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Staré zastávky
najdou využití

Dvanácté Zámecké slavnosti ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2017 přilákaly do zámeckého parku tisíce návštěvníků z blízka i daleka. V průběhu nich starostka Šluknova Mgr. Eva Džumanová a tajemnice Ing. Bc. Ivana Lukešová pokřtily certifikát,
kterým byly Zámecké slavnosti jmenovány regionálním zážitkem. Podrobnosti na str. 9.
Foto: Petr Zápotocký

Město Šluknov vyměnilo zastávky
na autobusovém terminálu za nové.
Staré zastávky nebyly však zlikvidovány, ale budou i nadále využívány (foto na str. 17).
Jedna z nich bude tvořit turistický
přístřešek na krásné vyhlídce na
kopci Jitrovník. Turisté a návštěvníci odsud budou mít výhled od
kopce Klíč přes Jedlovou horu,
Dýmník, Vlčí Horu, Hrazený až po
německou rozhlednu „Princ Friedrich-August“ Baude. Naprosto
nový pohled se naskytne na město
Šluknov. Odbočka k vyhlídce je ještě před vysílačem a bude vyznačena
informační směrovkou.
Druhý přístřešek bude i nadále sloužit jako autobusová zastávka v Císařském naproti bývalé restauraci
„Nový soud“. Božena Naňáková

Vítězem mezinárodní soutěže psovodů
se stal Jiří Skotnica a jeho „parťák“ Far

Odbor služební kynologie Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje pořádal 30. května 2017 ve
Šluknově soutěž „O pohár vedoucího OSPP KŘP Ústeckého kraje“.
Účast na soutěži byla mezinárodní,
vedle šesti českých policejních psovodů soutěžilo i sedm psovodů z Německa. Soutěž probíhala ve čtyřech
disciplínách – poslušnost, vyhledávání pachatele v objektu, zajištění

pachatele v uzavřeném prostoru
a zadržení nebezpečného pachatele
na útěku. Rozhodčí pečlivě hodnotili výkony jednotlivých psů i policistů
ve všech disciplínách.
Celkovým vítězem soutěže se stal
p. Jiří Skotnica a jeho pes Far ze
Šluknova, který obdržel nejvyšší
počet bodů. Všechna vystoupení
psovodů a jejich psů byla skutečně
velmi pěkná a pro diváky zajímavá.
Za výkony všech soutěžících psů
je dlouhodobá a soustavná práce
psovodů. Právě psovodům nekončí pracovní doba úderem odpracovaných hodin, svou péči věnují
psím parťákům nepřetržitě. Svou
práci dělají nejen s profesionálním
nasazením, ale především s láskou, kterou ke svým psům chovají.
Odměnou je jim pak výkon, který
pes nejen při soutěži, ale zejmé-

na v práci při zásazích podá. Přeji
psovodům a jejich psům mnoho

úspěchů.
Text: Eva Džumanová

Foto: Bc. Lukáš Matula
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Snížení emisí

Napsali jste nám
Moje zkušenost s panem
MUDr. Prejzkem:
V předchozím čísle Šluknovských
novin (č. 6, červen 2017) uveřejnil pan Mgr. Hrabě své výhrady
k práci praktického lékaře pana
MUDr. Prejzka a vyzval čtenáře,
aby si udělali svůj úsudek na základě vlastních zkušeností. Udělal
jsem si jej tedy. A proto si svůj úsudek nenechávám jen pro sebe…
Také jsem bývalý pacient paní
MUDr. Strakové. Jednou se nám ve
škole, kde jsem působil ještě před
svým odchodem do důchodu, stalo, že nám jeden žák při vyučování
zkolaboval. Byla k němu přivolána
MUDr. Straková. Velmi se mi líbil
profesionální přístup, s jakým tehdy tento případ vyřešila. Po přestěhování do Šluknova jsem se proto
přihlásil k ní. Zvykl jsem si na způsob její práce a jako pacient jsem
s ní byl spokojen.

Byl jsem překvapen, když jsem
zase jednou potřeboval navštívit
praktického lékaře a zjistil, že její
praxi převzal pan MUDr. Prejzek.
K mému léčení přistupoval odlišně, způsobem, na který jsem nebyl
zvyklý. Například, když mě vyzval,
abych si krevní tlak měřil sám. Vysvětlil mi ale okolnosti, jaké při
tomto měření hrají roli – a to pro
mě nebylo těžké pochopit. Nejsem
sice lékař, ale jako přírodovědec
– biolog jsem mimo jiné pracoval
14 let ve zdravotnictví, v hygienické službě. A díky tomu jsem
leccos poznal a lecčemu porozuměl. Mohu potvrdit, že pan doktor
důkladně sleduje nejmodernější
poznatky lékařské vědy a skutečně
je také v rámci možností prakticky
využívá. Se způsobem jeho léčení
jsem naprosto spokojen. Stejně tak
jsem spokojen i s jeho přátelským
a vstřícným přístupem ke mně

jako k pacientovi. Milé a příjemné
(svým vystupováním – prováděnými zákroky to pochopitelně být
nemusí) jsou i sestřičky, které s ním
spolupracují. Dovedu si představit, že ne každému styl práce pana
MUDr. Prejzka „sedne“ a co je
horší, ne každý jej dovede pochopit. Vůbec nejhorší by ovšem bylo,
kdyby snad měl na nepochopení
doplácet. Jsem přesvědčen, že ve
skutečnosti můžeme být rádi, že má
naše město tak dobrého lékaře.
Mám ještě poznámku ke zpochybňovanému způsobu diagnostiky
a léčení. Je samozřejmě možné postupovat proti chorobě podle toho,
jak momentálně vypadá. Není ale
mnohem lepší postupovat proti ní
podle toho, jak se vyvíjí? A obzvlášť
pak proti tomu, čím hrozí? Snad je
lépe „chytat koně za uzdu, než za
ocas…“
RNDr. Miloš Plánský

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel
Provádět úkony v registru vozidel na
jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou
působností umožňuje majitelům
a provozovatelům motorových vozidel vládní novela zákona č. 56/2001
Sb.,o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, která
nabyla účinnosti 1. 6. 2017.
Mezi úkony v centrálním registru
vozidel, které lze učinit na kterémkoliv ORP patří změna vlastníka
nebo provozovatele registrovaného
vozidla, registrace nového či dovezeného auta, ztráta RZ, dokladů
k vozidlu, jeho umístění do depozitu, nahlášení zániku vozidla, ale
i žádost o registrační značku na
přání.
Vozidlo v depozitu ovšem půjde
opět uvést do provozu jenom na
stejném úřadě, kde došlo k jeho dočasnému vyřazení, protože majitel

nebo provozovatel zde má uloženy
registrační značky, které zde zůstávají uložené do té doby, než vozidlo
opět zprovozní.
Žádost o přidělení registrační značky
na přání půjde podat na jakémkoliv
úřadě. Samotné značky, ale budou
následně připraveny k vyzvednutí na
úřadě, kde byla podána žádost.
§ 8a) by měl pomoci vlastníkům
vozidla, kteří mají problém se zápisem změny do registru vozidel po
prodeji vozidla. Došlo-li ke změně
vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva
a dosavadní nebo nový vlastník
neposkytl potřebnou součinnost
pro podání společné žádosti o zápis
změny do 10 pracovních dnů, provede ORP zápis změny rovněž na
žádost dosavadního nebo nového
vlastníka vozidla. O podání žádosti

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím
se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne: 24. 7. 2017 od 7:00 do 17:00 hodin
v lokalitě: Království, Rožany, Šluknov
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven
pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením
dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz v záložce „Odstávky“ a následně také
rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

vyrozumí dosavadního nebo nového vlastníka vozidla, který žádost
nepodal a umožní mu se k žádosti
vyjádřit a současně jej vyzve k předložení dokladů od vozidla. Nepředložení dokladů ve stanovené lhůtě,
nebrání provedení zápisu změny
vlastníka silničního vozidla v registru. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností v takovém případě vydá
při zápisu nový technický průkaz
silničního vozidla.
Pokud jde o žádosti o vydání řidičského průkazu, jejich podání na
kterémkoliv úřadě s rozšířenou
působností má umožnit poslanecká
novela, která by měla být účinná od
1. 7. 2018 a která také navrhuje focení na úřadě.
Aby novela nabyla platnosti, musí
ji ještě projednat Senát a podepsat
prezident.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů,
včetně obalových, přispělo město
Šluknov ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. v roce 2016
ke zlepšení životního prostředí
a snížení „uhlíkové stopy“: CO2
ekv. 769, 553 tun, úspora energie:
13 905 363 MJ.
(Vypočteno na základě studie Posouzení systému sběru a recyklace
obalových odpadů z hlediska jejich
vlivu na životní prostředí 2016).
Božena Naňáková

Kraj dotuje
nemocnici
Za přispění krajské dotace Lužická nemocnice Rumburk obnovila nové signalizační zařízení
v ceně 331 540 Kč mezi pacientem
a sestrou PAVILONU II - interna.
Pacient má možnost si v případě
potřeby pomocí tlačítka umístěného u lůžka nebo mobilního tlačítka
umístěného v jeho dosahu přivolat
zdravotnický personál. Signalizační zařízení je dostupné nejen na
pokojích, ale také ze všech společných prostor a sociálních zařízení.
Pacienti tak mají možnost přivolat
si pomoc tam, kde ji potřebují. Systém funguje na principu radiového
signálu.
Dodavatel byl vybrán na základě
veřejné soutěže, díky které se podařilo cenu významně snížit. Z ušetřených peněz tak může nemocnice
pořídit další nutné zdravotnické
vybavení. Signalizační zařízení je
samozřejmě k dispozici také v PAVILONU II - chirurgie, kde je používán starší systém. Cílem je i obnova tohoto dorozumívacího zařízení.
Mgr. Erika Drahotová
manažerka kvality

Lužická nemocnice Rumburk

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Během léta bude omezen z důvodu čerpání
letních dovolených provoz některých ambulancí.

Standardně je v nemocnici v provozu
pohotovostní služba pro dospělé i děti.
Další aktuální informace k letnímu provozu najde
veřejnost na webových stránkách
http://www.nemrum.cz/cz/o-spolecnosti-aktuality.html
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Vážení a milí spoluobčané,
v červencovém čísle novin se vždy krátce věnuji zhodnocení Zámeckých slavností. Jsou největší kulturní akcí ve městě a svou pozornost si jistě zaslouží.
Zámecké slavnosti
Zámecké slavnosti se v letošním roce konaly již podvanácté. Každý rok
jsou Zámecké slavnosti věnovány určitému období, ty letošní se nesly
v duchu barokně – renesančního stylu. Je třeba podotknout, že vlastní akci
předchází několikaměsíční organizační přípravy, na kterých se podílí paní
tajemnice, Odbor kultury, Technické služby Šluknov, Informační centrum.
Kompletní organizace takové akce není opravdu jednoduchá, je třeba myslet na zázemí v parku pro návštěvníky, pro personál, pro umělce, pro stánkový prodej. Dále zajistit dostatečný počet personálu, který pracuje v pokladnách, jako požární dozor, bezpečnostní služba, dále ti, kteří se starají
o úklid v průběhu slavností. Co se předem zajistit opravdu nedá, je počasí.
Každá venkovní akce je vždy tak trochu „sázkou do loterie“, zda budou
klimatické podmínky příznivé, či nikoli. A od toho je pochopitelně odvislá
i návštěvnost akce. A v letošním roce bylo počasí opravdu proměnlivé, přehnala se i nějaká přeháňka, ale musíme si přiznat, že mohlo být mnohem
hůře. Podstatné je, že se letošních slavností zúčastnilo značné množství lidí
a vynaložená práce a přípravy tak nevyšly nazmar. Program byl rozmanitý,
věřím tedy, že si každý našel to, co se mu líbilo. Kdo přilákal nejvyšší počet
lidí, byla jednoznačně skupina NO NAME, jejich vystoupení bylo opravdu
perfektní. Závěrečný ohňostroj byl úchvatný a byl důstojným zakončením
Zámeckých slavností. Dovolím si ještě jednou velmi poděkovat všem, kteří
se podíleli na organizaci a zajištění slavností, poděkování patří též agenturám Festive a Ma-Ja. Ve vzájemné spolupráci připravili pro všechny návštěvníky příjemné prostředí i zábavu.
12. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje
V květnu jsem se spolu s kolegy starosty zúčastnila společného setkání,
které proběhlo v Děčíně. Témata, kterým jsme se věnovali, byla dopravní
obslužnost a infrastruktura v Ústeckém kraji, dále jsme se věnovali otázkám ekonomickým, novému zákonu o rozpočtové odpovědnosti, přehledu
dotací včetně aktuálních výzev, nakládání s majetkem obcí a střetu zájmu
po novele, dopadu na představitele obcí. Dovolím si v krátkosti informo-
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vat o některých zajímavých skutečnostech, které přednášející podali. Krajský úřad má záměr zřídit
vlastní příspěvkovou organizaci Dopravní podnik Ústeckého kraje,
který by postupně, jak budou končit smlouvy se stávajícími dopravci, zajišťoval dopravu v kraji, nebo
v jeho částech. V našem kraji jsou
komunikace 2. a 3. třídy v délce
892 km. V roce 2016 bylo vyčleněno
krajským úřadem na opravu těchto
komunikací 600 mil. Kč, na rekonstrukci dalších komunikací dalších
120 mil. Kč. V roce 2017 je to pak
500 mil. Kč, kraj současně požádal o dotace ve výši 2 miliard Kč na
opravu komunikací 2. a 3. tříd. Krajský úřad skutečně věnuje svou pozornost i finanční prostředky do oprav komunikací i v našem výběžku, kde
budou práce pokračovat i v letošním roce. Pokud vyjedete do jiných krajů
naší republiky, jsou na tom s kvalitou komunikací mnohde podstatně hůře.
Je třeba skutečně uznat, že stav krajských komunikací v našem regionu se
za poslední 2 – 3 roky radikálně zlepšil. Dále jsme se věnovali dotacím. Zazněla kritická slova na stále se zvyšující administrativní zátěž při zpracování žádostí o dotace, nesmyslnost „zaseklých“ dotací, byrokracii, procesní
komplikace. Na jedné straně slýcháme z médií, jak naše republika pokulhává v čerpání evropských dotací, ale díky výše zmíněné byrokracii a podmínkám se tomu nelze vůbec divit. Zamyslí se nad tím konečně někdo? Je
vůbec vůle něco změnit? Domnívám se, že v nejbližší době nikoli.
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné letní dny, příjemné prožití dovolené, dostatek odpočinku někde u vody, v přírodě nebo třeba na zahrádce, zkrátka
tam, kde je Vám dobře. Ve městě se mezitím pilně pracuje, ale o tom Vás budu
informovat v příštím vydání Šluknovských novin.
Eva Džumanová

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 2. 10. 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 26. 9. 2017:
Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního
prostředí
Království 10, 407 77 Šluknov
tel. č. 412 315 315
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
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Co si počít s rumburskou nemocnicí?
Rumburská nemocnice je dlouhodobě v problémech a v posledních měsících se krize stupňuje. Již
před dvěma lety jsme se na setkání starostů Sdružení pro rozvoj Šluknovska snažili jednat se zástupci
Ústeckého kraje o možnosti převzetí odpovědnosti
za provoz rumburské nemocnice. Naplnit by tak
mohl Kraj (i stát) svou zákonnou povinnost zajištění
zdravotní péče v území.
Majitelem je ale město Rumburk, a tak na řadě byl a je jeho starosta
a zastupitelstvo. Příspěvky měst a obcí nemocnici v této situaci se zdály
být mnohým jako spíše nefunkční a nesystematické, ve své velikosti spíše symbolické. Spíše šlo o to využít podporu všech starostů při jednáních
s pojišťovnami, ministerstvem či Krajem. Ale…
Opakovaně jsem mluvil o vážnosti situace v poslední době s ministrem
zdravotnictví Ludvíkem v lednu, březnu a dubnu. A také s jeho náměstkem
pro ekonomiku a ředitelkou financování zdravotní péče. Psal jsem k tomu
i shrnující dopisy, abych problematiku připomínal. Jsme oblast s 55 tisíci
obyvateli, ze tří stran obklopená Německem a na jih oddělená pohořím,
což činí především v zimě vážné problémy s dostupností zdravotní péče.

I na to jsem upozorňoval již předešlého ministra Němečka.
Bohužel, v praxi nefungují proklamované výhody sjednocené Evropy. Ani po
27 letech od revoluce není v zásadě možné běžně využít zdravotnická zařízení
hned za hranicemi, např. na klinice v Sebnitz. I o toto jsem opakovaně žádal
tohoto i předešlého ministra. Zatím neúspěšně.
Vládnoucí garnitura dosáhla zrušení zdravotnických poplatků a jakoby tím
považovala zdravotnictví za vyřešené. Ale raději bych si jednou začas i připlatil,
jen kdyby něco fungovalo.
Ministr Ludvík byl v rumburské nemocnici před Velikonocemi. Hejtman
Ústeckého kraje byl pozván na jednání starostů Šluknovska, které se konalo 21. 4. 2017. Starostům vysvětlil, že Kraj opakovaně Rumburku nabídl převzetí nemocnice, zajištění investic a zdravotní péče, ale rozhodnout
o nemocnici musí vlastník (bohužel, starosta Rumburku na tomto jednání s hejtmanem chyběl, stejně jako při výjezdu ministra zdravotnictví do
Rumburku).
Situace je vážná a snad se Rumburští konečně nějak rozhoupou. Na radnici, na kraji i v Praze za zdravotnictví zodpovídají lidé ze stejné strany, tak by
se něco podařit mohlo.
Je pět minut po dvanácté!

Do dotačního řízení nezasahuji a nenesu žádnou zodpovědnost
Na kauze rozdělování dotací na ministerstvu školství je obecně vidět
ten systém - nesystém, který se nějak
tváří a opak dělá. Základní škola,
do které chodí dcera ministryně Valachové, a do které chodila i sama
ministryně, dostala na základě „nezávislého, objektivního a transparentního bodování“ nejvyšší možnou dotaci. Valachová striktně
popírá, že by udělení dotace jakkoliv
ovlivňovala, či že by věděla o tom, že
někdo na ministerstvu s dotacemi
manipuluje. Dle předpisů měla dotace udělovat nezávislá ministerská
komise podle předem určeného „objektivního“ bodování. „V žádném
případě jsem nezasahovala do dotačního řízení,“ řekla Valachová. „Ten
bodový systém platí po dobu, co jsem
já ve funkci, včetně kritérií“.
Ano, vždy se hraje na nezávislost
bodování, na objektivnost výběru,

na transparentnost procesů, že
jako rozhodují nezávislé ministerské komise, že nestranní úředníci
připravují podklady, nezávislí hodnotitelé hodnotí atd. Objektivnost
a nezávislost udělování dotací se
demonstruje složitými procedurami, do kterých zodpovědná osoba
jako nemůže vůbec zasahovat. Přímo. Na pozadí však běží neformální procesy přes neformální struktury, které naopak spočívají ve velmi
netransparentním ovlivňování všeho toho navenek transparentního,
ať už s vědomím zodpovědné osoby nebo bez jejího vědomí. Tento
systém má v sobě přitom dopředu
zabudovaný prostor pro alibi, aby,
pokud se na tuto manipulaci a navádění toků peněz tím „správným
směrem“ náhodou přijde, se mohlo
vždy říci, že nikdo, ani hlavní zodpovědná osoba, ani v zásadě nikdo

další nenese za nic zodpovědnost,
resp. se neví kdo. Že to je většinou
všechno cinknuté se dozvíme jen
tehdy, kdy kapacity policie umožní
nějakou dílčí kauzu sledovat a dokumentovat, jako např. v některých
programech ROP nebo nyní třeba
dotace MŠMT do sportu obecně.
Pokud nejvyšší zodpovědná osoba
není chycena přímo při činu – i když
ani 7 milionů v krabici od vína se nezdá být dostatečným důkazem, vždy
jí tento systém umožní říct - já do
dotačního řízení v žádném případě
nezasahuji, to probíhá mimo mě, za
to nenesu žádnou zodpovědnost.
Pokud chceme opravdu transparentnost, musí to být sama ministryně nebo ministr, kdo nakonec
rozhodne o tom, kdo dotace dostane a kdo ne. Musí si to umět obhájit
a musí nést za své rozhodnutí zodpovědnost, včetně toho, že neroz-

hodl v rozporu se střetem zájmů.
Jinak budeme stále svědky toho,
opět podle kapacit policie či nějakého „zájmu“, že v systému bude dále
docházet k ovlivňování hodnotitelů, ministerských komisí, podstrkování a dělání „správných věci“
všemi těmi anonymními desítkami
zapojených „nestranných“ úředníků, lobbistů, poradců a zodpovědná
osoba přitom zůstane vždy z obliga.
Protože to přeci všechno probíhá
mimo ni, nezávisle na ní. Chtějí mít
funkce, chtějí „vládnout“, ale nechtějí mít odpovědnost!
PS: Máme jako Krásná Lípa s tímto dotačním programem také své
zvláštní zkušenosti. Opět naši žádost
vyřadili za to, že nám prý chyběla
jedna příloha a napsali nám to za dva
měsíce. Co na tom, že danou přílohu
neměli v požadavcích, a že dle pravidel si mohli vyžádat doplnění …

Čím míň dělají, tím méně toho pokazí
Mnozí psali o tom, že politická krize
či pád vlády by byl špatný. Bylo by
prý ohroženo přijímání důležitých
zákonů, nefungovalo by řízení státních institucí, zastavilo by se čerpání
evropských dotací,… Podnikatelé
a další by neměli dlouhodobě jasné
podmínky… A podobné strašení.
Mohu Vás všechny ubezpečit, že
by se nic tak zásadního nestalo. Ty
hromady obsáhlých, stále novelizovaných a stále méně přehledných zákonů (a dalších a dalších
předpisů), by se alespoň přibrzdily. To, že se věci zjednodušují a že
je všichni potřebujeme, je, až na
výjimky, jen fabulace a předstírání

předkladatelů, tj. úředníků, dodavatelských firem a příslušného
ministra, kteří nám namlouvají,
jak je to pro nás potřebné a jak to
či ono pro nás zařídili. Řízení velké části státních institucí funguje
nezávisle na Vládě, někdy je to až
na škodu. Mnohé jiné stejně řízené
nejsou. Čerpání evropských fondů
je již nyní, čtvrtý rok plánovacího
období, minimální a provázeno
chaosem a zbytečnou administrací, takže těžko to může být horší.
Důležité projekty nejsou připraveny, na mnoho velkých investic
se neposkytují dotace vůbec, či
velmi složitě. Nevím, jak velká část

podnikatelů, ale určitě větší část by
byla ráda, kdyby státní úřady stále
neměnily iniciativně předpisy,
které v zásadě vždy vedou k další
a nepřehlednější administrativě.
A kdyby na chvilku ustaly. Nejinak
je tomu i ve veřejném sektoru – lékař či sestřička v nemocnici nemá
čas na pacienta, musí vyplňovat
papíry. Podobně učitelé, ředitelé
škol, starostové, mnozí nižší úředníci a další. Kolik vyplýtváme energie na nesmysly, na místo toho,
abychom něco tvořili. Marnost.
Možná to neradi slyšíte, ale lépe je,
když státní správa pracuje méně. Půl
roku nečinnosti vlády by nikomu ne-

uškodilo, alespoň by byl klid.
Věříte někdo, že v té snaze, získat co
největší preference, popularitu, volební úspěch, držet či shánět židle pro
sebe a kamarády, stihnou opravdu
něco dělat obecně užitečného?! Ne.
Čím míň toho budou dělat, tím míň
toho pokazí.
Opak je však pravdou - v poslanecké sněmovně, krize - nekrize, jedou
jak mašiny a schvalují jeden zákon
za druhým, bohužel.
Váš senátor Zbyněk Linhart
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Slavnost patronů města byla provázena úžasnou hudbou
Poslední neděli v červnu se tradičně konala slavnost patronů města – římských mučedníků Jana a Pavla, které si v roce 1758 volili občané města jako
svoji ochranu, a to v kostele Sv. Václava ve Šluknově. V úvodním slovu připomněl místostarosta Mgr. Sochor to, že v tomto čase lidé nejenom věřili
v Boha, ale také, že měli k sobě vzájemnou důvěru, která v dnešní době často
chybí. Popřál všem, aby tuto důvěru zase našli. Arciděkan Pavel Procházka

nového sboru z Grosspostwitz, trubači ze
Střední lesnické školy
Šluknov, varhanicí
Martinou Pavlasovou
a nádherným zpěvem
Ondry Pavlase. Koncert před kostelem
před začátkem mše
a následně po této mši
potěšil všechny návštěvníky. Děkujeme
všem, kteří se této slavnosti účastnili.
Text: Eva Habel
Foto: Josef Halada

rozvinul tuto myšlenku. Svatí Jan a Pavel jsou známi jako patroni počasí.
Musíme tedy myslet na klima a musíme si být vědomi toho, že za něj neseme také odpovědnost. A nejenom za meteorologické klima, ale také za klima
mezi námi. Žít tak, aby opět mohla ve společnosti vzniknout vzájemná důvěra. K tomu pan farář dával na konec mše požehnání celému městu.
Slavnostní mše byla doprovázena úžasnou hudbou hudebníky pozou-

Malí záchranáři měli napilno Cvičení SOS extreme 2017
Naši malí záchranáři se zúčastnili soutěže hlídek mladých zdravotníků,
kde se na start postavila dvě družstva za prví stupeň a dvě družstva za druhý stupeň. Našim starším se tolik nevedlo, obsadili 2. a 7. místo, kdežto
prckové překvapili všechny, když dosáhli na 2. a 1. místo. Jelikož máme
i děti školkového věku a mezi soutěžícími jsme byli nejmladší, tak je to ve-

liký úspěch. Jsem rád, že děti pomáhat druhým baví a jsou velmi dobrou
partou. Uvidíme, jak dopadneme na krajském kole. Děkujeme všem, co
nás podporují, hlavně městu Šluknov.
Text a foto: Rudolf Seidl, velitel
Český červený kříž MS Šluknov
Tel. 724355139, Email: ccksluknov@seznam.cz

už je za námi
Ve dnech 12. -14. 5 jsme se zúčastnili náročného cvičení SOS extreme 2017, které pořádá Asociace
dobrovolných záchranářů ČR. Své
síly a zkušenosti jsme si zde změřili
s profesionály a prakticky bez spánku jsme náročnou trat i dané výzvy
zvládli na dobrou. Kromě běžných
situací jsme byli povoláni k výjezdu
na tzv. špinavou bombu, kde bylo
zapotřebí spolupracovat s ostatními jednotkami a provést i následnou dekontaminaci. V konečném
hodnocení jsme tento ročník obsa-

dili 12. místo z 19 družstev. Pro nás
dobrý výsledek a nové zkušenosti.
Text a foto: Rudolf Seidl, velitel
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Na téma zdravotnictví: Tentokrát o cukrovce
Cukrovka (Diabetes mellitus) je jedno z nejrozšířenějších onemocnění
na světě. V ČR trpí cukrovkou odhadem 10% populace, nemalá část nemocných však o své nemoci neví, neboť jak se říká mezi lidmi: „cukrovka
nebolí“.

Proč a jak vzniká
Abychom pochopili, proč a jak nemoc vzniká, musíme si nejprve říci něco
o tom, jak naše tělo hospodaří s cukry. Cukry z potravy (glukóza) jsou
vstřebávány v tenkém střevě do krve, odkud následně putují do celého těla
k jednotlivým orgánům, které zásobují energií. Přebytečné cukry se poté
ukládají v játrech a svalech na zdroje pohotovostní energie nebo jsou přeměněny na tuky. Hladina cukru v krvi je přísně řízená hormonem inzulinem, který je produkován v buňkách slinivky břišní. Po jídle, kdy stoupá
hladina cukru v krvi, dochází také k vyplavení inzulínu, který zabezpečuje
vstup krevního cukru do buněk, čímž klesá hladina cukru v krvi.
Cukrovka je onemocnění, které je charakterizované vysokou hladinou glukózy v krvi – a to ze dvou důvodů – nedostatkem inzulínu či necitlivostí
tkání na inzulín (kdy hovoříme o tzv. inzulínové rezistenci). Nedostatek
inzulínu je typický především pro diabetiky 1. typu, kteří si tak musejí dodávat inzulín v injekční formě. U diabetiků 2. typu je v popředí především
inzulínová rezistence – jedná se o stav, kdy tělo inzulín vyprodukovat umí,
avšak tkáně jsou vůči němu netečné, čímž nedochází k příjmu glukózy do
buněk a hladina cukru v krvi neklesá. Časem i u těchto diabetiků může dojít k vyčerpání inzulínu s nutností aplikovat jej v injekcích. Existují i další
typy a podtypy diabetu, tyto však stejně jako diabetes 1. typu spadají plně
do péče diabetologa. V tomto článku se zaměříme na diabetes 2. typu, který je mnohonásobně častější a nemocné s tímto onemocněním sledujeme
také v naší ordinaci.
Normální hodnota glykémie u zdravého člověka je 3,6 – 5,6 mmol/l. Diagnóza diabetu je stanovena při nálezu glykémie nalačno nad 7,0 mmol/l
nebo při nálezu glykémie kdykoli v průběhu dne nad 11,1 mmol/l, pokud
však v tomto případě dotyčný trpí příznaky cukrovky. Hodnoty 5,6 - 6,9
mmol/l jsou označovány jako hraniční glykémie nalačno nebo-li prediabetes a je možno u nich provést tzv. orální glukózový toleranční test, kdy
pacient vypije roztok glukózy a po 1 až 2 hodinách je zjišťována aktuální
glykémie. I tyto osoby, které ještě nemají plně rozvinutou cukrovku, je však
nutné sledovat, neboť je u nich pravděpodobnost rozvoje cukrovky vyšší.

Příznaky, příčiny, komplikace
Příznaky: Nejtypičtější je žízeň, nadměrné močení, hubnutí a únava.
Mnohdy se však příznaky nerozvinou vůbec nebo se choroba projeví až
svými komplikacemi.
Diabetes mellitus 2. typu je součástí tzv. metabolického syndromu – jedná
se o skupinu chorob, které se vzhledem ke špatnému životnímu stylu populace vyskytují pospolu – patří sem obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka,
dna, porucha metabolismu tuků. Cukrovka 2. typu je tedy civilizační chorobou, při které hlavními příčinami je přejídání, nedostatek pohybu a obezita, kdy vzniká již výše zmíněná inzulinová rezistence. Tím se zásadně
liší od cukrovky 1. typu, která má autoimunitní podklad (imunitní systém
likviduje buňky produkující inzulín).
Než si povíme, jak se cukrovka léčí, je potřeba zmínit také komplikace
dlouhodobě neléčené či nedostatečně léčené cukrovky. Vysoká hladina cukru poškozuje především cévy. Ve velkých cévách urychluje proces
kornatění tepen (aterosklerózy), čímž přispívá ke vzniku infarktu, mrtvice
či ischemické choroby dolních končetin. Dále poškozuje drobné tepénky
oční sítnice, ledvin a nervů – mluvíme o diabetické retinopatii, nefropatii a neuropatii. Každý diabetik musí být min. 1x ročně vyšetřen očním
lékařem, zda se u něj nerozvíjí diabetická retinopatie, která může vést až
ke slepotě. Dále u nemocných sledujeme ledvinné funkce, metabolity dusíky a přítomnost bílkovin v moči, neboť můžeme včas zachytit diabetic-

ké poškození ledvin a zajistit sledování nefrologem. Nedostatečně léčena
cukrovka může ledviny poškodit natolik, že je nutno přistoupit k dialýze.
Příznaky diabetické neuropatie (poškození nervů) je především brnění,
mravenčení či snížená citlivost končetin, ale může se projevit třeba také
poruchou erekce u mužů. Kombinací poškození tepen a nervových vláken
cukrovkou vzniká tzv. diabetická noha, kdy vznikají na chodidle špatně se
hojící defekty kůže. Neléčená cukrovka může v některých případech vyústit až v gangrénu s nutností amputace dolních končetin.
Pacienti trpící cukrovkou jsou obecně také náchylnější k infekcím, zejména
infekcím močových cest, neboť přebytečná glukóza je vylučována ledvinami do moči, kde slouží jako živná půda pro bakterie. Velmi komplikovaně
se u diabetiků hojí rány.

Léčba je vždy komplexní...
... tzn. skládá se jak z režimových opatření, tak léčby farmakologické, nelze opomenout léčbu přidružených chorob, jako je např. vysoký krevní tlak
a vysoký cholesterol. U diabetiků 2. typu je důraz kladen na režimová opatření – diabetickou dietu (více si o ní povíme v některém z příštích čísel)
a dostatek pohybu – alespoň 5x týdně 30-40 minut aerobní aktivity (rychlá
chůze, běh, jízda na kole), redukce hmotnosti. Tato režimová opatření můžou přispět k výraznému poklesu inzulínové rezistence. Nestačí-li režimová opatření, je potřeba přistoupit k farmakologické léčbě (dle posledních
doporučení se zahajuje léčba ihned po zjištění diabetu) – lékem první volby je metformin, který snižuje inzulínovou rezistenci a u obézních přispívá
k redukci hmotnosti. Častým nežádoucím účinkem při novém nasazení je
průjmovitá stolice, která však u drtivé většiny pacientů po několika dnech
až týdnech odezní. Druhým nejčastěji užívaným lékem je glimepirid, jehož nevýhodou je, že může vyvolávat hypoglykémie – tedy nízkou hladinu
cukru v krvi. Tyto léky jsou až na výjimky dostupné ve formě tablet, proto
se diabetu 2. typu lidově říká „cukrovka na prášcích“ a tablety se odborně
nazývají perorální antidiabetika (zkratka PAD). Ani metformin, ani glimepirid nesmí užívat pacienti s těžkým onemocněním srdce, ledvin, jater či
plic. Další léky ze skupiny PAD smí předepisovat jen diabetolog, v současné době praktičtí lékaři intenzivně jednají o tom, aby byl předpis těchto
léků uvolněn i pro nás.
Léky ze skupiny PAD je nutno vysadit 48 hodin před plánovanou operací
v celkové anestezii nebo před kontrastním vyšetřením CT. Nestačí-li k dobré
kompenzaci diabetu PAD, přistupuje se k terapii inzulínem v různých režimech.
Diabetici 2. typu bez výše uvedených komplikací a všichni pacienti s poruchou glukózové tolerance (někdy označována jako prediabetes) mohou
být sledováni a léčeni v naší ordinaci. Každý nově zjištěný diabetik je poučen o dietě, režimových opatřeních a je vybaven průkazem diabetika. 4x
ročně u něj kontrolujeme glykémii nalačno a tzv. glykovaný hemoglobin
(HbA1c), který je ukazatelem stupně kompenzace diabetu. V naší ordinaci disponujeme přístrojem, který umožňuje jak stanovení glykémie, tak
HbA1c pouze z kapky krve z prstu, výsledek je znám do 10-15 minut (více
o těchto přístrojích se můžete dočíst na webových stránkách naší ordinace). Není tak nutno odebírat pokaždé žilní krev a chodit do ordinace za 1-2
dny pro výsledky. Pouze 1x do roka je nutný odběr krve dle platných doporučení, neboť zjišťujeme i hladinu cholesterolu a ledvinné funkce, k čemuž
slouží i vzorek moči. Diabetikům sledovaným v naší ordinaci dále 1x ročně
natáčíme EKG a stanovujeme ABI index k vyloučení ischemické choroby
dolních končetin (ucpávání cév). Jako výborně kompenzovaný diabetes
mellitus považujeme hodnoty HbA1c < 42 mmol/mol a lačnou glykémii
pod 6,0 mmol/l. U starších osob jsou cílové hodnoty benevolentnější.
Pojďme se tedy pokusit využít nadcházející letní počasí k tomu, abychom
se k těmto cílovým hodnotám přiblížili, či ještě lépe, abychom vzniku diabetu předešli.
MUDr. Petr Čechovič a MUDr. Vratislav Prejzek

č. tel.: 412 386 274
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže města Šluknova
a základní školy ve Šluknově ve sběru PET lahví
V kategorii žáků se nejlepší sběračkou stala Nikolka Zemanová ze 3. A.
Na druhém místě se umístila Natálka Gendráčová také ze 3. A. Třetí příčku
obsadil David Josef Zadina z 1. A. Čtvrtou pozici obsadila Terezka Matějková ze 3. A a na pátém místě se umístil Roman Zadina také ze 3 A. Žáci za
své roční snažení získali hodnotné ceny.

Výsledky 13. ročníku soutěže města Šluknova a Základní devítileté školy
J. Vohradského ve Šluknově ve sběru PET lahví byly vyhlášeny 8. června
2017 ve velkém sále Šluknovského zámku. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili, kromě žáků a učitelů školy, také zástupci města, svozové společnosti - Technických služeb Šluknov spol. s r. o. a obalové společnosti EKO-KOM a. s.
Svozová společnost, Technické služby Šluknov, spol. s r.o., dodala do soutěže 6 krásných dortů, vždy pro první tři umístěné v každé kategorii.
Děti v průběhu 13. ročníku soutěže přinesly do školy přes 155.457 kusů
PET lahví.
Všem blahopřejeme a zároveň děkujeme všem dětem, které se soutěže zúčastnily.
Božena Naňáková, ORŽP

Soutěž, již tradičně, probíhala ve dvou kategoriích. V kategorii tříd a v kategorii žáků. Nejvíce PET lahví přinesli do školy žáci třídy 3. A. Na dalších
místech se umístily třídy: 2. místo – 1. B, 3. místo – 5. C, 4. místo – 3. B,
5. místo – 1. A. Finanční výhry jsou nejčastěji používány jako příspěvek na
hezký školní výlet.
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Víte, jaké jablko se ne/kouše?
Přeci to od firmy Apple, která je bezesporu světovou jedničkou mezi IT
výrobci, ať už se jedná o výpočetní techniku, jako jsou počítače, notebooky, ale i přehrávače hudby, mobilní telefony a tablety. Firma byla založena
v roce 1976 a specializuje se na hardware a software. Nejznámějšími produkty jsou počítače Mac, kapesní počítače a MP3 přehrávače iPod, chytrý
telefon IPhone a tablet iPad, ale i hodinky Apple Watch.
Firmu Apple zná mnoho lidí, ale víte, kolik má prvenství? Byl to Apple, kdo
první do malé skříňky vměstnal počítač, kdo přišel s myší, kdo vymyslel
počítač s obrazovkou v jednom (iMac), kdo vymyslel jednoduchý hudební
přehrávač (iPod) a seznamem bychom mohli pokračovat dále a dále.
Zakladatelé Apple (Steve Jobs a Steve Wozniak) však neměli začátky jednoduché – aby se vůbec mohli pustit do výroby, museli prodat svůj majetek.
Ale vyplatilo se, dnes patří Apple mezi světové giganty. Za první vyrobené
počítače, kdy šlo ještě o „garážové“ modely, jsou dnes sběratelé ochotni dát
i milionové částky. Je navíc zajímavé sledovat vývoj Apple od počátku až do
současnosti.
Nenechte si proto ujít jedinečnou příležitost a přijďte se podívat na výstavu! Máte se na co těšit. Svou sbírku ve Šluknovském zámku představí
Bedřich a Pavel Malečkovi ze Slavkova u Brna, kteří sbírají produkty od
firmy Apple již od konce 90. let.

Počítače a ostatní produkty firmy Apple, od těch raných až po současné,
máte možnost spatřit na výstavě, která bude zahájena slavnostní vernisáží
v historických prostorách našeho Šluknovského zámku v neděli 9. července od 16.00 hodin. Nadále bude otevřena denně, včetně víkendů a to od
9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin a končit bude 30. září 2017.
Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti

Znáte krásy našeho města a jeho blízkého okolí?
Jestli ne, tak nezoufejte a vyrazte společně s námi na pěší výlety, které jsme
pro Vás připravili. Při oslavách výročí 60 let Klubu českých turistů ve Šluknově se zrodila v našich hlavách smělá myšlenka. Nabídnout všem, kdo by
měli zájem, možnost vyrazit s námi do okolí. Poznat krásná místa našeho
města, dozvědět se něco o jejich historii a strávit tak příjemné a pohodové
odpoledne. Pro všechny, kdo nechtějí sedět doma a dávají radši přednost
pohybu na čerstvém vzduchu, jsme vymysleli následující tři trasy, které
společně navštívíme.
Všechny tři pěší výlety předpokládají, že nám bude přát počasí. Jelikož nejsme omezeni žádnými dopravními prostředky, není třeba se na akci hlásit
předem a je zdarma. Nezapomeňte si vzít na nohy pohodlnou obuv a do
batohu svačinu.
Pro informace nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: 739 204 988
nebo e-mailu: pridalova@mesto-sluknov.cz.

Království
Druhý výlet jsme naplánovali na 20. srpna. Sejdeme se u Kostela sv.
Vavřince v Království ve 14.00 hodin. Objevovat budeme tentokrát krásy
Království, jeho Křížový vrch, Kapli Nejsvětější trojice a Kapličku Panny
Marie Bolestné. Pak se společně vrátíme zpět do Šluknova. Ujít bychom
měli maximálně 6 kilometrů.

Karlovo údolí
První výlet po krásách Šluknova proběhne v sobotu 29. července. Sraz
bude ve Šluknovském zámku ve 14.15 hodin. Tento čas jsme zvolili kvůli
spojům z okolních měst. Společně se vydáme do Karlova údolí, abychom
shlédli, jak se daří novým majitelům nelehký úkol vnést do Karlova údolí
život.
Dále naše kroky povedou přes Vlčici k dolu Schweidrich a zpět do Šluknova. Nečeká nás více než 5 km.

Rožany
Třetí výlet nás 16. září zavede do
Rožan. Sejdeme se společně ve
14.15 hodin ve Šluknovském zámku a naše kroky nás povedou ze
Šluknova do Rožan, kde se zastavíme u Kaple sv. Jana Křtitele na Královce a pohodovou cestou se zpět
vydáme do Šluknova. Cesta nebude
delší než 6 kilometrů.
Těšíme se na Vás.
Foto: Renáta Parkmanová
Na snímku vpravo Javorová brána
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Zámecké slavnosti jsou regionálním zážitkem

Již dvanáctým rokem se Vám vždy
poslední červnový víkend snažíme
zpříjemnit prázdniny našimi Zámeckými slavnostmi. Oslava je to
každý rok velkolepá. Zámecké slavnosti jsou regionální akcí, kterou
nenavštěvují jen Šluknováci, nýbrž
i lidé z dalekého okolí. A to hlavně
kvůli atmosféře, která na nich pa-

nuje, kvůli dobovému programu
a koncertům. A protože jsou akcí ve
výběžku naprosto ojedinělou, rozhodli jsme se ucházet o certifikát

regionální zážitku.
Výrobky, produkty a zážitky, které
pochází z oblasti Českosaského
Švýcarska, mají možnost ucházet

se o značku ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®.
Tato značka garantuje zejména
místní původ, vazbu na region, ale
také kvalitu a šetrnost k životnímu
prostředí.
24. května jsme tak obhajovali naše
Zámecké slavnosti před porotou.
Museli jsme ji přesvědčit, že Zámecké slavnosti jsou jedinečným
zážitkem, který má dopad na náš
region a stojí za to, mu značku udělit. A jak to dopadlo? Samozřejmě
skvěle, jsme hrdým nositelem nové
značky, kterou pokřtíme v rámci letošních Zámeckých slavností.
A tak Vás na ně srdečně zveme.

V hale zámku zazní barokní tóny loutny
Léto je v plném proudu, a proto
jsme se rozhodli využít vstupní halu
našeho zámku k prvnímu koncertu v těchto krásných renesančních
prostorách. Vstupní hala má vynikající akustiku a nevšimli jsme si
toho pouze my, nýbrž i pan Milan
Černý, který nás oslovil s nabídkou
uspořádání koncertu na loutnu.
Jeho nabídky jsme využili a 21. července od 19.00 hodin můžete načerpat barokní atmosféru u nás na
zámku.
Loutnista Milan Černý je absolventem Státní konzervatoře v Teplicích

v oboru klasická kytara. Hrou na
loutnu se začal zabývat v roce 1995,
první poznatky získal od anglického loutnisty Briana Wrighta a při
soukromé výuce s českým loutnistou Rudolfem Měřinským. Od té
doby navštívil spoustu kurzů pod
vedením lektorů z USA, Anglie,
Argentiny, Itálie a dalších. Spolupracuje jako hráč bassa continua
s několika barokními orchestry
z Čech, ale i z Dánska či Holandska.
Vedle orchestriální a komorní hry
se věnuje také publikační činnosti
zaměřené na hudební kulturu v ba-

rokním Duchcově a okolí.
Ve Šluknovském zámku uslyšíte barokní loutnu, která je kopií nástroje
podle originálu Johanna Christiana
Hoffmanna (Lipsko cca r. 1730).
Koncert Milana Černého – Barokní loutna – Mezi Prahou a Vídní je
anonymní hrou pro loutnu, kolem
roku 1700.
Věříme, že toto netradiční místo
přiláká mnohé z Vás, proto si svá
místa raději rezervujte v informačním centru v našem zámku.
Vstupné 100 Kč/osoba.
www.milancerny.webnode.cz

Oslavy šedesátého výročí
organizované turistiky
27. května jsme společně oslavili výročí 60 let založení organizované turistiky ve Šluknově. V ranních hodinách přicházeli první zájemci, kteří se
registrovali na různé druhy výletů. Zámecký park navštívilo necelých 200
zájemců. Pro ty, kdo ještě neabsolvovali novou prohlídku našeho zámku,
tak měli jedinečnou možnost. Poté přišlo na řadu slavnostní zahájení a návštěvníci se rozdělili každý dle svých zájmů na jednotlivé výlety.
Pěší trasu vedla paní Hošková po stopách opravených památek ze Šluknova do Císařského, přes Nové Hraběcí a zpět. Účastníci pěšího výletu si
symbolicky zavzpomínali na bratry Bienertovy a v Hraběcí se občerstvili
jejich tradiční svačinou, a to chlebem s tvarohem a bylinkovým čajem.
Trasa autobusem přiblížila návštěvníky do obce Kunratice, odkud se vydali
zdolat nejvyšší vrchol našeho okolí, a to Hrazený. Z Hrazeného pak příjemnou procházkou do obce Knížecí a Staré Hraběcí, kde čekal autobus, který
zavezl turisty zpět do Šluknova.
Kromě turistických výšlapů byla připravena i prohlídka Střední lesnické
školy a Střední odborné školy sociální Šluknov společně s prohlídkou kostela Sv. Václava s varhanní hudbou.
Na závěr oslav mohli návštěvníci zavítat do Domu kultury, kde pro ně byl
připraven kulturní program a občerstvení.

Víte, že...
…v informačním centru máte nově možnost zakoupit Rumburské noviny?

Za RIC dvoustranu připravila Mgr. Andrea Přidalová
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Po Šluknovsku již dvacet let putuje duhový pohár
XX. ročník soutěže Duha právě skončil a máme již vítěze. Stalo se jím
družstvo sedmáků ze ZŠ Varnsdorf, pod vedením p. uč. Petra Karmana.
Tato škola se jako první zapíše na nový putovní pohár, který pro nás vyrobí Skloluxus Mikulášovice a zároveň obdrží jeden malý, určený už jen pro
jejich vitrínku.

A právě fauna a flóra je rozhodujícím soutěžním kolem, které pro nás i letos připravil tým z lesnické školy, tentokrát pod vedením p. Davida Hlinky.
Počasí nám vyšlo, a tak klání mohlo být uskutečněno v arboretu v Kunraticích. Nejlepšími znalci naší přírody se stali žáci ze šenovské základní škoA co Duha je? Duha je všestranná soutěž pro osm základních škol Šluknovského výběžku, ve které žáci dokazují své znalosti a dovednosti po celý
školní rok. Náplň každého soutěžního kola je vždy jiná – atletika, cross,
plavání, bruslení, znalosti IT, dobrodružná cesta Pevností Boyard, výtvarné práce a také znalosti naší fauny a flóry.

ly, kterým toto vítězství pomohlo ke 2. místu v celkovém hodnocení. Naši
Šluknovští získali 5. místo v tomto ročníku Duhy.
Děkuji všem pedagogům a žákům za přátelskou atmosféru a fér jednání, za
spolupráci při bodování a hodnocení soutěže a p. Hlinkovi a jeho studentům za přípravu a uskutečnění poslední části soutěže v arboretu.
Text a foto: Renáta Parkmanová

Vojenští
veteráni
20. 6 .

Foto z různých akcí na: http://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/

Foto: Renáta Parkmanová
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Foto: Petr Zápotocký
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Je libo houstičku, rohlíček nebo límcovku s vejcem?
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.
A protože už jsou tu prázdniny a doba dovolených, dlouhých letních večerů, posezení s přáteli a grilovaček, rozhodli jsme se Vám nabídnout recepty na slané pečivo, které může jako příloha při grilování nebo pohoštění
dobře posloužit.

BRAMBOROVÉ HOUSTIČKY
Suroviny: 40 dkg brambor (starých, vařených ve slupce), 20 dkg polohrubé
mouky, mouka (na podsypávání), 2 lžičky prášku do pečiva, 10 dkg másla,
sůl, pálivá paprika (podle chuti – 1 lžičku soli, papriky 2), vejce (na potření),
sezamové semínko (na posypání), hrubá sůl (kdo má rád).
Postup: Brambory nastrouháme
najemno, přidáme změklé máslo, ostatní suroviny a zpracujeme.
Těsto rozdělíme na 14-16 kousků
a z každého kousku si vyválíme tři
válečky, které spleteme. Pomažeme vajíčkem, posypeme sezamem
a můžeme posypat i chilli kořením
nebo solí. Pečeme v předehřáté
troubě na 180°C asi 15 minut.

ROHLÍČKY
ZE ŠLEHAČKOVÉHO TĚSTA
Suroviny: 1/4 l šlehačky, 250 g másla nebo Hery, 1 vejce, špetka soli, 400 g
hladké mouky. Na sladkou náplň můžeme použít tvaroh, ořechy a na slanou náplň cokoli (třeba mletý salám, slanina, sýr, špenát...). Na obojí rohlíčky ještě potřebujeme vejce na potření.
Postup: Z mouky, Hery, šlehačky, špetky soli a vajíčka si vypracujeme těsto, které rozdělíme na 5 dílků. Z každého dílku vyválíme kolo a to nakrájíme na 8 dílků. Na širší část dáme náplň a zarolujeme. Dáme na plech,
potřeme vajíčkem a pečeme dorůžova.
(šti, net)

HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
Rostou! Už nám začaly růst jedlé druhy: čirůvka májovka, opeňka měnlivá,
choroš šupinatý, sírovec žlutooranžový, hřib kovář, límcovka vrásčitoprstenná.

HOUSTIČKY II.
Suroviny: 30 dkg hladké mouky, 5 dkg másla, 1 tučný měkký tvaroh, 1 prášek do pečiva, sůl, lžička cukru, lžička libovolného slaného koření, semínka
slunečnice, semínka dýně, sezam, 3 lžíce mléka.
Postup: Do hladké mouky vlijeme rozpuštěné máslo, měkký tvaroh, špetku cukru a sůl s ostatním kořením (grilovací, bylinkové máslo, zlaté kuře,
kari, provensálské atp.). Kdo nechce houstičky různě ochucené, může jen
osolit 2 lžičkami soli. Nakonec přidáme podle libosti různá semínka (opět
může být i bez nich). Na pomoučeném vále rukama propracujeme tužší nelepivé těsto a děláme malé bochánky – kulaté nebo podlouhlé. Nožem do
nich uděláme křížek nebo půlící čárku, potřeme mlékem a ozdobíme mákem, kmínem, hrubou solí atd. Pečeme v předehřáté troubě cca na 180°C
asi 20 – 30 minut podle velikosti a do zlaté barvy.

BRAMBOROVÉ ROHLÍČKY
NASLADKO I NASLANO
Suroviny: 300 g vařených brambor, 500 g polohrubé mouky, 110 g
moučkového cukru (lze bez cukru „naslano“, podle toho také náplň),
50 g másla nebo margarínu, 2 vejce, 180 ml mléka, 20 g droždí, špetka
soli, tvarohová náplň, maková, ořechová nebo jen marmeláda (libovolná slaná náplň).
Postup: Z části vlažného mléka, lžíce cukru, lžíce mouky a droždí připravíme kvásek a dáme ho na teplé místo vykynout. Studené vařené
brambory oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle. Do mísy
prosejeme mouku, přidáme cukr, 1 rozšlehané vejce a rozpuštěný tuk,
přilijeme vzešlý kvásek a dobře zpracujeme těsto a dáme ještě kynout.
Poté těsto rozválíme na plát silný cca půl centimetru. Nakrájíme na
trojúhelníky, které potřeme libovolnou náplní, stočíme do rohlíčků
a ihned přendáme na vymaštěný plech, kde necháme rohlíčky ještě
kynout. Nakonec je dobře potřeme rozšlehaným vejcem (podle typu
posypeme, osolíme hrubou solí atd.) a pečeme v předehřáté troubě při
170°C dozlatova.

30. 4. jsme uklízeli a odemykali
les. Jako každý rok jsme poseděli
u ohýnku, opékali buřtíky, vzpomínali na loňskou sezónu a kamarády, kteří dnes houbaří v nebeském
lese. Kulturní vložku nám zajistila Martička a její vnučka, které
nám zazpívaly půvabnou písničku
„V lese“:
V lese je krásně
jehličí voní
příroda prosí:
Nebuďte sloni.
My sloni nejsme
půjdeme tiše
co les nám dává
chcem vidět i slyšet
kdo v lese žije
a co v něm roste
chovejme se
jak zdvořilí hosté
příště až půjdem
do těch míst zase
zažijem pohodu
v pestré té kráse.

Ještě recept z límcovky vrásčitoprstenné, která právě teď roste většinou na mulčovací kůře.
Volská oka na límcovkách:
300 g límcovky vrásčitoprstenné,
50 g anglické slaniny, 20 g másla,
3 vejce, pažitka, sůl.
Na pánvičce usmažíme plátky slaniny, přisypeme nakrájené houby,
posolíme a ze všech stran dobře
osmažíme. Houby rozložíme na nahřátý talíř, na každou porci položíme na másle usmažené vaječné volské oko, které ozdobíme pažitkou.
Podáváme s bílým pečivem.
Poznámka: Od 15. července každou sobotu a neděli od 11 do 13
hodin bude otevřena bezplatná
houbařská poradna.
V minulém „Šluknováčku“ jsem
byl uveden jako nálezce a fotograf
snímku, kde byly vyfoceny hřiby
kováři. Omyl. Tato pocta patří p. Jiřímu Sukovi.
Text a foto: Miroslav Traxler
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Za kulturou Je dnešní mládež zkažená?
bez placení aneb Co jsem se naučil na základní škole

V knihovně probíhá soutěž, při které
lze získat volný lístek pro jednu osobu na jednu kulturní akci dle vlastního výběru – v kulturním domě nebo
ve Šluknovském zámku. Odpověď je
třeba odevzdat ve vstupní hale MK
do připravené krabice, nebo zaslat
mailem na adresu MK knihovna@
mesto-sluknov.cz.
Otázka na červenec: 26. července
1983 zaběhla v Mnichově bývalá československá atletka dodnes
platný světový rekord na 800 metrů, činí 1:53,28 minut.
Tato sportovkyně se narodila 26. ledna 1951 v Golčově Jeníkově, běhala
převážně na krátkých a středních
tratích. Je držitelkou současného
světového rekordu na 800 m. Tento
rekord oslavil již 33 let existence a je
tak vůbec nejdéle platným světovým
rekordem v oficiálních disciplínách
v historii ženské atletiky. Nyní se
věnuje zejména trenérské činnosti.
Svými výkony patří mezi nejlepší
světové, evropské, československé i
české atletky historie. 28. října 2013
ji prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.
Znáte jméno této vynikající atletky?
Správná odpověď na otázku z minulého čísla zní: Lidice
Ze správných odpovědí byla vylosována ta od p. Jaroslavy Štochlové ze Šluknova a ta si může
volnou vstupenku vyzvednout
v městské knihovně.
(šti)

Je bezesporným faktem, že společnost se vyvíjí a mění. U pomyslného kormidla společnosti se střídají
generace a udávají tak její směr.
Zatímco staré generace kormidlo
postupně opouštějí, předávají ho
generacím mladším a postupně
umírají, rodí se generace nové, které se ke kormidlu teprve blíží. Koloběh života, chcete-li.
O dnešní mladé generaci často
slýcháme, že nestojí za nic, že dřív
bylo všechno lepší. Znáte to: Ach ta
dnešní mládež....
Ale jak je na tom skutečně dnešní
generace? Je opravdu tak zkažená,
jak slýcháváme?
K zamyšlení nad tím mě přiměla
jedna slohová práce na obligátní
téma: Co jsem se naučil na základní škole. Zde máte úryvky z prací
naší šluknovské mládeže. Obrázek
si udělejte sami. Tak co? Je dnešní
mládež opravdu na tom tak špatně?
(úryvky jsou doslovnými citáty
z prací žáků devátých ročníků).
Co jsem se naučil na základní škole?
Naučil jsem se vstávat brzy ráno.
A taky rozesmát spolužáky, co měli
špatnou náladu. Samozřejmě mě
škola naučila i číst, psát a počítat
a spoustu jiných věcí, za které jsem
moc rád.
Pochopil jsem tu, že za lenost se
platí, sice jsem se tím nejdřív moc
netrápil, ale teď mě i mrzí, že jsem

to nebral moc vážně.
Na základní škole jsem se naučil
vyrovnat s porážkou, i s nečestnou
výhrou. Vyrovnat se s rozchody
i těžkými chvílemi. Naučil jsem se,
že není lehké být někde nový, ale
i to jsem nakonec zvládl. Stále se
učím dost nových věcí, některé jsou
snazší, některé těžší, ale všechno
má svůj čas.
Základní škola mě naučila přátelství, porozumění, spoléhání nejen
na sebe, ale i na ostatní. Naučila
jsem se, co to znamená mít opravdu
ráda. Že to znamená s tím člověkem
něco zažít, poznat ho zblízka, vidět
ho i z té špatné stránky a mít ho rád
takového, jaký je. Někdy se podívám na svoji třídu a řeknu si: „Jak
můžu mít TYHLE lidi ráda?“ A pak
si uvědomím, že právě s těmihle lidmi jsem prožila spoustu krásných
let a vím, že to byla zbytečná otázka.
Škola mě naučila, že se nemusím
spoléhat sama na sebe, ale že mi
ostatní mohou pomoct.
Naučila jsem se tu důvěře a kamarádství. Naučila jsem se tu věřit. Ve
školce jsem nebyla moc přátelská,
ale devět let mě naučilo, že kolektiv
je to nejlepší, co může být.
Naučila jsem se, že když něco chceme, musíme si to zasloužit, něco
pro to udělat. Všechny ty práce,
úkoly a testy nám dávali proto, protože nás připravovali na to, jaké to

bude jednou v práci.
Základní škola mě naučila, že ne
vždy si musím s každým padnout
do oka, že ne s každým si budu v životě rozumět. Ale i to, že když budu
mít nějaký problém, tak se najdou
lidé, kteří mně pomohou.
Naučila jsem se nebát vyjádřit své
názory, mluvit před lidmi. Naučila
jsem se, že lhát se nevyplácí, protože pravda nakonec vyjde najevo.
Naučila jsem se tu pomáhat ostatním, rozeznávat dobré lidi od zlých.
Naučila jsem se řešit problémy,
vycházet s lidmi, které nemusím,
změnit svoje chování, udělat si
legraci i ze sebe sama, pracovat
v týmu, nebát se kolektivu. Škola
mi dala do života vcelku dost zkušeností, jak obstát v životě nebo jak se
kde mám chovat. Vím, že tato škola
byla můj druhý domov.
Škola mě naučila se vypořádat
s různými překážkami. Takže z toho
vyplývá, že škola naučí ne jen to, co
je napsané v třídní knize.
Naučil jsem se tu, jaké je to být zamilovaný, jaké to je schytat ránu
od člověka, od kterého to nejméně
čekáte, naučil jsem se respektovat
druhé, vyjádřit svůj názor.
Škola mě naučila spolupráci a způsobu, jak se rozumně domluvit
s druhými a vyřešit spory.
(z prací žáků ZŠ J. Vohradského
sestavila Mgr. Alena Müllerová)

V Domově pro seniory jsou sportovně velice aktivní
Ve šluknovském domově pro seniory se snažíme o přípravu co nejpestřejšího kulturního programu a také využíváme nabídky jiných organizací a rádi
poměřujeme své síly s ostatními.
Přihlásili jsme se do Domova důchodců v Libochovicích, kde byl pořádán
již 10. Turnaj v šipkách, na který jsme se velice těšili. Za ,,šluknovské
družstvo“ soutěžili p. Hofrichter, p. Valeš a p. Hrouda. Výsledkem jejich
trénování a snažení bylo, navzdory vysoké konkurenci, krásné 3. místo.
Ještě jednou všem patří velká gratulace.
Další zábavný soutěžní den nás čekal v Ústí nad Labem v Domově pro seniory Severní Terasa, kde byly pořádány tradiční „Hrátky v klidu“. Soutěžilo se v těchto disciplínách: zámkování, kuželky, šůle, terč, věšák, vosičky
a camrál. V ,,hrátkách“ náš domov reprezentovali p. Volfová, p. Haplová,
p. Hofrichter, p. Valeš a p. Hrouda. Z jedenácti družstev jsme se umístili
na krásném 2. místě.
V červnu jsme dostali pozvání od ÚSP Brtníky na turnaj v pétanque. Tato
hra se u našich uživatelů těší velké oblibě, možná i proto se naši soutěžící ve složení p. Hofrichter, p. Rejman a p. Haplová umístili na krásném
1. místě. Za skvělou reprezentaci jim patří náš dík.
Na závěr bychom chtěli poděkovat panu Ing. Mgr. P. Andělovi a studentům SLŠ a SOŠS za vytvoření příjemné atmosféry při pálení čarodějnic.
Počasí se vyvedlo, nálada byla skvělá a společně jsme si zazpívali známé
písně. Dále pak patří poděkování šluknovské základní škole a mateřské
školce ve Svojsíkově ulici za krásné vystoupení ke Dni matek.

Všem přejeme hodně zdraví a bezstarostně prožité léto.
Ilona Kružíková, aktivizační pracovník
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Pozvánky za kulturou

Manželství uzavřeli

1. 7. - 31. 8. od 15.00 hodin - Prohlídka Lorety Rumburk pro děti - hravé
seznámení s loretánským příběhem, více na www.loretarumburk.cz
11. 7. od 20.00 hodin - Večerní prohlídky Lorety a kostela sv. Vavřince při svíčkách - Prohlídky lákají na prožitek varhanní hudby, duchovních
skladeb, ticha, tmy, svitu svíček a příběhů. Rezervace vhodná na tel. +420
604 555 922. Více www.loretarumburk.cz
16. 7. od 18.00 hodin -TRIO CONSORTIO - v krásnolipském kostele
sv. Máří Magdalény vystoupí Štěpánka Heřmánková – soprán, Miroslav
Laštovka - trubka pikola, Vladimír Roubal - varhany. Vstupné je dobrovolné.
22. 7. od 18.00 hodin - JIŘÍ STIVÍN - v kostele sv. Máří Magdalény v Krásné Lípě koná sólový koncert významného českého hudebníka, multiinstrumentalisty a skladatele Jiřího Stivína. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Ondřej Nevrlý a Tereza Vozňáková
Martin Borek a Anna Gabrišková
Martin Chábera
a Nikola Čermáková
Ladislav Šic a Petra Boušková
Rudolf Hentschel
a Simona Köglerová

Umělci z Čech, Evropy a Pacifiku
míří do Filipova
Již pojedenácté Vás Arte musica zve na mezinárodní hudební festival, který
se letos koná ve dnech 2. 7. až 27. 8. 2017 v poutní bazilice Panny Marie
ve Filipově. Svátek pro milovníky krásné hudby a především královského
nástroje přináší i letos jedinečné spektrum hudby pro obohacení prázdninových dnů.
Zahajovací koncert 2. 7. přivítal výrazného představitele současného hudebního života Radka Rejška. Je nejen varhaníkem a hráčem na zvonkohru v pražské Loretě, ale i vynikajícím trumpetistou. Jeho kolegyně
z českobudějovické konzervatoře Miroslava Svobodová osobitou formou
představila filipovské varhany tak, jak je neznáme.
Hluboké umělecké a duchovní zamyšlení nám připraví následující dva
koncerty. 9. 7. varhanní recitál profesora z drážďanské vysoké hudební
školy Martina Strohhäckera s jeho netradičním programem a 16. 7. světová špička ve hře na violu Jitka Hosprová s neméně významným varhaníkem Pavlem Svobodou.
Je až neuvěřitelné, že náš kraj navštíví umělec z Nového Zélandu. Představitel vzdálené Oceánie Martin Setchell usedne 23. 7. ve Filipově za nástroj
z roku 1888 postavený firmou Eule Bautzen s úmyslem představit varhanní interpretaci, která je charakteristická pro Tichomoří.
Protagonisté posledního červencového koncertu 30. 7. poněkud odlehčí
atmosféru horkého léta. Saxofonový virtuóz Roman Fojtíček a kutnohorský varhaník Michal Hanuš spolupracují na mnoha hudebních projektech
a jeden z nich představí právě ve Filipově.
O varhanní recitál se první srpnovou neděli 6. 8. postará vynikající francouzská varhanice, trvale žijící ve Švýcarsku, Aurore Baal. Na jedinečném
nástroji představí nejen hudbu francouzskou.
Harfu, housle a varhany rozezní 13. 8. Hedvika Mousa Bacha, Monika
Urbanová a Pavla Salvová.
Mladého herce Václava Jílka není nutné představovat. První angažmá získal v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Dnes působí v Divadle na Vinohradech
a hostuje na dalších významných divadelních scénách. Mimo divadelní
činnost je Václav Jílek velmi žádán u filmových a seriálových režisérů. Hrál
například v seriálu Doktoři z Počátků, Ach, ty vraždy!, Kriminálka Anděl,
nebo ve filmech Miluju Tě modře, Muži v naději, Román pro ženy a mnoha
dalších. V současné době je řazen k nejobsazovanějším mladým hercům
u nás. Ve Filipově nám 20. 8. za hudebního doprovodu varhanice Marie
Pochopové bude vyprávět filipovský příběh, který stál u vzniku tohoto
poutního chrámu.
Závěrečný koncert festivalu 27. 8. bude ozdoben přítomností charismatické Martiny Kociánové. Již během studií začala pracovat jako redaktorka
a moderátorka zpravodajství České televize. V roce 1994 začala moderovat
hlavní zpravodajskou relaci v TV Nova. Souběžně s touto profesí hostuje
jako pěvkyně v divadlech v Česku, koncertuje doma i v zahraničí a spolupracuje s mnoha hudebními tělesy. Ve Filipově se za doprovodu vynikajícího varhaníka Petra Čecha představí jako sopranistka.
Věříme, že Vás nabídka festivalových koncertů zaujala, přijdete navštívit
chrámové prostory filipovské baziliky, které poskytnou nejen uklidnění
a krásné zážitky, ale i cestu k naplnění nevšední hudbou.
Koncerty jsou každou prázdninovou neděli a začínají ve 14:00 hodin.

Rozloučili jsme se s
paní Marií Houžvicovou
panem Josefem Hyklem
panem Zdeňkem Kroupou

Vzpomínka
Tvé velké
srdce plné lásky
zůstane s námi,
ale scházíš
nám.
Dne 3. 7. 2017
uplynul rok
od úmrtí naší
milované
maminky Věry Jirků.
8. 7. 2017 by oslavila 74. narozeniny.
S láskou vzpomínají synové a dcery
s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Přivítali jsme nové
občánky
Aničku Kyjovskou
Jessicu Mikovou
Dominika Grundzu
Dominika Víta

Blahopřejeme
k životnímu jubileu
70 let
pp. Heřman Václav
Kusová Danuše
Pokorná Božena
Brettschneiderová Helena
Poborský Jiří
Svatoš Čeněk
Huml Pavel
75 let
pp. Müller Jindřich
Klingerová Oľga
80 let
pp. Mottlová Helena
85 let
paní Skřivánková Slávka
86 let
pp. Kroupa Miloslav
Plchová Anna
87 let
pan Diviš Stanislav
90 let
paní Sedláková Marie
98 let
paní Veselá Marie

Omluva
Omlouváme se touto cestou za
neuvedení všech jmen našich pekařek pro akci Hry bez hranic v posledním čísle Šluknovských novin
(Pozn. red.: Článek s názvem „Zrušili jsme hranice mezi Královstvím
a Šluknovem“).
Děkujeme za upečené koláče paní
Boženě Hanušové.
Olga Petroschke

Poděkování
Chtěla bych poděkovat firmě PLATON, spol. s r.o. Šluknov za finanční dar pro náš školní výlet, který
jsme uskutečnili dne 5. 6. 2017.
Naše cesta vedla do Doks, plavba
parníkem a ZOOPARK Berousek.
Vše bylo super. Chtěla bych zároveň pochválit děti, že byly poslušné
a chovaly se vzorně.
Mgr. Doris Halamková

Vážení čtenáři,
vzpomínky, blahopřání i poděkování jsou uveřejňovány zdarma.

Ceny inzerce platné od 07/2014
Ceny řádkové inzerce: první řádek 20 Kč, druhý a všechny další – á 10 Kč.
Ceny plošné inzerce:
		A4
Černobílá		
1.920,Barevná		
2.390,-

A5
960,1.115,-

A6
480,580,-

Vizitka
240,290,-

Sleva na černobílou/barevnou inzerci
Inzerce otištěná dvakrát: (černobílá/barevná) sleva 10%
		A4
Černobílá		
1.728,Celobarevná		
2.151,-

A5
864,1.035,-

A6
432,522,-

Vizitka
216,261,-

Inzerce otištěna třikrát a více (černobílá/barevná) sleva 17%
		A4

Černobílá		
Celobarevná		

1.594,1.984,-

A5
798,955,-

A6
399,482,-

Vizitka
199,241,-

Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH a schválila rada města Šluknova.
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Toto letí, toto letí, přiletěl k nám svátek dětí
a současně jsme v Doksech navštívili ZOO park, kde jsou ustájena cirkusová zvířata. Výlet se velmi vydařil, panovala radostná nálada, sluníčko nám
také přálo, všichni jsme byli moc spokojení.

Písničkou jsme zahájili soutěžní dopoledne na naší zahradě, kde děti uplatnily své dovednosti v jednotlivých soutěžních disciplínách. Prokázaly svou
fyzickou zdatnost při zdolávání překážkové dráhy, svou fantazii při skládání květinek z PET víček, svou zručnost při vázání uzlů a rozmotávání zamotaných ocásků a dalších aktivit, které všechny děti potěšily. Svátek dětí
jsme řádně oslavili, nechyběla ani odměna a malý dáreček.
A samozřejmě jsme se nezapomněli rozloučit s našimi budoucími školáky
a jejich rodiči, se kterými jsme se sešli na soutěžním odpoledni, které jsme
si všichni užili na naší zahradě. Všem předškolákům přejeme mnoho úspě-

Byli jsme se podívat za domácími zvířátky, poznávali jsme je podle zvuků
i podle charakteristických znaků.
Spolu s námořníky jsme se naučili mezinárodní volání o pomoc, umíme ho
rozluštit i v Morseově abecedě, umíme společnými silami zachránit tonoucího, namotat kotvu na lano a s mořskými pannami jsme dokázali zjistit,
které moře je od námořnických slzí nejslanější. Námořnický týden jsme
završili výletem na Máchovo jezero, po kterém jsme se plavili na parníku

chů a vždy je rádi uvidíme.
A teď už se těšíme každý na své prázdninové cesty, o kterých si budeme
vyprávět v září… A všem našim čtenářům i těm ostatním přejeme krásné
sluníčkové léto.

Foto a text: Hana Princová
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S turisty za malým poznáním šluknovské historie
Jednou z akcí při oslavách 60. výročí založení Klubu českých turistů byl
pěší výlet. Dvacet osm účastníků se vydalo od zámku směrem na Císařský. První zastávka byla u domu Bienertů, kde jsme si připomněli zásluhy
této rodiny o šluknovskou turistiku i onen hrůzný čin, při kterém Eduard
a František přišli o život. Pokračovali jsme dál podél potoka, zastavovali se
u rozkvetlých zahrádek a krásně upravených podstávkových domků. Netrvalo dlouho a minuli jsme železniční zastávku v Císařském a už jsme stáli
u nově opraveného Zeckelova kříže (na fotografii). Byly mezi námi i dvě
členky rodiny Zeckelů, kterým okolo ležící pozemky patřily, a tak jsme se
dozvěděli, že se u kříže zastavovali nejen poutníci, ale hlavně obchodníci,
kteří tudy nesli své zboží, aby si vyprosili Boží požehnání, aby jejich obchod
byl úspěšný a aby se vrátili zdrávi zpět domů. Vyprošovali si zde i dobrou
úrodu. I my jsme se u tohoto kříže zastavili a měli radost z krásného dne
a nádherné vyhlídky. A musím přiznat, že i nás toto místo fascinovalo.

Šlapali jsme dál, kolem nás rozkvetlé louky, sluníčko svítilo a ani jsme se
nenadáli a byli jsme v obci Nové Hraběcí. Obec vznikla v roce 1730 na místě poplužního dvora v Císařském, který jeho majitel hrabě Harrach nechal
zrušit a rozparcelovat. Protože už jedna obec se stejným názvem ve výběžku byla, bylo rozhodnuto, že ta původní, patřící k Lipové, dostane přízvisko
Staré a ta u Šluknova se bude jmenovat Nové Hraběcí. Když se roku 1736
začal v Křečanech stavět kostel, cítili se obyvatelé utiskováni, a tak odešli
do právě budovaného Hraběcího a tím se obec rychle rozrůstala. Lidé se
zde ponejvíce živili zemědělstvím, někteří docházeli do kamenolomu do

sousedního Sohlandu nebo do Rožan. V minulosti zde byli i tři obchodníci s plátnem a v podstávkových domech klapaly ruční tkalcovské stavy.
V osmi rybnících, z nichž jsme cestou viděli tři, se chovali kapři a pstruzi.
I pro zdejší obyvatele byla velmi důležitá škola. O první škole se píše v roce
1797. O sto let později byla postavena škola nová, která dnes slouží jako
obytný dům. Bohužel, na ní chybí věžička, ve které byl tehdy zvon, jehož
provaz visel ve třídě, a tak bylo pro učitele celkem jednoduché oznamovat
zvoněním začátek či konec vyučovací hodiny. Vedle školy se ještě zachoval
kříž a kruhový kámen s otvorem, ve kterém byla upevněna pumpa na vodu.
Škola se může pochlubit tím, že v ní vyučoval zprvu jako učitel, později
jako řídící Josef Fiedler, autor šluknovské kroniky. Roku 1867 si obyvatelé
postavili kapli, o rok později umístili do věžičky zvon, ulitý ve zvonařské
dílně v Klein Velce u Budyšína. Měli jsme radost, že tento Boží stánek je
opravený. Bylo by hezké, kdyby se do něj vrátil zvon, který před lety chtěli
ukrást nějací nenechavci. Naštěstí jej rodina Novákova, která bydlí nedaleko a která se o kapli starala, zachránila a je údajně uschován na šluknovské
faře. Protože obec neměla kostel ani faru, museli lidé docházet za církevními i občanskými záležitostmi do Šluknova. Zřejmě tak jsou její nebožtíci
pochovávání na hřbitově ve Šluknově.
Kdysi patřil k obci i Židovský vrch, na jehož vršku stál dřevěný větrný mlýn,
který v roce 1815 shořel zásahem blesku. V roce 1909 však obec vrch prodala za 10 000 korun městu Šluknovu. Důvod však neznáme. V roce 1913
byl do vesnice zaveden elektrický proud.
Zastavili jsme se také u památníku padlých v 1. světové válce, vysvěceného
za veliké slávy 10. září 1922 katechetou Kellnerem. Na jednom z pomníků lze číst 3x jméno Schäfer. Jednalo se o tři bratry, kteří v této válce přišli
o život. Šlo o prastrýce šluknovského rodáka a litoměřického kanovníka
Karla Havelky, jehož maminka z Nového Hraběcí pocházela. O devadesát
let později, přesně 26. 5. 2012, členové Svazu c. k. vojenských vysloužilců
zemí Koruny české pod vedením pana Milana Vašíčka památník opravili
a Karel Havelka, který je zde vždycky vítán, jej posvětil. Domů jsme se vraceli Resslovou ulicí, která se u žluté podstávky čp. 745 se sochou sedícího
Krista, křižuje s ulicí Budyšínskou, přešli koleje, prošli ulicí Na můstku,
kde stojí jediný, ale krásně udržovaný, podstávkový dům a za několik minut už jsme stáli opět před zámkem.
Nezbývalo, než se rozloučit. Měli jsme radost ze zdařilého výletu, pochutnali si na Bienertovské svačině (chléb s máslem a bylinkovým čajem), kterou pro účastníky připravily členky Spolku Němců a přátel německé kultury, který byl spolu s infocentrem organizátorem akce a domluvili se, že
v příštích měsících uspořádáme další výlety za poznáním okolí Šluknova.
Text a foto: Helga Hošková

Díky sponzorskému daru byl opraven náhrobek
rodiny Waldhauserů na šluknovském hřbitově

Anton Waldhauser se narodil
2. února 1784 ve Šluknově a vyučil se tkalcem. Kolem roku 1820
založil tkalcovskou dílnu a později
továrnu, ve které se tkaly výrobky
z bavlny a do které vstupovali po-

stupně další členové rodiny. Tento
významný podnik, který poskytoval práci až 300 lidem, vedla rodina až do roku 1946, kdy musel její
poslední majitel s rodinou nedobrovolně opustit svoji vlast a vše, co
si během let vybudovali. Usadili se
v německém Finsterwalde, kde Johann Alois Waldhauser až do své
smrti působil jako učitel na místní
odborné tkalcovské škole. Anton
Waldhauser, pohřbený v již zmiňovaném hrobě, byl v letech 1837
až 1840 a 1853 až 1867 starostou
Šluknova. Byl jmenován čestným
starostou a oceněn Zlatým křížem
za zásluhy. Zemřel krátce po svých
90. narozeninách 17. 2. 1874.
Kromě dalších členů rodiny Waldhauserů se stal hrob místem po-

sledního odpočinku i Heinrichu
Schützovi, manželovi dcery Antona Waldhausera Marie, který
byl učitelem na škole v Rožanech
a v letech 1867 až 1908 řídil pěvecký sbor děkanského kostela ve
Šluknově a vedl i místní hudební
školu. Zemřel 20. 3. 1908 v Praze
na následky operace a jeho tělo bylo
převezeno do Šluknova.
Vnuk Heinricha Schütze, jediný syn
jeho syna Heinricha, nar. 1870, žil
po 2. světové válce se svojí rodinou
v Rakousku, kde zpočátku učil na
gymnáziu ve Vídni. Později se stal
docentem na Pedagogickém institutu a profesorem na Učitelském
vzdělávacím ústavu též ve Vídni.
V roce 1950 se stal restaurátorem
a sochařem v klášteře Sv. kříže

a pracoval pro Ústav památkové
péče pro jižní Rakousko. Za své
vynikající práce byl několikrát
oceněn. Svému rodnému městu
Šluknovu daroval dřevěnou sochu
Krista v nadživotní velikosti, která
visí na zdi pod velkou kostelní věží
svatováclavského kostela. Jeho
nádherné figurky můžeme obdivovat o vánočním čase v kostelním
betlémě. Zemřel ve věku 93 let.
Kromě pana Kinského patří poděkování i panu Pavlovi Jiřenovi,
který odvedl jako vždy perfektní
práci. A nebyla to práce nejlehčí.
Náhrobek se skládá z několika částí a každá z nich musela nejdříve
zatvrdnout, aby mohl být umístěn
další díl.
Text a foto: Helga Hošková
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Přispěli jsme ke zkrášlení města
I v letošním roce přispěli členové
Spolku Němců a přátel německé
kultury ke zkrášlení města. Vypleli
a okopali záhonek u sochy sv. Antonína v Křečanské ulici u Domova
důchodců. Víte, že tomuto světci
jsou ve Šluknově věnovány tři sochy? Jedna stojí na mostě v ul. Edv.
Beneše, druhá v ul. T. G. Masaryka
a třetí je ta výše zmíněná. Vyčistili
jsme také prostranství kolem památníku padlých v 1. světové válce
v Novém Hraběcí, který před několika lety opravil Spolek vojenských
veteránů. Největší prací však bylo
opětovné vyčištění pozemku u sochy Ecce Homo u kašny v Císař-

ském. Celý plácek jsme opět zryli
a zbavili kořenů, navrch položili fólii a přikryli kůrou, kterou nám přivezly Technické služby Šluknov
a zaplatilo město. Bohužel, si největší nepřítel zahrádkářů – svlačec
– stále nachází skulinky, kudy pronikne napovrch. A tak to vypadá na
nekonečný boj.
Těší nás, že ve městě stále přibývají
zelená místa. Už jste si všimli např.
kvetoucího záhonu na svahu za
panelákem u nového parku v Rumburské ulici nebo barevných záhonů na malém náměstí či parčíku
v Království u kostela?
Prošli jste se po novém chodníčku

kolem rybníku pod zámkem?
Víte, že město upravuje plochu kolem kříže proti Kamenoprůmyslovým závodům v ul. T. G. Masaryka?
Byli jste se podívat na opravený Zekelův kříž nad železniční zastávkou
v Císařském?
A dalo by se pokračovat.
Bohužel, je ale ještě mezi námi stále dost lidí, kteří snad ani nechtějí
vidět hezké věci a neustále na něco
nadávají a přitom budou třeba neustále odhazovat papírky na zem
a neuklidí si ani před domem, ve
kterém bydlí. Je to smutné, ale lidé
si pod pojmem demokracie představují, že mohou všechno a nemu-

sí nic. A to je špatné. Ti pořádní to
nechápou.
Helga Hošková

Děti vyčistily studánku
V okolí města Šluknova se nachází mnoho studánek ať mezi domy, schovaných v trávě nebo v lese. S nápadem postarat se o jednu z nich, o tu na
Královce, přišli žáci Speciální základní školy a Praktické školy Šluknov,
respektive jejich paní učitelka Mgr. Iveta Laštůvková.

13. června se tedy vydali na výlet s jasným cílem, vyčistit studánku. Za tento hezký počin všem dětem i učitelkám děkujeme a budeme se těšit, vznikne-li z této akce tradice a žáci speciální základní školy se stanou „Patrony
studánky“. Fotky z této hezké akce přikládáme.
Božena Naňáková

Staré zastávky najdou využití

Zastávka na kopci Jitrovník s krásným výhledem do kraje.

Zastávka v Císařském.		

Foto: Božena Naňáková
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Rok vzniku KČT si letos připomeneme ještě několikrát
Vážení turističtí přátelé,
akce KČT Šluknov a města pod názvem „60 let organizované turistiky ve
Šluknově“ dne 27. 5. 2017 byla úspěšná. Také počasí nám přálo.

Krásné ranní uvítání z úst paní tajemnice Ivany Lukešové, pamětnice výletů s panem Bienertem, a pana ředitele SLŠ Rudolfa Sochora si vyslechla

více než stovka návštěvníků Šluknova.
Děkujeme za pozdrav i zástupci z ÚV KČT Petrovi Teringelovi a zástupci

ÚV ATOM Tomášovi Fúskovi.
Šluknovští trubači dodali slavnostní náladu a turisté se vydali na výlety
s panem Vyčítalem, s panem Jansou a s paní Hoškovou. Také setkání geocachingu bylo výjimečné, protože
Egon Wiesner nabídl nový odlov
v Severním království SK7. A desáté výročí soutěžení TÁTA, MÁMA
a JÁ si rodiče s dětmi připomněli
ve Starém Hraběcí při odpočinku
a ochutnávání domácích koláčků
od paní Poštové. Po zajímavé prohlídce lesnické školy pokračoval
program v domě kultury. Vystoupily šluknovské mažoretky se sólistkou Romanou Wiesnerovou,
loutkoherci zahráli šluknovskou
pověst pod vedením Jarky Jaburkové a malé zpěvačky s Jitkou nás
učily šluknovkou hymnu od Igora
Heinze. Pojedli jsme a občerstvovali za hudebního doprovodu pana Miloše Plánského a Mirka Novotného.
Celý den krásně moderoval znalec zdejšího kraje doktor Honza Eichler,
předseda krajského výboru Klubu českých turistů. Na oslavě nechybělo ani
poděkování šluknovským předsedům KČT a aktivním rodinám.
Hezké a užitečné turistické suvenýry, které jsme dlouho a s láskou vyráběli, budou účastníkům akci často připomínat. Finančně a nízkonákladově
jsme to zvládli a velice děkujeme
za příspěvek: firmě TOPOS, a. s.,
firmě MIVIO, s. r. o, panu Petru
Houdkovi a Hotelu u zeleného
stromu.
Na závěr jsme sečetli - 146 lidiček
všech věkových kategorií - pěších
turistů, mototuristů, cykloturistů
i kačerů z celé republiky, Německa
i Španělska. Silvia se při odjezdu
vyznala: Ještě dnes ráno v Praze
jsem netušila, co všechno se dá za
jediný den poznat a prožít v nejsevernějším městečku Česka.
Toto číslo jsme v neděli 28. 5. 2017
zhodnotili jako kladné s tím, že rok
vzniku KČT si v letošním roce připomeneme ještě několikrát.
Text a foto: Miloslav Toman

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 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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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
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Půjčky
snadno a rychle

Nováková Ivana
602 420 366
Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

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