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Zveme na setkání
starostky s občany

Pátého října zavítal prezident ČR p. Miloš Zeman s doprovodem při své cestě po severních Čechách na pár hodin i do
Šluknova. Po krátkém setkání se zastupiteli města v prostorách Šluknovského zámku promluvil také k veřejnosti a odpovídal z pódia v zámeckém parku na dotazy - na snímku je záběr z tohoto setkání (zleva: hejtman Ústeckého kraje
Foto: Renáta Parkmanová
Oldřich Bubeníček, Miloš Zeman a starostka města Mgr. Eva Džumanová).

Dovoluji si pozvat Vás,
občany našeho města,
kteří máte zájem a čas
na veřejné setkání se
starostkou v pondělí
13. 11. 2017 od 16:30
hodin v 1. patře Šluknovského zámku.
Opět máte možnost setkat se nejen se mnou,
ale i s vedoucími jednotlivých odborů a budeme
se věnovat tématům našeho města, která Vás
zajímají.
Všichni, kdo máte zájem
se setkání zúčastnit, jste
srdečně zváni!
Eva Džumanová

Rozsvícení vánočního Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR u nás
Výsledky voleb do Poslanecké sně- Také volební účast ve Šluknově, byť Konkrétní výsledky i volební účast
stromu
Tradiční setkání v předvánočním
čase, spojené s rozsvěcením vánočního stromu, se koná 24. listopadu
od 16 hodin na náměstí Míru.

movny Parlamentu ČR, které proběhly ve dnech 20. – 21. října 2017,
prakticky kopírují výsledky v okrese Děčín i výsledky v celé republice.

se pohybovala pod celostátním průměrem, byla, v porovnání s jakýmikoli volbami (kromě komunálních)
v posledních letech, velmi vysoká.

jak za celé naše město, tak i za jednotlivé volební okrsky, jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Pokračování na str. 2

Zájemci o dotace z rozpočtu města
se mohou přihlásit do konce roku
Rada města Šluknov schválila
25. 9. 2017 schválila usnesením
č. 10/86R/2017 Program pro
poskytování neivestičních účelových dotací z rozpočtu města
Šluknov na rok 2018 včetně příloh
(Žádost o neinvestiční účelovou
dotaci, Kritéria hodnocení žádostí
o poskytnutí neinvestiční dotace).
Program, zveřejněný na webových
stránkách města, je určen na podporu neziskových činností a akcí
zaměřených na děti, mládež a pro
širokou veřejnost, za účelem zlepšení kvality života, nebo prevence

kriminality.
V případě zájmu o poskytnutí neinvestiční dotace, je potřeba, v souladu s tímto programem, doručit
formulář žádosti a přiložit kopie
povinných dokladů v termínu do
31. 12. 2017 v podatelně MěÚ
Šluknov nebo zaslat na adresu úřadu (Městský úřad, nám. Míru 1,
407 77 Šluknov, ID: 8jkbbf3). Uvedený formulář je k dispozici u vedoucí Odboru ekonomického a na
webových stránkách města v sekci
Odboru ekonomického.
Pokračování na str. 2

V první polovině října vždy patří jeden víkend na Křížovém vrchu dětem, rodičům, slunci, větru a především drakům. Ani letos to nebylo jiné. Nechyběly
ani sladké odměny pro vítěze. Přestože zpočátku vládlo téměř bezvětří, letošní
Foto: R. Parkmanová
účast byla snad díky krásnému počasí rekordní.
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Repase vstupních dveří a vrat
průjezdu Domu kultury
V minulém čísle ŠN v rubrice „Víte, že…?“ proběhla zpráva o zpětné instalaci vstupních dveří. Jedná se o repasi dveří a vrat průjezdu, jako navazující
práce po revitalizaci fasády tak, aby byla fasáda dokončena jako celek.

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR u nás
Pokračování ze str. 1
Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze volební strany/hnutí a koalice, které se
umístily do 7. místa

Z tabulky je zřejmé, že kromě vítěze voleb, tj. volebního hnutí ANO 2011,
se pořadí dalších volebních stran v jednotlivých okrscích drobně měnilo,
rozdíly však nebyly nijak výrazné, až na počet hlasů České pirátské strany
v Království, která v tomto okrsku obsadila druhé místo, byť ve městě se
umístila na místě šestém.
Z výše uvedené volební účasti je patrné, že nejvyšší volební účast (55,6 %)
byla v Království, nejnižší naopak v ZŠ v Žižkově ulici (28,9 %). Rozdíly ve

Očištěné a doplněné spodní části dveří
Dveře i vrata byly již dosti narušeny – zejména ve spodní části, kde klapačky a lišty opadaly a odhnily a plechy prorezly. Dveřní křídla se odvezla
do dílny zhotovitele, kde byla celkově očištěna od několika vrstev nepůvodních nátěrů a rzi, opravena, doplněna a celkově ošetřena. Krycí nátěr byl
zvolen po několika konzultacích a jde o kompromis mezi původní barevností (šedá s nádechem modrozelené) a vhodné barvě k obnovené fasádě.
Zasklení bylo vybráno s ohledem na značnou hmotnost dveří jako bezpečnostní sklo Connex, aby nedošlo k roztříštění.
Při otevření dveří
si možná všimnete zadrhnutí, které je způsobeno
nalepenou dlažbou ve vestibulu,
kdy nebyla původní dlažba vybourána, ale použita jako podklad
a podlaha se tímto celkově zvedla.
Panty dveří jsou
originální z roku
1911 a nesou cca
300 kg váhy dveří. I použité dubové klínky sice
celý rám lehce
nadzvednou, ale
problém neřeší.
Možností zůstává
odstranění obou
vrstev
dlažby
a nalepení repliky
původní dlažby, Pohled na vstupní dveře po repasi
což je ale otázka
jiného rozpočtu i roku. Jen pro zajímavost – cena repliky dlažby vyjde na
4 700 Kč/m2.
V současnosti se opravují vrata průjezdu, která by měla být dokončena do
konce listopadu. Práce provádí kovář Roman Tokarčík z Děčína.
Text a foto: Bc. Michal Bušek

volební účasti tak byly velmi výrazné.
Volby v našem městě proběhly řádně a bez jakýchkoli problémů, velmi proto děkuji zejména všem členům okrskových volebních komisí, kteří zajistili
jejich řádný průběh.
Velmi brzy nás čeká volba prezidenta ČR – 1. kolo ve dnech 11. a 12. ledna 2018 a případné, ale velmi pravděpodobné 2. kolo pak ve dnech
26. a 27. ledna 2018.
Z důvodu rekonstrukce radnice bude i pro tuto volbu volební místnost
okrsku č. 1 umístěna ve 2. patře Domu kultury, a proto opětovně prosíme
všechny voliče, kterým činí potíže výstup do 2. patra, aby využili možnost
požádat městský úřad (evidence obyvatel paní Slavíková, tel. 412 315
317), anebo ve dnech voleb přímo volební komisi, o možnost volby do
přenosné volební schránky.
Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemnice

Zájemci o dotace z rozpočtu města
se mohou přihlásit do konce roku
Pokračování ze str. 1
Termín odevzdání je pro všechny
žadatele závazný. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán
zřetel. Poskytnutí dotace bude podmíněno uzavřením „Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2018“, vzor
byl schválen Radou města usnesením č. 11/86R/2017. Smlouva
bude vázána na konkrétní účel, její
dodržení podléhá kontrole (vyúčtování, čerpání a dodržení účelovosti
dotace - faktury, paragony, atd....).

Žádost musí podat všichni žadatelé, kteří mají o podporu z rozpočtu
města zájem.
V souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu
města v jednotlivých případech do
výše 50 000 Kč Rada města Šluknov a o dotaci nad 50 000 Kč Zastupitelstvo města Šluknov.
Ing. Jana Kociánová
vedoucí Odboru ekonomického

Žádost o dotace
je přílohou Šluknovských novin

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

SLOVO STAROSTKY

Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou náročné předvolební období i volby do Poslanecké sněmovny. Informace o výsledcích voleb ve Šluknově jsou k dispozici na webových
stránkách města a také se o nich dočtete v tomto vydání novin. Děkuji všem
občanům, kteří přišli k volbám a zvláště pak za pochopení těm, kteří volili
v okrsku č. 1 v Domě kultury, protože museli vyjít až do druhého patra. Z důvodu rekonstrukce radnice jsme byli nuceni umístit volební místnost do jiných prostor, které ovšem musely splňovat podmínky stanovené zákonem
a musí se nacházet v daném volebním okrsku. A tomu odpovídaly pouze
prostory v 2. podlaží Domu kultury. Ve stejných prostorách budou probíhat
i následující volby prezidentské. Ještě jednou děkuji za pochopení a dovolím
si připomenout, že i v následujících prezidentských volbách mají všichni občané, kteří z jakýchkoli důvodů nemohou vyjít do patra, možnost hlasovat do
přenosné schránky. Nyní doufám, že vítězné strany a uskupení budou hledat
společnou cestu k tomu, aby co nejdříve sestavili vládu, aby mohli co nejdříve
začít pracovat na plnění slibů, které jsme slýchali, a které očekáváme.
Prohlídka staveb
V říjnu jsme s kolegy z úřadu provedli prohlídku právě probíhajících i dokončených staveb. Prvním zastavením bylo sídliště. Právě tam probíhají
práce na rekonstrukci chodníků a části komunikace. Jedná se o první část
rekonstrukce, na kterou jsme dostali dotaci ve výši 2,5 mil. Kč. Z rozpočtu
města je vyčleněna částka ve výši 5 mil. Kč. Je nutné si připomenout, že
stav chodníků i komunikací je na sídlišti žalostný již velmi dlouho, více jak
20 let, a jedná se o lokalitu nejhustěji osídlenou. Nyní je již hotový nový
chodník z ulice Rumburská směrem na sídliště, dále se pracuje na chodnících po obou stranách komunikace. Vlastní komunikace bude kompletně
opravena jen do poloviny, další část komunikace je v plánu opravit v následujícím roce. Stejně tak zbylá parkoviště a jednosměrná komunikace
od telefonní budky, která je také v žalostném stavu. V letošním roce se již
práce vzhledem k ročnímu období nestihnou provést, a také náklady na asfaltování jsou opravdu vysoké a budou zapracovány do návrhu rozpočtu
na příští rok. V loňském roce proběhla kompletní rekonstrukce veřejného
osvětlení na sídlišti a to spolu s opravenými chodníky i komunikací přispěje
k celkovému zlepšení vzhledu města i celé lokality. Musím ovšem poukázat
i na problémy, se kterými se zaměstnanci Technických služeb Šluknov při
práci opakovaně setkali. Jedná se o vandalismus. Jeden den zabetonují obrubníky k chodníkům a druhý den zjistí, že si nejspíše děti hrály s tím, kdo
zanechá v betonu větší stopu. Důsledkem jsou nakloněné obrubníky. Po
usazení a betonování kanálu a následné přestávce na oběd čekalo na kolegy nemilé překvapení – kanál byl demontován a beton rozkopán. Popravdě
jsme podobné problémy v lokalitě sídliště očekávali. Prosím občany, kteří by byli svědky podobných činností, aby obratem informovali strážníky
Městské policie nebo přímo Policii ČR. A hlídat si své děti by měli zejména
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rodiče. Ovšem sídliště není jediným
místem, kde máme obdobné zkušenosti s vandalismem či krádežemi.
Zkrátka, některým lidem je stav ve
městě zcela lhostejný.
Další již dokončená stavba je
u hřbitovní kaple - nová parkovací
místa a komunikace. Úprava okolí
kaple i vybudování parkovacích
míst bylo opravdu nutností. Místo posledního rozloučení se zesnulými i zázemí pro návštěvníky
hřbitova neodpovídalo současným
požadavkům na prostor pro parkování i celkovou důstojnost tohoto
místa. Nyní vzniklo opravdu pěkné
prostranství u kaple i samotného
vchodu na hřbitov, dále parkovací místa u příjezdové komunikace. Pochopitelně si musíme počkat na to, až budou volné plochy osety trávou a osázeny zelení, teprve pak bude celkový dojem úplný. Na místě jsme se shodli
v názoru, že máme zájem pokračovat v dalších úpravách. V příštím roce je
v plánu oprava střechy kaple a zrenovování celého interiéru budovy, včetně vybudování bezbariérového přístupu do kaple z boku, kde je nyní nově
chodník. A v roce následujícím pak provést novou fasádu. Práce budou
zahrnuty v návrhu rozpočtu na příští rok, který bude schvalovat zastupitelstvo města v prosinci. Práce jsou plánovány postupně vzhledem k nákladům, což je pochopitelné.
Dále jsme se podívali na dětská hřiště v Císařském a na ul. Budišínská.
Obě hřiště jsou dokončena a využívána veřejností. Shodli jsme se v názoru,
že hřiště v Císařském patří mezi nejhezčí z města, protože hrací prvky jsou
velmi pěkné, včetně lokality i zázemí s lavičkami. I hřiště v ul. Budišínská
doznalo některých úprav. Bylo opatřeno novým plotem, bránou i vstupní
brankou pro návštěvníky. Horní fotbalové hřiště je nově oploceno, budou
osazeny ještě branky. Na místě jsme se shodli v názoru, že by bylo vhodné
i možné instalovat ještě veřejné osvětlení. Plocha pro fotbal je opravdu velká a velmi slušná a mohou ji kdykoli využívat nejen děti, ale i dospělí, kteří
mají zájem zahrát si fotbálek pro potěšení.
Pomalu ale jistě se blížíme ke konci roku, proto již nyní věnujeme pozornost nadcházejícímu vánočnímu období. Rozsvícení vánočního stromu
na náměstí proběhne v pátek 24. listopadu, připravují se akce na adventní
neděle, které se již staly tradicí. Přeji Vám všem, abyste podzimní období
strávili v pohodě a ve zdraví.
Eva Džumanová

Město Šluknov spouští nový dotační program pro vlastníky
domů na opravy fasád, střech a květinovou výzdobu oken
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 vzhledu města.
Pro příští rok je program pilotní a v případě zájmu bude v dalších letech

pokračovat a následně bude rozšířen i pro další části města. Na webu města (www.mesto-sluknov.cz ) naleznete kromě samotného textu programu
i formulář jednoduché žádosti o dotaci. Pokud by Vám nebylo cokoli jasné,
veškeré informace rádi zodpoví pracovníci 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
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Vzestup a pád křížové cesty v Království
Tento článek bych rád pojal stylem cestou do minulosti, zpět do současnosti, a s vidinou lepší budoucnosti. Zní to velikášsky, ale i přesto doufám, že
se práce a snaha mnoha lidí sešla při projektu, který bude mít dopad nejen
na Království, město Šluknov, ale i na vnímání pospolitosti rodáků, současných obyvatel, ale i všech, kteří se na Křížovou cestu v Království dostanou až v budoucnosti…

Osazení kamenných zastavení
Do minulosti Vás vezmu za pomoci výňatku převzatého ze článku „Vzestup
a pád křížové cesty v Království u Šluknova“ autorky Natálie Belisové:
S vlastní stavbou (Křížové cesty v Království) se začalo v květnu roku 1859. Nejprve bylo nutné upravit terén na kopci. Přípravné práce vyžadovaly hlavně čas,
ochotu a sílu. Našla se řada dobrovolníků, a tak bývalo na stavbě denně dvacet,
třicet – ale i čtyřicet až padesát brigádníků. Současně s terénními úpravami
nastoupil do práce i kameník, který si zřídil „dílnu“ na nedalekém vrchu zv.
Taubenberg. O náklady na vybudování křížové cesty se podělila řada dárců.
Prvé a třinácté zastavení zaplatila opět paní Terezie Jenichová, tentokráte již
spolu se svým mužem Josefem. O druhé zastavení se postaral Ferdinand Kindermann mladší z Království čp. 117. Třetí bylo pořízeno z peněz výměnkáře Josefa Larga z čp. 92. Čtvrté a jedenácté zastavení vznikla péčí zbožných
svobodných sester Anny a Barbory Kumpfových ze Šluknova čp. 111. Na páté
zastavení posbíral peníze v sousedních obcích konvertita Johann Richter, lidově zvaný Lauberichter. Šesté zastavení zřídila rodina sedláka Hentschela
z č.p. 79, sedmé sedlák Josef Mautsch z čp. 193, osmé vdova – výměnkářka
Magdalena Mautschová, deváté zahradník Josef Müller se svou ženou Magdalenou z č.p. 260, desáté slečny Helena Rafeltová z č.p. 259 a Apollonie Rudolphová z č.p. 128. O zaplacení dvanáctého zastavení se podělilo mezi sebou
několik dárců. To proto, že bylo výtvarně náročnější než ostatní, patřilo scéně
Ukřižování Krista. K žulovému oltáři se sochami ukřižovaného Krista, jeho
matky Marie, apoštola Jana a Máří
Magdaleny vedla cesta z kvádrů,
spárovaná cementem. Bezdětní
manželé Anton a Barbara Lißnerovi,
domkář Zacharias Hesse, zahradníci Wünscheovi, rodina Richterových
a Eleonora Langhansová dali dohromady 370 zlatých. Zbytek nákladů
pokryla sbírka mezi věřícími. Patnácté zastavení zaplatil Anton Kimpfel.
Ze sbírky od dobrovolných dárců byl
zaplacen i soubor soch Olivetské hory
– Kristus, anděl a tři spící apoštolové, který byl objednán za 450 zlatých
u sochaře a kameníka Josefa Salma
z Nových Křečan. S velkou pravděpo- Zhotovení lukoprenové formy
dobností mu bylo zadáno i zhotovení
ležícího Krista a anděla pro kapli Božího hrobu. Ze sbírky byla zaplacena
i stavba kaple Žaláře Krista. Uvnitř kaple byla dřevěná polychromovaná socha Krista, dar sedláka J. Vogela. Stávala kdysi v malé kapli na cestě zv. Hofeweg na jeho pozemku. V kamenných zastaveních byly dřevěné reliéfy řezbáře
Josefa Maie ze Šluknova, kterému bylo mimo to zadáno i oštafírování všech
výplní, soch z Kalvárie a pozlacení kříže. Celkově se náklady na vybudování celého areálu Křížové hory vyšplhaly na 3 265 zlatých a 14 krejcarů.
A jak vzkvétá Křížová cesta dnes? Otázkou se vracíme do současnosti, kdy už

určitě víte, že je z loňského roku opravená kaple Bičování Krista, kde je
umístěna i výše zmiňovaná dřevěná
polychromovaná socha Krista – dar
sedláka J. Vogela, která se nalezla
na faře ve Šluknově. V letošním roce
byla opravena a navrácena kamenná
zastavení křížové cesty a zpracovává
se projektová dokumentace kompletní obnovy kaple Žaláře Krista. Již
jsme informovali o vyhlášené sbírce
(donátorství) na zhotovení kopií pů- Sádrový odlitek
vodních dřevěných reliéfů z kamenných zastavení. S potěšením musím oznámit, že k dnešnímu dni máme již sepsány darovací smlouvy na finance zahrnující celkem 9 reliéfů a 1 příspěvek je
přislíben. Menší přislíbené finanční dary se střádají a až budou ve výši hodnoty
další desky, bude uzavřena darovací smlouva. Na WEBu města Šluknov je uložen fotografický postup prací zhotovování jednotlivé kopie (v tomto případě
zastavení č. XI). Ze článku paní Belisové známe donátory výroby původních
zastavení. Já Vám mohu představit současné donátory, kteří věnovali finanční
příspěvky na kopie, které ozdobí obnovovanou Křížovou cestu v Království.
Věřím, že mezi čtenáři se najde donátor, jehož jméno budu moci vepsat do kolonky vedle čísla zastavení…

Originál a malba kopie před dokončením
Poslední večeře Páně - Město Šluknov
I. zastavení - Ježíš před Pilátem - Neznámý dárce, SRN
II. zastavení - Ježíš přijímá kříž
III. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže poprvé
IV. zastavení - Ježíš potkává svou matku - U. Völkl, G. Anzer, C. Dietl,
G. Orthofer (SRN)
V. zastavení - Šimon pomáhá nést Ježíšovi kříž - Dřevoplus Knazovič,
Rumburk
VI. zastavení - Veronika podává Ježíšovi roušku - Iva a Jaroslava Jaburkovy, Šluknov
VII. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže podruhé
VIII. zastavení - Ježíš promlouvá k plačícím ženám jeruzalemským - Josef
Zinke, Rathenow, SRN
IX. zastavení - Kristus padá pod tíhou kříže
X. zastavení - Ježíš je vysvlečen ze šatů - Spolek Němců a přátel něm. kultury
XI. zastavení - Ježíš přibíjen na kříž - Bärbel a Herbert Henßovi, SRN
XII. zastavení – kaple Kalvárie (zděná kaple)
XIII. zastavení - Snímání z kříže - Josef Hasse - Oppach, SRN
XIV. zastavení – kaple Božího hrobu (zděná kaple)
XV. zastavení - Zmrtvýchvstání Krista - Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
Pokud jsem tímto článkem oslovil další donátory, jsem velmi potěšen a budu
velmi rád, pokud mne budete kontaktovat, a to buď osobně na Odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, nebo elektronicky busek@mesto-sluknov.cz . Žádná
výše finančního příspěvku není zanedbatelná a přispěje k celkové obnově
této památky – krajinné i duchovní.
Bc. Michal Bušek
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Nepříliš důstojný přístup ke hřbitovu je již minulostí
Nejen obyvatelé Křížového vrchu během letošního roku zaznamenali stavební ruch v horní části Karlovy ulice a u hřbitovní kaple. V květnu zahájilo město Šluknov první etapu rekonstrukce hřbitova, na kterou byla loni
zpracována projektová dokumentace. Ta spočívala v úpravě stávajícího
živelného parkoviště v Karlově ulici, zkulturnění kontejnerového stání, vydláždění stávající převážně kamenité komunikace až ke kapli, vybudování
parkoviště u kaple a zřízení bezbariérového přístupu do kaple.
Potřebu akce si vyžádalo zejména nepříliš důstojné prostřední pro návštěvníky posledních rozloučení (rozbahněné či rozpadlé přístupové cesty, absence parkovacích míst a bariérový přístup).

Rekonstrukcí, kterou během převážně letních měsíců, provedly Technické
služby Šluknov, spol. s r. o., byly dosavadní závady odstraněny a celá lokalita získala příjemný vzhled ladící s bezprostředně sousedícím Křížovým
vrchem. V následujících letech budeme pokračovat rekonstrukcí kaple samotné, opravou hřbitovní ulice a přístupu na hřbitov od města a na závěr
interiéry hřbitova samotného.
Přikládáme několik srovnávacích fotografií před zahájením rekonstrukce
(vlevo) a po jejím ukončení (vpravo).
Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust
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Z ordinace praktických lékařů - domácí rádce
V ordinaci praktického lékaře se
často setkáváme s pacienty, kteří
nevědí, jak si mohou poradit s běžnými zdravotními obtížemi svépomocí. Proto v tomto čísle uvedeme
základní možnosti léčby vybraných
obtíží. Upozorňujeme však, že se
jedná o obecná doporučení, každý pacient je individuální a každý
příznak může být způsoben celou
škálou onemocnění s různou závažností a někdy je návštěva lékaře bez
zbytečných odkladů nutná.
Konkrétní širokou nabídku volně
prodejných léků naleznete v každé
lékárně, v textu uvádíme pouze názvy skupin léčiv či účinných látek,
nikoliv názvy konkrétních léčivých
přípravků.

nek, dostatek tekutin, procvičení
krční páteře.
Chronické bolesti zad řešíme obdobně, dále je možné zakoupit široké spektrum gelů a krémů, které
tlumí bolest lokálně v místě bolesti.
Novinkou na trhu jsou také náplasti
obsahující léčivou látku. Prevencí je
cvičení posilující zádové svaly.
Závažné mohou být bolesti na hrudi či bolesti břicha – ty je obvykle
lepší řešit ihned s lékařem, neboť
mohou upozorňovat na závažná
akutní onemocnění.
Silnější přípravky k tlumení bolesti
jsou dostupné jen na lékařský předpis.

PRŮJEM

Horečka je základní mechanismus imunitního systému v boji
s infekcí. Nemusí být vyjádřena
u seniorů. Teplotu okolo 37°C není
třeba za každou cenu snižovat.
Snížení teploty dosáhneme volně prodejnými léky obsahujícími
paracetamol (je nutné dodržovat
maximální možné dávkování, které naleznete v příbalovém letáku),
lék je dostupný i ve formě sirupu
či čípků pro malé děti, mohou jej
užívat i těhotné a kojící ženy. Užití
ve vyšším množství či v kombinaci
s alkoholem může závažně poškodit játra.
Dalšími volně prodejnými léky
jsou tzv. nesteroidní antiflogistika
– zde je známá kyselina acetylsalicylová, mezi lidmi častěji známá
jako „aspirin“ či „acylpyrin“ (nesmí ji však užívat děti a dospívající!), dále např. ibuprofen. Léky
z této skupiny nejsou vhodné u pacientů s vředovou chorobou žaludku či dvanáctníku, dále by se jim
měli obloukem vyhnout pacienti
užívající warfarin nebo novější
léky na ředění krve.
Nesmíme zapomenout na fyzikální
možnosti snížení tělesné teploty –
např. tělový zábal v namočeném
prostěradle, studený obklad na
čelo apod. Důležitý je zvýšený příjem tekutin.

Průjem je definován jako 3 a více
řídkých stolic za den. Základním
opatřením je dostatečný pitný režim – co z organismu ztratíme, to
musíme dodat, tzn., že základní
příjem tekutin za den okolo 2-3 litrů
je nutno navýšit orientačně o množství ztracené vody. Vhodný je např.
neslazený čaj, k dispozici jsou v lékárnách také speciální rehydratační
roztoky. Dále je důležitá dieta – suchary, rohlíky, pečené kuřecí maso,
suchá rýže apod. Z léků se v naší
praxi velmi osvědčily prospěšné
střevní bakterie ve formě roztoku,
které pomáhají obnovit přirozenou
střevní mikroflóru. Dále jsou k dispozici tzv. střevní dezinficiencia,
opomenout nelze ani tradiční černé
uhlí. Vhodné je užívání mléčných
výrobků a probiotik, které rovněž
upravují střevní mikroflóru. K domácí léčbě příliš nedoporučujeme
léky tlumící střevní pohyby (např.
loperamid), tyto léky jsou vhodné
k léčbě průjmu např. po ozařování,
naopak jejich užití může být velmi
nebezpečné u infekčních průjmů.
Varovným signálem při průjmu je
zejména přítomnost krve ve stolici,
horečky, bolesti břicha (lehčí křeč
v břiše těsně před průjmem mizející po vyprázdnění je naopak vcelku
běžný průvodní jev) či déletrvající
průjem. V takovém případě neváhejte navštívit lékaře. Obezřetnost je na
místě také u malých dětí a seniorů –
jsou náchylnější k dehydrataci.

BOLEST

ZÁCPA

Bolest je varovným signálem organismu. Běžnou mírnější bolest
hlavy zvládneme opět podobně
jako horečku – paracetamolem,
ibuprofenem, někdy pomůže spá-

V prevenci zácpy je důležitá zejména péče o pravidelnou stolici. Vhodné jsou potraviny s vysokým obsahem vlákniny, ovoce, zelenina, fíky,
švestkový kompot; naopak bychom

HOREČKA

se měli vyhnout např. banánům.
Nezapomínejme na dostatek tekutin a pohybu. Z léků jsou k dispozici
glycerinové čípky změkčující stolici
či projímadla, která se však mohou
užívat jen krátkodobě. Z přírodních
projímavých látek můžeme jmenovat např. čaj z listů senny, ale také
ranní káva může účinně podpořit
defekaci.
Chronickou zácpu je potřeba dovyšetřit – může se za ní skrývat
onemocnění střev včetně rakoviny
tlustého střeva.

PÁLENÍ A ŘEZÁNÍ
PŘI MOČENÍ
Častými záněty dolních cest močových trpí zejména ženy vzhledem
ke kratší močové trubici a snadnějšímu vstupu bakterií do močového
měchýře. Zánět močového měchýře se projevuje nucením na močení,
pálením a řezáním při močení, pocitem nedokonalého vyprázdnění,
pobolíváním v podbříšku. Obvykle
je potřeba vyhledat lékaře, zejména
jsou-li přítomny i teploty, bolesti
beder nebo je v moči krev. V lehčích
případech může pomoci pití urologického čaje či užívání preparátů
s brusinkami. Vždy je potřeba pobyt v teple a větší množství tekutin.
U mužů mohou být podobné obtíže
často způsobeny zvětšenou prostatou.

RÝMA
Ne nadarmo platí pořekadlo, že
léčená rýma trvá 7 dní, neléčená
rýma týden – to je doba, za kterou
náš imunitní systém dokáže eliminovat viry způsobující rýmu. Léky
ve formě kapek a sprejů do nosu působí pouze symptomaticky – snižují

otok nosní sliznice a zlepšují průchodnost dýchacích cest. K lékaři
se vydejte zejména tehdy, trpíte-li
zároveň vysokými teplotami a bolestí hlavy – může se jednat o zánět
vedlejších nosních dutin vyžadující
léčbu antibiotiky. V období jara je
velmi častá alergická rýma, kterou
můžeme zmírnit léky ze skupiny
antihistaminik.

BOLEST V KRKU
Většina bolestí v krku je původu
virového, kdy je indikována pouze
symptomatická léčba. Většinou je
doprovázená rýmou, možný je také
postupný rozvoj kašle. Bakteriální
angína, kterou je nutné léčit antibiotiky, se projevuje horečkou, bolestí
v krku, obtížným polykáním, na patrových mandlích mohou být typické
bělavé čepy. Zvláštním případem je
pak bolest v krku při infekční mononukleóze („nemoci z líbání“).
Základní léčbou je kloktání (ať již
odvaru z šalvěje nebo kloktadla),
pastilky (mnohé obsahují i látky lokálně snižující bolest), Priessnitzův
zábal na krk (vlhká látka na krk,
přes ni vrstva igelitu a navrch vrstvu suché látky).

KAŠEL
Kašel provázející akutní infekční
onemocnění může být suchý nebo
vlhký. Suchý, dráždivý kašel potlačujeme léky ze skupiny antitusik,
naopak vlhký kašel s hleny léčíme
mukolytiky (látky uvolňují hlen
a usnadňující jeho vykašlávání).
Varovným signálem je dušnost,
vysoké horečky, vykašlávání krve
nebo nově vzniklé otoky dolních
končetin. S návštěvou lékaře neotálejte také při déletrvajícím kašli.

Víte, 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.

MUDr. Petr Čechovič a MUDr. Vratislav Prejzek
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Šesťáci reprezentovali naši
školu nejen při plavání
Ve čtvrtek 19. října jsme byli na plavecké soutěži Duha. Soutěžili jsme v bazénu v Rumburku. Pořadatel pro nás připravil pět disciplín (štafetu, lovení
puků, stříkání vodní pistolí na předměty, které jsme museli shodit do vody,
posouvání míčů po vodní hladině bez užití rukou, házení létajícím talířem
na vodní hladinu, kde se měřil nejdelší hod). Vyhráli jsme jednu disciplí-

nu z pěti, tím pádem na nás zůstalo poslední osmé místo. Duha je určena
pro sedmé ročníky, ale sedmáci neměli o plavání zájem, a proto jsme je zastoupili my z 6.B. Dostali jsme diplom a spoustu sladkostí, které jsme si
spravedlivě rozdělili. I když se nám osmé místo líbí, příští rok se budeme
snažit polepšit.
Za 6. B Natálka Szöllösi

Pozvánka za cestováním do ZŠ
Na naší základní škole už opět probíhají oblíbené podvečerní cestovatelské
besedy pro šluknovskou veřejnost. Začali jsme v říjnu povídáním o Norsku, kdy nám tuto severskou zemi svým poutavým vyprávěním přiblížili
manželé Steklí. Podruhé se sejdeme 22. listopadu, opět v 17.00 hodin, a
naším hostem bude tentokrát pan doktor Straka, který nás loni nadchl
svým úžasným vyprávěním o Patagonii. O to víc se těšíme na jeho letošní
téma, kterým bude netradičně pojaté povídání o cestě do francouzské Provence. Všechny besedy probíhají, stejně jako v minulých letech, v přízemí
základní školy.
Všechny zájemce srdečně zvu a zároveň děkuji paní učitelce Aleně Müllerové,
že se rozhodla pokračovat v tradici, kterou zahájil pan učitel Filip Kadeřábek,
a ujala se organizace těchto přednášek.
Mgr. Renata Sochorová

Sociální média tématem prací našich žáků
Při výuce českého jazyka a literatury
se naši žáci učí tvořit vlastní texty
dle zadaných pravidel a často se jim
podaří napsat zajímavé práce, které
by bylo škoda nezveřejnit. Tentokrát
se dvěma našim žákyním podařilo
vytvořit zajímavé úvahy na téma Sociální média. Rádi bychom se o tyto
práce dnes s vámi podělili.
Proč nechci mít Facebook?
(úvaha)
Co vás napadne, když se řekne Facebook?
Chaty? Statusy? Profily? Fotky?
Doufám, že nejsem jediný člověk,
kterého napadne jediné slovo –
NEGATIVITA.
Kdybych to chtěla vysvětlit jednoduše, stačilo by ke všem slovům v druhé větě přidat právě tohle slovo.
Tedy negativní statusy, negativní
komentáře, atd.
Jaké statusy čteme na FB nejčastěji?
Většinou je to zhruba čtyřslovná
věta z textu nějaké písně, která naznačuje ostatním uživatelům, že
život majitele profilu Anička pusin-

ka Q stojí za prd.
Když se následně Aničky pusinky Q
zeptáme, co se stalo, jediné, co zjistíme je, že vlastně nic. A pak jsme
naštvaní my.
Proč se lidé na FB snaží šířit negativní zprávy?
Jsou tak nešťastní?
Kvůli sledování FB tráví celý den
doma, aby jim náhodou neunikla
nějaká fotka od Aničky, a pak si večer postěžují kamarádům, že nemají žádnou akci ve svém životě.
Možná, že ten hlavní důvod, proč
nechci mít FB je ten, že nechci být
nešťastná. Nebo snad musím být
nešťastná, abych byla cool?
Musím mít FB, jako každý jiný
člověk, dělat skupinovky, a tam si
s ostatními psát o našem životě,
který nám v našich čtrnácti letech
vlastně ještě ani pořádně nezačal,
ale už si ho kazíme?
Třeba tím, že čteme názory ostatních na naši postavu, obličej či oblečení.
Proč přikládáme tak velký význam

tomu, co si myslí někdo, kdo si sám
potřebuje zvednout sebevědomí?
Proč tomu věříme?
Možná proto, že v reálném životě
nemáme nikoho, kdo by nám řekl, že
zdaleka nejsme tak oškliví, jako tvrdí
nějaký komentář pod naší fotkou.
Nemáme ho proto, že jsme celý den
na FB a čteme tyhle komentáře,
z kterých jsme pak nešťastní.
A následně se pak staneme jedním
z těch nešťastných lidí, kteří si alespoň
na chvíli zdvihnou sebevědomí tím, že
napíšou pár jedovatých či vulgárních
slov pod fotku někoho jiného.
Začarovaný kruh.
Ale já nechci být někým, kdo kazí
lidem okolo sebe náladu.
A taky nechci být nešťastná.
A to je důvod proč nechci mít Facebook.
Katka B.
Proč nechci mít Facebook
(úvaha)
Mám facebookový profil, ale postupně si začínám uvědomovat, že
na něm vlastně ztrácím čas.

Proč si vlastně místo psaní s kamarády s nimi nejdu sednout a popovídat si, zažít s nimi hezké chvíle, plné
smíchu a nových zážitků?
Proč dám palec nahoru osobě,
kterou znám a napíšu jí komentář
o tom, jak ji to sluší a v momentě,
kdy se potkáme, jí to říct nedokážu?
Facebook nás okrádá o čas a za
chvíli spolu už ani nebudeme umět
komunikovat.
Proč jsme dřív tak rádi chodili ven?
Protože jsme neměli FB. A teď už jen
vzpomínáme na to, co bylo a nesnažíme se o to, abychom měli spoustu
nových zážitků a kamarádů.
Neztrácejte čas na sociálních sítích,
které vás pomalu začínají měnit
v bytosti žijící jen na „síti“, neschopné normální komunikace.
Vyrazte radši za svými sny a novými
zážitky.
Julie L.
Výběr ze žákovských prací pro vás
připravila Alena Müllerová, učitelka českého jazyka na ZŠ J. Vohradského Šluknov.
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Známé písničky Jaroslava Uhlíře zpíval celý zámek
Hudební divadélko Kateřiny Tomanové dorazilo 7. října do Šluknovského zámku, aby od 14:00 hodin
pro Vaše nejmenší zahrálo pohádku „O Terezce a Matějovi“. A o čem
pohádka byla?
Matka našla deníček svojí dcery Terezky, ve kterém zjistila, že miluje
kamaráda Matěje. Leč Terezka je
jako princezna marnivá a Matěj jí
chtěl udělat radost, a tak se vydal
do světa vydělat peníze, aby mohl

Terezce koupit šperky, po kterých
tolik toužila. Po čase si Terezka uvědomila, že byla hloupá a vydala se
Matěje hledat. A jak vše dopadlo?
Samozřejmě, že dobře jako v každé

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.
V přízemí zámku nabízí
své služby turistům
a návštěvníkům města
Regionální informační centrum
a výborné občerstvení
útulná zámecká cukrárna.
Šluknovský zámek (RIC)
č. tel. 412 332 711,
+420 739 593 014,
e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
Provozní doba:
9:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Denně vč. víkendů
Šluknovským zámkem
se provází
od 2 přítomných osob.

Víte, že...
…ve Šluknovském zámku můžete
nově koupit kosmetické produkty
od vlčihorské firmy Nobilis Tilia?

pohádce. Potvrdilo se totiž, že láska
je nad všechny šperky světa.
V pohádce zazněly písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, jako
např. Dělání, Jestli to nebude láska,

Mravenčí ukolébavka, Krávy krávy,
Není nutno a spousta dalších.
Hrát a zpívat přijeli herci z pražského Karlína – Jaroslav Beneš a Jana
Koutová.

Studenti ateliéru Architektura 1
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
a studenti Institutu sociologických studií
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Vás zvou
na veřejné představení svých projektů,
které proběhne ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 16:00 hodin
ve Šluknovském zámku:
16:00 – 16:20 Dílna: A jaká je vaše šluknovská vize?
16:20 – 17:45 Prezentace architektonických návrhů pro Fukov
17:45 – 18:00 Představení webových stránek www.sluknovskevize.cz

Váš svatební den si zaslouží být výjimečný,
svatební obřad na zámku takový je
Právě nyní je nejvhodnější období pro konání svatebních obřadů,
a proto si Vám dovolujeme nabídnout slavnostní okamžik Vašeho
sňatku ve zrekonstruovaných prostorách zámku.
Nabízíme: Svatební obřady na
hlavním sále zámku, venkovní
svatby v růžové zahradě, zámeckém altánku nebo ve vyzdobeném
party stanu, možnost pronájmu
dobových zámeckých expozic pro
svatební fotografování, renesanční
svatbu (oddávající jsou v dobových
kostýmech), dále hudbu dle vlastního přání, možnost parkování přímo před zámkem a zdarma.

Foto: Petr Zápotocký
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Co zajímavého nás čeká v době Adventu na zámku?
Je tomu teprve pár týdnů, co skončila hlavní sezóna v našem zámku a Advent už nám pomalu ale jistě klepe na dveře. Jako každý rok, ani tento nebude výjimkou, si Odbor kultury připravil opravdu pestrou nabídku pro
všechny milovníky Vánoc a vánoční atmosféry. Co Vás čeká?

VÝROBA VÁNOČNÍ VÝZDOBY
Jako každý rok si v tento předadventní čas můžete vyrobit vánoční dekorace, a to v pátek 26. listopadu od 14:00 hodin. Ve vstupní hale Šluknovského zámku budete mít možnost vytvořit nejen adventní věnce, na které jste
zvyklí. V letošním roce jsme rozšířili nabídku vánočních dekorací na různé
druhy adventních stromečků, andílků, svícínků a spoustu dalších krásných
dekorací do Vašich domovů. Nevíte, co k Vánocům pro své nejbližší? Nejvíce potěší dárek, který vznikne z Vašich rukou, a proto budete mít možnost
vyrobit spoustu krásných dárečků, které dozajista potěší. Vánoční atmosféru na místě naladí vánoční hudba, teplý čaj a svařák.
Cena dle jednotlivých výrobků.

VÁNOČNÍ JÓGA
Šluknovský zámek ve spolupráci s Irenou Kubicovou pro Vás připravil
netradiční jógové dopoledne pro sílu a klid v duši, které se bude konat
9. prosince od 8:30 hodin. Těšit se můžete na dvě lekce: Vinyasu pro radost s Martinem Wagenknechtem a Vánoční jógovou poezii s Irenou Kubicovou. Veškerá místa byla pro velký úspěch během pár dní obsazena. Na
všechny, kteří se již přihlásili, se moc těšíme.

2. ADVENTNÍ NEDĚLE
VÁNOČNÍ KONCERT BOHEMIA VOICE
10. prosince od 18:00 hodin zazní vánoční koncert smíšeného vokálního
kvarteta Bohemia Voice s klavírním doprovodem. Čtyři pěvecké osobnosti
se potkaly v projektu, který dává příležitost „velkým hlasům interpretovat
velké skladby a písně osobitým způsobem“, říká zakladatelka projektu

Elin Špidlová. Na aranžích skladeb
kvartet spolupracuje s předními
českými umělci, jako například
jazzovým pianistou a aranžérem
Vítem Pospíšilem nebo filmovým
skladatelem Robertem Jíšou a dalšími. Bohemia Voice si vybírají
skladby, které jsou psány s doprovodem orchestru. Některé skladby
také kvaret zpívá „a capella“. Zazní světové skladby i Česká mše vánoční.
Pro zahřátí a vánoční atmosféru bude k dispozici zámecká čajovna se svařákem. Vstupné: 100 Kč.

VÁNOČNÍ POHÁDKOVÁ
PROCHÁZKA ZÁMKEM
Procházka bude letošní poslední akcí na zámku. Ve svátek 26. prosince ožije Šluknovský zámek v duchu pohádkových postav. Schválně, jestli je Vaše
ratolesti poznají všechny. Čeká Vás pohádková prohlídka s překvapením na
konec. Prohlídka bude probíhat v každou celou hodinu (15:00, 16:00, 17:00
a 18:00 hodin), kapacita jedné prohlídky je 40 míst, proto si svá místa můžete rezervovat v Informačním centru ve Šluknovském zámku. A pro ty, kdo už
byli a líbilo se…nebojte se, bude opět co nového objevovat.
Vstupné: dospělí 100 Kč a děti 50 Kč.

A CO VÝSTAVY?
Až do pátku 22. prosince budou taktéž otevřeny všechny výstavy, které na
zámku máme. Svět kostiček, Plyšové štěstíčko i výstava Tkaných záložek.
Nejkrásnější období roku máme před námi, pojďte si ho společně s námi
užít a nalaďte se na tu správnou pohodovou vánoční atmosféru. Užívejte
si svých rodin, přátel a známých a starosti nechte za hlavou. Vychutnávejte si každý okamžik vánočního období a prožijte ve svém vnitřním světě
vděčnost. Vděčnost za každodenní maličké radosti. Nezapomínejte na ni a
vracejte se k ní co nejčastěji.

Zveme Vás na besedu o Zanzibaru
Většina lidí si pod slovem Zanzibar
představí úžasnou dovolenou na
břehu azurového moře s bělostnými plážemi a palmami sahajícími až
k vodě. Někomu jinému se pod tímto pojmem vybaví spojení s otroky
či s kořením. Všechno je to pravda.
Krásné souostroví Zanzibar leží
u pobřeží východní Afriky. Od břehů Tanzanie ho dělí průliv zvaný
Zanzibarský kanál, který je široký
zhruba 40 kilometrů.
Ostrov si prošel několika kapitolami dějin. Období evropského
vlivu se tu začalo psát roku 1503,
kdy Portugalci založili na pobřeží
svou první obchodní stanici. Po
jejich zhruba dvousetleté nadvládě se kontroly nad ostrovem ujal
ománský sultán, který na ostrově
založil plantáže s kořením, zejména hřebíčkem, a také zde provozoval obchod s otroky. Ročně se přes
Zanzibar prodalo do otroctví přes
10 000 domorodců. V roce 1890 se
Zanzibar stal britským protektorá-

tem a obchodování s lidmi bylo zrušeno. Britská država ostrova pak
trvala do roku 1963, kdy Zanzibar
vyhlásil samostatnost a o pět měsíců později se sloučil s Tanganikou
(vzniklou z části německé východní
Afriky), aby společně vytvořili republiku Tanzanie (United Republic of Tanzania). Přestože je dnes
Zanzibar součástí Tanzanie, je do
značné míry autonomní. Má vlastní
vládu i prezidenta.
Historické jádro hlavního zanzibarského města je označováno jako
Stone Town, jehož kamenné domy
byly budovány za vlády ománského
sultána a pamatují dobu, kdy ostrov
byl střediskem obchodu mezi Afrikou a Asií. Jelikož zde žili pohromadě
Arabové, Peršané, Indové, Afričané
i Evropané, architektura kamenného města nese architektonické prvky
všech těchto vlivů. Nejvíce rozpoznatelné jsou domy patřící arabským
majitelům. Dodnes se pyšní velkými,
masivními a často krásně zdobenými

dřevěnými dveřmi.
Uličky mezi domy jsou často široké sotva jen na rozpažení rukou.
Přestože naprostá většina místních jsou muslimové, s rysy spíše
arabskými nežli africkými, hovoří
se tady většinou svahilsky. Uličky
jsou si navíc podobné jedna druhé,
a tak stačí trocha nepozornosti a po
chvilce chůze se už člověk nedokáže vrátit, odkud vyšel. Nebýt drobných detailů, jako jsou třeba lampy,
barevné květináče, vyřezávané okenice nebo úžasně zdobené dveře,
nenašel by cestu zpět.
Člověk polapený v úzkých uličkách
či okouzlený nádherou pláží a šumění oceánu brzy zapomene na
všední problémy, starosti i na čas.
Přenese se do romantického světa
klidu, pohody a jen nerad se odtud
vrací zpět...
Lenka a Václav Špillarovi Vám
představí tuto kořením vonící „perličku“ Indického oceánu nejen jako
znamenitý cíl dovolených, ale se-

známí Vás také s obsáhlou, místy
dost dramatickou, historií tohoto
nádherného kousku pevniny v blankytném korálovém moři, s krásnými
obyvateli - se zručnými staviteli lodí
dhow, skvělými malíři a dobrými obchodníky. A kdy? Ve svátek 17. listopadu od 18:00 hodin si budeme
společně povídat o Zanzibaru – ostrově otroků a koření.
Za RIC dvoustranu připravila
Mgr. Andrea Přidalová
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Tradiční mykologickou výstavu navštívili i žáci našich škol

Zapékané hříbky na slanině
Ingredience:
0,3 l sklenice hříbků ve sladkokyselém nálevu (možno nahradit kupovanými sterilovanými žampiony),
300 g libové anglické slaniny, 100 g
oliv, 100 g nivy, tymián
Postup:
Na plátek anglické slaniny položíme houbičku a zarolujeme. Takto

naplníme všechnu slaninu hříbky
a poklademe do pekáče, posypeme sekanými olivami, tymiánem
a strouhanou nivou. Vložíme do
vyhřáté trouby a pečeme 10 – 15
minut, až se slanina a niva začnou
rozpouštět. Podáváme jako chuťovku k pivu nebo vínu.
Text a foto: Jiří Suk

Psivka rauenelova - nepoživatelná
Květnatec archerův - nejedlý

Foto: Renáta Parkmanová

Hřib kovář - jedlý

Hřib smrkový, ryzec smrkový, muchomůrka růžovka - vše jedlé, výtečné
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5. 10.
Den seniorů

15. 10.
Drakiáda

31. 10.
Halloween

Foto: Renáta Parkmanová
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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 budeme pokračovat ve využití zeleniny, ovoce a bylinek
v boji proti nachlazení, v posilování imunity, zdravého spánku a dobré nálady. Tenhle „seriál“ jsme zahájili již v minulém čísle ŠN a setkal se s kladným
ohlasem. Proto přidáváme další běžně používané a osvědčené recepty, které
nám pomohou nejen v boji proti nemocem z nachlazení.

Majoránka
– na nervy, migrénu, trávení i nešťastnou lásku
Majoránka zahradní je všeobecně známé a oblíbené koření. Těžko si bez
ní představíme mnoho oblíbených pokrmů, jako například gulášovou polévku, některé omáčky, pečená masa, nádivky nebo klasické pochoutky
domácí zabijačky. Pro tento účel se u nás pěstuje, neboť ve volné přírodě
neroste. Má příjemnou vůni. Nepatrné kvítky a skromné lístečky majoránky žádnou krásou nevynikají, a proto si ji lidé většinou kupují jako běžné
koření v obchodě s potravinami.
Sláva majoránky je velmi stará a od začátku se prolínaly její přednosti jednou byla oblíbená jako koření, jindy jako léčivo. Znali ji už ve starém
Egyptě a v Římě, k nám ji dovezli křižáci z Jeruzaléma. Dobrým zvykem
středověkých matron bylo pěstovat majoránku v květináči na okně.
Účinky rostliny: Hlavní léčivou
vlastností majoránky je její silně tišící vliv na nervovou soustavu. Používá se proto při rozčilení, stresech,
nespavosti, migréně a pocitech slabosti. Prý vyléčí všechny lidské žaly,
i ten největší - nešťastnou lásku.
Její další dobrou vlastností je, že
ulehčuje průběh menstruace, příznivě ovlivňuje tvorbu a vylučování mateřského mléka. Jako každé koření
i majoránka podporuje trávení, zlepšuje činnost žaludku a střev, odstraňuje
plynatost. Doporučuje se také do koupelí, na rány, jako inhalace nebo jako
přísada při rýmě, astmatu a prochladnutí. Při senné rýmě pomůže, když si
do nosních dírek vložíme tampon namočený v silném odvaru z majoránky.
Majoránka je běžné a známé koření, ale její blahodárné léčivé vlastnosti ji
opravňují k širšímu použití v kuchyni a též jako dobře dostupný, neškodný lék. Samozřejmě i u majoránky platí dobrá zásada, že ani jeden z obou
druhů použití není třeba přehánět, mohli bychom si pokazit jídlo i zdraví.
Upozornění: Každodenní pití majoránkového odvaru může u citlivých lidí
nadlouho vyvolat bolesti hlavy.

Meduňka
– při vyčerpání, nespavosti a ztrátě štěstí
Mnozí z nás trpí lehkými depresivními stavy, které se projevují především
v zimním období, kdy je nedostatek světla a slunečního svitu. Projevují
se například dlouhotrvající špatnou náladou, nevyspáním, vyčerpáním
a ztrátou pocitu štěstí. I tady mohou bylinky pomoci, například meduňka,
třezalka a levandule....
Meduňka je známá v lidovém lékařství jako hypnotikum a sedativum. Má
celkově uklidňující vliv na náš organismus, tiší nervový systém a snižuje
krevní tlak, pomáhá i s žaludečními neurózami. Užívání meduňkového čaje
z listů vede ke stavu pohody, duševní vyrovnanosti a pocitu celkové harmonie. Pomáhá nám bojovat s nespavostí, s problémy s usínáním a navozuje
zdravý spánek bez několika probuzení během noci. Meduňka je chuťově velmi příjemná a voní po citronech. Sbírá se list nebo nať, poskytující siličné
drogy Folium melissae a Herba melissae. Listy se sbírají krátce před rozkvětem, nejlépe za suchého a chladnějšího počasí, kdy je obsah silice nejvyšší.
Nejvhodnější je sušit nasbírané listy a nať přirozeně na větraných, stinných
místech. Odvar – čaj z jejích listů, Vám zajistí klid a pohodu.

Třezalka tečkovaná
– proti úzkosti a melancholii
Je také známá pro své sedativní a uklidňující účinky. Používá se pro uvolnění nervového napětí, při nadměrném stresu, pocitech úzkosti, proti pocitu
melancholie, při nespavosti, problémech s usínáním či žaludečních neurózách. Také léčí lehčí deprese a stejně jako meduňka poruchy trávení souvísející se žaludkem a žlučníkem. Na čaj se používá kvetoucí nezdřevnatělá
nať, která se sbírá v červenci a v srpnu. Sesbíraná nezdřevnatělá nať se suší
na stinných, dobře větraných místech.
Třezalkový olej na spáleniny a kožní neduhy
Třezalkový olej (Oleum Hyperici) je tradiční medicínská podoba třezalky.
Je používán k domácímu léčení spálenin, drobných zranění a různých kožních neduhů, vnitřně pak při potížích s trávením. Při přípravě v domácích
podmínkách se čerstvé třezalkové květy napěchují do zavařovací sklenice
a zalijí olejem. Většinou se doporučuje olej olivový, občas je používán i lněný nebo kvalitní slunečnicový. Sklenice se uzavře a postaví na několik týdnů na slunce. Po vylouhování se olej zcedí. Uchovává se v uzavřené tmavé
nádobě. Trvanlivost je minimálně jeden rok.
A abychom se přece jen trochu vrátili k vaření a přípravě jídel, nabízíme
také jednoho léčivého zástupce z řad zeleniny – hlávkové zelí, resp. kysané
zelí. Připravte si vlastní a nemoci se Vám vyhnou obloukem.

Domácí kysané zelí
– levná prevence
Kysané zelí je doslova napěchované vitamíny a probiotiky. A nejen to.
Podle řady průzkumů je kysané zelí dobrou a zároveň levnou prevencí před
vznikem rakoviny jater, plic či tlustého střeva. Během procesu kvašení
v něm totiž vznikají takzvané izotiokyanáty, které mají silně protirakovinné účinky. Přitom není nic snadnějšího, než si takovou „zásobárnu zdraví“
vyrobit doma. Nemusíte mít ani speciální keramický hrnec - zelák. Zelí
můžete naložit třeba do zavařovací sklenice. Jak na to?
Postup: Zelí a také nádobu pečlivě omyjte a vysušte. Zelí nastrouhejte,
anebo nakrájejte najemno do větší mísy a zasypte solí. Na kilogram zelí
budete potřebovat 20 g soli - pozor, měla by to být kuchyňská sůl bez jódu!
Nakrájené či nakrouhané zelí zasypejte drobně kmínem. Někdo přidává
do zelí také cibuli či nakrájená jablka, ale to nedoporučujeme, je lepší přidat cibuli až do zelí zkysaného, například při přípravě salátu. Nechte zelí
v míse dvě až tři hodiny odpočinout, aby pustilo šťávu, poté zelí v dlaních
zbavte vody, tedy důkladně vymačkejte a postupně pěchujte do připravené
nádoby. Dbejte na to, aby ve vrstvách zelí nezbyla vzduchová bublina.
Pozor, nechejte pod uzávěrem sklenice či keramického hrnce trochu místa,
zelí pustí další vodu a v nádobě tak mírně nabyde. Pak už jen sklenici uzavřete víčkem, anebo fólií, kterou upevníte provázkem či gumičkou. Nechejte zelí
první dva dny při pokojové teplotě a pozorujte, zda začíná kvasit - bublat. Pak
nádobu uložte na chladnější místo (s teplotou cca 5 -15 stupňů), kontrolujte,
zda je nad zelím voda, aby k zelí nemohl vzduch. Za 4-5 týdnů už můžete
ochutnávat, použít jako přílohu nebo z něj vyrábět různé saláty.
A na závěr, proč je kysané zelí tak zdravé?
- Obsahuje velké množství vitaminu C, vitamin K, ale také železo, vápník,
zinek či hořčík.
- Umožňuje lépe bojovat proti únavě a zvyšuje
obranyschopnost organizmu.
- Snižuje krevní tlak.
- Působí proti onemocnění trávicího traktu.
- Působí protizánětlivě.
- Podporuje detoxikaci
těla i krvetvorbu.
- Působí proti různým
formám zhoubných onemocnění, ale i degenerativnímu onemocnění
mozku.
A jak říkají babičky: Zelí srdce rozveselí. Tak dobrou chuť!			
(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 listopad:
30. listopadu 1900 v Paříži zemřel
v Anglii působící prozaik, básník
a esejista irského původu. Jeho
otec William byl přední irský oční
a ušní chirurg, jeho matka Jane byla
úspěšnou spisovatelkou a irskou
nacionalistkou, píšící pod jménem
„Speranza“.
Autor, na jehož jméno se ptáme,
studoval s výborným prospěchem
klasickou filologii v Dublinu a na
Oxfordu, kde začal psát verše a seznámil se s dekadentními názory,
které na něho měly velký vliv. Žil
svobodně bez ohledu na konvence a pokryteckou morálku vyšších
vrstev viktoriánské Anglie, vědomě
šokoval prudérní společnost.
Veřejnosti je znám především jako
autor próz Strašidlo cantervillské
(The Canterville Ghost, 1887) nebo
také Obraz Doriana Graye. Psal
také básně a divadelní hry. „Proslavilo“ jej také jeho heslo: Born to
be wild. (Narodil jsem se, abych byl
divoký.). Znáte jméno tohoto spisovatele?
Správná odpověď na otázku z října
2017 zněla: Jakub Jan Ryba.
Ze správných odpovědí byla vylosována ta od p.Wiesnerové ze Šluknova a ta si také může vyzvednout
v městské knihově nebo v domě kultury volnou vstupenku.
(šti)

Městská knihovna
Šluknov
Půjčovní doba:
pondělí 9.00 - 12.00 h
13.00 - 17.00 h
úterý
9.00 - 12.00 h
13.00 - 17.00 h
středa
13.00 - 17.00 h
čtvrtek 9.00 - 12.00 h
13.00 - 17.00 h
pátek
9.00 - 13.00 h
e-mail:
knihovna@mesto-sluknov.cz
č. t.: 412 386 968

SOUTĚŽ, INFORMACE

STRANA 13

Do Domu národnostních menšin v Praze byla
zapůjčena výstava o Fukově
Na dvanácti panelech tam mohou
návštěvníci na fotografiích s dvojjazyčnými texty vidět, že poválečné
vládě tehdejšího Československa
se nepodařilo, ani po odstřelu školy
a kostela 23. září 1960, tuto kdysi

prosperující obec z mapy ani z myslí
lidí vymazat. Od prvního poválečného setkání v roce 2000, které tehdy
zorganizoval starosta Ing. Milan Kořínek a opatrovník Fukova pan Peter
Schubert, a kdy účastníkům tekly
po tvářích slzy radosti, se ve Fukově
mnohé událo. V této tradici se pokračuje i v současnosti a nejen, že se

setkání uskutečňují každý sudý rok,
ale také byla např. opravena vodárna, u bývalého kostela umístěn kříž
a tabule s významnými osobnostmi,
opraven kříž u cesty do Neusalzy-Sprembergu a Boží muka, hřbitov

prošel kompletní rekonstrukcí, byly
vysázeny ovocné aleje podél původních cest. Byly pořádány výstavy
a besedy.
Ale vraťme se do Prahy. Přítomnými pozvanými hosty jsme byli
velice mile přijati a celé odpoledne
proběhlo v srdečné atmosféře. Paní
starostka Mgr. Eva Džumanová se-

známila přítomné s historií Fukova
a vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí Mgr. Martin Chroust,
pro kterého se stal Fukov srdeční
záležitostí, nastínil další plány, kterými je vybudování cyklostezky. Ta
bude napojena na cyklostezku stávající, vedoucí až do Berlína. Dále
je v plánu za současného vedení
radnice vybudovat na místě bývalého kostela pietní místo k setkávání. Tuto vizi měl už i pan starosta
Kořínek, ale bohužel u této plochy
nejsou vyřešeny majetkovprávní
vztahy mezi městem a církví. Ale
jak se tak hezky říká: „Naděje umírá
poslední“, a tak to město nevzdává.
Měli jsme radost, s jakým zájmem přítomní naše vyprávění
poslouchali. Kladli mnoho otázek
a snažili se nám radou pomoci.
Hodnotili kladně i obnovení křížové cesty v Království, o kterém se
pan Chroust zmínil. Domů jsme se
vraceli spokojeni, vždyť jsme měli
možnost představit naše nejsevernější město ve zcela jiném světle,
než na co jsou lidé zvyklí z médií.
Jen ještě dodám, že tuto výstavu
mohli zájemci vidět v roce 2015 na
zámku ve Šluknově, kdy byl výtěžek
z dobrovolného vstupného určen
na opravu Božích muk ve Fukově.
Helga Hošková

1. listopadu byl zahájen předprodej vstupenek na tato představení:
11. 11. Joe Robinson a Will Johns Trio - Lidová zahrada - koncert kytarových hvězd
15. 11. Songs for Bulgakow - tajemné Bulgakowovy obrazy ožívají za závojem hudby Vladimíra Václavka
17. 11. Na dech - multimediální představení se špičkami street dance alive DJ
18. 11. Noc divadel - Divadelní detektivka, Sputnik, Funus, Never Sol
19. 11. Kocour - představení pro celou rodinu inspirované groteskou a fyzickým divadlem
1. 12. Ticíc tuctů - zlatá horečka na Aljašce v podání Plata Company
4. 12. Bex Marshall - Lidová zahrada - koncert britské bluesové zpěvačky a kytaristky
10. 12. Káťa a Škubánek
18. 12. Čert a Káča
-----

Městské divadlo Varnsdorf
412 372 568
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KLIENTKA OSLAVILA 100. NAROZENINY

Jsou životní jubilea, která si zasluhují obdiv. 100 narozeniny mezi ně určitě patří. Toto krásné výročí oslavila 30. 9. 2017 p. Charlotta Vymětalová
z Domova pro seniory Šluknov. Přijeli jí popřát zástupci Krajského úřadu
Ústí nad Labem a Městského úřadu Varnsdorf. Domov ve spolupráci s rodinou připravil oslavu, které se zúčastnila rodina, vedení a zaměstnanci.
Narodila se 30. 9. 1917 v Severních Čechách jako jedináček. Na své dětství ráda vzpomíná, hlavně na prarodiče, kteří se jí hodně věnovali. Žila ve
městě Varnsdorf, kde chodila do Národní školy a poté se vyučila dámskou
krejčovou. Šití ji bavilo po celý život. Také ráda četla, luštila křížovky, poslouchala hudbu a chodila tančit. Nejraději poslouchala operety, dodnes
zazpívá úryvky z árií. P. Charlotta má jednu dceru, dvě vnučky a dvě pravnoučata. Její rodina ji chodí pravidelně navštěvovat.
P. Charlottě Vymětalové přejeme i v dalších letech pevné zdraví, a aby nacházela ve svém životě radost a mohla ji i nadále sdílet se svými nejbližšími.

Srdečné blahopřání
70 let
pp. Pavlíková Vlasta
Steinerová Věra
Adámek Miloslav
Švejdová Jitka
Voženílková Jana
Vávrová Hana
75 let
pp. Džbánek Vladislav
Fiala Pavel
80 let
pp. Folprecht František
Wünsche Alfred
85 let
pp. Křemenáková Jiřina
Hofrichter Oldřich
86 let
paní Flodrmanová Hedvika
89 let
paní Grečmalová Zuzana

Manželství uzavřeli
Ly Thanh Huyen
a Pham The Chuyen

Noví Šluknováčci

Text a foto: Michaela Matulová

Gabriel Toth
Eleonorka Tipanová
Honzík Marušák
Natálka Kerberová
Emička Ondráčková
Linda Rudolecká

Zveme Vás na kytarový koncert do zámku
Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově z. s. zve všechny příznivce
klasické hudby na vystoupení dvou
vynikajících kytaristů Matěje
Fremla a Patrika Vacíka.
Duo Siempre v říjnu oslavilo deset let svého trvání. V době svých
začátků oba umělci studovali na
Hochschule für Musik Franz Liszt v německém Weimaru a poté
nejvyšší dosažitelné studium v Německu AufbauB a to jako kytarové duo v oboru komorní hudba
u prof. Thomase Müller-Peringa.
Zúčastňují se mnoha národních
i mezinárodních soutěží a festivalů,
vyhráli mezinárodní soutěž v italské Gorizii.
Koncert se uskuteční ve středu
15. listopadu 2017 v 19 hodin
v sále Šluknovského zámku.
Vstupné je 80 Kč, důchodci a mládež 40 Kč, děti do 15 let 10 Kč.
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Rozloučili jsme se s
panem Václavem Šturmou
panem Věroslavem Baxou
paní Štefanií Lacinovou
panem Petrem Horákem
panem Ladislavem Bradou

Vzpomínky
30. 9. 2017
uplynuly dva
roky od úmrtí
mého manžela Ladislava
Chajdura.
Stále vzpomíná manželka
a ostatní příbuzní.
Dne 25. 10.
2017
jsme
vzpomněli 50.
výročí úmrtí
našeho bratra Ladislava
Hrobára.
S
láskou
a smutkem stále vzpomínají bratr Jaroslav, sestry Darina a Eliška
a ostatní příbuzní. Opustil nás tragicky v pouhých 24 letech.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dne 14. 11. by
náš tatínek,
dědeček, manžel, kamarád
a kolega pan
Jiří Lančarič
oslavil 71. narozeniny. Zemřel však 19. 11. 2013 a zarmoutil
naše srdce.
S láskou a krásnými vzpomínkami dcera Renáta a synové Jiří a Martin,
manželka Hanka a sestry s rodinami.

Dne 29. 11. by pan Ferdinand Weber
oslavil své 86. narozeniny. Vzpomíná
rodina Rycheckých a Buškovi.

V odpoledních hodinách vystoupí
jmenované Duo Siempre na koncertě pro žáky Základní školy Šluknov.

Všem návštěvníkům koncertu přeji
krásný a nevšední zážitek.
Za výbor KPVH z. s.
Božena Bortníková

Vážení čtenáři,
články, vzpomínky, blahopřání i poděkování jsou uveřejňovány zdarma. Pouze inzerce je placená.

Dne 6. prosince 2017
uplyne již pět
let ode dne,
kdy zemřel
Ing. Boris
Tr a n t i n a ,
dlouholetý
pedagog šluknovské lesnické školy.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Rodina a přátelé
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Vlaštovky jsou dávno pryč...

z nich upekli závin. Nejprve jsme museli rozluštit recept, „napsat si“ podle
něj seznam na nákup a vydat se pro suroviny do obchodu. Ze zahrady jsme
se vypravili spolu s houbařem do lesa, poznávali jsme zvuky lesa, stromy
i houby a už některé i poznáme. Nezapomněli jsme ani na draky papíráky a ani na ty pohádkové, se kterými jsme létali a soutěžili celý týden. Do
Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají... Vlaštovky jsou dávno pryč a my jsme se se všemi ptáčky, kteří se
vypravili na dalekou cestu do teplých krajin, náležitě rozloučili. S loučením nám pomáhal náš dobrý kamarád krtek, který dětem vyprávěl, proč se
ptáčci na tak dalekou cestu vydávají. Sami jsme si vyzkoušeli, zda bychom

zvládli tak náročnou cestu a zjistili jsme, že ptáčci jsou opravdoví hrdinové, protože jejich cesta vůbec není jednoduchá. A tak jsme raději zůstali
s ostatními ptáčky v našich krajích a poznávali jsme plodiny a práci na zahradě. Zkusili jsme se například dělit jablíčka na osminy a nakonec jsme si

říše obrů jsme se tentokrát vydali mezi mravence. Společnými silami jsme
zkusili postavit mraveniště, přenášeli jsme těžké předměty do mraveniště
a donesli jsme dobroty do opravdového mraveniště. Zjistili jsme, že nejvíce
mravencům chutnala buchta, olízali si i lízátko a vůbec si nevšimli cukru.
Tento měsíc jsme v naší školce přivítali babičku Zdeňku Skalovou z domova důchodců, která nám po celý rok bude příležitostně chodit číst pohádky před spaním. Babička je moc milá a vždy má pro nás připravené hezké pohádky. Tímto ještě jednou moc děkujeme babičce i p. Míše Matulové,
která nám tato setkání zprostředkovává.

Poděkování:
Třída Srdíčka moc děkuje všem z pekárny Haback, kteří nám umožnili exkurzi do utajených prostor.
Viděli jsme, cítili jsme, ochutnali jsme a zkusili jsme si, jak se pečou housky
nebo koláčky. Zaujala nás i spousta dalších zajímavých věcí (např. výroba
knedlíků). Odcházeli jsme spokojeni a s pekařským zážitkem a za to ještě
Foto a text: Hana Princová
jednou moc děkujeme.
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Šluknovský pěšák získává na oblibě
středí a hodnotné ceny, rozhodčím
- Mgr. Jana Jínová, Jiří Průdek vedoucím šachového klubu ve Šluknově a jejich manželkám za skvělé
pohoštění.
Závěrem chci pozvat všechny zájemce o šach na naše pravidelné
setkávání každé pondělí od 16:3018:00 hodin v Domě kultury Šluknov. Můžeš si jen zahrát a poměřit
své umění nebo se zdokonalit a porážet své soupeře.
Ladislav Menčík

Během krásné červnové neděle 18.
6. 2017 se ve Šluknově uskutečnilo
tradiční klání v šachu „Šluknovský
pěšák 2017“. Turnaj získává na oblibě i za hranicemi našeho regionu,
proto jsme moli přivítat mladé šachisty z Liberce, Varnsdorfu, Rumburku, Nového Boru, České Lípy,
Kunratic u Cvikova a Krásné Lípy.
V této veliké konkurenci zkušených
a ostřílených šachistů se naši mladí
šluknovští šachisti neztratili. Se-

Foto: Renáta Parkmanová

hráli několik pěkných partií, přesto
to na vítězství v turnaji nestačilo.
Vítězství v turnaji obhájil Václav
Pavlus se 7,5 body.
Rád bych touto cestou poděkoval
všem, co reprezentovali naše město:
Škoda Jakub 4,5b, Oppitz Tomáš
4b, Nguyen Minh Duc David 4b
3. místo ve své kategorii, Menčík
Jakub 4b, Menčík Antonín 3b, Slabá Barbora 2b. Dále poděkování
patří p. Parkmanové za pěkné pro-

Stěhování, úklid, autodoprava

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě
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Poznávali jsme kulturu ve Slovinsku s Erasmem+
V polovině září
se
uskutečnil
poslední týdenní
výjezd skupiny
studentů Gymnázia Rumburk,
kteří jsou zapojení do programu Erasmus+.
Po
Bulharsku
a Litvě bylo tentokrát jejich cílovou destinací Slovinsko. Program
podporuje spolupráci a mobilitu
mládeže a umožňuje, aby studenti
všech zapojených škol navzájem
poznali kulturu a obyvatele ostatních zemí a upevnili si znalosti anglického jazyka.
Nejdříve se řádně připravit
Ať už jedete kamkoliv, je nutné se
nejprve pořádně připravit na cestu.
Všichni jsme dostali seznam věcí,
které si s sebou máme vzít. Museli
jsme vyřešit, kolik se bude brát stanů, kdo vezme vařič nebo kdo bude
kdy nastupovat a vystupovat. Nakonec jsme ještě dostali peníze na
jídlo a mohlo se jet.
Ve čtvrtek ráno jsme se vydali na
přibližně šestnáctihodinovou cestu
do Lublaně – hlavního města Slovinska. Většinu dne jsme strávili ve
vlacích (popř. autobusech), proto
jsme byli velice rádi, když jsme konečně vystoupili v Lublani a mohli
jsme se ubytovat v místním hostelu.
Stačí umět anglicky
Ráno nás čekalo první setkání
s účástníky projektu z ostatních tří
zemí (Litva, Bulharsko a samozřejmě Slovinsko). Vytvořili jsme s nimi
čtyřčlenné skupiny, ve kterých jsme
poté měli plnit úkol zadaný na celý
týden. Poté následovala prohlíd-

Poslední svoz
bioodpadu
v roce 2017
Svoz popelnic a pytlů s biologicky
rozložitelným odpadem se uskuteční v listopadu ve dnech: úterý 14. 11. 2017 + pátek 17. 11.
2017.
Úterní svozy bioodpadů se vztahují na území, kde je svoz černých
popelnic vždy v pondělí a úterý, páteční svozy bioodpadů proběhnou
v místech, kde je svoz komunálu od
středy do pátku.
Jedná se o poslední svoz v roce
2017. Shrabané listí a ostatní zeleň
je možné zdarma odvézt do kompostárny nebo sběrného dvora.
Božena Naňáková

ka města. Slovinci nám ukazovali
různá zajímavá místa a památky,
něco málo nám o nich řekli. Samozřejmě, abychom si všichni navzájem rozuměli, museli jsme mluvit
anglicky. Ačkoliv mě to ze začátku
trochu děsilo, nakonec jsem se dokázala domluvit bez problémů.
Sladka Istria – festival tradičních
sladkostí
Následující den jsme odjeli do Kopru. První, čeho jsem si všimla byly
palmy. A moře. Oboje jsem viděla

Rafting a výlet po Soča Valley
V pondělí jsme si mohli vybrat ze
dvou variant programu. Několik
lidí se vydalo na rafting, zbytek
(včetně mě) po zbytek dne procházel různá místa v Soča Valley.
Většinu dne jsem tedy strávila mezi
studenty a učiteli ze Slovinska, Bulharska a Litvy. Viděla jsem několik
opravdu krásných míst a trochu
blíže se seznámila s ostatními studenty. Jelikož jsem mezi nimi byla
z Česka jediná, musela jsem celou

Kranje. Pár z nás si tedy ráno přivstalo, abychom ještě stihli dojít na
hrad a pokochat se výhledem.
V Kranji nás čekalo zpracování prezentací týkajících se našeho úkolu.
A nakonec už zbývalo jen se rozloučit, odejít se Slovinci do jejich
domovů a ráno zase nasednout do
vlaku a vydat se na cestu zpět.
Ten týden ve Slovinsku jsem si náramně užila a jsem si jistá, že nejsem jediná. Poznala jsem nové lidi,
zdejší kulturu a získala nové zkuše-

poprvé. Město se mi líbilo už od začátku. Původně se jednalo o město
Benátské republiky, což bylo dobře
poznat z architektury. Zapadlé uličky Kopru rozhodně měly své kouzlo, obzvláště pak v noci.
Než jsme v neděli odjeli z Kopru,
stihli jsme navštívit festival Sladka
Istria, kde místní obchodníci prezentovali své (většinou sladké) výrobky. Za tři eura jsme dostali pět
lístků, kterými se zde platilo.
Kvůli neustávajícímu dešti jsme nakonec místo plánovaného kempu
přespali v hostelu Paradiso v Tolminu.
Tam jsme také zůstali i následující noc.

dobu mluvit anglicky. Nakonec to
šlo samo, jen si stačilo zvyknout.
A týden pomalu končí...
Předposlední den jsme dorazili do
Bledu. Dlouho jsme se tam nezdrželi, ráno nás totiž čekal odjezd do

nosti, které se mi budou určitě později hodit.
Rozhodně mám v plánu se do Slovinska někdy vrátit a poznat i zbytek této země.
Ketrin Feríová, 3. D

Oznámení

o přerušení dodávky vody
Z důvodu plánované odstávky
na vodovodním zařízení
dojde k přerušení
dodávky pitné vody:
16. 11. 2017 od 8 do 16 hodin
Šluknov - Husova 310, 312,
314, Císařská 469.
Náhradní zásobování
cisternami bude zajištěno.
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Od 3. 1. 2018 otevíráme

v restauraci Bohemia Šluknov
v 1. patře

NOVÝ BAR
(samostatný vchod zezadu).
Pro tuto novou provozovnu

HLEDÁME PERSONÁL ZA BAR.
Info na č. mob. 777 608 551
Nabídka pronájmu tělocvičny ZŠ J. Vohradského Šluknov
Vážení příznivci sportování,
vzhledem k tomu, že ve Šluknově byla vybudována další tělocvična při lesnické škole, uvolnily se některé hodiny
v tělocvičně ZŠ k možnému pronájmu.
Pronajmout si lze velký sál za 230 Kč na hodinu nebo malý sál za 60 Kč na hodinu. V případě zájmu o sprchu se
připlácí 25 Kč. Smlouvy mohou být dlouhodobé nebo jednorázové.

V současné době jsou volné tyto hodiny:
Velký sál
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Sobota:
Sobota:
Neděle:
Malý sál
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

18.30 – 21.00 hod.
19.00 – 21.00 hod.
20.00 – 21.00 hod.
18.00 – 21.00 hod.
14.00 – 18.00, 19.30 – 21.00 hod.
7.00 – 14.00 je rezervováno k jednorázovým pronájmům například na turnaje
7.00 – 9.00, 13.00 – 18. 30, 20.00 – 21.00 hod
17.00 – 18.00, 19.00 – 21.00 hod.
16.00 – 18.00, 19.00 – 21.00 hod.
16.00 – 18.00, 20.00 – 21.00 hod.
16.00 – 18.00, 20.00 – 21.00 hod.
18.00 – 21.00 hod
7.00 – 9.00, 10.00 – 15.00, 16.00 – 21.00 hod.
7.00 – 21.00 hod.

Případní zájemci o pronájem se mohou obrátit na p. Vyšohlídovou na tel. 412 386 395 nebo 603 528 926 (v prac.
době: 7.00 – 14.30 hod.) nebo e-mailem na zssluknov@interdata.cz.
											
											

Mgr. Renata Sochorová
ředitelka ZŠ
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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 SRN, 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.
 Koupím veškeré motocykly JAWA ČZ/Stadion/Simpson/MZ nebo jen náhradní díly…rychlé a solidní jednání. Tel: 606 126 144
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Zednické práce
- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- obklady a dlažby
- fasády a zateplování domů
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
Adrian Ucrainschi, č. tel. 774 186 101
a.ukrajinsky@seznam.cz
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