraběcí.
Vy, kdo jste ho znali, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku.
Za celou rodinu
Květa Zelenková, manželka

Rozloučili jsme se s
panem Bohumilem Menčíkem
paní Janou Kadlecovou
paní Dorotou Menčíkovou

paní Jarmilou Zemanovou
paní Olgou Belákovou
panem Vladimírem Rezkem

Veřejná sbírka na opravu kaple svatého Jáchyma
Podle staré pověsti žil na kopci mezi Lobendavou a Lipovou oblíbený
poustevník Jáchym. Po jeho smrti měla na vrchu kopce vyrůst malá dřevěná kaplička. Ta však roku 1914 vyhořela a byla nahrazena novou zděnou
secesní kaplí. Stavba se sice dochovala do dnešních dnů, v období po druhé
světové válce však byla vykradena a silně poničena.
Římskokatolická farnost Lobendava spolu s obcemi Lipová, Lobendava
a neziskovou organizací Následovníci Ignaze Röslera, z. ú. připravují její
rekonstrukci. Pro získání dotací na záchranu kaple je však nutná finanční spoluúčast. Od 20. května 2017 proto probíhá veřejná sbírka. Pokud
máte možnost a chuť, můžete přispět na účet 277585064/0300 nebo po
dohodě do pokladničky. Za Vaše příspěvky předem děkujeme.
Pořadatel sbírky: Následovníci Ignaze Röslera, z. ú.
Sídlo: Mikulášovice 1102, Mikulášovice 407 79, Telefon: 777 955 649
nasledovnici.ir@email.cz, www.jachym.estranky.cz
Mgr. Petr Pánek

Věnec jsme položili i k památníku, který připomíná oběti z řad hasičů v Císařském. Na „Partyzánu“ jsme vzpomněli na zákeřně zastřeleného poručíka
v záloze a zpravodajského důstojníka Josefa Šindeláře a jeho řidiče vojína VlasText: Emília Procházková
timila Malinu. Čest jejich památce!

Foto: Miluše Kořínková
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Máme druhé místo na jiříkovské olympiádě
A samozřejmě jsme nezapomněli ani na naše maminky, kterým jsme k jejich svátku připravili malé pohlazení v podobě představení plných písniček, básniček, tanečků a společného tvoření. Nejedné mamince ukápla
slzička dojetí...

Jaro je v plném proudu a spolu s květnem přišlo i tolik námi očekávané
sluníčko. Vypravili jsme se na návštěvu k vodníkovi, se kterým jsme si zopakovali co patří do vody a co ne, kdo žije u vody i pod vodou. Společně
jsme se vydali na „lov“ vodních breberek. Mezi našimi úlovky bylo velké
Velkým úspěchem skončila účast našich deseti předškoláků, kteří již
podruhé reprezentovali naši školku na jiříkovských sportovních olympijských hrách, kde pro nás z 12-ti soutěžících školek vybojovali krásné 2. místo. Tímto jim ještě jednou moc gratulujeme!

množství pulců, jeden plavčík, pijavice a dokonce i chrostíci. Tímto jsme
splnili hlavní dubnový úkol za bludným kořenem, který jsme si zaznamenali do našeho měsíčníku. Květnovým úkolem bylo nasbírat pampelišky na
med a namalovat pampelišku pampeliškou. Med jsme vařili vloni, tak jsme
si vytvořili pampelišky a současně jsme navštívili svět včeliček, který také
již dobře známe.

Mockrát děkujeme manželům Misleyovým za opět nádherně připravenou
čarodějnickou merendu... za sousedy z Císařského Hana Janková.

Foto a text: Hana Princová
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Počasí na „Severní stopě“ bylo ideální
Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna uspořádal v sobotu
20. května 2017 41. ročník turistického pochodu Severní stopou.
Celý týden před „Stopou“ bylo teplé a slunečné počasí. Předpověď na
sobotu nebyla moc příznivá (bude
chladněji, zataženo a po dvanácté
déšť). V sobotu bylo opravdu chladněji a zataženo. Odpoledne se ale
vyjasnilo a oteplilo. Déšť se nekonal. Počasí bylo tedy pro turistiku
přímo ideální.
Letošní „Stopa“ měla opět velkou
účast – 1 590 účastníků.
Celková účast mohla být ještě vyšší, kdyby nedošlo v sobotu ráno
u Šluknova k technickému problému na železnici. Ze Šluknova do
Mikulášovic jela náhradní autobusová doprava. Došlo tedy k časovému zpoždění. Někteří turisté to

vzdali a do Poustevny nepřijeli.
Severní stopa neměla letos start
ve Velkém Šenově. Start byl pouze
v Dolní Poustevně v areálu turistické základny. Turisté si mohli vybrat
pěší trasy od 3 km do 25 km (celkem 6 tras).
Cyklisté absolvovali trasy od 6 km
do 32 km (celkem 3 trasy).
Turistickou atrakcí letošní „Stopy“
byla nově vyznačená žlutá turistická trasa z Dolní Poustevny do Německa na vrch Gerstenberg, kde
je Solný sloup. První kontrola byla
u lavičky se sochou Bílé paní.
Delší trasy navštívily vrch Unger
(rozhledna zde byla uzavřena).
Nejdelší trasa 25 km a cyklotrasa
32 km vedly přes rozhlednu na Götzinger Höhe (ta byla otevřena).
Většina účastníků prošla i kolem
kapličky na Markétě.
Na kontrolách obdrželi turisté za-

jímavá razítka - barevné kontrolní
etikety.
Na krátkých trasách byly pro děti
již tradičně připraveny soutěže
o bonbóny.
Zvláštní odměnu získaly malé děti,
které plnily podmínky akce „Toulavý kočárek“. Účastníci s kočárky
absolvovali krátké trasy 3, 5 a 8 km.
V cíli pochodu na Čtverci bylo opět
velmi rušno. Turisté přicházeli,
hrála kapela Srdíčko a hlavně bylo
spoustu času se potkávat se sousedy, kamarády a turisty nejen z Čech
a Moravy, ale i z Německa a Polska.
Všichni turisté obdrželi barevný
pamětní list a keramický suvenýr.
Zvláštní odměnu obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci.
K občerstvení byly připraveny párky z udírny, turistické steaky, pivo,
limo a sladkosti.
Hudební produkci zajistila country
kapela Srdíčko z Ústí n. Labem.
Účastníci si mohli zakoupit turistické suvenýry a výrobky z keramické dílny.
Statistika
Letošní „Stopy“ se zúčastnilo 1 590
účastníků a 90 pořadatelů, tedy
1 680 celkem.
Letošní ročník byl 6. nejúspěšnější
v historii pochodu.
Nevyšší účast byla v roce 2006 na
30. ročníku – 1 917 účastníků.
Druhá nejvyšší účast v roce 2008 na
32. ročníku – 1 805 účastníků.
Nejúspěšnější trasy
8 km - 482 účastníků
5 km - 328 účastníků
Z celkového počtu 1 590 účastníků

bylo 106 turistů z Německa a 12
z Polska.
Cyklistů jelo celkem 44. Dětí se zúčastnilo 488. Kočárků bylo asi 50.
O zdárný průběh pochodu se staralo 90 pořadatelů (25 dětí na kontrolách a hrách, 65 dospělých na startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší účastníci
1. Lukáš Vytlačil - 2 měsíce, 8 dnů 12 km ze Šluknova
2. Nikol Klásková - 2 měsíce, 8 dnů
- 5 km z Rumburka
3. Elen Bláhová - 3 měsíce, 18 dnů
- 5 km z Rumburka
Nejstarší účastníci
1. Jindřich Prokopius - 92 let, 4 měsíce -5 km z Litoměřic
2. Gerta Kokšalová - 92 let, 2 měsíce - 8 km z Mikulášovic
3. Hans Otto - 91 let, 4 měsíce 5 km z Dürrröhrsdorf-Dittersbachu
Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si zaslouží všichni pořadatelé, kteří
letošní Severní stopu zajišťovali.
Poděkování patří Městskému
úřadu v Dolní Poustevně, základní škole a všem sponzorům.
Informace a fotky z letošního a minulých ročníků SEVERNÍ STOPY
naleznete na www.severnistopou.cz.
Ing. Jaroslav Leksa
předseda KČT Dolní Poustevna

Senioři završili úspěšné studium promocí v aule České
zemědělské univerzity
Tisková zpráva MAS Český sever,
z. s., Varnsdorf, 25. května 2017
Konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku ve Varnsdorfu
je jedním z jedenácti podobných
zařízení v Ústeckém kraji, které poskytují osobám v seniorském věku
všeobecné, zájmové a neprofesní
vzdělávání na vysokoškolské úrovni.
Vzdělávací aktivity pro seniory jsou
zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, podporují rozvoj
osobnosti a reagují na měnící se životní a společenské podmínky.
Senioři v konzultačním středisku
ve Varnsdorfu, jehož provozovatelem je Místní akční skupina Český
sever, absolvovali v období let 2014
- 2017 šest semestrů s těmito téma-

ty: 1. semestr, téma Astronomie,
2. semestr, téma Lidské zdraví,
3. semestr, téma Čínská medicína,
4. semestr, téma Etika jako východisko z krize společnosti, 5. semestr, téma Evropské kulturní hodnoty
a 6. semestr, téma Genealogie.
Zpestřením studia byla exkurze
studentů VU3V do Botanické zahrady v Liberci v květnu 2015, která
tematicky navázala na právě ukončený semestr Čínská medicína.
Po splnění studijních podmínek,
tj. po úspěšném absolvování šesti seminářů, jsou účastníci VU3V
zváni na slavnostní promoci v Praze. Tak se stalo i v případě studentů
z řad seniorů z Konzultačního střediska ve Varnsdorfu, kteří ve čtvr-

tek 11. května 2017 převzali v aule
České zemědělské univerzity v Praze své diplomy o úspěšném studiu.
Cestu studentů na promoci v Praze,
ale i cestovní výlohy do Botanické zahrady v Liberci, bylo možné
uskutečnit díky finanční pomoci

z Grantu Města Varnsdorfu.
Zájemcům o studium, které se
opět rozeběhne koncem září 2017,
doporučujeme sledovat naše
stránky www.masceskysever.cz.
Irena Mencová
MAS Český sever, z. s.
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Očima Jiřího Raka: Nejvíce mne překvapil Jitrovník
V Rumburku vždy rád navštěvuji dobré známé – přítele M. N. s jeho milou
ženou J. Ve skromnosti sobě vlastní
nechtějí být jmenováni, tedy dobrá.
Při mých občasných návratech
z Uralu je návštěva jejich pohostinného domu a zahrady vždy pravým balzámem na duši. Například
v dubnu, kdy Rusko ještě pokrýval
sníh, u nich na zahradě již vše kvetlo. Připadal jsem si jako ve Středomoří, jen to moře chybělo, ale
vynikající káva a koláčky, jaké umí
jen J., zdůraznily atmosféru místa.
Skutečně jako v řecké taverně Populodopulos v Iraklionu na Krétě.
Před nedělní kávou si ale vždy s M.
dáme kratší či delší běh, většinou
tak na hodinku. M. je sportovec
a dá mi vždycky zabrat, většinou se
ale držím statečně, aspoň v první
polovině našeho běhu - ještě že se
k nim dostanu maximálně jednou
za dva měsíce.
Při těchto vesměs ranních bězích

Buky zářily jasnou zelení a ze svahů
se otevřely nádherné, mně dosud neznámé výhledy na Vlčí horu, Plešný,
Dymník, Jedlovou a Luž. Potom už
jsme lesními pěšinami sbíhali dolů
k německé hranici, horskými lesy
k Černému rybníku. Kout jako někde na Šumavě, z naší strany sem
prakticky nikdo nechodí, zato ze
Saska neustále proudí po místních

vycházkových stezkách davy místních i výletníků.
Běželi jsme pak přímo podél hraničních kamenů k východu, směrem na
Jiříkov, a pak opět do kopce, lesem
vzhůru na hřeben a po loukách do
Království. A potom, ještě po dlouhých pěti kilometrech, čekala teprve
ona již zmíněná ranní káva.
Ten den odpoledne jsem byl ještě se
skupinou přátel na Studenci a Jehle
u České Kamenice. Krásný velikonoční výlet, jen já jsem ve vlaku
cestou zpět nevěnoval pozornost
půvabům okolí Kytlic a Jedlové
a tvrdě usnul. Nic se nemá přehánět. Ranní běh a odpolední túra
udělaly svoje a zvítězily nad po zimě
oslabeným organismem. No řekněte sami: Copak se dá nepodlehnout
celodennímu pohybu na čerstvém
vzduchu našich hor, když předchozí dlouhou ruskou zimu si jen zvykáte na sibiřské mrazy?
Jiří Rak

ze a hrozilo uzavření. Změna pro
pivovar rovnající se zázraku přišla
v roce 1998, kdy vznikla společnost Pivovar Svijany s. r. o. a stala
se novým vlastníkem, po roce 2005
změna na Pivovar Svijany, a. s.
Díky usilovné práci a víře v tradiční
způsob vaření piva se pivovaru začalo dařit a dnes je v Jabloneckém
a Libereckém kraji nejsilnější prodávanou značkou. Průvodce nás seznámil s výrobou piva, za které získávají diplomy a poháry vystavené
v síni slávy. Po ukončení prohlídky
průvodci pro nás připravili ochutnávku piva a tím byl náš program
ve Svijanech ukončen.
Autobus nás zavezl do městečka
Malá Skála, kde ti, co se necítili
na strmý výstup, využili možnosti
posezení u kávy, zákusku, či pizzy
a ostatní se vydali vystoupat nejprve 50 schodů a poté lesní cestou došli na zříceninu Vranov-Pantheon,

největší skalní hrad v Česku. Po zaplacení vstupného jsme procházeli
značeným prohlídkovým okruhem,
který má 14 zastavení. Během procházky jsme si prohlédli pozůstatky
gotického hradu, pomníky a pamětní desky z období romantické
přestavby v 19. století, zasvěcené
slavným historickým osobnostem
a událostem. Pokochali jsme se pohledy do kraje z různých vyhlídek.
Bylo možno vystoupat až na nejvyšší skálu s vyhlídkou u Kříže, kterou
využili jen ti nejstatečnější z nás.
Povinné foto a již jsme pospíchali
zpět, abychom se stihli osvěžit po
namáhavém výstupu. Chvíle odpočinku a již jsme uháněli k domovu,
malá zastávka v nákupním centru,
nákup dobrot a ve 20 hodin jsme se
všichni, bez úhony a v dobré náladě, rozloučili a s příslibem dalšího
výletu rozešli do svých domovů.
Text a foto: Věra Šnajdrová

Foto: Renáta Parkmanová
jsem objevil doposud skryté půvaby blízkého i vzdálenějšího okolí
Rumburka. Je to trochu ostuda. Jak
člověk pořád navštěvuje České Švýcarsko nebo Lužické hory, pohříchu
zapomíná, co je k vidění za humny.
Nejvíce mne překvapil Jitrovník.
Běželi jsme přes Království vzhůru
po žlutě značené cestě k rozvalinám
tehdejší horské chaty pod vrcholem.

Šluknovští senioři na cestách
První zastávkou našeho putování byl
zámek Svijany. V roce 1345 založili
cisterciánští mniši z kláštera v Hradišti hospodářský dvůr, na kterém
v 16.století vařili pivo a pro svou potřebu chovali na okraji obce svině,
díky jim vznikl název obce Sviniany.
Rok 1564 - první zmínka o vaření
piva v pivovaru ve Svijanech. Majitelem se stal Jaroslav z Vartenberga
a jeho synové. Roku 1567 započala
stavba zámku, trvala11 let. Po jeho
smrti získal zámek i pivovar Jáchym
Ondřej Šlik. Ten nechal vyzdobit
rytířský sál renesančními malbami,
poději byly překryty jednoduchým
nátěrem. Znovu byly objeveny při
současné rekonstrukci. Zrestaurovány byly i malované erby rodů, znak
matky J. O. Šlika Anny ze Sunecku,
a jeho manželek, Anny z Kolowrat,
Anny ze Smiřica, Voršily z Oppensdorfu. Původní znak J. O. Šlika byl
odstraněn při přestavbě rytířského
sálu na kapli sv. Jana a sv. Pavla. Jáchym Ondřej Šlik byl první z 27 pánů
popraven 1621 na Staroměstském
náměstí a posmrtně mu byla ještě
useknuta ruka. Po jeho smrti získali
panství Valdštejnové a ti tu hospodařili do roku 1820. Poté koupili panství
Rohanové a bylo včleněno k sychrovskému panství, poté sloužilo jako sídlo vrchnostenskému úřadu a k ubytování úředníků. Poprvé se osudy
pivovaru a zámku rozešly.
Roku 1892 si sládek Antonín Kratochvíle pronajal od Rohanů pivo-

var a r. 1909 si ho dokonce koupil.
Důsledky hospodářské krize donutily vnuka majitele v roce 1939
k dražbě pivovaru a v té ho opět
získali Rohanové. Po roce 1945 byl
zámek i pivovar Rohanům zkonfiskován a znárodněn a od té doby
zámek chátral. V roce 2013 Pivovar
Svijany získal chátrající zámek a za
přispění grantu z EHP a Norských
fondů se ho povedlo zrekonstruovat. V průběhu rekonstrukce a archeologického průzkumu byly objeveny vzácné nálezy jako 3 000 let
stará bronzová jehlice nebo tajná
chodba v podzemí. Toto vše jsme se
dozvěděli od kastelána během prohlídky zámku, prohlédli expozici
archeologických nálezů, původní
i repliky různých nádob, obrazy
zámku před rekonstrukcí i nynější
podobu. Zastavili jsme se v kapli sv. Jana a sv. Pavla a obdivovali
malované erby a renesanční malby,
líbil se nám i barokní oltář a v navazující místnosti v nadživotní velikosti Ježíš na kříži.
Po dobrém obědě v Pivovarské restauraci a po menší pauze jsme se
vydali na prohlídku pivovaru. Ten
je jedním z nejstarších pivovarů
v Česku, založen byl už před rokem
1564. Po roce 1945 byl konfiskován
a posléze znárodněn. V roce 1990
vznikl s. p. Pivovary Vratislavice
nad Nisou, v r. 1997 je součástí
a. s. Pražské pivovary. Svijanský
pivovar se dostal do odbytové kri-
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Zrušili jsme hranice mezi
Královstvím a Šluknovem
Když se řeknou Hry bez hranic, většina z Vás si vzpomene na televizní soutěž, kde proti sobě bojovala družstva z různých evropských zemí. Česká
republika nikdy nechyběla a vedla si dobře. Nemusíte se bát, nic takového
se tu nedělo.
Naše hry bez hranic se konaly 7. 5. 2017 v Království. Šlo o branný závod
pro malé i velké. Ale ještě než si shrneme celý den, malé vysvětlení názvu.
Spousta z Vás se nás ptala, jaké hry Vás čekají a proč právě Hry bez hra-

Přehled počtu zúčastněný dle věkové kategorie - nejmladší účastníci:
1 rok – Jenda Mencl, Filípek Hrobár, Vládík Kašpar, školkou povinné: 66
dětí, žáci 1. stupně: 108 dětí, žáci 2. stupně: 31 dětí, 3 studenti, nejstarší
účastník: 61 let - Zbynďa Hrouda.
Nebojte, nezahálíme a už teď vymýšlíme, co vylepšíme, jaké nové disciplíny
si pro Vás nachystáme atd.

nic. Důvodů je hned několik – 1. ruší se tím pomyslná hranice mezi Královstvím a Šluknovem, 2. neexistuje věková hranice zúčastněných, 3. hry
nám neudávají žádný směr a za 4. spojila několik organizací Spolek Radost
dětem, Spolek Šluknovské Království a SDH Království - tudíž každý rok
mohou mít jinou podobu. A teď k samotným hrám.
Díky počasí se musela narychlo změnit trasa, protože ta původní byla dost
promáčená, a tak se její délka protáhla na 4 km. Podél trasy na Vás čekalo
12 stanovišť, přizpůsobené i pro ty nejmenší (skákání panáka, zatloukání
hřebíku, přeručkování lanové dráhy, hod granátem atd.). Start i cíl byl na
Konírně a také poslední 13. stanoviště – střelba ze vzduchovek. Po splnění

všech úkolů na každého čekala v cíli sladká odměna, buřt i limonáda. Tím
ale program rozhodně neskončil. Studenti Střední lesnické školy 2. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost si připravili ukázku výuky sebeobrany.
Celé odpoledne bylo pro děti připraveno dopravní hřiště, nechyběly dopravní značky, přechod pro chodce a celé bylo řízeno dopravními policisty.
Dále tu byla možnost vyzkoušet si první pomoc - umělé dýchání, ošetřit
menší poranění a prohlédnout si záchranný vůz. Vše bylo zakončeno ukázkou hasičského záchranného sboru Šluknov – vyproštění poraněné osoby
z auta, uhašení hořícího auta a na závěr nastříkání tolik oblíbené pěny.
A jaká že byla účast? Celkem 212 přihlášených dětí a dalších asi 30 dětí,
které neměly odvahu se přihlásit a nebo dorazily pozdě. Ale i na ty se myslelo s limonádou a buřtem. Celkovou vítězkou se stala Valerie Buriánová
– 13 let, která obdržela hlavní cenu a to poukázku v hodnotě 500 Kč do PC
obchodu - pěší zóna.

Cílem akce bylo odtrhnout Vás od televize, počítačů a trochu se nadýchat
čerstvého vzduchu, zasmát se, popovídat si s kamarády a strávit příjemné
odpoledne. Doufám, že i pro Vás bylo příjemné a sejdeme se znovu, buď na
Pohádkovém lese nebo na Rozloučení s létem.
Závěrem mi dovolte poděkovat našim sponzorům a 75 dobrovolníkům:
Město Šluknov, Spolek Šluknovské Království, Spolek Radost Dětem, Dopravní policie Rumburk, Městská policie Šluknov, Střední lesnická škola
– bezpečnostně právní činnost a sociální činnost, SDH Království, SDH
Šluknov, HZS Šluknov, Country Club Konírna – p. Petr Barcal, Restaurace Bohemia, PC obchod – pěší zóna, Gastro František Plch, Česká Spořitelna, TOPOS, SUS Šluknov, Potraviny D+S, Jiří Šach, Konrad Thomas,
Fotografům – Míra Hemerka a Dušan Blanár, Machovi Království, Emil
Sivák, Zdeněk Žebro ml., Hana Svatošová, Lenka Štolzová.
Výborné koláče nám upekly: Hedvika Flodrmanová, Věra Nepovímová, Jolana Siváková, Zdena Bouzková, Dana Zimmer, Martina Štefanová, Petra
Svatošová, Hanka Rychecká. I Vám všem patří velké DÍK!

Olga Petroschke za spolek Šluknovské Království a spolek Radost dětem
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Letos bude Šluknov plný sportovních událostí
Valná hromada SK Plaston
VH se konala v sobotu 13. května a byla mnohem obsáhlejší než obvykle.
18 delegátů ze všech oddílů vyslechlo zprávy o činnosti, úspěších či neúspěších v roce 2016, informace o získaných účelových dotacích z Ministerstva školství i Ústeckého kraje a jejich použití, i o příspěvcích na činnost od
Města Šluknov, společnosti Plaston CR a dalších sponzorů. Shodli se na
tom, že jak byl začátek roku 2016 neúspěšný a fotbalisté i kuželkáři sestoupili, závěr vše napravil a oba oddíly v nových soutěžích byly velmi úspěšné.
Potěšitelné je také to, že už nejen fotbalisté, ale i ostatní oddíly mají reprezentanty v mládežnických kategoriích.
VH se dál zabývala dílčími změnami stanov, které vyplynuly z praktické
činnosti SK, schválila vypracování směrnice pro hospodaření s vybavením
oddílů a schválila vznik nového oddílu tenisu. Nepříjemnou informací pro
všechny ale bylo, že žádost o dotaci z Ministerstva školství byla zamítnuta,
stejně jako obě žádosti o dotaci z Ústeckého kraje, které měly být použity
na odměny trenérům a na revitalizaci trávníku obou hřišť.
Přítomní přijali podnětná vystoupení místostarosty města Mgr. Rudolfa Sochora i zástupce společnosti SK Plaston CR Martina Hladíka, kteří
předložili několik návrhů na další možné aktivity SK Plaston ve vztahu
k městu a jeho občanům, i příspěvek Milana Bryndy z oddílu kopané v Lipové.
Ing. Milan Kořínek

Vznikl tenisový oddíl SK Plaston
Těsně před Valnou hromadou SK se na představitele klubu obrátili mluvčí
skupiny sportovců – tenistů - s požadavkem na založení tenisového oddílu
při SK Plaston. Jejich představa je taková, že budou hrát stejně jako dosud,
jenže organizovaně, navíc uspořádají nejméně dva amatérské turnaje pro
příchozí a začnou se cíleně starat o tenisové mládí. Zapojení do oficiální
soutěže zatím nepředpokládají. Od klubu očekávají administrativní zázemí a minimální finanční podporu, která bude spočívat např. v nákupu
míčků a drobného vybavení. Jako členové SK Plaston budou platit členské
příspěvky, budou se podílet na sportovních dnech pro veřejnost, které SK
plánuje v příští sezóně, a budou se věnovat novým zájemcům o tento sport.
Valná hromada po diskuzi záměr schválila a 13. května 2017 vznikl tenisový oddíl SK Plaston Šluknov. Společně s výkonným výborem SK provedou
nezbytné administrativní kroky k zaevidování nového subjektu v rámci
České unie sportu, proběhnou jednání s vedením Technických služeb
o podmínkách pronájmu a udržování kurtů a nový oddíl může pracovat.
Pro další zájemce jen uvádím, že mluvčími tenistů jsou Dušan Blanár
a Aleš Gall, kteří každému odpoví na dotazy k případnému členství a vysvětlí podmínky, za kterých je možné se zapojit.
Ing. Milan Kořínek

Úspěšné volejbalistky
Volejbalové družstvo žen SK Plaston hraje už několik let okresní soutěž.
Ročník 2016 – 2017 skočil před krátkou dobou a naše reprezentantky v něm
obsadily konečné druhé místo jen o jediný bod za vítěznou Českou Kamenicí.
Kromě oficiální soutěže volejbalisté každý rok v červnu pořádají Memoriál Jiřího Ducháče, na který přijíždí kolem padesátky volejbalistů z celého
výběžku. Naopak naši vyjíždějí na turnaje v Rumburku, Krásné Lípě nebo
v Mikulášovicích.
Celý volejbalový oddíl má 23 aktivních členů s věkovým průměrem 35 let.
K tréninkům se schází 2x týdně a to ve středu večer a v neděli dopoledne
buď v tělocvičně ZŠ, nebo na antukových kurtech stadionu. Využito je

i hřiště na plážový volejbal, kde se trénuje i třikrát týdně.
Volejbalový oddíl ale nežije jen sportem, už několik pokračování má Sportovní zábava v Domě kultury, do jejíž přípravy se společně se sportovci zapojují i Míša Novotná a další sponzoři. Takže poděkování patří nejen aktivním závodníkům, ale i těm, kteří jsou tzv. v pozadí – Františku Koňákovi,
Marice Ždánské, Jardovi Fráňovi a mnoha dalším.
Pokud chcete vědět víc, najděte si facebookové stránky „Volejbalový oddíl
Šluknov“, kde jsou výsledky zápasů, fotografie a další zajímavosti o této
aktivní partě.
Jaroslav Fráňa (ze zprávy pro valnou hromadu SK)

Kuželkáři dobře hrají
Členy oddílu kuželek SK Plaston Šluknov najdeme ve třech soutěžích. A-družstvo hraje divizi, B-družstvo krajskou soutěž Libereckého kraje, žáci
a dorostenky se objevují v okresních přeborech jednotlivců.
Áčko tvoří hráči bývalého B-mužstva, tři hráči družstva, které hrálo
III. ligu, a jedna dorostenka. Ve skončené divizní soutěži obsadili dobré
6. místo, přičemž správným krokem trenérů bylo zařazení nejmladší členky, která nejen sbírala zkušenosti, ale svými kvalitními výsledky pomohla
družstvu k zisku důležitých bodů, když porážela mnohem starší soupeře.
Béčko vyhrálo krajskou soutěž Libereckého kraje, do které bylo netypicky zařazeno. Tady zůstane i v příštím roce, protože dochází k reorganizaci
soutěží a sloučení několika dalších skupin. Mnoho družstev se ze soutěže
odhlašuje pro malý počet závodníků, své udělají i postupy nebo sestupy
z dalších stupňů soutěží. Jen pro zajímavost – v příštím ročníku bude vytvořena Interliga Česko – Slovensko.
Nejvíc radosti přinášejí ti nejmladší – dva mladší žáci, dvě starší žákyně a jedna dorostenka. Svůj úspěšný vstup do okresního přeboru zaznamenali mladší
žáci Lukáš Cvrkal ziskem 1. místa a Vít Krejčík 2. místem, v kategorii starších
žákyň zvítězila Zdeňka Jonášová, kategorii dorostu suverénně vyhrála Eliška
Marušáková. Všichni zaslouženě postoupili do krajských přeborů.
Krajský kuželkářský svaz organizoval Satelitní turnaj mládeže Ústeckého
kraje, který tvořilo deset turnajů, a jejich výsledky se sčítaly. V konečném
účtování po posledním turnaji v Teplicích naši mladí získali čtyři medaile:
Lukáš Cvrkal za druhé místo, Zdeňka Jonášová také za druhé a Klára Černochová za třetí místo. V soutěži dorostu získala stříbro Eliška Marušáková.
Tyto výsledky se projevily v nominacích do krajských reprezentačních výběrů. Zdeňka Jonášová pojede za Ústecký kraj na Májový turnaj do Pelhřimova a Eliška Marušáková na Vánoční turnaj do Rosic.
Všem kuželkářům děkujeme a přejeme hodně sportovních úspěchů.
Radek Marušák (ze zprávy pro VH SK Plaston)

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE





PRODÁM RODINNÝ DŮM směrem na Království, mezi továrnou Plaston a Topos, čp. 568, Šluknov. Cena dohodou. Tel. č. 606 502 005.
SKZ REALITY Rumburk, místní osvědčená realitní kancelář, www.skzreality.cz/reference-klienti, tel. 603 536 548.
GEPARD FINANCE Rumburk, nejvýhodnější hypotéka, www.gpf.cz/rumburk-snp, tel. 603 536 548.
DEKYPERI Rumburk (u nádraží), čistírna peří, nové přikrývky a polštáře, tel. 412 332 462.
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PLACENÁ INZERCE

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Půjčky

snadno a rychle
Nováková Ivana
602 420 366
POTRAVINY D+S, s. r. o.
náměstí Míru 1050, Šluknov

přijmou

do trvalého pracovního poměru

PRODAVAČKU - POKLADNÍ
pro dvousměnný provoz (ranní - odpolední)
výhodná délka směny: 7 hodin 15 minut
volné neděle a dvě soboty v měsíci
pro nevyučené v oboru je možnost zácviku
Kontakt na telefonu: 412 386 487
nebo přímo v prodejně.

SAMAT spol. s r.o. Jiřetín pod Jedlovou

Přijme zaměstnance na pozici:
zedník
montážník plastových oken a dveří
pomocný skladník
dělník do výroby

Nástup možný ihned, jednosměnný provoz,
řidičský průkaz výhodou.
Požadujeme slušné vystupování a jednání,
na pozici skladníka je nutný průkaz VZV.
Nabízíme firemní vzdělávání, dotované
stravování, možnost příspěvku na dopravu.

Info na tel. č. 604 212 315 pí. Vágnerová,
e-mail: simona.vagnerova@samat.cz

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
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