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Rolnička zahájila
divadelní sezónu
V neděli 1. října jsme v Domě kultury začali novou pohádkovou sezónu
2017/2018, a to pohádkou „Jak
šluknovský vodník Lindík přišel
o živnost“, kterou navštívilo přesně 50 diváků (viz. snímek vpravo).
Poprvé byla pohádka o Lindíkovi
představena na 18. divadelní přehlídce 4. dubna 2009. V témže roce
byla také namluvena. V roli vodníka
jste mohli slyšet Jiřího Vránu, který
pohádku nejen pro loutky upravil,
ale proložil ji písničkami, režíroval
ji a vodníka také vodil. V pohádce
dále mluví mlynář - Bohumil Kubera, holčička Mařenka – Dominika
Uherková, kluk Jeníček – Richard
Wiesner, doprovodné slovo má
a mistrem zvuku našeho souboru je
Jan Müller. Autorkou této relativně
nové pohádky je jednatelka souboru Květoslava Vidimská, která také
Pokračování na str. 13

Dotační program pro vlastníky domů
Jste vlastníkem domu v centru města a plánujete opravu fasády, střechy či alespoň květinovou výzdobu
do oken? Pak právě vás by mohla
zajímat informace, že Rada města

v červenci schválila nový dotační
program, díky kterému můžete
získat od města dotaci ve výši až
60.000 Kč na opravu fasády, 40.000
Kč na opravu střechy a 500 Kč na

květinovou výzdobu do oken. Vedení města by tím rádo podpořilo své
obyvatele v průběžné opravě svých
nemovitostí pro dosažení hezčího
Pokračování na str. 5

Proměny veřejných prostranství podpořené
z Programu prevence kriminality

Nehospodárné lampy ze 70. let
v ul. Karlova a Sokolská...

Město Šluknov bylo letos velmi úspěšné v žádosti o dotace z Programu
prevence kriminality Ministerstva vnitra. Kromě již tradičního příspěvku
na platy dvou asistentů prevence kriminality jsme letos získali i více než
500 000 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Karlova a Sokolská a zřízení nového sportovního hřiště v ulici Budišínská.
V ulicích Karlova a Sokolská bylo vyměněno celkem 26 lamp veřejného
osvětlení. Stávající, již dožilé a velmi nehospodárné lampy ze 70. let, byly
nahrazeny úspornými LED svítidly. Kdo oběma ulicemi chodí ve večerních
hodinách, jistě potvrdí obrovskou změnu, kterou tato rekonstrukce pro
osvětlenost lokality znamenala. Přikládáme fotografie srovnání původních
a nových lamp v ulici Sokolská.
Pokračování na str. 5

...nahradila úsporná LED svítidla

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR proběhnou již tento
měsíc, a proto mi dovolte pár organizačních informací k jejich průběhu v našem městě:
Datum a čas konání voleb
Pátek 20. 10. 2017 v době od 14:00
do 22:00 hodin
Sobota 21. 10. 2017 v době od 8:00

do 14:00 hodin
Sídla volebních okrsků:
Pro účely voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je město
Šluknov rozděleno do čtyř volebních okrsků, každý okrsek má volební místnost:
Okrsek č. 1 – 2. NP Domu kultury
(zasedací místnost), T. G. Masary-

ka 321, Šluknov
POZOR: Zde je z důvodu rekonstrukce radnice změna. Pokud by
voličům činilo potíže dostavit se
do volební místnosti ve druhém
patře, je možné požádat osobně či
telefonicky městský úřad (evidence
obyvatel, paní Slavíková – tel. 412
315 317), případně ve dnech voleb

přímo okrskovou volební komisi
č. 1 (tel. č. 778 750 077) o možnost
volby doma do přenosné volební
schránky.
Okrsek č. 2 – přízemí v Základní
škole (tělocvična), Žižkova 722,
Šluknov
Okrsek č. 3 – přízemí Domu s pečoPokračování na str. 2
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Dokončená revitalizace severní
fasády Domu kultury
Dům kultury ve Šluknově je jednou
z nejvýznačnějších nemovitých památek ve Šluknově. Jedná se o objekt v majetku města, který svým
vzhledem už moc krásy nedělal.
Jeho umístění na náměstí a v ústí
pěší zóny mu z urbanistického
hlediska dává výsostní postavení,
které je navíc podtrženo unikátní
architektonickou neobarokní štukovou výzdobou. Výstavba objektu
byla dokončena před 111 lety.
Pro zachování všech hodnot tohoto
objektu musíme před všemi pracemi a opravami žádat o závazná

Původní stav severní fasády

stanoviska, která vydává Státní památková péče, na základě vyjádření
Národního památkového ústavu.
Tato jsou vydávána právě na základě ochrany a zachování hodnot a autentičnosti dané památky.
A proč toto zmiňuji? Určitě jste si,
jako mnozí další občané Šluknova
všimli, že se obnovená fasáda po
sundání lešení neleskne jako nová,
kterou má soused na zatepleném
domě. Důvodů k tomuto je několik, ale nejpodstatnější je ten, že se
mohly opravovat jen degradované
části fasády (uvolněné) a povrch se
neměl sjednocovat, což obvykle
obnáší přestěrkování
jádra
(nejlépe s perlinkou) a kompletní
přeštukování. To
v tomto případě
nebylo možné,
právě už z toho
důvodu, aby nebyly
překryty
původní jádrové
omítky. Dalším
efektem zůstává

tzv. „flekatost“, která se vyznačuje vlastnostmi vápenných nátěrů, kdy malba na
vápenné bázi váže vodu a tím
tmavne. Tento efekt se bude
s postupem času a vyzrávání (vysychání) vrstev fasády
zmírňovat.
Stavba byla řádně dozorována a musím říci, že práce zedníků – štukatérů byla doslova
mravenčí. Fasáda i štuky
vykazovaly množství prasklin, uvolněných i chybějících
částí. Vše bylo doplňováno ve
vrstvách, na základě dohodnutých materiálů a postupů
systému REMMERS, a to za
opakovaných kontrol zástupců této firmy.
Na provedené práce byla
poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ČR, v rámci
Programu regenerace MPZ
Šluknov ve výši 520 tis. Kč
a také z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro
rok 2017, a to ve výši 400 tis.
Kč. Město Šluknov plánuje
dokončení revitalizace fasády nároží (nárožní věž +
západní fasáda do náměstí)

Stav po revitalizaci
v roce 2018.
Co říci závěrem? Chápu, že očekáváním
byla hladká omítka jako nová, beze skvrn
a nerovností, ale musíme hledat tu správnou hranici mezi dokonalostí a zachováním původních prvků. Technici firmy
REMMERS, na základě projednání připomínek k dokončené stavbě, přislíbili
projednání možnosti celkového srovnání
jádra a přeštukování na zbytku fasády,
která by se měla opravit v příštím roce.
Samozřejmě bude záležet na možnostech
materiálů, které jsou k dispozici – musí
být přírodní, na minerální bázi.
Bc. Michal Bušek

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží
Pokračování ze str. 1
vatelskou službou (jídelna), Lužická 1093, Šluknov
Okrsek č. 4 – přízemí v objektu
požární zbrojnice, Království 221,
Šluknov
Prokázání totožnosti a státního
občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo voličským průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy
nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Hlasování s voličským průkazem
Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi. Voličský
průkaz opravňuje k hlasování ve
dnech voleb v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním
okrsku vytvořeném při zastupitel-

ském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po odevzdání voličského průkazu
obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem příslušného městského úřadu. Volič,
který hlasuje s voličským průkazem,
obdrží zároveň hlasovací lístky pro
volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu,
politické hnutí a koalici. Hlasovací
lístky budou voličům doručeny do
poštovních schránek nejpozději 3
dny přede dnem voleb. V případě,
že dojde k jejich poškození nebo
ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá
k dispozici všechny hlasovací lístky,
je možné požádat ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem
„VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo
odvolání kandidátů, pokud byla do-

ručena do 48 hodin před zahájením
voleb; při zjišťování výsledků voleb
se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. V případě, že se
volič neodebere do tohoto prostoru,
nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků volič vloží do
úřední obálky jeden hlasovací lístek
té volební strany, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může volič na
hlasovacím lístku vybrané volební
strany zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více
než 4 kandidátům, počítá se takový
hlasovací lístek ve prospěch volební strany, k přednostním hlasům se
však nepřihlíží.
Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do

volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoli však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za
něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných
(zejména zdravotních) důvodů
městský úřad (evidence obyvatel,
paní Slavíková – tel. 412 315 317),
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Ing. Bc. Ivana Lukešová
tajemnice MěÚ Šluknov
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SLOVO STAROSTKY

Vážení a milí spoluobčané,
ve sdělovacích prostředcích jste měli možnost zaznamenat informaci
o tzv. nástroji, kterým mohou města a obce řešit situaci ve svých problémových lokalitách. Nic ovšem není tak jednoduché, jak se na první pohled
zdá. Tomuto tématu se budu krátce věnovat.
Opatření obecné povahy
Od 1. června 2017 mohou obce a města využít tzv. opatření obecné povahy
(OOP). Dle ustanovení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění, může obec, na jejímž území se nacházejí místa,
ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, požádat
příslušný obecní úřad o vydání opatření obecné povahy. Sociálně nežádoucími jevy jsou považovány oblasti, kde dochází k porušování veřejného
pořádku, kde působí nepříznivé vlivy na děti, kde se vyskytují osoby pod
vlivem návykových látek, kriminálně negativní jevy, sociálně patologické
jevy, porušování etických a morálních hodnot. Co to v praxi znamená?
Město má možnost v rizikových lokalitách určit nemovitost, několik nemovitostí, nebo např. určitý vchod, nebo ulici, na kterou se toto opatření
bude vztahovat. Pro nájemníky, kteří mají nárok na vyplácení doplatku na
bydlení, to znamená, že by ztratili tímto nárok na výplatu této dávky v nemovitosti či lokalitě, na kterou se bude toto opatření vztahovat. Nebude
se to týkat nájemníků se stávajícími nájemními smlouvami. Ovšem je všeobecně známo, že majitelé nemovitostí ve většině případů uzavírají s nájemníky smlouvy na dobu určitou, která čítá např. 3 měsíce, půl roku nebo
rok. Bylo by jen otázkou krátkého času, kdy by nájemníci po podpisu další
nájemní smlouvy o nárok na výplatu dávky přišli. Což by bylo jistě velmi
neatraktivní pro nájemce. Bohužel by se toto opatření týkalo i nájemníků,
kteří v určených nemovitostech, nebo vchodech nespadají mezi rizikové
skupiny, žijí spořádaným životem, ale mají nárok na doplatek na bydlení
(důchodci, maminky s dětmi ve své péči apod.). V případě přijetí opatření
by ztratili nárok na dávku i oni po uplynutí nájemní smlouvy, což by se dalo
považovat za nespravedlivé. Lze se s vysokou pravděpodobností domnívat,
že nájemníci přijdou o možnost bydlení v takové lokalitě, budou vystěhováni, a protože se jedná o občany s trvalým pobytem na území města, muselo
by jim město zajistit jiné bydlení. Konkrétně Šluknov opravdu nedisponuje
volnými byty, abychom byli schopni uspokojit potencionální žadatele. Ovšem ani samotná možnost přijetí takového opatření není vůbec jednoduchá. V případě zájmu ze strany města či obce musí příslušný úřad návrh
opatření obecné povahy projednat s Policií ČR a orgánem sociálně-právní
ochrany dětí, doložit odůvodnění, proč chce určitou lokalitu označit jako
místo se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů. Návrh OOP se poté uveřejňuje na úřední desce a úřad vyzve dotčené osoby (vlastníci nemovitostí),
aby podávaly připomínky k návrhu. Ve finále se lze domnívat, že toto opatření neřeší problém jako takový, pouze ho přesune do jiné lokality města či
obce, nebo se tyto rodiny budou stěhovat do sousedních měst a obcí, která
opatření obecní povahy neuplatní. Tomuto tématu jsme se v rámci diskuze věnovali i na setkání starostů Šluknovského výběžku a názor většiny je
shodný – toto opatření problémy vyloučených lokalit nevyřeší.
150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Šluknově
V sobotu 23. září proběhly v Zámeckém parku oslavy této významné události. Kdo se přišel na oslavu podívat, mohl shlédnout nejrůznější hasičskou techniku, od nových vozů až po historické stříkačky. Oslav se zúčastnili i hasiči z okolních měst a obcí, z Hřenska i ze sousedního Německa.
Hasiči připravili pro diváky několik praktických ukázek, své schopnosti

Foto: Jindřich Müller
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předvedli při zásahu i malí hasiči.
Pro všechny bylo připraveno občerstvení, pivo, cukrová vata, hudební
vystoupení, skákací hrad. Na zámku byla výstava fotografií o historii i současnosti SDH a několika
velmi zajímavých kronik. Později
odpoledne, bohužel, příliš nepřálo
počasí, nicméně celá akce byla velmi vydařená a věřím, že kdo přišel,
nelitoval. Sbor dobrovolných hasičů ve Šluknově má stabilní základnu a přibývá dětí, které mají o tuto
činnost zájem a to je v dnešní době
opravdu pozitivní. A těšíme se velmi dobré vzájemné spolupráci.
Den lidové turistiky

V neděli 24. září se uskutečnil ji 10. ročník Den lidové turistiky v rámci Pětiměstí. Hostujícím městem byl tentokrát Jiříkov. I přes zataženou oblohu
se akce zúčastnilo na 150 lidí z české i německé strany hranice. V Jiříkově
byla připravena turistická trasa dlouhá 5 km i s výkladem u významných
míst. Po návratu čekalo všechny příjemné občerstvení. Podstatou podobných akcí je zejména společné setkání turistů a starostů z obou částí hranic. Příští rok bude organizátorem město Šluknov.

Foto: Mgr. Petr Tomanec
Veřejné setkání s občany
Již takto s předstihem si Vás dovolím pozvat na veřejné setkání s občany, které je, z důvodu přípravy a průběhu voleb v měsíci říjnu, plánováno
na listopad, konkrétně na pondělí 13. listopadu 2017 od 16:30 hodin
v 1. patře Šluknovského zámku. Pozvání bude zveřejněno i v listopadovém čísle novin. Opět bude dán prostor občanům našeho města, kteří mají
potřebu dotázat se či diskutovat o tom, co je pro ně důležité a zajímavé.
Přítomni budou též vedoucí jednotlivých odborů. Kdo budete mít zájem
přijít, jste srdečně vítáni.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála příjemné podzimní dny.
Eva Džumanová
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V základní škole nezačínají a nekončí aktivity s prvním
či posledním zvoněním aneb Ve škole „po škole“
V letošním školním roce jsme otevřeli tři oddělení školní družiny.
Dvě oddělení jsou v budově tzv.
„malé školy“ v ulici Žižkova a třetí
oddělení bylo otevřeno v nově zrekonstruovaných prostorech v přízemí školní jídelny. Hned v prvním
týdnu byla všechna oddělení naplněna do plného počtu třiceti žáků.
Ranní družina se otevírá již v šest
hodin a odpolední končí v letošním
roce v půl páté. Prodloužení provozní doby je rodiči hojně využíváno.
Pro starší žáky je k dispozici školní
klub, který využívá pro svou činnost podkrovních prostor v hlavní
budově. Žáci zde mají k dispozici
různé společenské či didaktické
hry, počítač, vhodné prostředí k relaxaci. Mohou sem přijít ráno před
vyučováním – vchod se otevírá vždy
ve čtvrt na osm. Dále zde mohou
pobývat v době polední přestávky
před odpoledním vyučováním, popřípadě mezi koncem výuky a začátkem hlavní činnosti školního
klubu. Hlavní činnost školního klubu probíhá každý den mezi druhou
a půl čtvrtou. V jednotlivých dnech
v týdnu probíhají aktivity různého
zaměření. Žáci mohou školní klub

Hra o poklad ve školní družině
nictvím třídních učitelů nebo u
vedoucí šk. klubu – paní Heleny
Balogové.
Pod školní klub patří i všechny
zájmové kroužky, které vedou
naši pedagogové. Jedná se o tyto
aktivity:
- v rámci každého oddělení školní
družiny probíhá výtvarný kroužek,
na který se mohou přihlásit i žáci,

Soutěž Duha - vyhlášení výsledků „Pevnosti Boyard“
navštěvovat buď každý den, nebo si
mohou vybrat konkrétní den podle
zaměření.
V pondělí probíhají esteticko-výtvarné činnosti, v úterý sportovní činnost v tělocvičně, ve středu
rukodělné aktivity – např. šití, ve
čtvrtek opět sportovní činnost - zaměření je dle zájmu dětí, v pátek se
hrají didaktické či společenské hry.
Do školního klubu je možné se
ještě přihlašovat – buď prostřed-

kteří nenavštěvují školní družinu,
- pro žáky 3. – 5. ročníku je určen
kroužek pletení z pedigu pod vedením p. uč. Krákory,
- pro žáky 3. – 5. ročníku je také určen sportovní kroužek zaměřený na
florbal pod vedením p. uč. Krákory,
- další sportovní kroužek zejména
pro žáky druhého stupně také zaměřený na florbal vede p. uč. Matějka,
- pro žáky obou stupňů je určen

kroužek rybářský pod vedením
p. uč. Ganišinové,
- pro žáky z devátého ročníku je určen kroužek cvičení z matematiky
pod vedením p. uč. Gallové a Švarcové.
Kroužky zahájily svou činnost
1. října, v případě zájmu je možné
se ještě přihlašovat do naplnění kapacity u jednotlivých vedoucích.
Učitelé organizují i různé další
aktivity:
Na prvním stupni probíhá v každém ročníku tzv. odpolední školní
klub – vyučující spolu se školní asistentkou každý týden po vyučování
připraví pro žáky na jednu hodinu
procvičování učiva a na druhou hodinu různé činnosti vedoucí k všestrannému rozvoji žáků (sportovní,
výtvarné…).
Učitelé a asistenti žákům na prvním i druhém stupni také nabízejí
pravidelné doučování. Rozpis je
k dispozici na webových stránkách
školy.
Žákům se po vyučování také pravidelně věnuje naše školní speciální
pedagožka Iveta Viktorinová. Vede
logopedická cvičení, nápravu specifických poruch učení, doučuje
cizince český jazyk, je k dispozici
žákům i rodičům v případě potřeby
konzultace problémů.
Snažíme se také rozvíjet u žáků jejich nadání. Paní učitelka Zahejská
povede od listopadu tzv. čtenářský
klub, který bude zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, měl by
vzbudit zájem žáků o četbu.
Paní učitelka Steklá na druhém
stupni povede tzv. klub logiky
a deskových her. Žáci by si měli zá-

bavnou formou procvičovat logické
uvažování a různé strategie k řešení
problémů.
Další aktivity v naší škole organizují jednotlivci či různé neziskové
organizace.
Pan Matějka vede kroužek anglického jazyka pro žáky čtvrtého ročníku.
V rámci smlouvy se Schrödingerovým institutem jsou našim žákům
každou středu ve velkém sále tělocvičny k dispozici trenéři basketbalu, na malém sále se schází kroužek
mladých záchranářů.
Paní Mrázková z SK Viktorie vede
v rámci projektu Děti na startu
v malém sále tělocvičny každé pondělí pohybovou přípravu pro děti
od čtyř do devíti let.
Talentovaní žáci si po vyučování
mohou poměřit své znalosti a dovednosti v různých soutěžích:
- anglická olympiáda a Englisch
Challenge pod vedením p. uč. Chadimové,
- dějepisná olympiáda pod vedením
p. uč. Tejnorové,
- olympiáda z českého jazyka pod
vedením p. uč. Müllerové,
- matematický klokan – organizují učitelé matematiky od druhého
ročníku,
- biologická a ekologická olympiáda pod vedením p. uč. Steklé,
- logická olympiáda – zajišťují vyučující matematiky na druhém stupni,
- školní liga – sportovní soutěže pod
vedením p. uč. Vyšohlída a p. uč.
Chadimové.
Mnozí pedagogové organizují pro
své žáky různá sportovní odpoledne, oblíbené přespávandy ve škole,
besídky, celodenní či odpolední výlety a spoustu dalších aktivit.
Pro naše žáky i pro veřejnost paní
uč. Müllerová organizuje již tradiční zeměpisné přednášky šluknovských cestovatelů, které se setkávají s velkým ohlasem a mají své
pravidelné návštěvníky.
Samozřejmostí je také to, že naše
škola je otevřená každý čtvrtek od
tří do čtyř hodin, kdy jsou zájemcům k dispozici všichni pedagogové včetně vedení školy.
Je tedy zřejmé, že ve škole se žákům
či jejich rodičům naplno věnujeme
i mimo výuku. Pokud máte zájem
o bližší informace, navštivte naše
webové stránky www.zssluknov.cz,
nebo nás navštivte přímo ve škole,
rádi Vás zde uvítáme.
Mgr. Renata Sochorová
ředitelka ZŠ J. Vohradského
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Objektivita v dotacích, hlavně neodpovědnost!

V rámci tažení proti korupci, čímž
ji současně nepopírám, se při přidělování dotací nastavují stále „objektivnější“ kritéria. Co to ta objektivita je, si můžeme ozřejmit např. na
Wikipedii. Je to takový popis, který
se snaží co nejvíce přiblížit svému
předmětu, a tedy co nejvíce omezit
vliv poznávající osoby. Neměl by být
závislý na osobách, a tedy platný,

použitelný a přijatelný pro každého.
Takže se při přidělování dotací nastaví bodování podle mnoha „objektivních“ kritérií. A ono to opravdu funguje. Až na to, že jsou tací,
co jen účelově píší projekty tak,
aby splnili objektivní hodnocení.
Někdo to napíše tak, aby dostal ty
potřebné body, nebo si je dokonce
sám „předpřidělí“ v tabulce, aby
se to dalo objektivně zkontrolovat,
a ten kdo to „hodnotí“, to už může
jen potvrdit. Sakra, je to tak. Tady
je 10 bodů a ani o chlup míň, tady
přesně 5, tady se splnilo 20 atd. Dohromady to fakt dělá těch 90 bodů,
přes to nejede vlak. Všichni, co mají
nad 70 bodů, dostanou dotaci.
Není ten projekt úplná blbost, vždyť
to nemá hlavu ani patu? To sice jo, ale
splňují ta objektivní kritéria, mají nárok na plný počet bodů. A peníze! A je
o ty aktivity z cílové skupiny zájem?
Pokud ví celá komise, tak sice není,
ale má to plný počet bodů. K čemu to

slouží? Napsali tam, že vyškolí minimálně 20 lidí. Splňují tak objektivní
kritéria. A nestojí za tím projektem
dokonce tahle zprofanovaná spřátelená skupina? Stojí, ale má to plný
počet bodů, protože objektivně podle
předložených papírů mají finanční
zdraví na plný počet bodů. Můžeme
ten projekt nedoporučit ke schválení a dotaci? To nejde, má plný počet
bodů. Tak co s tím můžeme dělat,
když se nám ten projekt vůbec nelíbí
a nesouhlasíme s ním ani s jeho podporou? To je ale jen Váš subjektivní
dojem, objektivně je projekt v pořádku a musí dostat plný počet bodů. Jediné, co můžete, je navrhnout plnou
dotaci. To se objektivně zkontroluje
ministerstvem, a když to bude v pořádku a v souladu s objektivními kritérii, bude dotace přidělena.
A tak často účelově založené firmičky čerpají dotace na školení, dělání
strategií … 3 miliony sem, 5 tam…
Hlavně, že se čerpá!

Nejvíce čerpají státní úřady a instituce. A často pak účelově založené
společnosti, často si říkají „neziskové“, „sociální“, „ekologické“.
Ve třetím čtvrtletí čtvrtého roku
dalšího plánovacího období je
proplaceno něco přes 10% dotací!
A většinou na technickou pomoc –
tedy administrativu, sociální a podobné projekty, školení, … jen málo
na potřebné investice a vybavenost
měst a obcí.
Ale odpovědní si sobě i nám namlouvají, že je vše super a vše běží,
jak má. Vydávají nová, a podle nich,
zjednodušující pravidla, která zanáší další chaos.
Nemají žádnou odpovědnost a systém nastavují tak, aby nikdo odpovědný nebyl.
Škoda, mohli bychom být i díky evropským dotacím o dost dál. Nebudeme. Alespoň, že ministr financí to
přizná veřejně (to i proto, že nikam
nekandiduje).
Zbyněk Linhart

Když je nějaký problém, Svoz tříděného odpadu
založíme nový úřad
Při jednání na senátním výboru
nám navrhovatel – vysoký státní
úředník - usilovně vysvětloval, jak
je na „problém“ strašně potřeba
vytvořit nový specializovaný úřad.
A rychle. Spěchá to, hrozí nám nebezpečí. Jde nám o lidi.
Že v novele zákona k novému zákonu, přijatému před půl rokem, jsou
dvě zásadní chyby?! Ale to přece
není důležité! Takto se to stejně nebude používat! Až pak se to opraví!
Vždyť to spěchá, rychle, úřad na
problém je potřeba hned! Schvalte
to, neopravujte, to se může udělat
klidně až potom.
Při projednávání z něj vypadlo, jak
si úředníci přes vládu sami sobě
dávají za úkol takové nové úřady
vytvářet (Hezky popsal, jak to chodí.
Úředníci dají do vlády jako návrh
usnesení to, co by chtěli, a vláda
v té hromadě schvaluje a schvaluje… A úředníci? Ti pak přeci jen
plní usnesení a úkoly vlády. Když
úředníci chtějí, musí to být - přesně
podle zákona. Když ne – nemusí se
nic). Dala nám už vláda ten úkol na
vytvoření nového úřadu pro nás?
Ano? Tak rychle do toho! A už to
sviští, už to jede…
Vysvětlování, že je nutné, aby byl
úřad oddělen od jiné státní správy,
byl nezávislý, že to bude jen malý
úřad atd., to je vždy stejné.

Začíná se na 80 lidech…(a čtyřech
budovách).
Za dva roky to bude dvě stě. Generální ředitel, další ředitelé, náměstci, sekretářky, asistentky, vedoucí
odboru, vedoucí oddělení… a také
řidiči a tak. Po dalších dvou letech
krajské pobočky s krajskými řediteli… a další řidiči.
Vždy se najde nějaký důvod, proč
zřídit úřad. Jde o bezpečnost, o boj
s korupcí, hlídání, hospodárnost,
konkurenceschopnost… bla bla…
Jen za poslední rok si vládní koalice prosadila zřízení dalších zhruba
deseti nových státních úřadů, např.
Úřad pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí,
Národní rozpočtová rada, Národní
úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost atd. Výbory, komise…
a další a další. A hlavně rychle, aby se
to stihlo do voleb. Obsadit další zajímavá místečka!
Co s tím? Nehlasuji pro tyto nové
úřady a další nesmyslné zákony,
upozorňuji na to, píši o tom… Jistě,
nestačí to.
Po dvou měsících koukám na televizi
a vidím ředitele nového úřadu… a byl
to ten úředník, co nám vysvětloval tu
strašnou potřebnost toho úřadu.
O tom to asi nakonec celé je…
Váš senátor
Zbyněk Linhart

Svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 6. listopadu 2017.
Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem a PET lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a nově také zelené pytle s drobnými
kovy, např. plechovkami od potravin, od krmení pro domácí zvířata,
plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte na
obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 5. 11. Mapa svozové trasy je
k nahlédnutí na webu města – vše o odpadech.
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené pytle s jiným odpadem nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve
Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí, Království čp. 10 anebo
v Technických službách Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov. Na
MěÚ Šluknov - Království, na odboru rozvoje a životního prostředí a v pokladně, a také v TS v Císařském obdržíte roční kalendář s vyznačením svozových dnů bioodpadu a pytlů s tříděným odpadem. Božena Naňáková

Proměny veřejných prostranství
podpořené z Programu
prevence kriminality
Pokračování ze str. 1
V ulici Budišínská byly dotační
prostředky využity na rekultivaci
stávajícího, již v podstatě zaniklého
hřiště na malou kopanou a házenou
umístěné nad novým dětským hřištěm. V rámci akce byly odstraněny
náletové dřeviny, upraven svah
pro posezení diváků, povrch hřiště
urovnán a nově zatravněn, osazena
ochranná síť a celé hřiště oploceno.
V současné době již chybí jen osadit
branky a mobiliář a hřiště bude na
příští rok připraveno pro užívání
nejen dětem z okolí, ale všem sportovním nadšencům ve městě.
Mgr. Martin Chroust

Dotační program
pro vlastníky domů
Pokračování ze str. 1
vzhledu města.
Pro příští rok je program pilotní
a v případě zájmu bude v dalších
letech pokračovat a následně být
rozšířen i pro další části města. Veškeré bližší informace, včetně jednoduché žádosti, získáte na webových
stránkách města či osobně v kanceláři Odboru rozvoje a ŽP. Žádosti
je možné podávat do 15. prosince,
vyhodnoceny pak budou v první
třetině roku 2018 tak, aby mohly
být akce ve stavební sezoně následujícího roku realizovány.
Mgr. Martin Chroust

www. mesto-sluknov.cz
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Z ordinace praktických lékařů na téma chřipka
V nadcházejícím období podzimu
a zimy většina z nás alespoň jednou
prodělá virové onemocnění dýchacích cest, ať už se jedná o prostou
rýmu, bolest v krku či zánět průdušek. Jedním z mála původců těchto
onemocnění, kterým se můžeme
bránit očkováním, je virus chřipky.

Původce
Virus chřipky existuje ve 3 variantách – A, B, C. Typ A a B vyvolává epidemie, typ C je poměrně
vzácný. Virus obsahuje na svém
povrchu tzv. antigeny: N (neuraminidáza) a H (hemaglutinin),
podle složení těchto antigenů se
pak rozlišují různé antigenní varianty viru – v populaci se nejčastěji
vyskytují varianty viru A H1N1
a H3N2. Chřipkový virus typu A se
často vyskytuje také u zvířat (např.
prasečí chřipka, ptačí chřipka). Virus chřipky prodělává časté změny
ve struktuře antigenů, vznikají tím
nové varianty viru, vůči kterým
tělo dosud nevytvořilo protilátky.
Proto je potřeba očkování proti
chřipce každoročně opakovat nově
dostupnou vakcínou, jejíž složení
odráží předpokládaný výskyt aktuálních kmenů viru v populaci.
Velmi nebezpečné je zkřížení lidského viru se zvířecím virem, kdy
vznikají zcela nové varianty viru,
které následně mohou vyvolat světové pandemie chřipky.

Přenos
Zdrojem infekce je nemocný člověk. Přenos je možný kapénkovou infekcí (kýcháním, kašlem),
přímým kontaktem (polibek) či
kontaktem s kontaminovanými
předměty (klávesnice, klika, madla
v MHD). Inkubační doba (doba od
nákazy k prvním příznakům) je nejčastěji 12-48 hodin.
Epidemie chřipky vznikají typicky
v období ledna až března, nejlépe se
totiž viru chřipky daří při teplotách
lehce nad nulou. Ročně je v ČR hlášeno okolo milionu případů chřipky, skutečný počet nemocných je
však mnohem větší.

Příznaky
Mezi typické příznaky patří náhle vzniklá horečka okolo 39-40°C
(obvykle z plného zdraví), zimnice,
bolesti hlavy, kloubů a svalů, suchý

kašel. Rýma obvykle nebývá. Příznaky většinou spontánně odezní
do 7 dnů, mnohem déle však přetrvává únava.

Komplikace
Komplikacemi chřipky jsou nejvíce ohroženi starší lidé, malé děti,
lidé s chronickým onemocněním
(srdce, plic, ledvin, onkologičtí
pacienti, diabetici apod.) a kuřáci.
U dětí jsou časté záněty středního
ucha. U seniorů může dojít k roz-

klinických příznaků, mohou mít
také četné nežádoucí účinky.

Prevence
Prevencí onemocnění chřipky je
zdravý životní styl – nekouřit, přiměřená fyzická aktivita, otužování,
strava bohatá na vitamíny. Dále je
důležitá hygiena rukou – umývání
rukou mýdlem, vyhýbání se větším
kolektivům v období epidemie, větrání. K dispozici je také očkování
proti chřipce.

Věděli jste, že čerstvé informace z naší ordinace
se můžete dozvědět také na Facebooku
či našich nových webových stránkách?
Budeme rádi, stanete-li se našimi fanoušky.
www.facebook.com/mudr.vratislav.prejzek
www.ordinace-sluknov.cz
V současné době dokončujeme rekonstrukci prostor ordinace
lékařů, ihned poté bude následovat rekonstrukce čekárny,
abyste se u nás cítili co nejpříjemněji.
voji zápalu plic. Velmi vážné může
být nasednutí bakteriální infekce
na dýchací cesty postižené chřipkou – imunitní systém je často již
vyčerpán bojem s chřipkou, a proto
se nedokáže adekvátně bránit. Zápal plic s následným rozvojem dechového selhání je proto nejčastější
příčinou úmrtí na chřipku.
Mezi další komplikace patří zánět
srdečního svalu, osrdečníku, záněty mozku apod.
Ročně v ČR na chřipku a její komplikaci umírá okolo 2000 osob.

Diagnostika a léčba
Diagnóza chřipky je stanovena na
základě klinických příznaků. Léčba
je symptomatická – tlumení horečky (nejčastěji léky obsahující paracetamol, ibuprofen, kys. acetylsalicylovou), léky tlumící suchý kašel
(později při vlhkém kašli naopak
léky usnadňující odkašlávání). Důležitý je klid na lůžku, dostatek tekutin. Důrazně varujeme před zvýšenou fyzickou námahou vzhledem
k riziku rozvoje zánětu srdečního
svalu. Vzhledem k možným komplikacím se nedoporučuje „přecházení chřipky“.
Proti chřipce existují léky ze skupiny tzv. antivirotik (např. oseltamivir, zanamivir), v praxi se však
téměř nepoužívají, jelikož je nutné
jejich nasazení ihned po objevení

Očkování
Na trhu jsou v současné době k dispozici 3 vakcíny proti chřipce – Influvac, Vaxigrip a Vaxigrip Tetra.
Influvac a Vaxigrip obsahují 2 varianty viru chřipky typu A a 1 variantu viru chřipky typu B, u Vaxigripu
Tetra je pak navíc jedna varianta
typu B.
Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění u osob starších 65
let, dále u osob s chronickým onemocněním srdce, cév, plic, ledvin,
jater, diabetiků na inzulínu, pacientů s poruchou imunity apod. Zdar-

ma jsou očkovány osoby žijících
v domovech důchodců či ústavech
sociální péče. Vakcíny pro tyto pacienty objednáváme v dostatečném
množství pro naše pacienty přímo
v ordinaci, očkování i aplikace je
zdarma. Stačí se k očkování dostavit, případně si vakcínu telefonicky
zamluvit u sestry na recepci. Pacienti, kteří nesplňují výše uvedené
podmínky, dostanou recept na očkovací látku, kterou si vyzvednou
a zaplatí v lékárně (cena za vakcínu
je orientačně 160-200 Kč, u tetravaletní vakcíny je cena vyšší),
samotnou aplikaci vakcíny provedeme následně v ordinaci pro naše
registrované pacienty zdarma.
Očkování je bezpečné také v těhotenství (doporučuje se II. a III. trimestr) a při kojení.
Vakcína se aplikuje do ramene
v jedné dávce. Důležité je, že v době
aplikace vakcíny nesmí probíhat
žádné infekční či horečnaté onemocnění – v těchto případech je
potřeba očkování odložit až po plné
úzdravě. Ideální doba k očkování
je od října do listopadu, tedy před
rozvojem chřipkové epidemie. Po
aplikaci vakcíny se mohou vyskytnout nežádoucí účinky – nejčastěji
zarudnutí v místě aplikace, lehčí
chřipkovité příznaky jako odraz
probíhající imunitní reakce – vakcína neobsahuje živý virus chřipky,
proto je mýtus, že člověk onemocněl chřipkou z vakcíny.
Účinnost vakcíny není stoprocentní, jak jsme již uvedli výše, složení
vakcíny se každý rok mění podle
předpokládaného výskytu typů
viru chřipky v dané populaci pro
daný rok. Očkování však významně
snižuje riziko nákazy a případných
komplikací chřipky.

OČKOVÁNÍ PROTI PNEUMOKOKŮM
U OSOB NAD 65 LET
Pacienti starší 65 let mají nárok na očkování proti
pneumokoku (Streptococcus pneumoniae),
které je plně hrazeno ze zdravotního pojištění.
Vakcínu je potřeba předem objednat
u nás v ordinaci, plně hrazená je v současnosti
pouze vakcína Prevenar 13.
Pneumokok je nejčastějším původcem
zápalu plic, dále může způsobit také záněty
vedlejších nosních dutin, středního ucha
či zánětu mozkových blan.
MUDr. Petr Čechovič a MUDr. Vratislav Prejzek
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Na Křížovém vrchu v Království se něco děje
V neděli 13. srpna 2017 ve
13:30 hodin mělo být na Křížovém
vrchu v Království představeno veřejnosti zrekonstruované zastavení
„Poslední večeře Páně“ a XI. zastavení křížové cesty.
Město Šluknov vybralo tento termín záměrně proto, aby se této významné události mohli zúčastnit
i účastníci „Setkání krajanů“, které
se v tento den v Království konalo.
A tak se vydalo asi 50 lidí českého
a německého původu od kostela ke
Křížovému vrchu.
U obrazu „Poslední večeře Páně“
jsme už byli očekáváni panem Michalem Buškem z Odboru rozvoje
a životního prostředí MěÚ a paní
Helgou Hoškovou, aby nám sdělili, že rekonstrukce obou objektů
nemohla být, bohužel, dokončena.
Schnutí sádrových kopií potřebovalo více času, než bylo plánováno,
takže práce k 13. 8. nemohly být dokončeny. Místo toho nám pracovníci firmy Dřevoplus Rumburk, kteří
práce provádějí, ukázali pracovní
kroky, které musí být ke vzniku kopie reliéfu učiněny.
Pan Knazovič převzal výrobu
sádrových kopií, vybarvení pak

manželé Kubištovi. Kamenné zastavení „Poslední večeře“ stálo dokončené na svém původním místě,
vedle zrestaurovaný originál reliéfu
od šluknovského řezbáře Josepha
Maye a k porovnání ještě nevybarvená kopie ze sádry. Byla nám ukázána
i pryskyřičná forma k odlití. Poté, co
přítomným byly zodpovězeny všechny dotazy, týkající se vzniku kopií,
odebrali se všichni k XI. zastavení,
jehož financování jsme převzali
(můj muž a já). Jednotlivé kamenné díly byly sestaveny a do výklenku
umístili pracovníci Dřevoplusu napůl vybarvený reliéf. Pohled na toto
nedokončené dílo byl úchvatný a nechal tušit, že renovace jednotlivých
zastavení bude zdařilá a utvrdil naše
rozhodnutí, že stát se sponzory bylo
správné. Zrestaurovaný originál
reliéfu od Josepha Maye byl prezentován vedle na štaflích. Že zub času
originálu hodně ublížil, bylo znát
podle světlého dřeva. Na tabulích
byl formou fotografií představen
vznik kopií reliéfu s dvojjazyčnými
popisky a na plánku křížové cesty
uvedeni sponzoři pěti již zaplacených reliéfů. Zastavení „Poslední
večeře Páně“ bylo financováno

městem Šluknovem, IV. zastavení
převzaly Technické služby Šluknov.
Náklady na I. zastavení uhradil
dárce z Německa, který nechce být
jmenován a sponzory XI. zastavení,
jak již bylo uvedeno, se stali manželé
Henssovi. Během „Setkání rodáků“
nebyla provedena sbírka a to proto,
aby si každý dárce mohl promyslet,
kolik chce věnovat a to dobrovolně,
nikoli pod nátlakem či z povinnosti.
Zapsaný spolek „Taubenheimský
Dorfclub“ se uvolil sponzorské příspěvky převzít a opatrovat. Předseda Hans-Dieter Beyer vystaví každému dárci potvrzení o převzetí.
Pomozte, aby jednotlivá zastavení
mohla být renovována. Buďte ujištěni: ať se rozhodnete pro jakoukoli
výši, věnujete důležitý příspěvek, aby
královská křížová cesta mohla opět
zazářit ve svém původním lesku tak,
jak ji znali a milovali naši předkové.
Tři z přítomných dam, které křížovou cestu znaly z dřívějška, se
k viděnému a slyšenému vyjádřily
pozitivně. Také v loňském roce zdařile opravená kaple Bičování byla
otevřena a zvala k nahlédnutí.
Jménem všech přítomných Královanů bych chtěla městu Šluk-

novu, především panu Michalu
Buškovi a paní Helze Hoškové za
jejich angažovanost a přípravu
tohoto setkání poděkovat. Děkuji
též pracovníkům firmy Dřevoplus
Rumburk, kteří nelenili a dopravili po velice špatné cestě všechen materiál na Křížový vrch,
aby nám přímo na místě ukázali
vznik kopií dle původních dřevěných reliéfů.
Bärbel Henss, opatrovnice Království
Z novin Unser Niederland 09/2017
přeložila Helga Hošková

dované vyhlídky, z obou byl překrásný výhled nejen na Harrachov.
Ještě společná fotka u čerta a mírně
promrzlí jsme opět lanovkou sjeli
do údolí.
Další zastávkou byly Mumlavské
vodopády, 2 km procházku jsme
hravě zdolali a odměnou nám byl
pohled na vodopád, padající z výšky 10 metrů. Naší pozornosti neunikly kameny v řečišti, které mají
v průměru až 6 m a říká se jim čerto-

va oka. Vodopády patří, díky tajícímu sněhu, k nejvodnatějším řekám
v Česku.
Cestou zpět jsme se zastavili ve
Smržovce, kde jsme si ve vyhlášené
pekárně p. Maška koupili výborný
kváskový chléb, štolu a různé laskominy. Plni dojmů z pěkného dne
jsme se všichni zdraví a notně unavení k večeru vrátili domů.
Text: Věra Šnajdrová,
foto: Mirek Vyčítal

Foto: Bc. Michal Bušek

Senioři naplnili autobus
na výletě do Krkonoš
Cílem podzimního putování šluknovských seniorů se tentokrát
stalo horské středisko Harrachov.
Hlavním bodem programu byla
exkurze do sklárny NOVOSAD
a SYN, s. r. o. Historie nás zavedla
až do 17. století, kde byla na místě
dnešního Harrachova založena ves
Dorfl, v 18. století přejmenovaná
podle majitelů místního panství na
Harrachov. Obživou místních obyvatel byla tehdy tradiční sklářská
výroba, která v okolí Harrachova
existuje od 14. století. Dnešní harrachovská sklárna byla založena
v roce 1712 a je druhou největší
sklárnou v Čechách. Sklárna patřila až do roku 1946 rodu Harrachů, poté byla v majetku státu a od
r. 1993 ji vlastní soukromá firma
NOVOSAD a SYN.
Do dnešních dnů se zde zachoval
tradiční způsob ruční výroby, foukání sklářskými píšťalami. Při prohlídce výrobního provozu jsme byli
seznámeni s kompletním postupem výroby skla ručními technologiemi, včetně historické brusírny
z roku 1895. Brusírna je v téměř

původní podobě a plně funkční,
poháněná transmisemi a vodní
turbínou. Současný sortiment výrobků tvoří luxusní nápojové, užitkové a dekorativní sklo a křišťálové
lustry. Součástí areálu je muzeum,
které obsahuje ucelenou sbírku
výrobků z produkce této sklárny
a je současně největší sbírkou skla
v České republice, čítá 5 000 exponátů, prohlídku jsme si nenechali
ujít. Rodinný pivovar s restaurací
byl postaven v roce 2002, vyrábí se
zde kvasnicové pivo, které jsme při
dobrém obědě v pivovarské restauraci ochutnali a bylo výtečné. Po
obědě jsme zašli do prodejny skla,
kde jsme si koupili něco hezkého na
památku. Poté zbyla chvilka času
na kávu a zákusek, posilnění před
další výzvou tohoto dne a tou byla
jízda lanovkou na Čertovu horu.
Název této hory, vysoké 1 020 m,
vznikl překladem původního německého názvu der Teufel. Toto
místo je označováno jako strašidelné, obývané nadpřirozenými
bytostmi, a to především čerty. Na
vrcholu nás čekaly dvě nově vybu-
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Loučíme se s letními výstavami a vítáme nové
Léto je u konce a na zámku jsme se
rozloučili se třemi výstavami: Jablko se ne/kouše – výstava produktů
od firmy Apple, Vývoj vojenských
uniforem, zbraní a osobních věcí
vojáků od Klubu vojenské historie
„Victoria Nord z. s.“ a s výstavou
Velká, malá auta – výstavou angličáků a matchboxů. Hodnocení
výstav i celé sezóny na zámku se budeme věnovat v příštím čísle Šluknovských novin. A na co se můžete
těšit nyní?
V sobotu 7. října od 16:00 hodin
slavnostní vernisáží otevřeme výstavu Plyšové štěstíčko ve Šluknovském zámku. Tuto výstavu připravujeme v kooperaci s projektem
Hugo na cestách®, který je unikátním vzdělávacím projektem, ve kterém medvěd Hugo vede zájemce za
dobrodružstvím a poznáváním po
České republice a občas si zaskočí
i do zahraničí.
Na výstavě uvidíte více jak 500 ply-

šových medvědů a medvídků různé
velikosti, které nám zapůjčila Barunka Jabůrková. Medvídci budou
spinkat ve Šluknovském zámku
do 20. prosince.
Vstupné 40 Kč
dospělí a 20 Kč
děti.
V úterý 10. října od rána máte
možnost navštívit první šluknovskou výstavu
člunkovým způsobem tkaných
etiket, znaků,
obrázků, záložek do knih a kalendářů. Jedná se o soukromou sbírku
pana Herberta Köglera, který svou
sbírkou oceňuje práci mnoha dřívějších i dnes ještě žijících odborníků klasické člunkové stuhařské výroby, z nichž mnozí měli svou práci
také za koníčka a tím se jim poda-

řilo vytvořit z dnešního pohledu pozoruhodné výrobky, a to i bez dnes
již neodmyslitelné počítačové a jiné
běžně dostupné
techniky. Soukromá sbírka, která
potěší i oko textiláků v současné
době, čítá na 352
listů, na kterých
je 4 559 kusů exponátů. Výstavu
budete moci navštívit do 23. prosince.
Vstupné
20 Kč a děti zdarma.
V pátek 20. října v 16:00 hodin
slavnostně otevřeme tolik populární výstavu Svět Kostiček. Před
dvěma lety jsme měli na zámecké
půdě poprvé výstavu od pana Šimra a v letošním roce se v úplně jiné
podobě vrací do jiného patra našeho zámku. Všechny příznivce pes-

trobarevných kostiček určitě potěší Lego hrady a středověk, Baby
Primo, edice z 90. let vs. novinky
2015 – 2017 nebo město s letištěm
a kolejištěm. Myslíme i na nejmenší, pro které bude opět připraven
dětský koutek. Lego výstava bude
dlouhotrvající, tudíž ji budete moci
navštívit klidně i opakovaně až
do 4. března 2018. Vstupné 50 Kč
a 30 Kč děti.
Věříme, že i do konce letošního
roku si udržíme Vaši přízeň a společně se svými rodinami, dětmi,
známými dorazíte k nám na zámek
strávit čas na výstavách, které jsme
pro Vás připravili.

ru na Křížový vrch. Minuli vzorně
upravený pozemek domu čp. 409,
připomněli si místo, kde proti rybníčku stála kaplička a už jsme stáli
u prvního zastavení křížové cesty,
kam bude co nevidět umístěn nový
sádrový reliéf „Poslední večeře
Páně“. Došli jsme až na vrchol,
kde se pásli koně a představovali
jsme si, jak to zde vypadalo před
válkou a těsně po ní. Kéž by se podařilo celý areál znovu vybudovat!
Po nepěkné cestě jsme sešli dolů
a pokračovali dál. I zde jsme si prohlíželi opravené domky a upravené
zahrádky. V jedné z nich nám pyšný
kohout předvedl své slepičí dámy,
které byly zaměstnány hrabáním
na hnojišti. Brzy jsme byli u domku
krejčího Šimáčka, kde si nás z protější zahrady zvědavě prohlížela
černá koza. U Navrátilů jsme dostali chuť na zmrzlinu, kterou jsme
si zde před lety kupovávali. A už

jsme stáli u rozestavěného domku
naproti kartářce paní Schmutzerové. Připomněli si také, že na místě
domu čp. 304 stál kdysi zámeček
či tvrz, která patřila třem urozeným slečnám, dcerám Zikmunda
z Varnsdorfu. Šli jsme dál kolem
malého domku čp. 292, ve kterém
se narodil farář Karl Kindermann,
jehož otec zaváděl do domů elektrický proud, jak nám sdělil pan
Koňák. To jsme ještě nevěděli, že
o několik dní později si tohoto výjimečného kněze, který během svého
života vykonal mnoho dobrého, zavolá Bůh k sobě.
Prošli jsme kolem domku Pepíka
Krištofíka a měli radost z toho, že
jej nový majitel zvelebuje. Na mostě
u Plastonu jsme se rozloučili a řekli
si, že se sejdeme na zářijovém výletě, který nás zavede do Rožan a na
Královku.
Text a foto: Helga Hošková

Do Království za krásami
Druhého výletu „Za krásami Šluknova“ se sice zúčastnila jen hrstka
lidí, přesto jsme si putování užili.
U kostela v Království už na účastníky čekal pan Walter Koňák, který
o svatostánek pečuje. Dozvěděli jsme se, že kostel byl vysvěcen
v roce 1847, tedy přesně před 170
lety. Obraz na hlavním oltáři je od
malíře Johanna Birnbauma z Jiřetína. Zástropní malby jsou obrazy
ze života sv. Vavřince, kterému je
kostel zasvěcen. Vnitřní výzdoba je
dílem šluknovského umělce Josepha Maye. Varhany jsou od varhanního mistra Heindricha Schiffnera
z České Lípy a dodnes se na ně hraje. Také jsme se dozvěděli, že krásné skleněné lustry se dají spustit až
na zem, je-li třeba vyměnit žárovku
či jej zbavit prachu. Že je každý
z nich jiný, jsme si ani nevšimli. Pak
už jsme stoupali po schodech do
věže. Zde bylo velice zajímavé vidět
klenuté stropy shora. Na jednom
z trámů byly ještě porcelánové izolátory, pozůstatek z doby, kdy bylo
do kostela zavedeno elektrické světlo. Pak už nás čekaly poslední schody a to k hodinám. Jak nám prozradil pan Lexa, jsou to hodiny z dílny
Bernarda Zachariä z Žitavy, stejně
jako ty z kostela a Domu kultury
ve Šluknově. Dodnes jsou všechny
funkční. Ještě jsme si na zdi kostela
prohlédli krásnou barevnou mozaiku Ježíše, která volá po opravě.
Zastavili jsme se i u pamětní desky

Wenzela Karla, významného botanika a kněze, jehož hrob se nachází za hlavním křížem na místním
hřbitově a který se zasloužil o vybudování křížové cesty, kterou město
Šluknov v současné době opravuje.
Poděkovali jsme a rozloučili se s panem Koňákem, který se kvůli sádře
na noze nemohl našeho dalšího putování zúčastnit.
Vydali jsme se ke kapli Panny Marie
bolestné u hlavní silnice, opravené v roce 2015. Proti ní stála kdysi
hospoda „Vlachovka“, ze které zbyla jen hromada suti. Minuli jsme
hasičskou zbrojnici s novou fasádou a po chvíli jsme stáli u velkého podstávkového domu, ve kterém
kdysi ordinovala dětská lékařka.
Pak už jsme přešli silnici a potok
a stoupali vzhůru ke kapli Nejsvětější Trojice. Hned na první pohled
bylo vidět, že o tuto památku, obnovenou před 7 lety je dobře pečováno. Nikde pavučiny ani naváté listí,
kolem vysekaná tráva. Kéž by takového pečovatele měla i kaple Panny
Marie u fary proti Vlachovce!
Zpátky jsme šli cestou kolem pěkně
opravených domků, např. čp. 212,
213, 301, 448 nebo 243, minuli
jsme rodný dům biskupa Ferdinanda Kindermanna, pod jehož okny
Ferdinand jako chlapec sedával na
lavici a četl a to k nelibosti svého
otce, který jej neustále nutil do předení. Na domě je ještě stále dřevěný
kříž s Kristem. Dali jsme se vzhů-
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RIC obnovilo svou certifikaci v Asociaci
turistických informačních center
A.T.I.C. ČR je samostatné, dobrovolné, nezávislé profesní sdružení
hájící zájmy turistických informačních center. Jen díky této asociaci
můžete ve Šluknově potkat bílé ,,I“
v zeleném poli, které označuje certifikované turistické informační centrum, protože je administrátorem
certifikace Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR.
Členem se naše infocentrum stalo

v roce 2013 a certifikace je platná po
dobu dvou let. Tento rok, konkrétně
12. září, jsme získali nový certifikát,
který je platný do 11. září roku 2019.
A jak proběhla cesta k získání
certifikátu? Nejdříve jsme zaslali
závaznou Přihlášku k certifikaci,
následně nás čekala návštěva kontrolora, který ověřil správnost odpovědí v přihlášce a vyplnil Protokol
kontroly. Kontrolor předal tento

Protokol kontroly ke schválení certifikační komisi a ta rozhodla o ponechání klasifikace stupně B a udělila nám certifikát. Jsme rádi, že vše
proběhlo hladce a opět jsme na dva
roky specialisté na turistický ruch
i s platným certifikátem.

Šikovné ruce nechť zavítají 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.
První šikovné ruce dorazily do
Šluknovského zámku 24. září, a že
bylo co tvořit. V nabídce bylo na deset druhů různých dekorací, které
zkrášlují dům či zahradu. Společně jsme tak s desítkou návštěvníků
strávili velice příjemné odpoledne
a musíme přede všemi smeknout.
Výtvory byly opravdu úžasné.
Další Šikovné ruce se budou konat

v zámku 22. října opět od 14:00
hodin. Bude opět převládat podzimní ladění, ale také nové výrobky,
které nás zavedou do francouzské

Pozvánka na koncert
Po velmi úspěšném zahajovacím koncertu sezóny 2017-2018 Vás Kruh
přátel vážné hudby ve Šluknově z. s. srdečně zve na další neméně kvalitní
koncert.
Na koncertě se nám
představí
významné
české pěvkyně – sólistky Národního divadla
v Praze, dobře známé
i v zahraničních operních sálech. Bude to
paní Jana Jonášová
– koloraturní soprán,
paní Hana Jonášová – soprán a klavírní
doprovod zajistí paní
Světlana Melnikova (Kazachstán).
Uslyšíme hlavně písně – např. W. A. Mozarta, F. Schuberta, F. Chopina,
A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů a dalších světových skladatelů.
Koncert se uskuteční ve středu
18. října 2017 v 19.00 hodin v sále
Šluknovského zámku. Vstupné je
80 Kč, senioři a studenti 40 Kč, děti
do 15 let 10 Kč.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a koncert Vám přinese spoustu
nových zážitků při krásné hudbě.
Za výbor KPVH
Božena Bortníková

Provence. Nebude chybět ani dílnička pro nejmenší.
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.
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.
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Oslava
svátku vína
Letos je to už čtvrtý rok, co slavíme
na zámku svátek vína neboli vinobraní. Mnozí z Vás v podzimních
měsících opouští Šluknov a vyráží
na Moravu, aby okoštovali letošní
burčák nebo zažili na vlastní kůži
atmosféru moravského vinobraní.
Ani my nečiníme jinak, zabalíme
pár nejnutnějších věcí a vyrážíme
do rovinaté krajiny Moravy. Milujeme pohledy na řádky vína, sluníčko
a tamější atmosféru doprovázenou
milou náturou Moraváků.
Ne každý má ale možnost opustit
město a na Moravu se vydat, a proto
už se několik let za sebou snažíme
vytvořit kousek té moravské atmosféry u nás na zámku. Každoročně
k nám zavítají desítky lidí, kteří už
se těší na Cimbálovou muziku Bohuslava Eliáše a degustaci vín. Ani
letos tomu nebude jinak. Cimbálka
z Liberce opět dorazí a nebude chybět ani pan Petr Richter z Varnsdorfu. Pokaždé se snažíme prezentovat
jiného moravského vinaře a nabídnout Vám jeho produkty. Tentokrát
přišel na řadu vinař z Rakvic a jeho
známé vinařství Pfeffer, které je
mladým a moderním vinařstvím.
Vína vyrábí za použití moderních
technologií, které ale kloubí s tradičními postupy. Ročně vyrobí
70 000 lahví a zaměřuje se taktéž
na výrobu vína z významných lokalit Maďarska, Slovenska, Španělska nebo Itálie. V letošním roce
dokonce získalo stříbrnou medaili
v prestižní soutěži „Král vín České
republiky 2017“.
Těšit se můžete na bohaté portfolio víneček, která si budete moci
dát jak na místě, tak zakoupit s sebou, případně ve větším množství
objednat.
Každoročně se snažíme naladit Vás
na atmosféru vinobraní a i k nám
na sever přivézt tu pohodu u vínka
a dobré hudby. Tentokrát se sejdeme v prvním patře Šluknovského
zámku 27. října od 18:00 hodin.
Přijďte se tak v těchto pošmourných dnech také příjemně pozitivně naladit. Vždyť podzim umí být
tak krásný.

Víte, že...
…v Informačním centru ve Šluknovském zámku nově nabízíme k
vyzkoušení a prodeji produkty od
firmy Nobilis Tilia?
Za RIC dvoustranu připravila
Mgr. Andrea Přidalová
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Podél silnice v Rožanech Rozloučení s létem v Království
již bezpečně

Máme konec léta, dětem začala škola, většina chalupářů zazimuje své chaloupky a přijedou opět až na jaře…
Již tradiční rozloučení s létem se konalo 17. září na hřišti za kostelem
v Království. Po splnění všech disciplín jako chytání kaprů, skládání puzzlí, malování nohou atd. nebyl odměnou pouze buřt a limonáda, ale i něco
sladkého, hračka a balónky. Rodiče nebyli o nic ochuzeni, měli možnost
něco pěkného získat v tombole – malou televizi, valník hnoje, kosmetiku.

Na základě podnětu členů zastupitelstva města a ve spolupráci
s rodinou Karlových, která rekonstruuje Olexův rybník (Balaton)
v Rožanech, byla v průběhu léta na
hrázi rybníka zřízena hrázová cesta
o délce 300 metrů, která umožní
pěším (a v současné době, dokud
ještě není dokončena cyklostezka,
i cyklistům) bezpečný pohyb podél
jinak velmi úzké a frekventované
krajské silnice směrem k hraničnímu přechodu do SRN.
V rámci akce bylo rekonstruováno i veřejné osvětlení, které kromě

Nová hrázová cesta

Původní stav hráze

hlavní silnice osvětluje i cestu. Práce realizovaly v průběhu července
a srpna Technické služby Šluknov,
spol. s r. o.
V této souvislosti bychom rádi poděkovali rodině Karlových nejen
za vzornou součinnost při realizaci
akce, ale zejména za úsilí, které rodina vyvinula při obnově rybníka,
jež by na přelomu letošního a příštího roku měla být dovedena do zdárného konce.
Přiložené fotografie dokumentují
původní stav hráze a novou hrázovou cestu po dokončení.
Text a foto: Mgr. Martin Chroust

Celé odpoledne se neslo ve skvělé atmosféře, zakončené okružní jízdou
hasičskou tatrou a traktorem. Myslím, že to byl pro většinu nejhezčí okamžik z celé akce.
Děkuji všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a průběhu celé akce.
Olga Petroschke, spolek Šluknovské Království a SDH Království

MYKOLOGICKÉ OKÉNKO

Hřib smrkový jedlý

Kozák šedohnědavý jedlý

Křemenáč osikový jedlý

Houbová tlačenka
Ingredience: 1 vepřové koleno,
500 g vepřových kůží, 4 skleničky
(0,3 l) různých druhů naložených
hub ve sladkokyselém nálevu,
1 celý česnek, majoránka, sůl, pepř,
nové koření, bobkový list.

Postup: Koleno a kůže vložíme do
hrnce, zalijeme vodou, osolíme,
přidáme nové koření, bob. list a vaříme doměkka. Z kolena obereme
maso a společně s kůžemi a česnekem ho umeleme a vložíme do
scezeného vývaru, ve kterém jsme

koleno vařili.
Poté houby slijeme z nálevu, propláchneme v cedníku, přidáme
k mletému masu do vývaru a 10
minut necháme povařit. Ochutíme
majoránkou, pepřem, přisolíme
a necháme půl hodiny vychladnout.

Muchomůrky červené jedovaté
Teplou směs nalijeme do připravených sáčků na tlačenky a necháme
ochladnout. Během chladnutí tlačenky občas otočíme a propíchneme navrchu.
Servírujeme jako klasickou tlačenku.
Text a foto: Jiří Suk
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Připomínka významného výročí ze života našeho města
Letos je to již 150 let, co byl, na popud katastrofických požárů v 19. století,
založen v roce 1867 hasičský sbor ve Šluknově.

V rámci oslav výročí proběhly hasičské soutěžní akce:
9. 9. 2017 – Memoriál St. Matyáše (dětská soutěž) konaný v Království
u kostela s těmito výsledky:
kategorie starší žáci (8 družstev) – 1. Velký Šenov, 2. Království, 3. Rumburk
mladší žáci (6 družstev) – 1. Království, 2. Rumburk, 3. Varnsdorf
plamínek – 1. Království

16. 9. 2017 – Memoriál J. Včely (soutěž dospělých) konaný ve Šluknově
na Pivovarském rybníku s pro nás vynikajícími výsledky:
kategorie mužů (5 družstev) – 1. Šluknov, 2. Sohland, 3. Království
ženy (4 družstva) – 1. Šluknov, 2. Království, 3. Velký Šenov.
Hlavní součástí oslav však bylo slavnostní setkání hasičů s veřejností, které
proběhlo odpoledne v sobotu 23. 9. 2017 v zámeckém parku. Program byl
zahájen slavnostním nástupem sboru, přivítáním a oceněním pamětní stuhou, kterou připnula paní starostka města na prapor sboru. Poté následovaly gratulace zástupců sborů z výběžku, ale i z Německa, našemu sboru.
Postupně byl program naplněn ukázkami z naší činnosti, kdy se mohla do

některých zapojit i veřejnost. Např. hašení sněhovým hasicím přístrojem
nebo pumpováním historickými stříkačkami při ukázce jejich provozuschopnosti. K vidění pak byla ukázka hašení vzníceného oleje na pánvičce
při smažení, požární útoky našich nejmenších a také žen. Vyvrcholením
byla ukázka práce při vyproštění osoby u autonehody a následná likvidace
autovraku. Pro děti byla připravena jízda na člunech po rybníku a skákací

hrad - reklamní akce bankovní společnosti MONETA Money Bank, a. s.
Dospělí pak mohli nejvíce obdivovat širokou škálu hasičských vozidel, ať
těch nejstarších nebo těch nejnovějších z Čech, ale i z Německa. Po celou
dobu pro dobrou náladu hrála živá hudba tří uskupení - Přízeň Hrádek/
Nisou, Katarze Šluknov a Bambule Music Č. Kamenice. Pro milovníky pivního moku pak byla připravena nabídka tří regionálních pivovarů
z Varnsdorfu, Krásné Lípy a Cvikova, kterou mohli zalít vynikající gulášek připravovaný na místě v polní kuchyni. Škoda jen, že počasí nám až
tak úplně nepřálo a závěr byl hodně promočený. Přesto se oslava povedla
a všem zůstalo jistě spoustu vzpomínek, také i z hodně oceňované výstavky
hasičských prostředků, starých kronik dětí a historických fotek.
Další fota můžete shlédnout na: http://jindrich99.rajce.idnes.cz/, http://
rudab.rajce.idnes.cz/.
Text a foto: Jindřich Müller, velitel sboru
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Kuchařčino okénko - zdravé doplňky z darů přírody
V městské knihovně se často stává, že se tu potkají kamarádky, přítelkyně
a známé, které si kromě doporučení oblíbené knihy, vymění i tipy na dobrou
koupi (“ve slevě mají...“) nebo nenáročný recept.
Rozhodli jsme se s Vámi podělit o tyhle „osvědčené“ a zaručeně úspěšné
návody na stránkách ŠN v pravidelné rubrice. Budeme rádi, pokud nám do
městské knihovny „svůj“ recept na moučník či jídlo přinesete, nebo pošlete
mailem (knihovna@město-sluknov.cz) i Vy.
V tomto čísle ŠN se budeme věnovat využití zeleniny, ovoce a bylinek v boji
proti nachlazení, v posilování imunity, zdravého spánku a dobré nálady. Jde
o běžně používané a osvědčené recepty, které znali i naši předkové a hojně je
využívali nejen s nástupem podzimního sychravého počasí a zimy.

ČESNEK
Co byste měli vědět o česneku: Česnek je rostlina původem ze střední
Asie. Je zdrojem cenných bílkovin,
antioxidantů a vlákniny. Obsahuje
vitamíny B, C, E, K a minerály jako je
selen, železo, draslík, síra, fosfor a zinek. Má pozitivní účinky především na obranyschopnost organismu a trávení.
V lidovém léčitelství je používán jako účinné antiseptikum a antibiotikum, snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi, prospívá srdci a pročišťuje cévy,
působí proti nadýmání, proti kornatění tepen a ničí parazity ve střevech.
Česnek je typický svojí štiplavostí a silným aroma, proto ho mnoho lidí
konzumuje v omezené míře. A to je velká škoda. Existuje skvělý způsob,
jak si tuto zdravou zeleninu dopřát. Udělejte si pečený česnek. Příprava
je velmi snadná, chutná a navíc může v našem těle dosáhnout skutečných
zázraků. Stačí pár stroužků pečeného česneku a váš organismus jeho blahodárné účinky pocítí během následujících 24 hodin.
Pokud tedy chcete něco dobrého udělat pro vaše tělo a syrový česnek nemůžete konzumovat, připravte si pečenou variantu. Tímto způsobem můžete
využít všechny skvělé vlastnosti česneku. Navíc pečením ztrácí štiplavost
a překvapí vás sladkou až oříškovou chutí.
Pečený česnek
Postup: Vezměte celou neporušenou česnekovou hlavu a seřízněte vrchol
česneku zhruba o centimetr tak, aby byly všechny stroužky vidět. Pak česnek potřete olivovým olejem a zabalte do alobalu. Pečte při teplotě 220
stupňů 45 až 60 minut. Na posledních deset minut česnek vyndejte z alobalu. Hotový česnek má krásnou zlatohnědou barvu a je téměř tekutý. Jíst
ho můžete lžící, přidat do pomazánky nebo jednoduše namazat na bagetu.
Jak na vás během 24 hodin česnek působí?
Pokud zkonzumujete pečený česnek, už po první hodině začne žaludek
trávicí proces. Tělo absorbuje energii, živiny a léčebné látky. Po dvou až
čtyřech hodinách pomáhají látky získané z česneku bojovat proti volným
radikálům. Česnek je totiž vynikajícím zdrojem antioxidantů. Šest až sedm
hodin po konzumaci pečeného česneku se účinné látky dostávají do krve.
Naplno se projevují jeho antibakteriální vlastnosti. Po šesti až deseti hodinách díky živinám začíná očistný proces v těle.

CIBULE
Cibule – královna kuchyně
..ne nadarmo se říká, že vařit jídla
s cibulí znamená „Vařit jako sedlák
a jíst jako král“.
Cibule si u nás vybudovala postavení nepostradatelné ingredience při
vaření většiny našich „klasických“
jídel. Mnoho pokrmů by bez ní ztratilo svou typickou chuť a vůni, všechny
ty omáčky, polévky, všemožně tepelně upravená masa, pomazánky, saláty... je zeleninou i kořením, můžeme ji vařit, dusit, smažit, nakládat, nebo
si pochutnávat na té nejzdravější - syrové.
Cibule je bezesporu královnou v naší kuchyni a má být na co pyšná! O to
víc, že naši každodenní stravu významně obohacuje o spoustu léčivých

a prospěšných látek, chrání a léčí naše tělo. Ten, kdo má žaludeční vřed
nebo gastritidu, měl by cibuli jíst vařenou nebo pečenou.
Převařením ztratí cibule sice svoji štiplavou chuť a stane se stravitelnější,
ale sníží se její léčivý účinek. Vařit by se neměla déle než minutu. Je možné
pít i vzniklý vývar. Pečená cibule je velmi chutná, ale čím déle se peče, tím
má menší léčivý účinek.
Cibule a léčení nemocí z nachlazení, angíny a chřipky
Hlavním rytířem v boji proti původcům těchto nemocí, je onen allicin - látka se silně antibiotickým účinkem v našem těle. Starý dobrý recept na kašel - šťáva z nakrájené cibule posypané cukrem - je jedním z nejznámějších
způsobů použití cibule při léčení nemocí respiračního ustrojí. Podobný
účinek má také odvar z cibule, známý pod názvem cibulový čaj. Jak šťávu,
tak čaj bychom v době nemoci měli užívat alespoň 3-4 krát denně, uleví našemu dýchání, zlepší odkašlávání a postupně zredukují ony mikroskopické
vetřelce v našich dýchacích cestách.
Recept na šťávu z cibule
Postup: Cibuli nakrájenou na kolečka posypeme 2-3 lžícemi cukru, šťávu
pustí již za chvíli, podáváme několikrát denně 2- 4 lžičky).
Na rýmu a zánětlivá onemocnění nosních dutin zase platí vdechování výparů z nakrájené čerstvé cibule, sice si malinko popláčeme, ale vězte, že
ono štiplavé pálení v nose se dá chvíli vydržet. Účinné látky ve výparech
z cibule nám pomohou s ničením mikroorganismů, které se uhnízdili na
sliznici v našich dutinách.
I ostatní látky, jako jsou vitamíny a minerály, nám pomohou zkrátit dobu
léčení, protože posílí obranyschopnost našeho těla.
Cibulový sirup na průdušky
Povařte cibuli nakrájenou na kolečka. Potom ji rozdrťte na kaši a přidejte
několik lžic medu nebo cukru.
Tip: Cibuli je možné svařit též s lžící majoránky (má též podobné účinky při
nemocech z nachlazení) a pak přidat med.
Cibulová voda
Připravuje se tak, že se nasekaná syrová cibule namočí na několik hodin
(přes noc) do vychladlé převařené vody. Poté se scedí a vodu lze popíjet po
doušcích při nachlazení po celý den.

LEVANDULE
Také vám na zahradě nebo v nádobě kvete levandule? Nejen že
omamně voní, ale má i kouzelné
účinky jako léčivka. Použít ji můžete jak čerstvou, tak i sušenou. Její
příjemná vůně uklidňuje, pomáhá
při relaxaci a mj. skvěle zabírá na komáry. Levandule má celkově sedativní
a antidepresivní účinky. Je velice účinná při léčbě nespavosti, zvláště při poruchách s usínáním a pomáhá zvyšovat psychickou odolnost. Uklidňuje při
celkové podrážděnosti, nervozitě, stavech neklidu. Užívá se rovněž při střevních potížích, poruchách trávení a žaludečních neurózách nervového původu či při hysterii. Pomáhá také při trávení a uvolňuje křeče v oblasti žaludku.
Předmětem sběru je nať nebo květ, které se sbírají před rozvitím nebo na
počátku rozkvětu, tj. v červenci nebo v srpnu, za suchého počasí, v ranních
nebo večerních hodinách. Květonosné lodyhy se suší zavěšené ve svazečcích
na suchém, stinném místě a pak se droga skladuje v uzavřených nádobách.
Levandulový sirup
Potřebujete: 300 g levandule (květy i celé větvičky), 1 kg cukru, 1 l vody,
3 kousky celé skořice, 3 citrony.
Postup: Do hrnce nalijte studenou vodu, přidejte levanduli, nakrájené
omyté citrony a skořici. Vařte čtvrt hodiny a pak nechte vychladnout a odstát 24 hodin pod pokličkou. Sceďte do hrnce, zahřejte a přidejte cukr. Míchejte, dokud se nerozpustí a pak nechte na mírném ohni vařit 20 minut.
Nechte chvíli odstát a ještě teplý sirup nalijte do sterilizovaných lahví. Konzumovat jej můžete po lžičkách, nebo jako šťávu - smíchaný s vodou nebo
ho přidat jako sladidlo do čaje.
Už jste někdy vyzkoušeli například pomerančový džem s levandulí nebo levandulovou bábovku? Za zkoušku to určitě stojí. I další neobvyklé recepty
Vám tedy slíbíme v dalších vydáních ŠN. Těšte se!		
(šti/net)
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Vybrali jste si
v kulturním servisu
nějakou akci?
Vyhrajte níže
uvedenou soutěž
a nemusíte platit
vstupné.
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 říjen:
26. října 1765 se narodil učitel
a hudební skladatel z přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků
českých písní. Jeho nejslavnější,
dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období
je „Česká mše vánoční“. Zemřel
18. dubna 1815. Už jako osmiletý uměl velmi dobře hrát na klavír
a učil se na housle a varhany. Od
roku 1780 studoval v Praze piaristické gymnázium, po jeho ukončení v roce 1785 studoval filozofii.
Získal značný rozhled a vzdělání
(kromě češtiny a samozřejmé němčiny četl francouzsky, italsky, latinsky i řecky). Byl otcem třinácti
dětí, z nichž přežilo sedm. Později
žil a skládal v bídě – místo venkovského učitele v lidech nevzbuzovalo
autoritu, zejména po rakouském
státním bankrotu v roce 1811 se
jeho reálný příjem hluboko propadl
– avšak v této době složil svoji nejznámější vánoční mši (r. 1796). Má
český text, protože autor byl toho
názoru, že „z latinsky zpívaných
žalmů nemá náboženský užitek ani
zpívající ani poslouchající“. I další
svá díla psal s českým textem, byl
autorem celkem zhruba 1 300 kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, z nichž dalekosáhle převažovala duchovní hudba. Znáte
jméno tohoto skladatele?
Správná odpověď na otázku ze září
2017 zněla: John Ronald Reuel
Tolkien.
Ze správných odpovědí byla vylosována ta Hany Sodomkové z Rumburku a ta 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
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Oslavy Gymnázia se vydařily
V polovině září se
chodby rumburského gymnázia
zaplnily na několik sobotních
hodin těmi, kteří
si v rámci oslav
111. výročí přišli
zavzpomínat na
místo svého mládí.
Pro návštěvníky,
kteří sem zavítali
nejen z výběžku,

Kdo se cítil unaven, ale přesto ještě
chtěl ve školních prostorách pobýt,
mohl využít jak kavárničku u učebny
němčiny, která kromě horkých nápojů nabízela i výborné domácí koláče, tak občerstvení a posezení připravené studenty kvinty v aule školy.
Zájem návštěvníků o akci byl veliký
a poslední z nich opouštěli budovu
dokonce ještě téměř hodinu po oficiálním ukončení dne.
Ti, kteří se do školy během mimořádného dne otevřených dveří po-

ale z různých koutů republiky, či
světa (podle toho, kam je jejich
osud po studiu na této škole zavedl), byl připraven bohatý program.
Zájemci absolvovali buď společnou
prohlídku všech prostor s průvodcem nebo si krásné secesní prosto-

dívat nestihli, protože jim to jejich
program neumožnil, mají možnost
do prostor školy zavítat o první prosincové sobotě, kdy škola tradičně
pořádá Den otevřených dveří pro
zájemce o studium, ale i pro širokou
veřejnost.
Lenka Nedvídková

ry budovy prošli postupně sami.
Na každém patře a téměř v každé
místnosti bylo mnoho zajímavého.
V kmenových třídách se představili
svými vlastními prezentacemi současní studenti a ty minulé připomínala vystavená tabla. V odborných
učebnách a laboratořích se mohl
kdokoli zapojit do pokusů a otestovat si, co ze školní látky mu ještě
utkvělo v paměti. Řada z návštěvníků využila mimořádný Den otevřených dveří ke třídním srazům a setkání se svými bývalými spolužáky
i učiteli a společně vzpomínali, jak se
škola změnila a v čem naopak zůstala po celé ty roky stejná a jedinečná.
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Rolnička zahájila
divadelní sezónu
Pokračování ze str. 1
v pohádce namluvila drzou užvaněnou žábu. Za zhotovení loutky žáby
děkujeme panu Petru Švarcovi.
Loutkový soubor Rolnička má celkem 18 členů. Uvádění pohádek
a především režii loutkových pohádek má v rukou Jiří Vrána. Jak
již bylo zmíněno, zvukařem je Jan
Müller a jako mistra výtvarných
umění, kulis a plakátů představujeme šluknovského výtvarníka Jiřího
Petrnouška. Vedoucí souboru je
Iveta Viktorinová. Dalšími důležitými členy souboru jsou vodiči loutek:
Květa Patočková, Helena Ansorgová, Milan Otáhal, Iveta Krejčíková,
Bohumil Kubera, Naděžda Vránová, Božena Kuberová, Josef Vykoukal a Karolína Fráňová. Technické
zázemí souboru zajišťují Josef Vykoukal, Petr Žalud a Pavel Skopal.
Nepostradatelnou členkou je také
Alena Švarcová, která se stará nejen
o velmi důležitou nápovědu, ale také
o finanční záležitosti souboru.
Jako „předskokan“ loutkových pohádek vystupuje dětský divadelní soubor

Kvítko. V neděli 1. října vystupovaly
děti z Kvítka s pohádkou Diamantová sekera, ve které poprvé statečně
vystoupila nová členka dětského souboru Ája Luftová. Hudební doprovod
a písničky obstarává paní učitelka ze
ZUŠ Helena Ansorgová. A tímto vyzýváme i další šikovné a nadané děti,
které mají chuť si zahrát v pohádkách,
aby navštívily naše zkoušky konané
každý čtvrtek od 16:00 hodin v 1. patře Domu kultury.
Děti, které navštívily první letošní
pohádku a namalují nám, co v pohádce o Lindíkovi viděly, mohou
vyhrát sladkou odměnu nebo dokonce „volňáska“ na naše další divadelní představení.
Více informací, fotografie či události
o našem souboru najdete na našich
facebookových stránkách http://
fb.me/LoutkovySouborRolnicka.
Srdečně Vás zveme na pohádku
„Červená Karkulka“, kterou hrajeme v neděli 5. listopadu v 15:00 hodin a těšíme se na Vaši přízeň i v této
sezóně.
Karolína Fráňová
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Novinky v insolvenčním zákoně
Novela vešla v platnost 1. 7. 2017 a rozhodně v této novele nebyla schválena
možnost třístupňového oddlužení na 2, 5 a 7 let s tím, že u sedmiletého oddlužení by se nezkoumala schopnost plnění v závislosti na příjmu. Na tento pozměňovací návrh si musí dlužníci počkat a otázkou je, zda vůbec projde. Je to velice diskutované téma s řadou příznivců zejména z řad neziskových organizací
a samozřejmě s větší řadou odpůrců, zejména z řad věřitelů. A jak to s velkou
novelou insolvenčního zákona, jak se také nazývá, ve vztahu k dlužníkovi nepodnikateli, vlastně po novelizaci je? Toto ve zkratce objasním níže.
Zásadní změnou pro dlužníka je skutečnost, že si nemůže sám podávat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení spolu s povinnými
přílohami a v tištěné podobě. Návrh a jeho přílohy musí být příslušnému krajskému soudu doručeny prostřednictvím datové schránky, u nás - Krajský soud
v Ústí nad Labem. Tištěná podoba je možná jen ve výjimečných případech
(porucha datové schránky apod.). Další novinkou je, že návrh a přílohy by si
dlužník neměl sepisovat sám, pokud nemá ekonomické či právní vzdělání.
Toto smí dle zákona jen oprávněná osoba, kterou je advokát, notář, exekutor
či insolvenční správce, nebo osoba akreditovaná, za což jim náleží odměna
zákonem daná. Za návrh pro jednotlivce je ve výši 4 000 Kč vč. DPH a v případě návrhu manželů je odměna 6 000 Kč vč. DPH. Akreditovanou osobou
je právnická osoba, která o akreditaci požádá a za splnění daných podmínek
jí je na dobu určitou udělena Ministerstvem spravedlnosti ČR. To rozhoduje
o udělování akreditací. Akreditovaná osoba musí poskytovat služby spojené
s oddlužením zcela zdarma, tedy bez nároku na odměnu. Akreditovanou osobou se tedy mohou stát neziskové organizace, které poskytovaly již dříve takové služby zdarma. Na podání žádosti o udělení akreditace již nyní běží lhůta
1 rok. Během tohoto přechodného období mohou neziskové organizace, které
již před účinností novely zákona poskytovaly odborné sociální poradenství
spojené s insolvenčním zákonem zdarma alespoň po dobu 6 měsíců, pomáhat
dlužníkům s oddlužením i bez akreditace. Bohužel, tato doba uplyne 1. 8. 2018
a od 2. 8. 2018 by tyto organizace bez akreditace neměly sepisovat a podávat
návrhy na povolení oddlužení. Měly by pouze poskytovat informace a poradenství. Tato zásadní změna byla učiněna zákonodárci zejména proto, aby
došlo k zamezení vydělávání na zadlužených lidech, kdy fyzické či právnické
osoby nabízely své služby dlužníkům v oddlužení za nehorázné sumy. Pokud se
stane, že návrh zpracuje a k soudu za dlužníka zašle právnická či fyzická osoba,
která není podle zákona oprávněná k této činnosti, dlužník by se neměl obávat.
Toto zjištění by nemělo jít k jeho tíži, tedy návrh by měl být přijat a projít schvalováním oddlužení, jak je to obvyklé. Správnímu postihu se vystavuje ta fyzická
či právnická osoba, jež činila to, co jí tento zákon nedovoluje. Další důležitou
novinkou je i to, že sám dlužník může navrhnout kombinaci splátkového kalendáře a zpeněžení majetku, aby dosáhl na oddlužení, popř. bylo plnění pro
věřitele vyšší. Příjemnou změnou pro dlužníka, který si řádně splnil své povinnosti v oddlužení je i to, že si již sám nemusí žádat o osvobození od zbývající
části dluhů, jako doposud. Soud přezkoumá, jak si dlužník plnil své povinnosti
a pokud shledá, že vše bylo v pořádku a dle zákona, sám musí vydat usnesení
o osvobození, jelikož je to jeho zákonem daná povinnost.
Přesto, že tato novela přinesla neziskovému sektoru spíše komplikace díky
nutnosti akreditace, naše poradna novelu uvítala, jelikož nám nebylo nikdy lhostejné, že si ze zadlužených lidí a institutu oddlužení mnozí udělali
výnosný byznys.
Bc. Pavla Nekudová, DiS. , Oblastní charita Rumburk

Stěhování, úklid, autodoprava

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

Srdečné blahopřání
70 let
pp. Kopecký Jiří
Bortníková Božena
Dzudzová Helena
Provazník Jiří
Podhora Václav
Sollanek Eberhard
Palocsányiová Helena
Musil Stanislav
Rudolecká Milena
Bednářová Marta
75 let
pp. Balážová Voršila
Šemberová Marie
Krušková Mária
Klingerová Anna
80 let
pan Klinger Robert
86 let
pan Gampe Alfréd
88 let
pan Hrabě Václav
92 let
paní Grösserová Růžena

Manželství uzavřeli
Václav Nastoupil
a Veronika Šafránková

Poděkování
Rádi bychom poděkovali paní starostce Evě Džumanové a paní
matrikářce Janě Galbavé za vynikající organizaci svatby, která proběhla na zámku ve Šluknově, dne
16. září 2017. Oddávající s paní
matrikářkou byly v dobovém oblečení a snoubenci pronášeli svatební
slib upravený na míru v krásném
prostředí. Po obřadu, který jsme si
velice užili, se manželé a svatební
hosté fotografovali v zámeckých
prostorech.
Svatební hostina proběhla v penzionu U Karlů v Rožanech a tímto bychom chtěli poděkovat manželům
Morávkovým za nádherně nazdobenou tabuli, výborné české jídlo
a mnoho dalších překvapení.
Při svatebním veselí nám k poslechu a tanci hrál pan Jiří Procházka,
bylo to úžasné, děkujeme.
Svatebčané byli velice spokojení
a ještě jednou všem děkujeme.
Martina a Ladislav Jánský
Vážení čtenáři,
články, vzpomínky, blahopřání i poděkování jsou uveřejňovány zdarma. Pouze inzerce je placená.
Více na: www.mesto-sluknov.cz

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Vzpomínky
Dne 5. 10. 2017
vzpomeneme
1. výročí úmrtí
našeho milovaného tatínka,
bratra, dědečka, pradědečka
a švagra pana Jána Mištíka.
S láskou vzpomínají dcera a synové
s rodinami, sestra, švagrová
a ostatní příbuzní.

Dne 2. 10. 2017
uplynuly 4 roky
od úmrtí
manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka
pana Oldřicha Sedláka.
S láskou vzpomíná manželka
paní Marie Sedláková s rodinou.

Rozloučili jsme se s
panem Jaroslavem Charvátem
paní Věroslavou Hykovou
paní Miroslavou Traxlerovou
paní Boženou Čubovou
panem Jaroslavem Frolíkem
paní Marií Zemanovou

VÍTE, ŽE...?

Foto: Renáta Parkmanová
...2. října 2017 v odpoledních hodinách byly u Domu kultury Šluknov
nainstalovány zrekonstruované
hlavní dveře? Více se dozvíte v příštím vydání Šluknovských novin.
...na webu města (www.mesto-sluknov.cz) můžete shlédnout nové video
Šluknova a jeho okolí, natočené prostřednictvím dronu?
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ZE ŽIVOTA NEJMENŠÍCH
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Na září, na září těšili se sadaři...

Včeličky jsme se vydali hledat do přírody, ale našli jsme pouze pár kytiček,
ze kterých ještě mohou sbírat pyl a nektar. My jsme si však poradili a „vče-

A nejen sadaři. Ale také my ze „svojsíkovky“. Jako každým rokem, i letos
jsme mezi sebe přivítali nové kamarády. A protože jsme se velmi rychle rozkoukali, mohli jsme se pustit do práce. Letošní září jsme se spolu s kuřátkem zaměřili na poznávání obilí, řepy a brambor. Kuřátko nás seznámilo
s jednotlivými druhy obilí a my jsme mu zase ukázali cestu od zrna k rohlíku. Nakonec jsme si sami vyrobili z obilí mouku a těsto, ze kterého jsme
motali rohlíky a housky. A i když se jednalo jen o slané modelovací těsto,
moc jsme si to užili. Malí herci si pro své kamarády připravili dramatizaci
pohádky „O veliké řepě“ a písničky „Princeznička na bále“. A aby princeznička nebyla smutná, že nemá žádné korále, tak jsme jí navlékli nové,
celé bramborové.

lí“ život jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži v naší školce. Umíme sestavit
plástev, známe jednotlivé vývojové fáze včelky a vyzkoušeli jsme si přenášet
„sosáčkem“ pyl do úlu. První úkol jsme splnili, získali jsme první indicii
pro výrobu zvětšovacího nápoje, kterou je med a v říjnu na nás čekají kaFoto a text: Hana Princová
marádi mravenci...“

Také letos budeme pokračovat v poznávání přírody. Vloni jsme ji poznávali
prostřednictvím projektu „Co se děje za bludným kořenem“, o kterém jsme
Vás průběžně informovali a letos jsme se vydali do „Říše obrů“. Při putování tímto projektem se seznámíme s našimi nejmenšími obyvateli přírody,
s hmyzem. V září jsme dostali za úkol seznámit se blíže se životem včel.
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Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci
poruchové kanalizace a historického vodovodu
Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku
je trvale v centru našeho zájmu. Z
letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86%,
tj. 1,123 miliardy korun, právě na
obnovu vodohospodářského majetku
společnosti. V rámci této naší zahájené investiční akce ve Šluknově
budou zrekonstruovány dožilé úseky
kanalizace a vodovodu, na které je
připojeno cca 35 obyvatel.“
Více o stavbě:
Kanalizace v Husově ulici je z betonu vejčitého profilu 300/450 mm.
Stoka z roku 1973, uložená v hloub-

ce do 2,5 m, je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Vykazuje rozsáhlou
destrukci, proto některé části ani
nemohly být zcela prohlédnuty – je
zjevná koroze nad 50%, praskliny,
chybějící části dna a stěn. Také kanalizační šachty jsou zkorodované
a popraskané, mají nedostatečný
profil a chybí v nich stupadla. V důsledku stavu stoky a šachet vznikají
četné kaverny. Vodovod je z litiny
vnitřního průměru 60 mm. Byl uveden do provozu roku 1894 a je inkrustovaný do 40-50%, proto SVS
rozhodla o souběžné rekonstrukci
nevyhovujících úseků kanalizace

a vodovodu.
V rámci investiční akce SVS bude
pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce
121,28 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 80 mm v délce 126,81 metrů.
K výměně potrubí, které je uloženo
v místní asfaltové komunikaci, dojde v otevřeném paženém výkopu.
Součástí stavby je přepojení stávajících 4 domovních vodovodních
přípojek, 13 kanalizačních přípojek, rekonstrukce dvou revizních
šachet a výstavba jedné nové, jakož

i napojení rekonstruovaných úseků
na navazující řady a stoky. V závěru
dojde k obnově povrchů v rozsahu
dotčeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba
byla zahájena předáním staveniště
8. září 2017. Stavební práce začnou
v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín,
kde SVS pro rok 2017 naplánovala
celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických, a to o celkovém
objemu investic 152 milionů korun
bez DPH.
Mgr. Jiří Hladík

Restaurace Club Šluknov

přijme
na hlavní pracovní poměr
PROVOZNÍ/HO
a
ÚČETNÍ/HO pro všechny provozy
Dobré platové podmínky.
Kontakt: Jan Pecka, č. mob. 777 608 551,

e-mail akcep@seznam.cz
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.
 Prodám garáž u kotelny ve Šluknově. Č. mob. 775 633 524.
 PRÁCE v Německu: Česko-německá personální agentura nabízí pomoc při hledání práce v NSR, především pro alespoň částečně hovořící. Zajišťujeme jazykovou průpravu pro rychlé a efektivní zvládnoutí 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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Podzimní část okresní soutěže žen
ve volejbale 2017 byla zahájena

První zápas náš čekal v neděli
24. září. Kvůli pracovním povinnostem a nemoci některé opory
týmu chyběly, a tak šluknovský tým
vyrazil do Varnsdorfu jen v „krizové“ sestavě pouze ze šesti hráček:
Anička Bušková (blok), Marika
Žďánská (smeč), Lucka Kašparová
(nahrávka), Eliška Michalíčková
(smeč), Šárka Pelikánová (nahrávka), Pavla Kočová (blok). Na soupeře to ale nakonec stačilo a náš
tým překvapivě jednoznačně vyhrál oba zápasy 2:0 (25:13, 25:19
a 25:9, 25:12).
Další zápasy podzimní části:

Výjimečně v neděli, a to 8. října, hrajeme doma (v tělocvičně ZŠ Šluknov)
s
rumburským
týmem mladých
nadějných hráček
Volejbalové akademie Šluknovska
(Schrödingerův
institut). Další zápas hrajeme opět
doma, a to v sobotu 14. října, proti týmu z Děčína.
Ve sváteční den v sobotu 28. října
jedeme na zápas proti týmu Rumburk Ž. V sobotu 25. listopadu si
opět zahrajeme na domácí palubovce, kam za námi přijede tým z Krásné Lípy. Podzimní část zakončíme
2. prosince zápasem v Mikulášovicích. Zápasy začínají vždy v 9:00
hodin a jsou přístupné veřejnosti.
Kdo má zájem nás podpořit, přijďte
fandit.
Kompletní sestava našeho ženského týmu dle čísel dresu je následující:
1 - Marika Žďánská (smeč),

2 – Hanka Fráňová (nahrávka),
3 – Lucka Kašparová (nahrávka, smeč),
5 – Lucka Fryčová (nahrávka,
smeč),
6 - Pavla Kočová (univerzální
hráčka),
7 – Eliška Michalíčková (libero,
smeč),
8 – Šárka Pelikánová (nahrávka),
10 – Jana Šulcová (nahrávka,
smeč),
11 – Anička Bušková (blok),
12 - Hanka Srbová (smeč, blok),
87 – Verča Žďánská.
I když na našich trénincích většinou bývá více mužů než žen,
mužská volejbalová soutěž se
v našem okrese již několik let
nehraje. Trénujeme ve středu od
18 do 20 a v neděli od 9 do 11

hodin. Pokud má někdo zájem zahrát si
volejbal, stačí jen dorazit na náš trénink
a přidat se k nám. Ing. Anna Bušková

Volejbalový oddíl SK Plaston Šluknov
opět po roce pořádá

oblíbenou taneční zábavu.

Koná se v sobotu 28. 10. 2017 od 19 hodin
v sále šluknovského Domu kultury. Připravena je hudba k tanci
a bohatá tombola.
Vstupné je 99 Kč.
Tímto jste všichni srdečně zváni!

SK PLASTON – oddíl košíkové
Oznamujeme, že oddíl košíkové ve Šluknově

nabírá nové členy.

Předpokladem je chuť hrát košíkovou
(na amatérské úrovni) a pravidelně chodit
na tréninky – vždy v neděli 18:30 – 20 hod.
Kontakt: Michal Bušek – tel.: 776 806 999,
michal.busek@seznam.cz

Společnost Biopark s.r.o. se sídlem Lipová 270,
hledá do svého kolektivu vhodného kandidáta na pozici:

HLAVNÍ ÚČETNÍ

požadavky:
• vzdělání ekonomického směru
• praxe v oboru minimálně 5let bez přerušení
• kompletní znalost problematiky podvojného účetnictví, mzdové
agendy, daňové legislativy,
• vynikající znalost ovládání MS Exel, Word, Outlook,
• časová flexibilita, samostatnost, systematičnost a schopnost analytického myšlení
nástup: prosinec 2017 nebo dle dohody
mzda: 25 000Kč
Zájemci se mohou hlásit na tel: 731 606 652 Dagmar Rezlerová
nebo na rezlerova@biohovezi.cz
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Ohlédnutí SK Viktorie za uplynulým závodním rokem
Že nevíte, kdo SK Viktorie je? Tak pro krátké seznámení a připomenutí.
Jsme sportovní klub, jehož zakladatelkou a nejhlavnější osobou je Kačka
Mrázková. Klub je zaměřený na aerobik a zejména na step aerobik. Naši
základnu tvoří děvčata ve věku od 5 do 15 let a dále máme také skupinu
žen, kde věk není ohraničen. Jsme klub, který s děvčaty cvičí nejen pro
radost, ale hlavním naším cílem je účastnit se mnoha závodů po celé ČR.
Působíme v Jiříkově, v tělocvičně základní školy.
A jak probíhala celá naše závodní sezóna? Od září do února jsme pilně trénovali třikrát týdně jednotlivé choreografie pod vedením trenérek SK Viktorie. Učení choreografií nám šlo někdy hůř, někdy lépe, ale vše se dopilovalo na společných přípravných víkendech a soustředěních, kde se také
utužují naše kamarádské vztahy.

Od března pak přišly první závody, například závody na celorepublikové
soutěži „Žij pohybem“ v Praze. Dalších závodů jsme se pak v průběhu
března až června účastnili nejen v Praze, ale také v Kutné Hoře, Plzni, Liberci, Železném Brodu, Litomyšli, Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Nymburku a Mladé Boleslavi.
Na všech závodech jsme vždy získali různá ocenění, od zlaté medaile přes stříbrnou až po bronz. Nejcennějším oceněním pro nás byly vítězné poháry téměř
ve všech kategoriích, přičemž je nutné podotknout, že konkurence je na těchto
celorepublikových závodech obrovská. Některé naše týmy soupeřily i v počtu
20 týmů. K tomu snad není co dodat. Je víc než hřejivý pocit, když vidíte, jak
září děvčatům oči při přijímání medailí a diplomů a někdy je zase dojemné,
když děvčata uroní slzičku nad tím, že se vše nezdařilo úplně na 100%.
Pro představu našich úspěchů bychom uvedli tato ocenění našich týmů:
Nejmladší tým SK Viktorie závodí v kategorii 4–7 let aerobik show s náčiním, letos se skladbou „Kovbojky“, vybojoval stříbrný pohár v Praze v ligové soutěži Žij pohybem.

Starší dívky v kategorii 8–10 let fitness step, letos se skladbou „Cesta kolem světa“, vybojovaly v lize Žij pohybem celkové 2. místo, tedy stříbrný
pohár a v lize „Mistry s mistry“ vyhrály celou ligu a ze 6 kol a z celé České
republiky byly ty nejlepší a přivezly zlatý pohár pro náš klub.
Velmi úspěšnou sezónu si letos zažil i tým juniorek, který soutěží v kategorii 11–14 let, také ve fitness stepu. Tyto dívky vyhrály v lize Žij pohybem
z konkurence 22 týmů 1. místo a pro SK Viktorii vybojovaly tedy zlatý pohár. Tento tým soutěžil i v lize Bohemia aerobik tour 2017 a zde byla děvčata celkově na krásném druhém místě, tedy pohár stříbrný.
Náš elitní tým seniorek, který soutěží v kategorii nad 36 let, letos se skladbou „Fotbalistky“ získal také 2 bronzové poháry a to v lize Žij pohybem
a Bohemia aerobik tour.
Tým dívek v kategorii 15 - 26 let letos soutěžil naposledy, jsou to dívky, které jsou již v SK od samého začátku, ale protože již odmaturovaly nebo jsou
na střední škole, musí se věnovat učení. Tento tým se skladbou „Španělky“
se umístil na krásném 6. místě v lize Žij pohybem.
Tento školní rok jsme v létě ukončili také příměstským táborem „Sportovní
týden s Viktorkou“, který se konal v měsíci červenci ve Filipově. Dále pak
také letním táborem, který byl letos ve znamení „Mimoňů“, konal se již
7. rokem v krásném areálu Poslův Mlýn Doksy. V letošním roce se k nám
přidal fotbalový
klub Rumburk
a celkem nás
i s vedoucími
bylo 76.
Závěrem
bychom
chtěli
poděkovat
hlavně
naší
trenérce, která
je vzorem pro
děvčata v klubu
a za to, s jakou
láskou a nadšením se nám všem věnuje. Poděkovat za podporu bychom chtěli především
městu Jiříkov, základní škole v Jiříkově za poskytnutí prostorů, ale také
městu Šluknov a Varnsdorf. Poděkování dále patří našim sponzorům,
kteří naší činnost podpořili finančně a to panu Černému Milanovi – Pila
Šluknov, paní Janouškové Romaně – Restaurace Hvězda Rumburk,
panu Radku Turiščevovi, firmě HAAS+SOHN Rukov a dalším našim
sponzorům. Největší díky však patří rodičům našich členek, kteří jsou
pro děvčata největší oporou a také největšími sponzory naší činnosti.
Text a foto: Libuše Havlová
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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 14. října 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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