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Premiéra ve školní
lavici a na II. stupni

Na šedesát prvňáčků zasedlo 4. září poprvé do lavic v ZŠ J. Vohradského ve Šluknově. Podrobnosti o novém školním
roce si přečtete v článku ředitelky školy pí Mgr. Renaty Sochorové.
Foto Renáta Parkmanová

Napsali jste nám:
Postřehy z návštěvy
města mého dětství
Jezdím několikrát do roka do Šluknova, kde mám sourozence s rodinami a maminku na hřbitově. Vždy
mám velikou radost, když vidím,
že město opravilo nebo udělalo
něco nového. Například náměstí
je moc pěkné. Také zámek a park
s altánkem, ve kterém jsme si hrávali, je krásný. Musím také zmínit
budovu vedle lesnické školy, která
má dřívější podobu kterou znám
ze starých fotek. Moc to Šluknovu
pomohlo, je stále krásnější. Jen
mám připomínku k ulici od náměstí vedoucí k malému náměstí.
Nevypadá vůbec hezky. Snad se
to do budoucna zlepší. Majitelé
těchto domů by se měli nad sebou zamyslet a nekupovat domy,
Pokračování na str. 2

Na sídlišti se dočkají
Město Šluknov obdrželo
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
ve výši téměř 3 mil. Kč na opravy
a rozšíření chodníků vedoucích na
sídliště. V rámci akce bude rovněž
kompletně vyspravena stávající příjezdová komunikace z ulice
17. listopadu, která je již roky v havarijním stavu. Stavební práce se

rozběhnou koncem srpna a potrvají
do listopadu, přičemž finální vrstva
asfaltového povrchu bude pravděpodobně položena až v roce následujícím. Obyvatele sídliště proto
žádáme o schovívavost v průběhu
stavby, která si vyžádá jistá omezení (dočasné omezení parkovacích
míst či uzavírka jednotlivých úseků
chodníků či komunikace).
Mgr. Martin Chroust

Kamerový systém rozšířen
V návaznosti na loňském zřízení
kamerového dohlížecího systému
v letošním roce došlo k jeho rozšíření, a to v ulici Zámecká a dále v ulici
T. G. Masaryka. V současnosti jsou
ve středu města celkem tři kamerové body, které jakožto preventivní
opatření napomáhají bezpečnostním složkám zajistit veřejný pořá-

dek a v nemalé míře též přispívají
bezpečnosti osob a majetku. Zřízení a současně postupné rozšiřování
kamerového systému nebyl pouze
zájmem zastupitelů města Šluknov,
ale byl také jedním z bodů koncepce
prevence kriminality, který se tímto
daří plnit.
Vladimír Vyskočil

V době, kdy si děti užívaly prázdnin, jsme na základní škole nezaháleli. V plném proudu byly
přípravy na nový školní rok.
Připravili jsme tři třídy pro zhruba
šedesát budoucích prvňáčků. Mají
v nich nový nábytek v pastelových
barvách a interaktivní dataprojektory. Těší se na ně nové učitelky
p. Jandová, p. Línková Kadrlová
a p. Bredlová. Kromě vyzdobené
třídy budou mít prvňáčci na lavicích sponzorské dárečky, které se
nám pro ně podařilo zajistit. Od
Hitrádia FM jsou to zejména reflexní bezpečnostní prvky, které
by jim měly zajistit bezpečnou
chůzi do školy a od firmy Bovys jsou to různé školní potřeby.
Zejména zaměstnaní rodiče jistě
uvítají otevření třetího oddělení
školní družiny v přízemí školní
jídelny, které je díky zřizovateli
Pokračování na str. 11

Pošta má nové číslo
Vážení občané, oznamujeme
Vám, že se od 1. 9. 2017 změnilo telefonní číslo na pracovníky České pošty s. p. ve Šluknově. Nové číslo má podobu
954 240 777. Posledních pět
čísel se skládá z čísel směrovacího čísla města. Ještě v průběhu měsíce srpna byla funkční
obě telefonní čísla, staré i nové
a souběžně byla na starém čísle nastavena hláška pro klienty
o změně čísla, a to po dobu 2 až
3 týdnů.

Změna svozu odpadů
na Valdeku a na Hartě
Z technických důvodů dochází
ke změně svozového dne komunálního odpadu na Valdeku a na
Hartě z úterý na středu.
Božena Naňáková

Telefon redakce: 412 386 219 • e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz, uzávěrka č. 10 - 25. 9. 2017
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Investiční akce: sportovní hřiště a obnova kříže
Město Šluknov obdrželo dotaci od Ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality na Sportovní hřiště Budišínská ulice, kdy bude rekonstruované bývalé tréninkové fotbalové hřiště (nad dětským hřištěm). V rámci
prací bude renovován povrch – zplanýrování, zatravnění, oplocení celého
areálu, montáž fotbalových branek a záchytné sítě mezi dětským a sportovním hřištěm. Věříme, že akce povede k rozvoji sportu ve městě.

Odstranění náletových dřevin, terénní lavice a rovnání terénu.

Napsali jste nám:
Postřehy z návštěvy města mého dětství
Pokračování ze str. 1
když se o ně nebudou starat. Teď
ale ten největší šok, který jsem
zažila se šluknovským kostelem,
který je ve špatném stavu. Kdyby
tam nebyl farář a neměl by se o něj
kdo starat, nedivila bych se. Z poslední návštěvy Šluknova mi bylo
hodně smutno z pohledu na něj.
Šluknovský kostel byl vždy krásný
a upravený okolo, jak si jej pamatuji z mého dětství a mládí. Chodívali jsme každou neděli do kostela
na mši s maminkou. Vždy jsme se
hezky ustrojili a vnímali tu sváteční atmosféru. Žila jsem ve Šluknově od roku 1945 a prožila jsem na
„malém náměstí“ krásné dětství.
Zašla jsem z toho šoku za panem
farářem na faru a zeptala se, jestli se někdy dívá na kostel a jeho
okolí, které k němu patří. Zmínila
jsem se také o trávě, která prorůstá
všemi chodníčky a bylo mi odpovězeno, že mám jít na magistrát
a tam to říct. Pan farář by ale měl
vědět, že tráva okolo kostela patří
ke kostelu a je majetkem církve!
Nenechala jsem se odbýt, a tak mi
bylo odpovězeno panem farářem,

že čeká, až to celé zaroste a já si
mám uvědomit, kde žiji. Neumím
si představit, jak budou lidé kostel
navštěvovat, když tam nebudou
mít přístup suchou nohou a vůbec
nemluvím o břízách, které vyrůstají z kostelní budovy. Jen na věži je
stromek už nejméně metrový a ze
zdi vyrůstá další plevel. Je veliká
škoda, že farářem je člověk, který
nemá zájem o vzhled kostela. Vím,
že v dnešní době moc peněz není,
ale stále se ještě najdou lidé, kteří
na kostel přispívají a hlavně lidé
z Německa, kteří se do své staré
vlasti vracejí. A navíc, zbavit fasádu
plevele a vyčistit chodníčky nestojí vůbec nic, jen čas. Pan farář mi
ještě řekl, že lidé z Německa jsou
z něho nadšeni a já že jsem nejzlejší
člověk, se kterým se setkal. Odpověděla jsem, že zlá nejsem, jen jsem
mu řekla pravdu do očí, na což asi
není zvyklý. Ještě jsem dodala, že
počkám měsíc a jestli se nic nezmění, dám to do novin, aby se konečně
s kostelem něco dělo a byl krásný
jako dřív. Měsíc už uplynul, ale nic
se nezměnilo.
Gerhild Jelínková, Ústí nad Labem

Další dotace, kterou město Šluknov získalo, je od
Ministerstva zemědělství
z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na obnovu
kříže pod Jitrovníkem
v Království. Kříž bude
demontován, kompletně
renovován – kamenný sokl,
železný kříž i malované postavy Ježíše, Marie a Jana,
upraven a srovnán terén do
nivelety komunikace a vysazeny dvě lípy. Práce budou provádět restaurátoři
BcA. Jan Fedorčák, Josef
Skuhravý, Michal Janovský, DiS. a terénní práce
pak Technické služby Šluknov spol. s r. o. Práce budou
probíhat od září letošního
roku do června roku 2018.

Stávající stav
Text a foto: Bc. Michal Bušek

Využití finančních darů na
Křížovou cestu v Království
Jak jsme informovali ve srpnovém čísle, proběhla na Křížové
cestě Království 13. srpna 2017
ukázka a částečné předání instalovaných kamenných kapliček, i dvou kopií reliéfů. Kopie
nebyly ještě kompletně dokončené, ale rozpracovanost a doplněné fotografie postupu prací
ukázala všem přítomným, co
vlastně obnáší výroba kopií původních reliéfních desek jednotlivých zastavení. Celkový počet
originálů je 14 ks a velice nás
těší zájem donátorů, kdy mohu
s radostí sdělit, že již máme vybrány částky na 6 kopií, přičemž
2 desky zaplatili rodáci německé národnosti a zbytek je od firem i obyvatel z ČR.
Setkání se zúčastnili rodáci
z Království, obyvatelé Šluknova, návštěvníci z okolí, ale
i zhotovitelé – Tomáš Knazovič z Rumburka a BcA. Miloš
Kubišta z Krásné Lípy, kteří
prezentovali srovnání originálů, kopií, ale i zhotovených lukoprenových forem a postupy

prací. Veliké díky patří paní Helze
Hoškové za její pomoc při realizaci
přípravy i tlumočení.
Od září budou postupně kopie instalovány přímo v areálu Křížové cesty Království, o čemž budeme doplňovat informace na webu města, a to v sekci památky.
Text a foto: Bc. Michal Bušek

Oznámení o konání semináře pro veřejnost „Kotlíkové dotace“
Vážení občané, v návaznosti na vypsání 3. výzvy pro žadatele o „KOTLÍKOVÉ DOTACE“ z Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji, bychom Vás
rádi informovali o konání dvou seminářů na toto téma.
První seminář se uskuteční 26. 9. 2017 od 17:00 hodin v kinosále Kultur-

ního domu Krásná Lípa, Pražská 960/24, Krásná Lípa a druhý pak 3. 10.
2017 od 17:00 hodin v Centru setkávání v Dolní Poustevně, U Kostelíka
400, Dolní Poustevna..
Seminář je otevřený pro všechny případné žadatele o dotaci z Ústeckého
kraje. Dojezdová vzdálenost je na oba semináře do 20 km.

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

SLOVO STAROSTKY

Vážení a milí spoluobčané,
rekonstrukce radnice probíhá již několik měsíců a jistě i Vás zajímá, jak
probíhají práce a co se uvnitř budovy vlastně děje. Své dnešní povídání
budu věnovat právě tomuto tématu.
Rekonstrukce radnice – jak probíhá?

V úvodu krátce několik slov k historii. Historie současné podoby radnice se
datuje 1841, kdy byl položen základní kámen „nové radnice“. Její využití
bylo opravdu různé, což se dalo odhadnout i při bouracích pracích. V podstatě se jedná a „slepenec“ budov, které v průběhu téměř dvou set let prošly
určitými změnami a stavebními úpravami. Ovšem ke kompletní opravě
a modernizaci budovy v novodobé historii prakticky nikdy nedošlo. O sku-
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stavu a rekonstrukce byla započata,
jak se říká skutečně „po dvanácté
hodině“. Možná Vás napadne, zda
by bylo bývalo výhodnější a rychlejší
postavit novou radnici „na zelené
louce“. Lze se domnívat, že ano, ale
protože je budova na náměstí, kam
také patří, musí se zkrátka opravit
tam, kde stojí.
Zaznamenala jsem mnohé dotazy
od občanů, copak se v budově vlastně vůbec děje, protože zvenčí žádné
zásadní změny zatím vidět nejsou.
Opak je pravdou, uvnitř nezůstal
kámen na kameni. Víceméně se dá
říci, že zůstalo téměř pouze obvodové zdivo. Vzhledem k vysoké a dlouhodobé vlhkosti v budově a absenci
jakékoliv izolace, byla většina trámů ve stropech zcela uhnilých a napadených dřevomorkou, zbourat se proto muselo mnohem více stropů, než
se původně předpokládalo. Došlo k bourání příček, nefunkčních komínů,
otlučení veškerých omítek. Musely se vyhloubit a připravit základy pro
výtah, provést hydroizolace, v přízemí budou provedeny sanační omítky,
což nakonec schválil i orgán památkové péče. Vzhledem k dlouhodobému
poškození, prasklinám a propadu klenby nad vchodem do úřadu musela
být i ona vybourána. Podlahy budou nově vybudované včetně hydroizolace
a tepelné izolace. Na nové stropy jsou použity ocelové konstrukce. A pochopitelně budou nově vybudované veškeré sítě – vodovod, odpady, topení, elektřina, datové sítě. Při bouracích pracích byla také objevena okna,
která byla ukrytá za zdí v bývalé obřadní místnosti směrem do Smetanovy
ulice. Ta a další, která byla kdysi zazděna, budou obnovena. A na půdě budou nově vybudovány kanceláře, kde bude dle plánu sídlit stavební úřad.
Již podruhé byli osloveni zastupitelé města s tím, aby se zúčastnili prohlídky staveniště za účasti technického dozoru investora. Je to jedinečná
příležitost, jak vidět interiér budovy ve fázi rekonstrukce a také se dozvědět mnoho důležitých informací. Při první prohlídce bylo např. z přízemí,
vzhledem k absenci stropů, vidět až do podkroví, což byl pohled opravdu
netradiční. Tentokrát jsme měli možnost shlédnout staveniště a posoudit,
jak práce pokročily. Dle informací, které nám byly poskytnuty, lze sdělit, že
největší objem práce, což byly práce bourací, je dokončen. Nyní se pracuje
na stropech, budování šachty nového výtahu, betonování podlah a mnohé další. Do zimy by měla být hotová střecha a osazená okna. Budeme se
o průběh rekonstrukce i nadále zajímat, staveniště určitě opět navštívíme
a o nové informace se podělím i s Vámi, občany města.

tečnosti, že budova radnice je ve velmi špatném technickém stavu, jsme věděli (mj. z posudku statika) a tak to vnímala i převážná část občanů města.
Ovšem opravdový stav budovy se ukázal až při zahájení prací. Na stavbě
probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti úředníků městského úřadu,
technického dozoru investora (náš stavební dozor), stavbyvedoucího, zástupců stavební firmy, projektanta. Dle sdělení a dosavadních zkušeností stavebního dozoru byl technický stav budovy opravdu ve velmi špatném

Foto: Renáta Parkmanová
Konec prázdnin
Všechno příjemné nám všem utíká mnohem rychleji. Ne jinak je tomu
i o prázdninách. Školáci si po dva měsíce užívali volných dní, přírody, koupání, pobytu na letních táborech, na dovolené s rodiči nebo u prarodičů,
zkrátka to byl prima čas bez školních povinností. Ovšem i takové období
jednou skončí a věřím, že všechny děti i pedagogové načerpali dostatek
energie, aby zahájení nového školního roku zvládli v pohodě. Přeji všem
mnoho úspěchů, zvláště pak všem prvňáčkům a jejich rodičům, pro které
je zahájení školní docházky opravdu významnou událostí i změnou.
Eva Džumanová
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Moderní diagnostické metody dostupné v naší ordinaci
EKG

Glykovaný hemoglobin

Otoskop

Elektrokardiografie je léty prověřená metoda diagnostiky onemocnění srdce. Pomocí elektrod připevněných na povrch těla (4 velké klipsy
připevněné na kotníky a zápěstí
+ 6 přísavek na hrudní stěnu) je
snímána elektrická činnost srdce
a výsledkem je tzv. EKG křivka, která nám umožňuje diagnostikovat
poruchy srdečního rytmu, akutní
infarkt myokardu, zánět osrdečníku apod. EKG indikujeme zejména
při bolestech na hrudi, dušnosti,
pocitu bušení srdce či nepravidelné
srdeční činnosti, vysoké či nízké tepové frekvenci nebo motání hlavy.

Glykovaný hemoglobin (HbA1c) je základní ukazatel stupně kompenzace
cukrovky. Při vysokém krevním cukru dochází k navázání glukózy na červené krevní barvivo – hemoglobin – a vzniká tak glykovaný hemoglobin.
Jelikož životnost červených krvinek je 3 měsíce, můžeme tak sledovat např.
zda pacient poslední 3 měsíce dodržoval diabetickou dietu, neboť čím vyšší
byl krevní cukr, tím vyšší je hodnota glykovaného hemoglobinu. HbA1c je
stanovováno 4x ročně spolu s glykémií. K vyšetření stačí jen kapka krve,
výsledek je znám do několika minut.

Otoskop je přístroj sloužící k diagnostice chorob zevního zvukovodu a bubínku. Nejčastěji je během
vyšetření zjištěno ucpání zvukovodu mazovou zátkou (s následným
výplachem zvukovodu), zánět
zevního zvukovodu či patologie
ušního bubínku. Během vyšetření
je zavedena kuželovitá násada otoskopu do zvukovodu, ušní boltec je
povytažen ke zlepšení přehlednosti
zvukovodu.

CRP

Tlakový holter
Tlakový Holter neboli 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku
je přístroj, který se skládá z manžety připevněné na paži a krabičky připevněné na opasku okolo břicha. Manžeta se v pravidelných intervalech nafukuje
a hodnoty naměřených tlaků se ukládají do připojené krabičky. Následně,
po 24 hodinách měření, jsou data převedena do počítače, kde je sestaven
přehledný graf naměřených tlaků v průběhu celého dne. Hlavní výhodou
vyšetření je, že k měření dochází v přirozených každodenních podmínkách
pacienta. Jedná se o vyšetření indikované k potvrzení diagnózy tzv. hypertenze bílého pláště (stav, kdy je krevní tlak v ordinaci falešně zvýšený nervozitou
pacienta, zatímco doma v klidu je normální) – v takovém případě nemusíme
přistoupit k nasazení léků ke snížení tlaku. Dále nám tlakový Holter umožňuje sledovat úspěšnost léčby vysokého tlaku a případně upravit medikaci.

ABI

CRP (C-reaktivní protein) je vyšetření kapky krve z prstu, které nám
během několika málo minut umožňuje odhadnout, zda je probíhající
infekční onemocnění virového nebo
bakteriálního původu. Nízké hodnoty CRP svědčí spíše pro virové původce onemocnění, kdy nejsou indikována antibiotika. Naopak vysoké
CRP obvykle hovoří spíše pro bakteriální původ. Hlavním přínosem
CRP je zamezení neopodstatněného
předpisu antibiotik.

Glukometr
Glukometr slouží ke stanovení aktuální hodnoty krevního cukru –
glykémie. K vyšetření stačí kapka
krve z prstu, výsledek je znám okamžitě. Pacient musí být nalačno.
U diabetiků II. typu je spolu s glykovaným hemoglobinem stanovována 4x ročně.

ABI neboli ankle-brachial index
(poměr tlaku kotník – paže) je novější metodou diagnostiky zúžení
tepen dolních končetin – tzv. ischemické choroby dolních končetin
(ICHDK), kdy dochází k nedokrvení dolních končetin z důvodu
kornatění tepen dolních končetin
(aterosklerózy). Principem je měření tlaku manžetou na horních a dolních končetinách a následné stanovení jejich poměru. Nízké hodnoty
ABI znamenají nejen postižení tepen dolních končetin aterosklerózou, ale také zvýšené celkové
kardiovaskulární riziko, neboť ateroskleróza postihuje i ostatní tepny
v těle – krkavice, věnčité tepny srdce, mozkové tepny. Vyšetření je indikováno při podezření na ICHDK,
dále je stejně jako EKG prováděno
1x ročně u diabetiků II. typu sledovaných v naší ordinaci. Dále je prováděno jako screeningová metoda
u pacientů starších 65 let k odhalení časných stádií ICHDK.

OK test

INR
INR (známé též jako „Quick“)
slouží ke sledování účinnosti terapie warfarinem – léku na ředění
krve. Vyšetření je prováděno 1x měsíčně, při nestabilní hodnotě INR
nebo při nastavování dávkování
warfarinu jsou kontroly častější. Ve
většině případů je cílová hodnota
INR 2,0 - 3,0. K vyšetření je potřeba jen kapka krve z prstu, výsledek
je k dispozici prakticky okamžitě.
Pacient nemusí být nalačno.

OK test neboli test na stanovení
okultního krvácení ve stolici je jednoduchý test sloužící k zachycení
časných, dobře léčitelných stádií rakoviny tlustého střeva. Nádory tlustého střeva či polypy mohou nepozorovaně krvácet, aniž by to pacient
ve stolici postřehl, proto se tomuto
krvácení říká okultní – skryté. K vyšetření slouží speciální set, který obsahuje roztok s tyčinkou, která se zabodne do stolice a následně vloží do
roztoku. Vyhodnocení je provedeno
v ordinaci, výsledek je k dispozici
okamžitě. Vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami u osob nad 50
let v pravidelných intervalech.
Považujeme za nutné zdůraznit,
že pozitivita OK testu neznamená
automaticky diagnózu rakoviny Jedná se o jednoduchou a neintlustého střeva, neboť existují i jiná vazivní metodu měření nasycení
onemocnění, při nichž se může obje- krve kyslíkem (tzv. saturace). Po
vit krev ve stolici – např. hemoroidy. přiložení přístroje ve tvaru kolíčku
Proto je při pozitivním testu nutné na prádlo na prst je během několidoplnit kolono- ka sekund k dispozici jak hodnota
skopické vyšet- saturace krve kyslíkem, tak tepová
ření tlustého frekvence. Orientačně nás inforstřeva, které muje o schopnosti srdce a plic dopříčinu krvá- dávat do těla okysličenou krev. Vycení do stolice šetření tedy indikujeme nejčastěji
obvykle dokáže při dušnosti - ať již původu plicního
odhalit.
či srdečního.
MUDr. Petr Čechovič a MUDr. Vratislav Prejzek

Pulzní
oxymetrie
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Velké politické vize aneb Slibem nezarmoutíš

Je absence vize v minulosti příčinou
růstu současných problémů? Existuje přímá úměra mezi rostoucím
množstvím neřešených problémů
a rostoucím množstvím vizí? Pokud platí to druhé, pak jsme v pěkné kaši. Protože tolik nabídek vizí,
co se v hlavách politiků a útrobách
politických stran urodilo v posledním roce, to tady nebylo za celou
dobu od roku 1989. To jeden sní,
když spí, že by druhý z toho nespal.
Třetí vizíruje, jak bude fajn v roce
2025. Čtvrtý říká, že lépe sice bude,
ale až v roce 2030. Pátý ideální stav
společnosti, který umí samozřej-

mě zařídit, raději umístí rovnou do
roku 2035. Co všechny ty vize spojuje? Že nikdo z jejich nositelů nic
moc zásadního nedělá s problémy
současnosti (tedy mluvit o tom, to
jo…). Pokud tedy rovnou ty současné problémy nezpůsobil, což je naprostá většina dnešních politických
vizionářů. A protože neví, jak řešit
současnost, kterou podělal, řeší dalekou budoucnost. Ve svých vizích.
A čím vzdálenější vize, tím současné problémy vyřešenější, a tak nějak přestávají existovat…
Ano, úspěšný politik potřebuje vizi.
A k jejímu naplnění moc. A moc je
o možnostech rozhodovat o osudech jiných lidí. A jak získat moc?
Musíte lidem říct, co chtějí slyšet.
Pak Vám tu moc předají. A cože
chtějí slyšet? Že se přece budou mít
dobře, že se budou mít líp. A kdože
jim to zařídí? No přece vizionáři,
tak, aby lidi sami nemuseli hnout
ani prstem.
Takže - co byste lidi chtěli, co Vás
teď trápí? Byrokracie? Jasně, to
mě taky. Ale já bych to pro Vás mohl
zařídit. Jak? Úplně jednoduše, dám
to do vize. V ní tu byrokracii totálně zruším. Počkejte si na rok 2035,

to už ani nebudete vědět, co to je
formulář (cože to dělám mnoho
a mnoho let?!).
Co tam máte dál. Korupce? Ano,
souhlas, s ní je to tady opravdu
hrozný. Já s ní ale umím zatočit. Jak
všichni teď kradou, tak minimálně
kolem roku 2030 už tady nebude
krást nikdo. Jen vybraní a legálně –
miliardy. A žádné konexe nebudou.
Jsme si přece všichni rovni, ne? A já
za Vás a za tu rovnost budu bojovat
jako lev. Žádné výhody nebude mít
nikdo, už teď je toho naše vize důkazem, už to tam je…
Ještě něco máte? Už nic? Neříkejte.
Máte přece nějaký sen? Sem s ním,
nebojte se, řekněte si o cokoli, Vaše
sny, to jsou přece naše vize. Trápí
Vás státní instituce? Zrušíme. Zapomeňte na všechny Vaše problémy, podělte se s námi o Vaše nejtajnější potřeby a přání, slíbíme
všechno, vize je kouzelná, snese
a vydrží všechno.
Co třeba vysokorychlostní železnice? (sice o padesát let později,
než v západní Evropě, ale kdy jindy,
než teď před volbami). Co hustá síť
superdálnic? (kterou nejen jinde
v Evropě, a to i východní, ale i v Asii

už dávno mají. Ale tady je možná taková vize relevantní, protože v Čechách, snad nejpomaleji na světě,
skutečně stavíme dálnici desítky
let). Zeštíhlení státní správy? (to
má ve vizích desetiletí každá strana a za každé vlády stoupaly počty
úředníků o desetitisíce). Digitální
ekonomika a vysokorychlostní internet? (mnoho let se opakuje. Pak
jedete vlakem a půlku cesty jste bez
obyčejného připojení. Přitom dalších 14 miliard na vysokorychlostní
internet z EU není MPO schopno
investovat a rozdělit již několik let
a není vyloučeno, že o ně přijdeme
úplně).
Zkrátka nezapomeňte. Když nás
zvolíte v roce 2017, v roce 2035
všechno, co Vás teď před volbami trápí, vyřeší naše vize. A to je
svatosvatá politická pravda. (jak se
takové vize naplní, a to možná ještě
dříve, než se na ně za pár let zapomene, odhadl jeden vtipálek, který
v minulých volbách na billboardu
tuto vizi: „Odstraníme překážky
pro podnikatele“, upravil takto:
„Odstraníme překážky pro podnikatele“).
Zbyněk Linhart

Oprava chodníku aneb Jak to u nás chodí, aby se mohlo chodit
Staré chodníky potřebují občas
opravit, resp. obnovit. Nejinak je
tomu v Krásné Lípě. Ne vždy jsou
ale po ruce potřebné peníze. Naštěstí tu máme státní aparát. Ten na obce
myslí a po mnoha letech příprav
schválil výzvu na obnovu chodníků
v rámci jednoho operačního programu z eurofondů, kam se obce mohou se svými projekty hlásit. Hurá,
chodník bude opraven… za předpokladu, že máte dost času, trpělivosti, peněz, strategií, veřejnost na
své straně … a podaří se Vám získat
mnoho a mnoho povolení.
Začnete s přípravou projektové dokumentace. To trvá roky. Proč tak
dlouho? Protože na opravu starého
chodníku musíte podle našich stále
se prý zjednodušujících předpisů
získat jedno pravomocné územní
rozhodnutí a 3 (slovy tři) stavební
povolení. Jedno stavební povolení
je potřeba od obecního stavebního úřadu (např. kvůli veřejnému
osvětlení), jedno od silničního
správního speciálního stavebního
úřadu a jedno stavební povolení od
vodoprávního úřadu (z chodníku
přece při dešti stéká voda, ne?).
Krásná Lípa tak po dvou letech úsilí
a obíhání všech dotčených orgánů,

konečně obdrží alespoň jedno povolení (mimochodem, ke stavebnímu řízení na opravu chodníku se
Vám mimo mnohé jiné musí vyjádřit také ministerstvo obrany!).

síte mít zpracovaný jakýsi strategický
dokument, nebo alespoň plán udržitelné městské mobility nebo dokonce akční plán rozvoje inteligentních
dopravních systémů, podle kterého

Kancelář senátora
Ing. Zbyňka Linharta
je pro veřejnost otevřena
každé 2., 3. a 4. pondělí v měsíci,
vždy od 14.00 do 16.30 hodin
Adresa:
Generála Svobody 1905,
Varnsdorf
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa
A když se po letech příprav stavební
dokumentace už chystáte zpracovávat komplikovanou žádost o podporu
s požadovaným obrovským balíkem
příloh, zjistíte, že oprava chodníku
musí být také v souladu se strategií
rozvoje obce. Tedy, že na městě mu-

musíte v žádosti doložit, v rámci tzv.
karty mobility, že oprava chodníku je plně v souladu s avizovanými
principy udržitelné mobility a nejen
prokázat, že obnova chodníku musí
např. zvýšit bezpečnost dopravy,
zvýšit atraktivitu a kvalitu městské-

ho prostředí, nebo snížit znečištění
ovzduší, či přispět k udržitelnému využití území v propojení s dopravním
plánováním s cílem neprodlužovat
vzdálenosti mezi nejfrekventovanějšími funkcemi apod., ale musíte také
doložit, že obnovu chodníku neprojednalo jen zastupitelstvo a rada města, ale že chodník byl projednán se
širokou veřejností a veřejnost že byla
do plánů opravy starého chodníku
úzce zapojena. Nikterak menší péče
je dotačním úřadem také věnována
prověření skutečností, zda zamýšlená obnova vykazuje dostatečnou
synergii a návaznost na v minulosti
již realizovaná opatření. Obnovený
chodník není ještě sám o sobě hoden
podpory!
K tomu, aby se chodník, který v těch
místech byl již před válkou, dočkal
potřebné obnovy, tak potřebujete
nejen umět prokličkovat složitým
labyrintem úředních postupů, ale
zejména umět prokázat jeho strategičnost. A pak si tady zkuste dělat něco složitějšího, než je obnova
chodníku. Jestli si někdo zaslouží
v ČR metál za neumořitelnost, jsou
to všichni starostové především
malých měst a obcí …
Váš senátor Zbyněk Linhart
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ZE ŽIVOTA DĚTÍ A MLÁDEŽE
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Sbor dobrovolných hasičů Šluknov uspořádal letos pro
děti již 14. ročník táboření v přírodě „Doubek 2017“
kvůli počasí neužily stezku odvahy, přesto nás kamarádi ze spolku Radost
dětem, kteří nám ji vždy pomáhají organizovat, navštívili s pohádkovým
překvapením. Jednotlivá časová období pak byla zpestřena ukázkou Klubu
vojenské historie Šluknov a především názornou ukázkou života v obdo-

Letošním tématem celotáborové hry byla cesta časem „Z opice člověkem“
a zúčastnilo se jí 27 dětí rozdělených do pěti družstev, které měli na starosti vedoucí z řad našich mladých členů. Během týdne děti procestovaly

od pravěku, přes Staré Řecko a válečné období až po dnešek. Tomu byly
i upraveny úkoly a soutěže, které musely plnit. Například to byla výroba
pravěkých zbraní a oděvů, které použily při bojovém vystoupení, Spart-

ský test všestrannosti, přespání v Augiášově chlívě v lese, vojenský výcvik
spojený s vařením oběda v přírodních podmínkách zakončený vojenskou
přehlídkou. Zpestřením byla celodenní návštěva mladých hasičů ze spřáteleného sboru z Beiersdorfu, kteří se rovněž zapojili do plnění úkolů. Jako
každý rok nechybělo závěrečné vyhodnocení, předání pamětních medailí
a diskotéka spojená s vypouštěním balónků štěstí. Letos si, bohužel, děti

bí prahistorie naší planety na celodenním výletě v Dinoparku v německé
Kleinwelce.
Naše poděkování za pomoc při uspořádání této skvělé akce pro děti
patří, jak již zmiňovaným spolkům, tak všem, kteří se jakoukoli
formou, nejen peněžní, podíleli
na jejím hladkém průběhu. Především to bylo Město Šluknov, FF
Beiersdorf, Autoškola Kopecký,
Restaurace Club, Výroba knedlíků
NABO Šluknov, Výroba knedlíků
pan Džbánek, Železářství Šroubek
Šluknov, Pekárna Haback, Rudolf
Svoboda – služby a řemesla Vilémov, Lékárna BONA D. Poustevna, Hodinářství Gall, Elektro
Navrátil, Sportcentrum Rumburk,
rodina Fránikova, pánové Petr Barcal, Miroslav Bílek, Václav Svačina,
Miloš Lukáč a pár dalších, kteří si
nepřáli být jmenováni. Jako již tradičně nesmíme zapomenout poděkovat vlastníkům louky, Skautům
z Varnsdorfu, za propůjčení tohoto
hezkého koutku v našem okolí, kteří nám opět zapůjčili i kompletně
postavený a vybavený tábor. Ještě
jednou všem děkujeme za přízeň,
kterou nám věnujete.

Jindřich Müller, velitel SDH Šluknov
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POZVÁNKY
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POZVÁNKA - 150. výročí hasičského sboru Šluknov
Letos si Město Šluknov připomíná již 150 let činnosti svého hasičského
sboru, který jako všechny sbory bylo nutno založit z důvodů katastrofálních
požárů v 19. století (ve Šluknově v letech 1838, 1840, 1848, 1849 a 1855).

Zde je jeho pár známých milníků:
15. srpna 1867 – slavnostní slib při založení sboru
1875 – založen hasičský spolek Šluknov – Lipová
1896 – spolek zahrnuje 23 sborů s 2 078 aktivními hasiči
1923 – položen základní kámen hasičské zbrojnice ve Šluknově
10. 6. 1945 – ustaven český hasičský sbor s devíti členy
6. 7. 1945 – první vystoupení sboru na veřejnosti
1950 – sloučení jednotek Šluknov, Císařský a Rožany
1972 – modernizace vozového parku Š706 RTHP (slouží dodnes)
1976 – zřízení detašovaného pracoviště Okresního požárního útvaru
1992 – rekonstrukce hasičské zbrojnice
2007 – sloučení výjezdových jednotek Šluknov a Království
2007 – modernizace vozového parku Tatra 815 Terrno
2017 – výměna vrat na požární zbrojnici.

S dalšími detaily z historie, fotografiemi, se můžete seznámit při oslavách
tohoto významného výročí, které se budou konat v zámeckém parku
23. září se zahájením ve 13:00 hodin, slavnostním nástupem hasičské
jednotky města a předáním pamětní stuhy starostkou města.
Dále je na programu přehlídka historické i moderní techniky a ukázka práce hasičů přibližně v tomto časovém harmonogramu:
13:00 slavnostní nástup
14:00 hašení vznícené pánvičky, hašení ručními hasícími přístroji
14:40 požární útoky (děti, ženy, muži)
15:30 historické stříkačky FF Beiersdorf a SDH Rumburk
16:10 vyproštění z havarovaného vozidla
17:10 pokračování technického zásahu u havarovaného vozidla
Po celou dobu bude hrát živá hudba (Přízeň Hrádek/Nisou, Bambule Music Č. Kamenice, Katarze Šluknov), občerstvení, pivo regionálních pivovarů a atrakce pro děti.
V rámci oslav dále proběhnou hasičské sportovní akce:
9. 9. 2017 – Memoriál St. Matyáše (dětská soutěž) Království u kostela
16. 9. 2017 – Memoriál J. Včely (soutěž dospělých) Šluknov, Pivovarský rybník

Přijďte zakousnout, popovídat si a zazpívat na PECFEST
poslední. Pec přišli poznat i žáci Základní školy ve Šluknově.
V červnu k nám zavítal i mistr pekař pan Figahs z německého Potsdamu,
který nám ukázal správný postup v pečení chleba a přenechal nám i recept,
který bedlivě střežíme. Poprvé se v peci peklo najednou 12 bochníků chleba!
Při každém pečení voněl vzduchem chleba a dobrá nálada.
Tímto bych Vás jménem Oblastní charity Šluknov chtěla pozvat na již druhý ročník „PECFESTU“, který se koná 27. 9. 2017 od 15:00 do 19:00 hodin. V rámci „Dne Charity“ se zde bude konat i den otevřených dveří.
Všichni jste srdečně zváni!

Již druhým rokem pečeme společně v hliněné peci, která stojí na zahradě
Oblastní charity ve Šluknově na ul. Tyršova v budově bývalého internátu
Střední lesnické školy (dále SLŠ). U pece se setkávají lidé z majority a minority, kteří si při pečení chlebů, škvarkových placek, vánoček, mazanců
a dále např. pizzy popovídají, zazpívají a hlavně se navzájem poznávají.
Naše pec, kterou si šluknovští Romové postavili a vlastně uplácali vlastníma rukama, zaujala i SLŠ, která zde již dvakrát pekla v rámci projektu
„Pečení pro Vivian“ – dívenku z Kenyi. I nadále budeme v tomto projektu
společně pokračovat. Naši pec rovněž poznaly osoby s postižením z Domova bez hranic, kterým se pečení v peci líbilo a jejich návštěva nebyla jistě

Za Oblastní charitu Šluknov Petra Zbončáková
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V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ

Vojenská výstava sklízí velký úspěch
Od úterka 1. srpna 2017 je v přízemí Šluknovského zámku k vidění další z řady výstav, tentokrát spíše něco pro
pánskou část návštěvníků - ze svých sbírek tu vystavuje
Klub vojenské historie Victoria Nord expozici nazvanou Vývoj vojenských uniforem, zbraní a osobních věcí
vojáků.
Až do konce září bude probíhat výstava, věnovaná období
od těsně před II. světovou válkou po současnost. K vidění
jsou tu uniformy, zbraně, technika, osobní věci a mnohé

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

NOVÉ
VÝSTAVY
„PLYŠOVÉ ŠTĚSTÍČKO VE
ŠLUKNOVSKÉM ZÁMKU“
V sobotu 7. října od 16:00 hodin
slavnostně otevřeme výstavu
plyšových medvědů a medvídků,
která je soukromou sbírkou
Barunky Jaburkové.
K vidění bude
kolem 500 medvědů.
Plyšová štěstíčka můžete
ve Šluknovském zámku vidět
do 20. prosince 2017.
Vstupné: 40 Kč, děti 20 Kč

další exponáty. Nechybí ani velká motorka, která je
skvělým lákadlem na výstavu, kterou prozatím navštívilo přes 200 dětí a 300 dospělých. Kdo jste výstavu nenavštívili, tak máte jedinečnou možnost.

Třetí večer pod lampiony se vydařil
V pátek 18. srpna od 19:00 hodin zazněly v zámeckém parku kytary a zvučný hlas Jiřího Procházky, který společně s Jindrou Pihrtem tvoří v našem výběžku velice známé duo PRO-BAND. Kapela společně vystupuje
už neuvěřitelných 32 let a okruh svých fanoušků má velice široký. To bylo
ovšem vidět i v zámeckém parku. Byli jsme velice mile překvapeni velkou

návštěvností tohoto večera, jelikož
předešlé dva navštívilo maximálně
20 lampionových příznivců. Duo
PRO-BAND a hlavně Vy, jste nás
tak přesvědčili, že má smysl Večery pod lampiony dále připravovat,
proto tuto myšlenku nezahazujeme
a příští rok zase nějaký koncertík
v parku pro Vás zrealizujeme.

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), venkovní svatby v zahradě či altánku. Možnost pronájmu dobových zámeckých expozic pro
svatební fotografování, dále hudbu dle vlastního přání, parkování přímo před zámkem aj.

VÝSTAVA „HISTORICKÝCH
TKANÝCH SPORTOVNÍCH
ZNAKŮ, ETIKET
A ZÁLOŽEK DO KNIHY“
V úterý 10. října
ve Šluknovském zámku
otevřeme soukromou sbírku
tkaných sportovních znaků, etiket
a záložek do knihy
od pana Koeglera.
Soukromá sbírka čítá na 352 listů,
na kterých je 4 600 kusů exponátů.
Ty se k nám do zámku všechny
nevejdou, ale jejich velkou část
budete moci spatřit.
Jak říká pan Koegler, 6 hodin
zabere pouhé listování.
Na výstavě uvidíte exponáty
z podniků z celé České republiky:
Hedva Rýmařov, Králíky,
Sudoměř, Stap Vilémov,
VŠ Textilní Liberec a další.
Výstava bude ve Šluknovském
zámku k vidění do 23. prosince.
Vstupné: 20 Kč

Šluknovský zámek
má svůj prohlídkový okruh,
v jehož rámci
jsou pro návštěvníky
otevřeny téměř všechny
prostory zámku,
včetně dobových místností
s původními exponáty.
Prohlídky se konají
po všechny dny v týdnu,
včetně sobot a nedělí.
č. tel. 412 332 711,
+420 739 593 014,
e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
Provozní doba:
9:00 - 12:00 12:30 - 17:00

Víte, že...
…do konce září můžete ve vstupní
hale Šluknovského zámku vidět
vojenskou motorku?

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY
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Šikovné ruce nechť zavítají za námi do zámku
Před několika měsíci
jsme
na
Facebooku
přišli
s nápadem,
zda se mezi
návštěvníky našeho zámku
najdou také tvůrčí duše. Protože
zájem se projevil, rozhodli jsme se
tedy vyzkoušet Vaši představivost
a vytvořili tři rukodělná odpoledne
jak pro velké, tak i pro malé.
Naše tvoření zvládne úplně každý,
kdo má chuť zkrášlit si svůj dům či
zahradu. Nemusíte se vůbec bát.
K dispozici budou šikovná děvčata,
která Vám ráda s Vaším tvořením
pomohou.

PRVNÍ ŠIKOVNÉ RUCE přivítáme 24. září od 14:00 hodin ve
vstupní hale Šluknovského zámku.
Budeme tvořit podzimní dekorace:

panáčka z květináčů, svícny, podzimního strašáka, podzimní věnec,
prkénka, podzimní sklenice, tácky,
závěsy do oken a mnoho dalšího.
Nebude chybět ani
podzimní dílnička
pro naše nejmenší.
Vstupné se hradí
formou nákupu materiálu na jednotlivý
výrobek.
Kdo by chtěl nahlédnout do toho,
jak se učíme tvořit, abychom Vám
co nejvíce mohli
pomoci, tak může
navštívit skupinu
na Facebooku pod
názvem: ,,Šikovné
ručičky - skupinka

pro všechny“.
Zastavte se ve Šluknovském zámku
se svými rodinami, objevte v sobě
skryté vlohy a zažijte s námi příjemné nedělní odpoledne.

Cestou-necestou za krásami Šluknova Děti, přijďte
na pohádku
Z prvního výletu „Za krásami Šluk- čárem. Dnes zde není vidět jediná postavili pomník, který nechali asi
nova“ jsme se vrátili utrmáceni, pro- cesta, z přírodního ohniště, na kte- před pěti lety opravit členové spolku
tože byl náročnější, než se předpo- rém se opékala prasátka, zmizel už vojenských veteránů v čele s panem
kládalo. Vedl od zámku Sokolskou i rošt. Studánka s kdysi průzračnou Vašíčkem.
ulicí, přes louku, kde nám nádherný vodou, ve které žily žáby a kterou Ještě jsme odbočili k zaniklé průčervený buk připomněl místo, kde bylo možné i pít, je zapáchající ne- zkumné štole. Zde se už v 15. stokdysi
bylo
letí kutala
zahradnicměď a nikl.
tví. Nechali
Dnes jsou
jsme za sebou
doly
neSrdečně Vás zveme v sobotu 16. září na třetí pěší výlet
rybník a záhy
přístupné.
jsme
stáli
Došli jsme
po krásách našeho města.
před ruinou
na konec
Tentokrát naše kroky povedou za poznáním Rožan.
hotelu Karlolesa a stáli
Uvidíme kapli sv. Jana Křtitele a Královku. Okruh bude měřit cca 6 km.
vo údolí, kde
na KřečanKdo by měl zájem, sejdeme se společně ve 14:15 ve Šluknovském zámku.
nás přivítali
ské silnici.
Nezapomeňte pohodlnou obuv, jídlo a pití.
současní maU odpočíAkce je zdarma a pro více informací nás můžete kontaktovat
jitelé, manvadla
na
na telefonním čísle: 739 204 988.
želé Bilinští.
křižovatce
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Těšíme se na Vás.
Viděli jsme,
s
cestou
jak velký kus
do Karlova
práce už zvládli s pomocníky udělat. vábná tůňka. Klopýtali jsme dál přes údolí jsme si ještě ukázali místo, kde
Pan Bilinský nám ukázal a vysvětlil, kameny, větve a vyvrácené stromy bývaly „Sluneční lázně“. Zde jsme
jak necitelně a neodborně začal bu- až k Sudetskému kameni, na kterém se rozloučili a připomněli si termín
dovu opravovat Dopravní podnik je už nečitelný nápis, který v překla- dalšího výletu, který nás zavede do
hl. města Prahy, který byl majitelem du zní: „Byli jsme bezmocní, přišli Království.
v minulém století. Řekl nám také, že neslavní, učinili nás bezprávnými, Je třeba dodat, že všichni účastníci
nejprve mají v úmyslu obnovit okolí vládli nerozvážně a odešli bezradní.“ byli úžasní. Ti dříve narození měli
hotelové budovy a že uvítají každé- Pouze letopočet 1918 a 1938 lze ješ- radost z toho, jak krásně se rodiče
ho, kdo by jim chtěl pomoci. Samo- tě přečíst. Šli jsme tou divočinou dál. chovali a věnovali svým dětem, což
zřejmě jsme jim fandili a přáli, aby se Děti poskakovaly vesele jak kamzíci v dnešní době není vůbec samozřejnašlo hodně pracovitých rukou, kte- a mlsaly maliny, které kolem rostly. mostí. Je třeba poděkovat otcům,
ré by jim pomohly tento jejich velký Konečně jsme došli na cestu.
kteří se střídali v nošení kočárku
sen splnit.
U Čítkova mlýna, který se po opravě a důchodcům za to, že cestu zvládli
Pokračovali jsme lesní cestou, uká- změnil k nepoznání, jsme přešli sil- a že všichni, až na malé škrábance,
zali si místo, kde stála hospůdka nici a vešli do lesa Schweidrich. Zde došli bez úhony. Báječné byly i děti,
„Modrá koule“ a železniční zastáv- jsme po široké cestě došli až ke zbyt- pro které byl výlet určitě velkým dobka Karlovo údolí. Minuli jsme há- kům sklepení, nad kterým kdysi stá- rodružstvím. Většina dospěláků si
jovnu a už nás čekal výstup na Vlči- la hospůdka a do které měli přístup domů nesla houby, a tak na mnoha
ci, někdejší oblíbené výletní místo pouze muži, kteří si říkali „Soudko- stolech voněla smaženice.
šluknovského panstva, které sem po ví bratři“. Jeden z nich se nevrátil Na shledanou příště!
upravených cestách vezli koně s ko- z Velké války, a tak mu kamarádi
Helga Hošková

Pozvánka na třetí pěší výlet Šluknovem

Už mají po prázdninách a nám už
se stýská po dětském ševelení, které
doprovázelo léto a letní výstavy na
zámku, proto jsme pozvali herce
z pražského divadla Karlín, aby pro
děti zahráli pohádku ,,O Terezce
a Matějovi“. A nebude to ledajaká
pohádka, nýbrž hudební.

Uvidíte příběh princezny Terezky,
která vyžene svého milého Matěje
do světa loupit zlato, aby si zajistila bohatý a spokojený život. Matěj
sice do světa odejde, nicméně nikdy
nikoho neoloupí. A jak to všechno
dopadne? Bude Terezka Matěje
chtít? Odpověď se dozvíte, pokud
zavítáte 7. října od 14:00 hodin do
Šluknovského zámku. Pohádka
bude trvat 45 minut, je plná písniček a určitě nenechá nikoho sedět
v klidu v křesílku. Děti zaplatí symbolických 10 Kč a dospělí 40 Kč.
Těšíme se na Vás.
Za RIC dvoustranu připravila
Mgr. Andrea Přidalová
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Veteránem
severem
19. 8.

Čechie
-Böhmerland
26. 8.

Foto: Mgr. Bc Rudolf Sochor

MYKOLOGICKÉ OKÉNKO

Hřib kříšť - nejedlý

Lekníny na Černém rybníku na Fukově

Hnědák schweinitzův - dřevokazná nejedlá houba

Hnědák schweinitzův - nejedlý

Rychlý závin
Suroviny: 1 balíček listového těsta, 300 – 400 g hub, 1 lžička tuku, 50 g anglické slaniny, 1 cibule, 1 lžička kmínu, mletý pepř, sůl, 2 vejce, petrželka
Postup: Očištěné houby nakrájíme na menší kousky. Na tuku zpěníme
nakrájenou slaninu a cibuli, přidáme houby, kmín, pepř a sůl a dusíme doměkka.
Nakonec vklepneme vejce a necháme je srazit, dokořeníme podle chuti.
Balíček listového těsta tence vyválíme, pokryjeme houbovou směsí, posypeme nakrájenou petrželku, stočíme do závinu. Dáme na plech, potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme dozlatova cca 18-20 minut při 180 °C.
Dobrou chuť.
Text a foto: Jiří Suk

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY
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Premiéra ve školní lavici a na II. stupni
Pokračování ze str. 1
kompletně nově vybaveno nábytkem a díky vychovatelkám, které zde
o prázdninách strávily
mnoho času, překrásně
upraveno. Přínosem bude
jistě i prodloužení provozní doby do půl páté.
Na druhém stupni uvítáme dvě třídy šesťáků, ty
také čeká ve třídách nový
nábytek i dataprojektory.
A těší se na ně nové učitelky p. Steklá a p. Gallová.
Věřím, že někteří žáci se již
po prázdninách do školy
těšili, ať již na své kamarády, na učitele či na získávání nových vědomostí. Uděláme vše pro to, abychom
jejich očekávání nezklamali, a těšíme se na společně strávený školní rok s našimi žáky i s jejich rodiči.
Mgr. Renata Sochorová
ředitelka ZŠ J. Vohradského Šluknov

Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu

Do „Soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu“ se nám také přihlásila paní Ivana Doležalová, která má na své zahrádce nejen květiny a rybníček, ale také
několik výrobků z „Lipovského dřeváku“.
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Kuchařčino okénko - dýňové a cuketové dobroty
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.
V tomto čísle ŠN se budeme věnovat nejrůznějším pokrmům – sladkým
i slaným - z cukety a dýně, kterých je právě teď na trzích, v obchodech i zahrádkách dost.

Slaný cuketový koláč
Ingredience: 1 balení listového těsta, 250 g mozzarelly (2 kuličky), 1 střední cuketa, hrst lístků bazalky, 2 lžíce olivového oleje, hrubá sůl, pepř.
Postup: Těsto vyválíme a vyložíme s ním kulatou koláčovou formu. Vložíme do trouby vyhřáté na
180°C a necháme 10 minut předpéct. Z jedné kuličky mozzarelly
si odkrojíme polovinu a odložíme
stranou. Cuketu nakrájíme na kolečka. Pár lístků bazalky si odložíme
a zbytek rozmixujeme se lžící oleje.
Po 10 minutách formu vyndáme z
trouby, potřeme bazalkovou pastou, poklademe plátky mozzarelly a kolečky cukety. Cuketu pokapeme lžící olivového oleje, posypeme hrubou solí
a čerstvě mletým pepřem a dáme zpět do trouby. Necháme péct 20 minut.
Odložený kousek mozzarelly nastrouháme nahrubo, po 20 minutách pečení nasypeme na povrch koláče a vrátíme ještě asi na 10 minut dopéct.
Upečený koláč ozdobíme lístky bazalky nakrájenými na nudličky.
Koláč chutná teplý i studený.

Šťouchaná dýně se slaninou
Suroviny: dýně hokkaidó nebo dužnina z oranžové dýně, sůl, pepř, 1 pol.
lžíce másla, 250 g uzené slaniny, 2 cibule.
Postup: Dýni nakrájíme na kostky
a buď uvaříme v páře nebo upečeme
v troubě doměkka (v páře je za cca
10 minut hotová, pečení v troubě
trvá přibližně 45 minut). Mezitím
roztavíme slaninu, přidáme proužky cibule a společně opečeme dozlatova. Měkkou dýni vsypeme do
mísy, osolíme, opepříme, přidáme
máslo a rozšťoucháme naprosto
stejně, jako při přípravě šťouchaných brambor. Servírujeme posypané
opečenou slaninou s cibulí.
Tip: Protože dýně je nasládlá, podávají se k pokrmu ještě kyselé okurky.
Určitě by šel i salát z čerstvého kysaného zelí apod.

Cuketový koláč s drobným ovocem
Ingredience: 4 vejce, 310 g krystalového cukru, 250 ml oleje, 1 vanilkový
cukr, 1 lžička mleté skořice, 1 lžička sody bicarbona, 1 prášek do pečiva,
10 g mletých ořechů, 400 g nastrouhané cukety, 400 g polohrubé mouky,
drobné ovoce dle chuti a možností, citronová poleva.
Postup: Vše smícháme, vylijeme na vymaštěný (nebo pečícím papírem vyložený) plech a posypeme ovocem. Pečeme ve vyhřáté troubě (na 180°C)
35 - 40 minut.
Necháme trochu vychladnout a polijeme citrónovou polevou, případně jen
posypeme práškovým cukrem.

Cuketový koláč s drobenkou
Těsto - 1 kefír, 1 hrnek moučkového cukru, 1/2 hrnku oleje, 1 vejce, 2 hrnky polohrubé mouky, prášek do pečiva, trochu sody.
Postup: Na těsto smícháme ingredience dohromady, vylijeme na vymazaný plech, na to rozprostřeme cuketu nasypeme drobenku a dáme péct.
Náplň: 4 hrnky cukety (nastrouhané), 2 lžíce cukru, 2 lžíce medu, 1 lžička
skořice, trochu kyseliny citronové. Vše dohromady podusit 15 minut, mohou se přidat rozinky a ořechy. Nerozpoznáte od jablek.
Drobenku připravíme všeobecně známým postupem - 1 hrnek polohrubé
mouky, 10 dkg hery, 1 hrnek moučkového cukru.
Dobrou chuť.

Dýňáček s ořechy
Ingredience: 1 hrnek hladké mouky, 1 hrnek polohrubé mouky, 1 prášek
do pečiva, 1 hrnek rozmačkané pečené dýně (asi 200 g), 1 hrnek mléka,
3/4 hrnku oleje, 3/4 hrnku třtinového cukru (nebo bílého), 2 celá vejce,
4 lžíce ořechů (strouhaných nebo sekaných), 3 lžíce nasekaných sušených
švestek, 3 lžíce rozinek, 1 vanilkový cukr, 65 g čokolády na vaření, 3 lžíce
ztuženého tuku (nemusí být).

Postup: Všechny suroviny na těsto smícháme a vlijeme do formy vymazané olejem a vysypané kokosovou moučkou, případně hrubou moukou.
Těsto má mít středně hustou konzistenci - asi jako bábovkové. Pečeme při
160°C asi 30 minut - pokud se těsto nechytá na špejli a povrch je zlatavý,
máme hotovo. Necháme vychladnout, pak polijeme čokoládou rozpuštěnou na páře se ztuženým tukem a dále zdobíme podle svého uvážení či momentální nálady. Dýňáček je krásně vláčný už první den, a pokud nemusíte
čokoládu, bude Vám chutnat s mírně oslazenou zakysanou smetanou.
Poznámka: Dýni Hokkaido dobře omyjeme a neloupanou nakrájíme na
kousky cca 10x5 cm a pokapeme olejem. Pečeme na pečícím papíře v troubě asi 20 minut při 200°C. Po vychladnutí vidličkou rozmačkáme.
Tipy: Pokud nám dýňová kaše zbyde, lze ji zamrazit a použít do polévek,
omáček, pomazánek nebo na další moučníky. Do těsta na dýňáček zkuste
přidat brusinky, fíky, meruňky i další sušené ovoce. Pokud máte alergii na
ořechy, můžete je vynechat. Syrové těsto ochutnejte a oslaďte podle sebe.
(šti/net)
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Za kulturou Koncertní sezóna 2017/2018 začíná
bez placení
V knihovně probíhá dlouhodobá
soutěž, při které se lze něco dozvědět
a získat volný lístek pro jednu osobu
na jednu kulturní akci dle vlastního
výběru – v kulturním domě nebo ve
Šluknovském zámku.
Otázka na září:
2. září 1973 zemřel ve věku 81 let
anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor, nejznámější jako
autor Hobita a Pána prstenů, který
působil na Universitě v Oxfordu
v letech 1925 - 1945 jako profesor
staré angličtiny a v letech 1945 –
1959 pak jako profesor anglického
jazyka a literatury. Byl význačným
jazykovědcem a znalcem staré angličtiny a staré severštiny.

Kromě Hobita, Pána prstenů, vědeckých pojednání a překladů zahrnuje jeho dílo množství textů
z pozůstalosti o historii fiktivního světa Středozemě, v níž se
Hobit a Pán prstenů odehrávají.
Část z nich pod názvem Silmarillion uspořádal a vydal autorův syn
Christopher. Ostatní díla tohoto
autora jsou pohádky a příběhy původně vyprávěné jeho dětem a nevztahují se přímo ke Středozemi.
Pro neutuchající popularitu a vliv je
tento autor často považován za nejdůležitějšího z otců žánru moderní
hrdinské fantasy.
Znáte jméno tohoto oblíbeného
spisovatele?
Správná odpověď na otázku z minulého měsíce zní: Václav III.
Ze správných odpovědí byla vylosována ta p. Tomáše Rozvorala ze
Šluknova a ten si také může vyzvednout v městské knihově nebo v domě
kultury volnou vstupenku.
(šti)

Městská knihovna
Šluknov
č. t.: 412 386 968
e-mail:

knihovna@mesto-sluknov.cz
www.mesto-sluknov.cz

Zapsaný spolek Kruh
přátel vážné hudby
ve Šluknově otevírá
51. koncertní sezónu
pro širokou veřejnost.
Přestože jde o 51. sezónu, ve Šluknově se pořádaly koncerty již v padesátých letech minulého
století. Šlo spíše o jednotlivé koncerty během roku, kde však účinkovali
přední českoslovenští i zahraniční
umělci, věnující se klasické hudbě.
V šedesátých letech Český hudební
fond v Praze ve spolupráci s agenturou Pragokoncert navrhl kulturním zařízením v tehdejší ČSR,
pořádajícím koncerty klasické
hudby, založení Kruhů přátel hudby. Stanovil Radu KPH, složenou
z výjimečných umělců a několika
aktivních pořadatelů. Ta předložila
pravidla činnosti s důrazem na kvalitu a počet pořádaných koncertů
tak, aby běžní občané i v malých
městech a vesnicích měli možnost navštěvovat kvalitní koncerty a obohatit svůj život o požitek
z krásné hudby provedené vynikajícími umělci.
V současné době je v ČR 126 Kruhů přátel hudby a šluknovský patří mezi velmi dobře hodnocené.
Dlouholetým předsedou Rady
KPH je vynikající český klavírista
prof. Ivan Klánský.
V nastávající koncertní sezóně se
můžete opět těšit na špičkové výkony předních českých umělců, kteří
ale sklízejí úspěchy po celém světě.
Přesto se rádi vracejí do českých
koncertních sálů nejen velkých
měst, ale konkrétně i toho našeho
šluknovského.
Prvním takovým hostem bude vynikající harfistka Kateřina Englichová, tentokrát s neméně slavným

hobojistou Vilémem Veverkou.
Ti vystoupí v sále Šluknovského
zámku 20. září 2017 od 19:00 hodin.
Dalším, tentokrát pěveckým
koncertem bude 18. října 2017
vystoupení dvou sopranistek – sólistek Národního divadla v Praze,
paní Jany a její dcery Hany Jonášových za klavírního doprovodu
Bohumíra Rabase.
V listopadu se můžeme těšit na
kytarové duo Siempre Nuevo
– Matěj Freml a Patrick Vacík,
rovněž ověnčené spoustou cen ze
světových kytarových soutěží. Duo
vystoupí 15. listopadu 2017 a to
hned dvakrát. Odpoledne pro žáky
základní školy a večer s repertoárem pro dospělé posluchače.
17. ledna 2018 si poslechneme
„Rozhovory mezi houslemi a kontrabasem“. Vystoupí doc. Miloš
Černý – housle a nástroj, který se
na našich koncertech představí poprvé – kontrabas, který perfektně
ovládá paní Eva Šašinková.
21. února 2018 nás opět navštíví
Saxofonové kvarteto Bohemia.
Toto vynikající seskupení špičkových hráčů na tak zajímavý nástroj
jako je saxofon v obsazení Pavel
Fidler – soprán sax, Antonín
Mühlhansl – alt sax, Pavel Škrna
– tenor sax a Kateřina Stupková –
baryton sax, vystoupí opět v odpoledním koncertu pro studenty SLŠ
a večer pro širokou veřejnost.
14. března 2018 uslyšíme klavírní
recitál mladého, ale již slavného
interpreta Pavla Zemena, držitele
několika prvních cen z mezinárodních klavírních soutěží, mimo jiné
oceněného možností vystoupení na
koncertě Pražského jara s Českou
filharmonií.
Koncertní sezónu 2017/2018

uzavře vystoupení světoznámého
violoncellisty Jiřího Bárty a jeho
kolegyně – klavíristky, neméně
slavné Terezie Fialové. Ti ve Šluknově účinkovali již v roce 2013
a naše publikum i prostředí je natolik zaujalo, že nám nabídli svůj
nový projekt a taková nabídka se
neodmítá. Tyto umělce přivítáme
4. dubna 2018.
Věřím, že Vás naše nabídka zaujala
a můžeme se těšit na Vaši návštěvu
všech těchto koncertů.
Koncerty KPVH ve Šluknově z. s.
se konají vždy ve středu od 19:00
hodin v některém ze sálů Šluknovského zámku.
Jsme rádi, že se nám daří dlouholetá spolupráce s vedením SLŠ při
pořádání koncertů pro studenty,
kteří tak obohatí své školní zážitky
o toto kulturní poznání.
Po dlouholeté odmlce se nám podařilo navázat kontakt s vedením
základní školy a s novou ředitelkou
paní Mgr. Renatou Sochorovou
sdílet společný názor, že hudba
obohacuje a tento dar je třeba nabídnout i mladší generaci. Věřím,
že se nám bude i na tomto poli dařit
a těším se na budoucí spolupráci.
Všem návštěvníkům našich koncertů přejeme mnoho krásných zážitků při poslechu kvalitní hudby.
Mimochodem, všichni účinkující
hudebníci jsou nadšeni z našich
posluchačů (jsou pozorní, vděční,
prostě úžasné publikum). To se
dobře poslouchá z úst „světoběžníků“. Navíc o tom svědčí i zápisy
v naší kronice a nejeden dopis či telefonát po uskutečněném koncertu.
I proto se k nám umělci rádi vracejí.
Děkuji všem, kteří dělají našemu
městu dobré jméno.
Za KPVH
předsedkyně Božena Bortníková

Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově z. s.
pozval na zahajovací koncert sezóny 2017/2018 vynikající umělce.

Ve středu 20. září 2017 v 19:00 hodin přivítáme ve Šluknovském zámku
významnou harfistku Kateřinu Englichovou a stejně slavného hobojistu Viléma Veverku.
Jde o nejšťastnější hudební spojení na české scéně. Unikátní kombinace hoboje a harfy přinesla dosud málo
vídané možnosti na poli komorní i koncertní hudby. Interpreti patří ke špičce svých oborů.
Pro fenomenální dvojici je charakteristické, že se oba dlouhodobě prosazují také individuálně jako sólisté.
Společně vystupují v řadě evropských zemí i dalekém zahraničí.
Na koncertě „Impressions“ uslyšíme skladby Maurice Ravela,
Alphonse Hasselmanse, Luboše Sluky a Cloude Debussyho.
Vstupné je 80 Kč, důchodci a mládež 40 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme všem posluchačům nevšední zážitek s krásnou hudbou.
Za výbor KPVH děkuji za podporu naší činnosti Městu Šluknov,
Nadaci Český hudební fond v Praze, MUDr. Petru Strakovi a panu Petru Houdkovi za sponzorský dar.
Máte firmu a chcete i Vy podpořit koncertní činnost ve Šluknově výměnou za reklamu?
Kontaktujte KPVH z. s. (e- mail: krasnahudbasluknov@seznam.cz,
č. mob. 607 527 335 Božena Bortníková).
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Srdečné blahopřání
70 let
pp. Středová Jana
Fialová Marie
Frömmel Jáchym
Beláková Alena
Puš Jan
Bienert Josef
75 let
pp. Morkus Jiří
Procházka Josef
Abramcovová Irena
80 let
pp. Tůmová Eva
Zemanová Marie
Koss Vilém
85 let
pan Koukol Josef
101 let
paní Pavlíčková Růžena
Všem oslavencům přejeme hodně
štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.

Poděkování
Chceme moc poděkovat nálezci
platební karty, který ji vrátil na pobočku spořitelny.
S vděkem Jiří Bizik

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k životnímu jubileu

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Manželství uzavřeli
Lukáš Janata a Štěpánka Rausová
David Cina a Petra Collerová
Lukáš Somr a Hana Mužíková
Jaroslav Otava a Marie Koutová
Matěj Hladík a Petra Šedivá

Přivítali jsme nové
občánky
Jonáška Tomka
Davídka Horáka
Briana Kováče
Aničku Karalovou
Marii Sheilu Billou

Své životní jubileum 101 let oslavila nejstarší občanka Šluknova paní Růžena Pavlíčková v neděli 20. srpna 2017. Paní starostka Mgr. Eva Džumanová
a Jana Galbavá, členka SPOZu, popřály p. Pavlíčkové do dalších let hlavně
pevné zdraví, štěstí a spoustu životní energie.
Za MěÚ Jana Galbavá, matrikářka

Poděkování
Spolek Němců a přátel německé kultury nechal opravit náhrobek učitele
Petera Franze Millera, který stál původně u první veřejné školy ve Šluknově
vedle kostela, kde je učitel pohřben. Práci provedl kamenosochař pan Pavel
Jiřena z Císařského, kterému děkujeme.

Rozloučili jsme se s
paní Vlastou Grausgruberovou
paní Miladou Smolařovou
panem Jánem Vyškovským
panem Rudolfem Živným
paní Annou Kremlovou
panem Pavlem Gajdošem
paní Miladou Marečkovou
paní Miroslavou Traxlerovou

Vzpomínky

Poděkování
pro DPS Šluknov
Jsem jedna z mnoha klientek z domova, jsem zde 10 měsíců a denně
děkuji tomu nahoře, že jsem se dostala právě sem. Úroveň služeb pro
nás klienty je zde na vysoké úrovni.
Měsíčně máme schůze obyvatel,
kde si říkáme naše přání, naši kritiku (pokud nějaká je) a každý měsíc
všichni chválí a děkují všem sestřičkám, aktivizačním pracovníkům v
čele s paní Ing. Krejčíkovou, kteří
si to na 100% zaslouží. Říkáme též
naše přání, co se týká stravování,
které je zde v dostatečném množství a velmi chutné, proto i naši kuchyni potěší náš neskonalý dík.
Zaráží mě jediné – že za celou
dobu, co jsem zde, nikdo nepoděkoval naší prádelně, paní Dášence
a celému kolektivu za rychlé vrácení našeho prádla, která krásně
voňavé nám uloží přímo do skříně.
Také chceme poděkovat naší údržbě, jmenovitě panu Venouškovi za
vstřícnost a rychlost, kdykoli je na
pokojích něco potřeba.
I díky tomuto zařízení jsem zde našla mnoho dobrých přátel, se kterými je mi dobře a pro mě je to vlastně
druhá rodina.
Zdeňka Skalová
a ženy z pavilonu II.

Dne
30. 8. 2017
to bude 5
let, co zemřela naše
maminka
paní Božena Žebrová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina

Text a foto: Helga Hošková

Dne 9. října to bude rok, co po těžké nemoci zemřel pan Josef Sokol.
Vzpomínají - manželka Zlata Sokolová, děti Jitka a Josef.

Oznamujeme smutnou zprávu
V úterý 29. 8. 2017 zemřel ve věku
86 let farář Karl Kindermann, rodák z Království. Po celý svůj život
byl spojený se svým rodištěm, do
kterého se i po válce rád vracel.
První bohoslužbu v německém
jazyce celebroval 13. ledna 1991
v milosrdné kapli poutní obce Filipov, kde se před více než 150 lety
zjevila na smrt nemocné Magdaleně Kade Panna Maria a uzdravila
ji. Za své mimořádné zásluhy, které překračují česko-německé hranice, jej biskupství v Litoměřicích
jmenovalo čestným kanovníkem

dómu sv. Štěpána. Byl též dlouholetým opatrovníkem bývalého
okresu Šluknov, byl činný i v dalších krajanských organizacích
a spolcích a za tuto činnost byl vícekrát oceněn a vyznamenán. Dokud mu to zdraví dovolovalo, velmi
rád navštěvoval svoji bývalou vlast
a pro svoji milou a otevřenou povahu byl všude vítán s otevřenou náručí. Taktéž i na Městském úřadě
ve Šluknově s bývalým starostou
Ing. Milanem Kořínkem.
Text sepsala opatrovnice Království
paní Bärbel Henss

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

HISTORIE
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Již víme, kde stála soška s ovázanou hlavou

Všimli jste si někdy výstupku mezi okny v 1. patře domu čp. 139 vedle bývalého hotelu Beránek, dnes Obchodní dům Vietnamců, na náměstí ve Šluknově? Kdysi tam stála soška s ovázanou hlavou a to ještě i po válce, což
dokládají pohlednice. Za těmito okny byla ordinace zubního lékaře a na
budově byl nápis „Zahntechnik“ – zubní technik.

Další snímek ukazuje dívky – ženy v nějaké vývařovně či kuchyni. Bylo by
pěkné, kdyby některý ze čtenářů fotku vlastnil, či ji u někoho viděl a poznal
na ní třeba sám sebe, maminku či babičku nebo kamarádku či spolupracovnici. Zajímá nás také, kde byl snímek pořízen. Na zadní straně fotografie je uveden rok 1960.
O informace prosí Helga Hošková, T. G. Masaryka 974, Šluknov, č. mob.
732 745 571. Sdělení lze také zaslat na e-mailovou adresu sluknovak@
mesto-sluknov.cz.
Helga Hošková

Významný Šluknovák

Vypátrala jsem, že tento lékař měl za manželku Židovku a v letech, kdy se
snažil Adolf Hitler Židy zlikvidovat, byla odvedena i ona. Její muž se rozhodl jít s ní, protože nebýt její podpory, nikdy by nemohl vystudovat. Kam
a jak krutá byla jejich cesta, nevím, ale nikdy se nevrátili. V témže domě
v přízemí měla svůj obchod modistka, což potvrzuje adresář.
Nepamatuje si někdo ze čtenářů na obyvatele tohoto domu po válce?
Zda a dokdy tam ještě byla ordinace a prodejna? Dokdy tam soška stála
a kam zmizela? Možná, že má někdo doma i fotografii, kterou by nám mohl
zapůjčit, abychom si mohli pořídit kopii.

JUDr. Leo Nagel se narodil 15. 3.
1835 na zámku Kvasice na Moravě.
Absolvoval v Praze gymnázium na
Malé Straně a právnická studia, načež
byl 21. října 1858 promován doktorem práv na právnické fakultě v Praze.
15. 5. 1866 nastoupil ve Šluknově jako právník. V témže roce, při
průtahu pruského vojska, zabránil
svým vystupováním a vhodnou řečí
vydrancování města. Zasloužil se
též o vybudování železnice z Rumburku do Šluknova. Za tyto činy
byl v roce 1867 jmenován čestným
občanem města Šluknova. V roce
1872 zvolen přednostou šluknovského okresního zastupitelstva.
Během pražských studií se zapojil
do literárního studentského spolku
a od té doby psal básně a různé články. Předseda tohoto spolku Wilhelm
Volkmann pořádal v Praze každoroč-

ně slavnosti na počest básníka Friedricha Schillera, a tak L. Nagel zavedl
tyto oslavy i ve Šluknově.
Velice rád taky cestoval a to nejen
v čase studií na univerzitě. Navštívil Solnohrad, Tyroly a různá města v Německu. Později se vydal do
Bavorska, Švýcarska, Itálie, Dánska a Švédska. Poznatky a zážitky
z těchto cest převtělil do veršů.
Během manželství s Ottonií Naumannovou ze Sebnitz se narodily
čtyři děti, 2 dcery a 2 synové.
Leopold Nagel byl spolupracovníkem a činným členem severočeského exkurzního klubu v České Lípě,
kde byl 25. 2. 1888 jmenován čestným členem.
8. března 1891 napsal okresnímu soudci Ungerovi: „Během mé
dlouhodobé nemoci, jejíž konec nelze oddálit, obnovuji svoji závěť…“
Leo Nagel zemřel o měsíc později - 12.dubna 1891. Jako básník
rodné země získal dobrou pověst;
jeho básně jsou památníkem jeho
pravého národního smýšlení a byl
proto také všude přátelsky vítán. Je
nutno vyzvednou zejména: „Básnické pozdravy ze severních Čech“
a „Podzimní listy“. Odpočívá na
šluknovském hřbitově.
Čerpáno z knihy „Der Heimatkreis
Schluckenau…“, kroniky Šluknova
a z různých novinových článků
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INFORMACE, INZERCE

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

Ceny inzerce platné od 07/2014
Ceny řádkové inzerce: první řádek 20 Kč, druhý
a všechny další – á 10 Kč.

Ceny plošné inzerce:

		
Černobílá
Barevná		

A4
1.920,2.390,-

A5
960,1.115,-

A6
480,580,-

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 2. 10. 2017
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

Vizitka
240,290,-

Sleva na černobílou/barevnou inzerci
Inzerce otištěná dvakrát: (černobílá/barevná) sleva 10%
		A4
A5
A6
Vizitka
Černobílá
1.728,864,- 432,216,Celobarevná
2.151,- 1.035,- 522,261,Inzerce otištěna třikrát a více (černobílá/barevná) sleva 17%
A4
A5
A6
Vizitka
Černobílá		
1.594,- 798,399,199,Celobarevná
1.984,- 955,482,241,-

		

Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH a schválila rada města Šluknova.

• 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

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
 Pronajmu zahrádku u garáží - Rumburská ul. Tel. 773 587 347.
 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.
 PRÁCE v Německu: Česko-německá personální agentura nabízí pomoc při hledání práce v SRN, především pro alespoň částečně hovořící. Zajišťujeme jazykovou průpravu pro rychlé a efektivní zvládnutí základní konverzační němčiny - jednoduše, levně – situace na německém trhu práce nikdy
nebyla pro Čechy lepší. E-mail: vermittlungsagentur.nicke@seznam.cz, č. mob.: 774 530 676.
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Šluknovskému volejbalu se letos opravdu daří
Po několika druhých místech s radostí oznamujeme, že se letos šluknovskému týmu žen podařilo opět vyhrát okresní volejbalovou soutěž. V ročníku 2016/2017 náš tým sem tam ztratil set, ale nikdy ne celý zápas a to
i přesto, že některé z nás jsme ve věku rodičů našich protihráček.

Vítězové šluknovského TS beach turnaje 2017 Honza a David Šteflovi.

Hráčky našeho týmu: 2 – Hanka Fráňová (nahrávka), 12 - Hanka Srbová (smeč, blok), 11 – Anička Bušková (blok), 1 - Marika Žďánská (smeč),
3 – Lucka Kašparová (nahrávka, smeč), 6 - Pavla Kočová (zahraje cokoli),
8 – Šárka Pelikánová (nahrávka), 10 – Jana Šulcová (nahrávka, smeč)
a 7 – Eliška Michalíčková (libero, smeč).

Na klucích je vidět snaha a nadšení, kdy pilně využívají možnosti trénovat
si beach volejbal na kurtu i třikrát týdně. Letos se dvojčata Šteflovi dostali
i na stránky celostátního tisku (MF Dnes – příloha Rodina ze dne 21. 7.
2017), kde byla zveřejněna reportáž o tom, jak dostali možnost splnit si sen
a zatrénovat si s našimi reprezentantkami Markétou Slukovou a Bárou
Hermannovou.

Sobota 17. června byla ve znamení Memoriálu Jiřího Ducháče. Dnes již
tradičního turnaje na šluknovských antukových kurtech se zúčastnilo 6
smíšených družstev hráčů volejbalu ze širokého okolí. Jeden z týmů letos
sestavili i šluknovští fotbalisté, kteří hráli s velkým nasazením a zejména
svým humorem bavili všechny přihlížející. Vítězný tým již tradičně sestavila i rodina Ducháčů, která po právu opět turnaj vyhrála. Za organizaci
turnaje patří veliké poděkování zejména Marice Žďánské, Jardovi Fráňovi, Frantovi Koňákovi a dalším, kteří pomohli.

Další naší mladou šluknovskou nadějí je i Tereza Šulcová, která se úspěšně
dostala na sportovní gymnázium do Jablonce nad Nisou a trénuje volejbal
za tým kadetek týmu Dukla Liberec.
I navzdory celkovému úpadku kolektivního sportu se oddílu volejbalu
SK Plaston Šluknov stále daří scházet se v dostatečném počtu a pravidelně
trénovat ve středu (18-20h) a v neděli (9-11h) v tělocvičně šluknovské ZŠ
(říjen - květen) a na antukových kurtech šluknovského stadionu (červen září). Doufáme, že nám to vydrží ještě hodně dlouhých let.
Anna Bušková

Stadion Slávy Novotného
Šluknov, Žižkova 1071, 407 77
Telefon: +420 730 511 156
Náš oddíl, kromě výše uvedených tréninků, rád využívá i možnosti zahrát
si plážový volejbal na nedávno vybudovaném šluknovském kurtu. Největší
úspěchy na písku slaví naši nejmladší členové - dvojice Jan a David Šteflovi (15 let), kteří během dvou let spolupráce dokázali ovládnout turnaje v Jiřetíně pod Jedlovou, Rumburku, Dolní Poustevně a letos i na silně obsazeném dospěláckém turnaji ve Šluknově.

Stadion se dvěma travnatými hřišti
a kurty na tenis či volejbal.
V areálu se nachází solárium, sauna, je zde možnost
občerstvení v místní restauraci.
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V prvním fotbalovém utkání všechny tři góly
vstřelil Emil Mikula
Nejvyšší fotbalové soutěže běží už
nějaký čas, krajská I. B. třída měla
první kolo teprve v sobotu 26. srpna. Naši k prvnímu utkání ročníku 2017 – 2018 vyjeli na hřiště
nováčka soutěže do děčínských
Březin, který ještě loni soupeřil
s naším B-týmem, a vstup se náramně vydařil. Vyhráli jsme 3:1,
když všechny tři góly vstřelil Emil
Mikula. Můžeme si jen přát stejné výsledky i v dalších zápasech.
Které to jsou?
Stále platí, že všechna domácí
utkání se konají v neděli se začátkem ve 14 hodin a proběhnou
v následujícím pořadí:
3. září - Šluknov - Horní Podluží
17. září - Šluknov – Trmice
8. října - Šluknov – Přestanov
22. října - Šluknov – Dobkovice
5. listopadu - Šluknov – Jiříkov
19. listopadu - Šluknov – Hostovice.
Začátky utkání na hřištích soupeřů i hrací dny jsou různé a je třeba
je hledat ve vývěsní skříňce na náměstí nebo na stadionu. Jedná se
o zápasy s Unionem Děčín 9. září,
Svádovem 24. září, Chabařovicemi
30. září, Heřmanovem 15. října,
Chuderovem 28. října a Chlumcem
11. listopadu.

B-mužstvo v Lipové stále hraje
okresní přebor a jeho domácí utkání budou hrána takto:
10. září - Šluknov B – Malšovice
v 17 hodin
23. září - Šluknov B – Mikulášovice
v 16. 30 hodin
14. října - Šluknov B – Markvartice
v 15.30 hodin
29. října - Šluknov B – Dolní Habartice ve 14.30 hodin
12. listopadu - Šluknov B – Jiřetín
pod Jedlovou ve 14 hodin.
Za dalšími soupeři pak jede do Verneřic (2. září), Krásné Lípy (16. září),
Těchlovic (30. září), Velkého Šenova
(7. října), Boletic (21. října) a do Rybniště (4. listopadu).
V termínovém kalendáři jsou rozepsány i zápasy dorostenců, žáků
a turnaje přípravek.
Za to, že jsou naše družstva – a to
nejen dospělých, ale i dorost, žáci
a přípravky - po všech stránkách
dobře zajištěna, je třeba poděkovat
našim sponzorům, kterými jsou
především Město Šluknov, PLASTON Šluknov CR, Technické
služby Šluknov, COLAS Šluknov
– Císařský, Kamenoprůmyslové
závody Šluknov, Potraviny D+S,
VENTOS Rumburk, Jan Pecka,

Foto: Petr Tichý
Zdeněk Navrátil. MWD s.r.o. a
mnoho dalších. Výraznou pomoc
pro činnost SK pak znamenají získané dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a z Krajské-

ho úřadu Ústeckého kraje.
Hráči jsou si této pomoci dobře vědomi a jsme přesvědčeni, že svými
výkony ukáží, že si ji zasluhují.
Ing. Milan Kořínek

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
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

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

V sobotu 16. září 2017
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin
………………………………………………………………
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.

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