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Co Vás zajímá
Technické služby v polovině listopadu „vysadily“ na náměstí Míru
strom a jak nám sdělil vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí
Mgr. Martin Chroust, je to smrk
ztepilý (Picea abies), původně stojící na zahradě č. p. 86 v Císařském.
Další informace nám sdělil jednatel TS Šluknov Bc. Zdeněk Černý:
„Letošní vánoční strom je vysoký cca
13 m a jedná se o smrk ze zahrady
manželů Broumových. Na jeho výzdobu je již třetím rokem použito
750 bm světelného řetězu, 25 bm
světelného řetězu se stroboskopickým efektem, 25 bm řetěz s efektem
Pokračování na str. 3
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
V KOSTELE V KRÁLOVSTVÍ
Lidičky, sešel se rok s rokem
a mám to milé potěšení Vás již
po 12. pozvat na koledy, vánoční
melodie a štědrovečerní setkání
v kostele v Království.
24. 12. 2017 v 15 hodin.
Teple se oblékněte a přijďte se
pozdravit se sousedy
a pozastavit se v tom velkém
chystání dobrot a dárků.
Moc se na Vás těšíme.
Jitka Herciková

Vánoční čas jsme i bez jediné vločky sněhu přivítali rozsvícením vánoční výzdoby města, stromku a hudebním
vystoupením, za které velice děkujeme dětem z mateřské školky, studentům SLŠ a SOŠS, mažoretkám a žákům
ZUŠ a ZŠ Šluknov. Vlídní andělé dětem rozdávali cukrovinky, pro dospěláky nechyběl svařák, medovina a jiné pochutiny, zkrátka nyní nás již čeká doba nakupování, pečení cukroví, rodinných setkávání a oslav všech adventních
nedělí, na které srdečně zveme v přiloženém letáčku.
Text: Renáta Parkmanová, foto: Jiří Fišer

Podzimní opravy komunikací pokračují
Přestože jsme Vás v létě informovali, že hlavní část oprav komunikací byla již dokončena, souhra
okolností nakonec způsobila, že
k několika zásadním opravám silnic mohlo dojít i v podzimní části
stavební sezony. V současné době
jsou dokončovány práce na sídliš-

ti, kde došlo díky přidělené dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury ke kompletní rekonstrukci chodníků a v souladu s loňským
dokončeným projektem byla rekonstruována či spíše přestavěna,
protože došlo ke změně směrového
Pokračování na str. 4

Šluknovské noviny mají nového šéfredaktora
Rada města Šluknov na své schůzi
20. listopadu 2017 odvolala z funkce šéfredaktora Šluknovských novin
pana Mgr. Petra Tomance (pozn.
red.: je šéfredaktorem tohoto čísla)
a jmenovala novou šéfredaktorkou
novin paní Jitku Schneiderovou.
Město Šluknov děkuje dosavadnímu šéfredaktorovi Šluknovských
novin Mgr. Petru Tomancovi za
jeho několikaletou redakční práci,

v rámci které dostaly městské noviny zcela jinou tvář i grafiku.
Lednové vydání Šluknovských novin bude probíhat již v režii nové
šéfredaktorky, na kterou se občané
a veřejnost mohou od dnešního
dne obracet, a to buď osobně v Regionálním informačním centru ve
Šluknovském zámku, anebo na
těchto kontaktech:
Jitka Schneiderová, telefonní číslo

731 411 505, e-mail: sefredaktor@
mesto-sluknov.cz
Nadále zůstává zachován také e-mailový kontakt na redakci novin:
sluknovak@mesto-sluknov.cz
Přejeme nové šéfredaktorce šťastnou ruku při tvorbě i volbě zajímavých a poutavých článků a co nejméně trampot s tiskařským šotkem.
Ing. Bc. Ivana Lukešová
tajemnice MěÚ Šluknov

Telefon redakce: 412 386 219 • e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz, uzávěrka č. 1 - 25. 12. 2017
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Vážení a milí spoluobčané,
je to téměř neuvěřitelné, ale další rok se chýlí ke svému konci. Také Vám
připadá, že čas utíká čím dál rychleji? Na začátku roku plánujeme, co nás
v novém roce čeká, těšíme se na jaro, pak na léto a než se nadějeme, jsou
obchody vánočně vyzdobeny, z regálů se na nás usmívají čokoládové figurky, tóny vánočních koled v nás vyvolávají krásnou a jedinečnou atmosféru blížících se svátků. Tento čas je i časem bilancování. Co nám uplynulý
rok dal, co nám vzal, co se nám povedlo, co jsme dokázali, v čem jsme se
zklamali, z čeho si bereme ponaučení. I já bilancuji, jaký byl rok 2017 pro
naše město. Mnohé se podařilo vybudovat, ale mnoho práce je stále před
námi. Snažíme se uspokojovat potřeby občanů v rámci možností, ale nikdy
nemůžeme vyhovět úplně všem tak, aby byli naprosto spokojeni. Mnoho
našich blízkých nás navždy opustilo, mnoho dětí se narodilo. Všichni jsme
prožívali radosti i starosti. Naše město potkaly v tomto roce významné
i běžné události. Za velmi významnou událost lze určitě považovat návštěvu prezidenta České republiky. Šluknov navštívili již tři prezidenti. Prvním
byl v roce 1999 pan Václav Havel. Druhým byl v roce 2007 pan Václav
Klaus a v letošním roce současný prezident pan Miloš Zeman.
Návštěva prezidenta ve Šluknově
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blémy, které zažíval celý Šluknovský výběžek včetně našeho města.
V rozhovoru jsme se věnovali těmto
tématům. Poté proběhlo setkání
prezidenta s vedením města a významnými hosty, které trvalo zhruba půl hodiny. Zde jsem v krátkosti
představila naše město a pak byl
prostor pro dotazy hostů. Posléze
následovalo veřejné setkání s občany v zámeckém parku. Bylo velmi
pozitivní, že si návštěvu hlavy státu
nenechalo ujít zhruba 200 lidí. Nutno podotknout, že zrovna v tento den
bylo extrémně chladné a deštivé počasí, o to více jsme byli potěšeni počtem

občanů, kteří se tím nenechali neodradit. Diskuze proběhla v příjemné
atmosféře a na závěr se pan prezident podepsal do knihy hostů, dekoroval prapor a předala jsem mu za město Šluknov dar. Shodli jsme se v názoru, že dar by měl být něčím symbolickým a je spojeno s naším městem.
Vzhledem k tomu, že zde v 19. století byla významná tradice betlémářství

Návštěva prezidenta ve Šluknově byla součástí naplánovaného programu v době, kdy prezident pobýval v Ústeckém kraji. Na zajištění návštěvy
hlavy státu bylo třeba vše dobře naplánovat a všechno připravit. Předem
proběhly dvě schůzky se zástupci Krajského úřadu, Policie ČR a Odboru
protokolu Kanceláře prezidenta republiky. Policie se zaměřila na zajištění
bezpečnosti, což je v dnešní době opravdu naprosto nezbytné. My jsme se
věnovali zajištění zázemí na zámku a v parku. A pochopitelně i vlastní organizaci osobního setkání s panem prezidentem. Vše bylo naplánováno na

a mnoho figurek tehdejších betlémářů zdobí betlémy i v současnosti, rozhodli jsme se panu prezidentovi darovat vyřezávaný betlém. A volba to byla
správná. Po ukončení diskuze s občany pan prezident s celým týmem odjeli

minuty a bylo třeba vytýčený čas dodržet. První setkání proběhlo v úzkém
kruhu, pan prezident, pan hejtman a já. Čas 15 minut byl vyhrazen osobnímu rozhovoru. A o čem jsme hovořili? Byla jsem mile překvapena, jaké
informace o našem městě pan prezident měl. Znal výsledky komunálních
voleb, politické rozložení v Radě města, výši nezaměstnanosti, počet míst
na veřejnou službu a skutečný počet lidí, kteří tuto službu využívají. Dále
se dotazoval na Karlovo údolí, jeho minulost a plány do budoucna, na
spolupráci s Krajským úřadem. Také byl obeznámen se sociálními pro-
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do Rumburku na Dymník.
Musím sdělit, že díky výborné přípravě a práce mnoha kolegů z úřadu
i z Technických služeb, díky občanům, kteří se do parku dostavili, mohu
tuto významnou událost zhodnotit velmi kladně a celá akce proběhla důstojně a na úrovni. Obdrželi jsme též poděkování z Kanceláře prezidenta
republiky za přípravu, ochotu a vstřícnost, se kterou se ve Šluknově setkali.
Považuji za důležité, že naše město je vnímáno také pozitivně i přes sociální
problémy, které Šluknov v nedávné minulosti provázely, byť stále v určitém
smyslu přetrvávají.
Poděkováním byla i pozvánka pro mou osobu na recepci ve Španělském

STRANA 3

Poděkování hasičům
Ve dnech 28. – 29. října 2017 se přes naši zemi přehnal hurikán, který
zde napáchal mnohé škody. Pravdou je, že celá veřejnost byla několik dní
předem o této hrozící kalamitní situaci informována všemi médii, o výstrahách byli informováni skutečně všichni. Nicméně až v kritické chvíli se
ukázala síla hurikánu. A jako prvními, kteří zasahovali v terénu zejména
na odstraňování popadaných stromů, které poškodily elektrické vedení
a tvořily překážku na komunikacích, byli profesionální a dobrovolní hasiči.
Celou noc a následný den pracovali na tom, aby byly komunikace sjízdné,
aby jízda pro řidiče byla bezpečná. Za jejich nasazení, odvahu a ochotu při
řešení této krizové situace jim zcela po právu patří veliké poděkování. Jste
to právě Vy, hasiči, na které se obracíme v nouzi o pomoc, kteří jako první
vyjíždíte do terénu k zásahům, mnohdy s ohrožením vlastního života. Velmi si Vaší práce vážím a ještě jednou děkuji za perfektně odvedenou práci.
Eva Džumanová

Co Vás zajímá

Foto: Renáta Parkmanová
sále Pražského hradu 28. října 2017 u příležitosti oslav státního svátku.
Bylo mi opravdu ctí se za město Šluknov takové významné události osobně
zúčastnit. Takové pozvání skutečně nepřichází často a bez důvodu. Reprezentativní prostory Pražského hradu jsou nádherné, měla jsem možnost
potkat se s mnoha významnými osobnostmi politického i kulturního dění.
Byla to příjemná životní zkušenost.
Milí spoluobčané, jsou před námi krásné vánoční svátky, proto mi dovolte,
abych Vám všem popřála, abyste je prožili v příjemné atmosféře a v pohodě
se svými blízkými. Aby děti prožívaly radost nejen z dárků pod stromečkem,
ale i z rodinného štěstí. V novém roce pak přeji vše, zejména pevné zdraví,
protože je nejdůležitější. Také hodně štěstí, protože je vždycky dobré ho mít.
A hlavně hodně lásky, protože je kouzelná.
Eva Džumanová

Oznámení

o poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
pro volbu prezidenta republiky,
konanou ve dnech 12. a 13. 1. 2018
Starostka města Šluknov v souladu s ustanovením § 14 odst. 1)
písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů tímto
zveřejňuje na úřední desce
počet a sídla volebních okrsků ve Šluknově.
Pro účely volby prezidenta republiky je město Šluknov rozděleno
do čtyř volebních okrsků, každý okrsek má volební místnost:
Okrsek č. 1
2. NP Domu kultury (zasedací místnost),
T. G. Masaryka 321, Šluknov
Okrsek č. 2
přízemí v Základní škole (tělocvična),
Žižkova 722, Šluknov
Okrsek č. 3
přízemí Domu s pečovatelskou službou (jídelna),
Lužická 1093, Šluknov
Okrsek č. 4
přízemí v objektu požární zbrojnice,
Království 221, Šluknov
Ve Šluknově dne 23. listopadu 2017
Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města

Pokračování ze str. 1
padajícího sněhu, 12 ks světelných
koulí a celkem cca 30 ks stříbrných
a zlatých koulí pro denní výzdobu.
V letošním roce se z tohoto sortimentu nic neopravovalo a nic se nedokupovalo. Zdobení stromu trvá cca 10
dní a na jeho zdobení pracují dvě
montážní plošiny a cca 5 lidí. Výběr
stromu probíhá prakticky celoročně,
většinou se jedná o strom z různých
zahrad. Za posledních deset let byl
pouze v jednom případě přivezen
strom z lesního porostu…
Světelná výzdoba ve městě se v letošním roce nerozšiřovala, je umístěna
v ulicích T. G. M., Dr. E. Beneše,
Zámecká a náměstí Míru, přičemž
každý rok se část z ní musí opravit
a to stojí cca 20 tis. Kč.“
(Park)

Město Šluknov děkuje rodině Broumových z Císařského za darování
vánočního stromu, který letos zdobí
náměstí Míru.
Mgr. Martin Chroust

Opakujeme výzvu
pro majitelé domů
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, č. tel. 412
315 341.
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
vedoucí Odboru rozvoje a ŽP
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Podzimní opravy komunikací pokračují

Původní stav Husovy ulice

Pokládka asfaltu v Husově ulici

Pokračování ze str. 1
i výškového uspořádání, i hlavní
příjezdová komunikace do sídliště.
Na jaře pak bude obnoven asfaltový povrch i ve zbytku sídliště, čímž
bude stávající etapa rekonstrukce
sídliště dokončena.
V létě byla přívalovým deštěm fatálně poškozena komunikace v Království k rodinným domům pod kapličkou Nejsvětější trojice. Po domluvě
s pojišťovnou již nebyl obnovován
původní štěrkový povrch, který by
při dalším větším dešti byl opět poškozen, ale na srovnaný povrch byla Práce v Husově ulici
položena vrstva
asfaltu,
která
má výrazně větší
životnost a pro
obyvatele lokality
bude jízda i pohyb
po komunikaci
výrazně příjemnější.
Poslední opravovanou komunikací se stala Husova
ulice, kde jsme
podobně jako na
jaře v případě
Přemyslovy ulice
využili probíhající investiční akce Výstavba nové komunikace na sídlišti
Severočeské vodárenské společnosti (rekonstruk- zcela nového povrchu v této ulici,
ce kanalizace a vodovodu) a za vý- včetně výměny uličních vpustí.
hodných podmínek investovali do Na závěr mohu prozradit, že na

Nový povrch v Husově ulici

Původní stav komunikace v Království

Nový povrch na komunikaci v Království

příští rok měla být v rozpočtu města
alokována výrazně vyšší částka než
v roce letošním a mohlo dojít k něko-

lika již roky odkládaným zásadním
opravám i v místních částech (Království, Císařský, Nové Hraběcí).

I na podzim ve městě vysazujeme novou zeleň
I v letošním roce proběhlo ve městě
sázení nové zeleně (foto na str. 10),
byť v o něco menší míře než v letech
předcházejících. Nejvýraznější akcí
byla obnova zeleně u DPS u nádraží, kde byla stávající nevyhovující
a poněkud chaotická zeleň odstraněna a provedena nová výsadba
v duchu ostatních ploch zeleně ve
městě. Prozatím se jedná o první
etapu, kdy bylo obnoveno stromové

patro, na jaře bude pak akce dokončena výsadbou patra keřového.
Pevně věříme, až i přes počáteční
nedůvěru obyvatel DPS budou občané žijící v lokalitě (a nejen ti) s výslednou úpravou spokojeni.
Další částí výsadeb byla již téměř
ve všech případech (musím použít
velké slovo bohužel) obnova stávajících dřevin, během roku uhynulých a z podstatné části i, bohužel,

vandaly zničených či zcizených.
Opět musím vypíchnout zejména
případ javoru rostoucího v aleji
TGM u Kamenoprůmyslových závodů, který byl již popáté (!) zlomen neznámým pachatelem. A na
jaře bude popáté znovu vysazen –
nevzdáváme to…
Kromě zeleně ve městě pečlivě udržujeme i trojici alejí v krajině – na
Knížecí, v Království a ve Fukově.

Nejlépe se, zejména díky lepším klimatickým podmínkám, daří alejím ve
Fukově, nicméně se letos již výrazně
podařilo stabilizovat česko-německé
aleje v Království a i úhyn na Knížecí,
kde mají ovocné stromy poměrně nepříznivé podmínky (špatná zemina,
silný vítr, škůdci) letos již nebyl tak
velký. I v roce následujícím budou
aleje zalévány a prořezávány.
Texty a foto: Mgr. Martin Chroust
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Jak to bude se zubními ambulancemi ve Šluknově?
Po shlédnutí pořadu na TV Barrandov dne 7. 11. 2017, kde pan doktor
Šmucler řešil s diváky a informoval
o potížích zubních lékařů a pacientů, v závěru řekl, že zubních lékařů
je v republice dost. Všichni víme,
jaký problém se zubními lékaři v celém výběžku je a že ambulance nové
pacienty nepřijímají. Podívala jsem
se na stránky České stomatologické
komory, kde je přehled stomatologů, kteří pacienty přijímají: nejbližší jsou 2-3 v Liberci a kolem 100
lékařů v Praze, ostatní ještě dále.
Proto jsem hned vyhledala mailovou adresu a popsala na stomato-

logickou komoru naše problémy.
Hned druhý den mi přišla od pana
doktora Šmuclera (asi jeho asistentky) tato odpověď:
Hezký den,
v Libereckém kraji je poměrně hodně
stomatologů, ale málo jich bere pacienty, neb se „nevejdou do úhrad“,
ale s trochou dobré vůle se domluvíte - mapa lékařů je na serveru www.
dent.cz. Jinak naprosto souhlasím,
že se ve státě s náhradou kolegů na
venkově „zaspalo“, ale snažíme se
samosprávám pomáhat a věřím, že
se situaci podaří vylepšit.
S pozdravem Roman Šmucler

Reakce na článek:
Problém nedostatku lékařů
S problémem nedostatku lékařů
téměř všech oborů se potýká celá
Česká republika. Natvrdo si to
ale každý z nás uvědomí ve chvíli,
kdy skutečně náš konkrétní lékař
ukončí svou praxi. A to je pro mnoho občanů Šluknova právě nyní,
kdy svou praxi ukončil stomatolog
MUDr. Vratislav Zita. Pan doktor s dostatečným předstihem informoval občany o svém záměru,
mnozí z nich se stihli zaregistrovat
u zubních lékařů v nejbližším okolí.
Ovšem i jejich kapacita je omezená.
Někteří z Vás se na mne již obrátili s dotazem, jak se bude taková
situace řešit, jak se radnice postará? Zcela otevřeně mohu sdělit, že
žádný starosta nemá kompetence
ani možnosti, jak tuto celospolečenskou situaci, jakým nedostatek
lékařů všech oborů je, vyřešit. Naše
město je připraveno nabídnout
potencionálním novým lékařům
zajímavou pobídku, po přestěhování stavebního úřadu do nově
zrekonstruované radnice budou
k dispozici i velmi slušné prostory
pro případnou ordinaci. V minulém
režimu lékaři nastupovali na svá
místa prostřednictvím tzv. umístěnek, tím byla zajištěna zdravotní
péče pro občany ve všech koutech

naší republiky. To dnes neexistuje.
Respektuje se osobní svoboda, proto nelze současným absolventům
lékařských fakult diktovat, kde mají
začít svou praxi. Je zde také volný
pohyb lidí i pracovních sil po Evropské unii. A musíme si přiznat, že
finanční ohodnocení práce je např.
v Německu na úplně jiné úrovni než
u nás, což je velmi motivační.
Dovolím si krátce reagovat na slova
pana Šmuclera. Skutečně je podle
statistiky lékařů dostatek, konkrétně stomatologů také. Jejich největší
koncentrace je v Praze, ale na venkov se opravdu „zaspalo“, jak uvádí.
A že si to má zařídit starosta? Lze
se domnívat, že se jedná skutečně
o velmi alibistickou radu. Toto nevyřeší žádný starosta v republice. Současně musím uvést, že jsme o této
problematice opakovaně jednali se
starosty z výběžku, se stomatology,
s úředníky z Krajského úřadu Ústeckého kraje, který také zavedl stipendijní program pro studenty medicíny s tím, aby po ukončení studia
zůstali pracovat v Ústeckém kraji.
Kdo je zodpovědný za poskytování zdravotní péče občanům, jsou
zdravotní pojišťovny. Právě na ně se
mohou občané v případě problémů
obracet.
Eva Džumanová

Poděkování MUDr. Vratislavu Zitovi
Vážený pane doktore,
veřejnost musela přijmout skutečnost, že jste po několika desítkách let
ukončil svou stomatologickou praxi ve Šluknově. Dovolte mi, abych Vám
nejen za sebe, ale i za Vaše pacienty, velmi poděkovala za práci, kterou jste
odvedl, za ochotu i osobní zájem, se kterým jste ke svým pacientům přistupoval. Přeji Vám do dalších let pevné zdraví, a abyste po letech práce mohl
věnovat svůj čas ke spokojenosti své i Vaší rodiny.
Eva Džumanová

Moje poděkování za zprávu a odpověď panu doktorovi (prezidentu komory) byla, že pro většinu lidí z této
oblasti je cestování za zubním lékařem dosti obtížné (věk, pracovní
doba, vzdálené cestování). Následně mi přišla další odpověď:
Hezký den,
na mapě, kterou jsem Vám poslal,
zjistíte, že ve Vašem okolí je zubních lékařů docela hodně. Cestou
do Liberce jich potkáte řadu. Pokud
jde o zajištění péče přímo ve Vaší
obci, pak je to starost pana starosty, starostky, kterým lze poradit, ale
zařídit si to musejí sami, pokud jim

nestačí lékař ve Varnsdorfu, Rumburku atd atd.
S pozdravem doc. Šmucler
Z toho je zřejmé, že stomatologická
komora vychází z přehledu stomatologů, ale ne z našich problémů
a možnosti se někde v blízkém okolí
zaregistrovat. Znáte-li některé a východisko, prosím o informace.
Chtěla bych touto cestou, spolu
s manželem, poděkovat panu
MUDr. Vratislavu Zitovi za dlouholetou zubní péči o náš chrup.
Přejeme mu do dalších let hodně
zdraví, pohody a zážitků.
Ingrid Pajerová

Vydávání elektronických receptů
Od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost možnost vystavení papírového repovinnost vydávat pacientům tzv. ceptu při návštěvě pacienta doma či
elektronické recepty. Co se mění? při výpadku elektrické energie a inNově musí lékař každý recept vysta- ternetového připojení.
vovat na počítači a zaevidovat jej do Původní projekt e-receptu počítal
tzv. centrálního úložiště elektronic- s tím, že lékař uvidí, jaké léky pakých receptů. Pacient bude vybaven cientovi předepisují ostatní lékaři,
průvodkou k elektronickému re- čímž se zabrání duplicitní preskripci
ceptu, na kterém bude uveden kód léků či nevhodným lékovým komreceptu a také názvy předepsaných binacím. Nic z toho však e-recept
léčivých přípravků. Po předložení v současné podobě nenabízí. Zde
průvodky lékárník ověří v centrál- je na místě podotknout, že projekt
ním úložišti platnost receptu a vydá e-receptu je připravován již 10 let
léčivý přípravek pacientovi. Lékař a daňové poplatníky stál přes 300
bude mít nově možnost si ověřit, milionů korun, přesto měsíc před
zda si pacient lék vyzvedl či zda povinnou elektronickou preskripcí
mu za něj nebyla vydána náhrada nejsou ze strany ministerstva zdrabez vědomí lékaře. Nově bude také votnictví vyjasněny základní otázky.
možné ve zvláštních případech za- Velmi diskutovaná je také otázka,
slat e-recept mailem či SMS zprá- zda je celý systém dostatečně divou pacientovi, jako heslo k zašif- menzovaný k tomu, aby od 1. ledna
rovanému receptu poslouží rodné pojal všechny předepsané recepty,
číslo. K těmto možnostem se však dosud totiž bylo vystavováno elekzatím stavíme spíše zdrženlivě.
tronicky jen asi 10% z celkového
Co naopak elektronický recept počtu vystavených receptů.
nepřináší a proč kvůli němu léka- Nezbývá nám tedy než doufat, že se
ři tolik protestují? Nově nepřímo pacienti ke svým lékům bez komzavádí povinnost lékaře vlastnit plikací dostanou i po 1. 1. 2018 a
počítač s připojením k internetu nebude se jednat jen o nedomyšle(přitom stát v okrajových oblastech ný experiment a hazard se zdravím
republiky není schopen garantovat občanů.
vysokorychlostní připojení k inter- Ordinační doba o Vánocích:
netu), dále si lékaři musí zřídit tzv. Dr. Čechovič 22. 12. – 1. 1. 2018
elektronický podpis (námi dosud DOVOLENÁ.
používaný elektronický podpis Pátek 22. 12. 2017 - 7:00 – 9:00
Státní ústav pro kontrolu léčiv ne- Středa 27. 12. 2017 - 8:00 – 13:00
uznává), podat žádost o přístup Čtvrtek 28. 12. 2017 - 8:00 – 13:00
k centrálnímu úložišti a zakoupit Pátek 29. 12. 2017 - 8:00 – 13:00
licence k softwaru umožňujícímu V uvedené dny ordinuje pouze Dr.
předpis e-receptů.
Prejzek.
Velmi znepokojující je zejména Prosíme pacienty, aby se v předstifakt, že do dnešního dne (psáno hu zásobili dostatkem dlouhodobě
24. 11. 2017) nebyla vydána vy- užívaných léků.
hláška, která upravuje možnosti Přejeme všem pacientům a čtenářům
vystavení klasického papírového krásné prožití vánočních svátků a do
receptu. Diskutovaná je zejména roku 2018 zejména pevné zdraví.
MUDr. Petr Čechovič a MUDr. Vratislav Prejzek
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Ohlasy našich žáků na výchovný koncert od Kruhu přátel vážné hudby
Dne 15. listopadu, ve středu, se od
čtvrt na jednu konal výchovný kytarový koncert pro Základní školu ve
Šluknově.
Koncert se odehrával ve Šluknovském zámku. Vystupovali zde dva
známí kytaristé. Jejich duo se jmenuje Siempre Nuova a jsou to Matěj
Freml a Patrik Vacík. Koncert trval
asi 45 minut a byl velice hezký. Cením si snahy kytaristů, a musím říct,
že se jim to velice povedlo.
Poznala jsem nový styl hudby, o kterém jsem ještě neslyšela, a dozvěděla se nové informace o kytarách.
Doufám, že příště bude znovu něco
podobného.
Sabina Vítová, 8. B

Ve středu 15. listopadu jsme byli se
školou na výchovném koncertu na
zámku. Na koncertě hrálo kytarové
duo světoznámých kytaristů Siempre Nuovo, ve kterém hrají Matěj
Freml a Patrik Vacík. Hráli klasickou hudbu z různých století. Některé
skladby hráli na repliky starých kytar, ale také i na klasické dnešní. Na
to, že jsou to světoznámí kytaristé,
tak jsme za koncert platili pouhých
třicet korun.
Na koncertě jsme byli spolu se sedmými a osmými ročníky.
I když hraju klasiku na kytaru už
skoro šest let, nedokázal jsem si
představit, že vydržím poslouchat

Učili jsme se netradičně

hodinu klasickou hudbu, ale uteklo
to jako voda, a bylo to úžasné.
Marek Dibelka, 9. B
...když koncert začal, tak jsem si
myslel, že se budu nudit. Ale po
první skladbě mě začal koncert zajímat.
David
...za mne to bylo opravdu nádherný, moc se jim to povedlo. Dali do
toho hodně úsilí.
Simona
...koncert se mi docela líbil a těším
se na další.
Jana
...i když neposlouchám takovou
hudbu, tak to nebylo špatný. Marcel
...koncert se mi líbil, není to sice
hudba, kterou bych poslouchala
každodenně, ale bylo to hezké a zajímavé. Něco nového.
Adéla
...Líbilo se mi to, bylo to hezké
a ráda bych, aby těch výchovných
koncertů bylo víc.
Kristýna
...Bylo to krásný, oba dva kytaristé krásně hráli, bohužel já nejsem
„koncertní“ typ, tak jsem se ke kon-

ci trochu nudila.
Eliška
...byl to takový relax při krásné
hudbě, mně osobně se to moc líbilo a oceňuji je. Odpočinula jsem si
a poslouchala.
Eliška
...bylo to moc hezké hudební představení, které ale podle mne bylo
docela krátké. Vše, co hráli, bylo
moc hezké, zajímavé. Všechny třídy
to bavilo, až na pár jedinců, kteří
nás tam docela rušili.
Fanda
...i když jsem si myslel, že to bude
nuda, tak to bylo výborné a takové akční. Podle mne nejsem sám,
komu se to líbilo.
Jakub
Moc na takovéhle koncerty nejsem,
takže mě to nezaujalo, ale ostatním
se to moc líbilo. Byla to zajímavá
zkušenost.
Natálie
Podle mne to bylo zajímavé a hezké,
příjemně se to poslouchalo. Julie
Ze slohových prací žáků osmých
a devátých ročníků sestavila
Alena Müllerová

POZVÁNKY

Hodinu anglického jazyka jsme 24. listopadu se žáky 6. ročníku pojali trochu
netradičně. Probírané učivo – pohled z dovolené - jsme osvěžili vypuštěním
anglicky napsaných pohlednic. Ty jsme připevnili k balónkům naplněným
héliem, které poté žáci vyslali do světa. Uvidíte-li po obloze poletovat balónek, či najdete nějaký zachycený v křoví, neváhejte se na něj podívat a případně nám na pohlednici odepsat.
Eliška Chadimová – vyučující Aj

Tak jako již každoročně zveme rodiče i širokou veřejnost na Den otevřených dveří na naší základní škole, zveme Vás i nyní.
V aule školy 21. 12. 2017 proběhne od 15 hodin pro rodiče a širokou veřejnost vystoupení žáků 4. až 9. ročníků. Všichni, kteří si chtějí v adventní čas
užít trochu klidu, podívat se, co si děti pro Vás připravily, jsou srdečně zváni.
Poté budou pro zájemce následovat vánoční dílničky s různým zaměřením. Zároveň bude možné si prohlédnout prostory hlavní budovy školy.
Bližší informace budou k dispozici na našich webových stránkách www.
zssluknov.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi a všem přejeme klidný adventní čas, příjemně
prožité vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2018.
Mgr. Renata Sochorová a kolektiv zaměstnanců ZŠ
Ve středu 22. listopadu se na naší škole konala v tomto šk. roce již druhá
beseda z cyklu Putování.

Bezpečná cesta do školy
V rámci strategického plánu prevence kriminality města Šluknov uspořádala Městská policie Šluknov od počátku nového školního roku, po dohodě
s pedagogickým sborem ZŠ J. Vohradského, přednášky zaměřené zejména
na téma „Bezpečná cesta do školy“. V průběhu šesti přednáškových bloků bylo celkem 9 tříd žáků I. stupně ZŠ seznámeno se základními pravidly
bezpečnosti provozu tak, aby se jejich cesta do školy stala bezpečnější.
Vyskočil Vladimír, Velitel MP Šluknov

Tentokrát mezi nás zavítal pan doktor Straka, aby nám vyprávěl o svých
cestách do francouzské Provence. My, kteří už jsme na besedě pana doktora byli loni (to jsme ovšem putovali do Ohňové země), jsme se moc těšili, a nutno říct, že naše očekávání byla bohatě naplněna. Zhruba padesát
návštěvníků si díky panu doktorovi, byť za okny byl nevlídný listopadový
podvečer, užilo úžasnou atmosféru jihofrancouzských vinic a trhů. Děkujeme panu Strakovi za poutavé vyprávění a krásné fotografie.
A všichni se těšíme na Putování lednové s panem Chroustem. To se pro změnu podíváme přes Alpy k moři.
Text: Alena Müllerová, foto: Vít Steklý
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Vzorně reprezentují školu i město

Můžeme se pochlubit výsledky našich malých florbalistů pod vedením pana učitele Krákory.
Nejprve soutěžily dívky: Okresního
kola v Děčíně se zúčastnily žákyně
– Luftová Daniela, Štefková Karolína, Fráňová Aneta, Halamková Adéla a Hlávková Terezka.
V turnaji sehrály dívky tři zápasy, ve
kterých dvakrát zvítězily a jednou
prohrály. Po sečtení všech výsledků
si zaslouženě odnesly 2. místo.
Poté chlapci: Okresního kola ve

florbalu, které se konalo v Děčíně
20. 11. 2017, se zúčastnili žáci – Platil Jaroslav, Vaněk Tomáš, Stanko
Patrik, Hipský Jan, Nepovím Ondřej, Krůta Matěj, Slavík Tomáš.
V turnaji sehráli chlapci čtyři zápasy, ve kterých získali dvě vítězství
a dvě prohry. Po sečtení výsledků si
zaslouženě odnesli 3. místo.
Také starší žáci pod vedením pana
učitele Matějky zabodovali: 18. 10.
2017 bylo v Dolní Poustevně zahájeno první kolo 27. ročníku Šluk-

novské ligy turnajem ve fotbale.
Akce se zúčastnilo opět šest mužstev, hrálo se systémem každý
s každým v délce 10 minut. V letošním turnaji naši chlapci vybojovali
tři výhry a dvě remízy, čímž si zajistili první místo. Velkou zásluhu na
pěkném umístění měli Jožka Bartoš a Fanda Dvořák!
Hráči: Tillner J., Bartoš J., Nejedlý J., Dvořák F., Zeman T., Hrádek
J., Hemerka R., Šulc D., Musil V.
Ale dařilo se nám i v oblasti výtvarné, kde nás reprezentovali naši nejmenší pod vedením paní učitelky

Kvapilové.
Na konci října se děti z přípravné
třídy zúčastnily výtvarné soutěže:
„Barvy podzimu“, která byla pořádána DDM Rumburk. V kategorii
B se na 3. místě umístila Šeherezáda Klempárová a čestné uznání
obdržely Kristýna Žebrová a Vanessa Janovičová. Ostatní děti
dostaly sladké odměny, pastelky
a účastnický list.
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Mgr. Renata Sochorová
ředitelka ZŠ J. Vohradského

Ocenění od prince Edwarda dostaly i studentky ze Šluknova
DofE, The Duke
of Edinburghs
nebo také Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu. Mezinárodní program,
který podporuje
mladé lidi v jejich
osobním rozvoji,
zdokonalování se a překračování vlastních hranic. Je založen na
čtyřech oblastech: rozvoji talentu,
dobrovolnictví, sportu a dobrodružné expedici. Program je rozdělen na tři úrovně (bronzovou,
stříbrnou a zlatou) dle obtížnosti
a délky plnění. Po splnění dané
úrovně proběhne slavnostní ceremonie – předávání certifikátů a medailí. Této ceremonie se zpravidla
účastní některý z patronů programu, což je úspěšná osobnost, která
účastníky motivuje k práci na sobě
a k dosažení jimi stanovených cílů.
Do tohoto programu se zapojily
i dívky z Gymnázia v Rumburku.
Po úspěšném splnění všech podmínek dosáhly až na zlatou úroveň. Nadšení z úspěchu umocnila
zpráva, že tento rok přijede na závěrečnou ceremonii předávat ocenění sám princ – Jeho královská
Výsost hrabě Edward z Wessexu,
nejmladší syn královny Alžběty II.

a jejího manžela Philipa, vévody
z Edinburghu, který patří mezi zakladatele celého programu. Nadšení, očekávání, přípravy a mírná nervozita vyvrcholily 31. 10. 2017, kdy
Ceremonie proběhla v prostorách
Senátu Parlamentu České republiky v Praze.

Veselá, Naděžda Vránová a Kristýna Zahejská. Na akci je doprovodil jak pan učitel Marek Winter,
který je hlavním koordinátorem
programu na škole, tak i hosté z řad
jejich blízkých.
A jaké byly naše osobní dojmy?
Až do poslední chvíle jsme tomu

Ocenění z rukou prince Edwarda získalo více než 100 studentů
z České republiky. Z Gymnázia
Rumburk si převzaly Zlaté ocenění
současné i bývalé studentky - Hana
Bílá, Petra Bogdalová, Nikola
a Veronika Gottlieberovy, Eliška
Krištofová, Eva Suková, Karolína

nemohly uvěřit. Když jsme se do
programu zapisovaly, všechny jsme
si přály, abychom dostaly ocenění
z rukou známého patrona programu, kterými jsou například Jakub
Vágner či Marek Eben. Žádnou
z nás však ani ve snu nenapadlo, že
bychom se někdy mohly setkat se

členem královské rodiny.
Princ Edward nám všem oceněným
studentům vlastnoručně předal certifikát a poté se s námi fotografoval.
Byl velice přátelský a optimistický.
Ve svém projevu nám všem popřál,
aby zlaté ocenění DofE bylo rovněž
dobrou vstupenkou do naší budoucí kariéry. Po ceremonii jsme měli
možnost si s ním i s jeho tajemníkem krátce pohovořit během společného rautu.
I přes velkou radost a hrdost z úspěchu nás však mrzelo, že se spolu
s námi nemohl této dlouho připravované akce zúčastnit náš pan
učitel a zároveň náš vedoucí a hodnotitel –Stanislav Hocko, který nás
v průběhu plnění programu provázel, podporoval a věnoval nám
spoustu svého volného času. Jemu
i panu Marku Winterovi proto patří
naše poděkování.
Doufáme, že se do projektu v budoucnosti zapojí více a více studentů, kteří na sobě chtějí pracovat
a poznávat nové lidi. Otevřou se jim
tím nové cesty a obzory tak, jako se
to stalo nám.
Kristýna Zahejská, 4. C
Fotografie převzata z: www.dofe.cz
[online]. [cit. 6.11.2017]. Dostupný na WWW: http://www.dofe.cz/
cz/fotogalerie/gold-award-ceremony-31.10.2017-98/
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Výchovný koncert i večerní účinkování kytaristů bylo úspěšné
Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově uspořádal v polovině listopadu dva koncerty. Na obou vystoupili dva skvělí kytaristé – Matěj
Freml a Patrick Vacík – kytarové
duo „Siempre Nuevo“. První koncert hned po poledni patřil žákům
sedmých, osmých a devátých tříd
Základní školy ve Šluknově. Byl
to po dlouhých letech tedy trošku
experiment, koncert klasické hudby pro tyto děti, které v převážné
většině nikdy takový koncert nenavštívily. V zámku jsem je očekávala
trochu s napětím. Ale paní učitelky
a pánové učitelé měli dobře zorganizovaný „zasedací pořádek“ a děti

byly dobře připravené na to, jak
se na koncertě chovat. I když šlo
vysloveně o klasickou hudbu, děti
byl pozorné, nevyrušovaly a věděly,
kdy mají zatleskat. Velmi milé překvapení pro mě i muzikanty. Když
jsem slyšela a posléze i četla náhodné vesměs kladné názory dětí, mám
z naší mladé generace radost. Děti
jsou vnímavé a citlivé. Jsem ráda, že
jsme s paní ředitelkou Mgr. R. Sochorovou našly společnou řeč a děti
jsme obohatily o novou zkušenost.
Bude-li to v budoucnu jen trochu
možné, ráda připravím pro základní školu v příští sezóně jiný koncert
s jinými umělci.

Druhý – večerní – koncert toho dne
byl určen široké veřejnosti. Program se příliš nelišil od posledního
koncertu, jen skladby byly celé –
několikavěté – a samozřejmě něco
navíc. Kytaristé přednesli hudbu
středověkou i současnou s velikým
citem až něžností. Opět povedený
koncertní den.
Odpoledne mezi koncerty byli hudebníci pozváni do Restaurace
Club na pozdější oběd. Velmi chválili zdejší kuchyni. Za KPVH děkuji
panu Janu Peckovi – provozovateli restaurace – za tento sponzorský
dar.
Rovněž děkuji vedoucímu Technic-

kých služeb panu Zdeňku Černému za poskytnutí a postavení pódia
na sále v zámku, takže diváci, ale
hlavně děti dobře viděli na účinkující kytaristy.
Dík patří i zaměstnancům zámku
za zajištění šatny při koncertech,
dostatku míst k sezení a úklidu
mezi koncerty.
Všem těmto lidem děkuji za spolupráci a přeji jim i všem návštěvníkům koncertů KPVH ve Šluknově
krásné Vánoce a mnoho skvělých
zážitků s klasickou hudbou v příštím roce.
Za výbor KPVH ve Šluknově z. s.
Božena Bortníková

Cimbál opět zazněl zámkem
Již po čtvrté k nám zavítala Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše, aby přivezla kousek moravské přívětivosti také k nám na sever. Cimbálka, která
zahrála 27. října v 18 hodin, má na zámku velký úspěch a ani v letošním
roce tomu nebylo jinak. Tři hodiny lidové moravské hudby nenechaly niko-

ho jen tak v klidu. Zpívali jsme všichni ať mladí, či starší, ti nejzkušenější
z nás dokonce i provedli své partnerky po parketu. A co byla cimbálka bez
vína. Pan Petr Richter, stejně jako každý rok, i letos dovezl portfolio vyni-

kajícího vína. 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. Jeho
portfolio vín bylo vynikající.
V příštím roce plánujeme v tradici cimbálové muziky rozhodně pokračovat
a budeme rádi, když si udržíme Vaši přízeň.

Od ledna můžete u nás navštívit nové výstavy
První výstavu ,,Nechte mě být,
jaká jsem – životní příběh Anne
Frankové“ budete moci navštívit od 5. ledna 2018. Česká verze
nové vzdělávací výstavy o Anne
Frankové, kterou zhotovil Anne
Frank House v Amsterodamu, vypráví příběh Anne Frankové, její
rodiny i dalších ukrývaných v zadním traktu domu v Amsterodamu,
vše v kontextu nacistické politiky
a druhé světové války. Druhou část
výstavy tvoří příběhy současných
mladých lidí, kteří se ve svých životech setkávají z různých důvodů
s předsudky a diskriminací.
Záměrem Anne Frank House je věnovat se odkazu Anne v dnešním
světě a poukazovat na to, že ani
70 let po skončení druhé světové

války nevymizely předsudky a důvody vylučování ze společnosti, ale
zároveň naznačovat cestu, jakým
způsobem s tím můžeme naložit
my sami.
K dispozici je také komiksový životopis – Anne Franková a metodické
materiály k němu a dokumentární
film „Krátký život Anny Frankové“.
„Vím, co chci, mám cíl, mám vlastní
názory, mám víru a lásku. Nechte mě
být, jaká jsem, a budu spokojená!“
Anne Franková, Deník, 11. dubna
1944
Výstavu můžete navštívit do 25.
března 2018. Symbolické vstupné
činí 20 Kč za osobu.
Druhou výstavu ,,Neznámé karty
– Karetní hry, které jste (nejspíš)
nikdy neviděli“ budeme otevírat

rovněž 5. ledna 2018. Výstava
pochází ze soukromé sbírky pana
Petra Bílého. A schválně… Znáte
karetní hry Bimbo, Lexicon game
nebo třeba Matana? Ne? Rozšiřte
si obzory a seznamte se s dalšími
karetními hrami. Výstava bude k vidění do 24. března 2018 a vstupné
bude činit: 30 Kč dospělí a 20 Kč
děti.
Nadále můžete navštěvovat výstavu
,,Svět kostiček“ ze soukromé sbírky Ing. Arch. Petra Šimra. Všechny
příznivce pestrobarevných 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 je opět připraven dětský koutek. Lego výstava

je dlouhotrvající, tudíž ji budete
moci navštívit klidně i opakovaně
až do 4. března 2018.
Vstupné 50 Kč dospělí a 30 Kč děti.
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Vánoce na zámku probíhají v čilém ruchu
V pátek 24. listopadu jsme jako
první ve výběžku rozsvítili náš
vánoční stromeček. Mnoho
z Vás se ptá, proč s takovým
předstihem? Již několik let se
snažíme každou adventní neděli nabídnout takové kulturní
akce, které by ve Vás navodily
tu správnou atmosféru. Ani letos tomu není jinak, nicméně,
bohužel, poslední adventní neděle vychází přesně na Štědrý
den. A abychom tedy o tu jednu
neděli nepřišli, rozsvěceli jsme
stromeček v předstihu.
V neděli 26. listopadu jste měli
v zámku možnost vyrábět vánoční dekorace do Vašich domovů. Tradiční výrobu adventních
věnců a svícnů jsme v letošním
roce rozšířili o hvězdy různých
velikostí z pedigu, vánoční stromečky a také krabičky. Zámecká hala byla jako každý rok zaplněná do posledního místečka.
Pro zahřátí jsme uvařili zámecZanzibar
ostrov vůní a otroků
Na státní svátek 17. listopadu jsme
pro Vás připravili cestovatelskou
besedu o Zanzibaru. Vyprávění
Lenky a Václava Špillarových, manželů, kteří svůj život zasvětili cestování a protínají stále svět křížem
krážem, jsme si vyslechli na hlavním sále našeho zámku ve velice
komorním počtu. Představili nám
Zanzibar se svou kulturou, vysvětlili historii tohoto krásného souostroví, ale hlavně ukázali mnoho
fotek, díky kterým jsme měli možnost na chvíli zapomenout na starosti všedního dne a nechali jsme se
tak unášet tamní kulturou a architektonickými prvky Zanzibaru.
Viděli jsme fotografie historického
jádra hlavního města Stone Town,
krásné romantické uličky, bílé pláže
a tradiční lodě dhow.
Další cestovatelskou besedu připravujeme na duben, bude však
úplně jiného ražení, takže se máte
určitě na co těšit.

ký svařák a milou atmosféru navodila
svým zpěvem Julinka Pokorná.
Velké poděkování patří SLŠ a SOŠ
Šluknov, konkrétně oboru Lesní
mechanizátor a Lesnické práce za
dodání dřevěného materiálu na tuto
akci. Bez jejich pomoci bychom se
neobešli.

Kam pro vánoční dárečky?
Nevíte, čím obdarovat své nejbližší? Hledáte ten správný vánoční

VÁNOČNÍ POHÁDKOVÁ
PROCHÁZKA ZÁMKEM
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 konci. 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 už nyní 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.

Víte, že...
dáreček? Zastavte se ve Šluknov-

POZOR
Provozní doba v období vánočních svátků:
V době od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018
bude Šluknovský zámek
včetně Regionálního informačního centra
UZAVŘEN.

ském zámku. V Regionálním informačním centru v přízemí našeho
zámku určitě inspiraci načerpáte.
Nabízíme spoustu regionálních
produktů, které potěší Vaše blízké.
Autorské šperky od pana Herzlíka, vlčihorskou kosmetiku Nobilis
Tilia, keramiku, dřevěné sponky
a další zboží od pana Kříže, spoustu krásných knih týkajících se okolí
Českého Švýcarska, dřevěné výrobky s motivy našeho zámku a mnoho
a mnoho dalšího. Rádi Vám pomůžeme ve výběru a těšíme se na Vaši
návštěvu.

… v letošním roce slaví náš Šluknovský zámek výročí 10 let otevření? Více v příštím čísle novin.
Všechny kulturní akce připravujeme s láskou k Vánocům. Láska,
přátelství a vzájemné souznění je ta
správná kombinace, která by neměla chybět v žádné rodině. Proto užívejte vánoční chvilky pokud možno
v pohodové atmosféře a obklopeni
těmi nejbližšími.
Za RIC dvoustranu připravila
Mgr. Andrea Přidalová
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Oblastní charita Šluknov je stále velice činná
Oslava sv. Martina

1. Romský ples

Na počest oslavy svátku sv. Martina
se ve čtvrtek 9. 11. 2017 konal městem průvod, kterého se účastnili
děti a rodiče docházející do Oblastní charity Šluknov. A nejen ty. Děti
si sami vyrobily lucerničky a připravily si divadlo s příběhem o sv. Martinovi. O jeho životě a o jeho oddané
lásce ve službě chudým a nemocným lidem. Určitě největším překvapením bylo přivolání sv. Martina na našem náměstí, který se jim
opravdu objevil a to na koni. Poté je
doprovodil do kostela sv. Václava,
kde se konala mše. Vše bylo zakončeno zpěvem a divadelním ztvárněním již zmiňovaného příběhu. Ten děti
odehrály s velkým úsilím a opravdu se jim to povedlo. Jak se sv. Martin objevil, tak zmizel. Ale ponechal nám zde svou myšlenku: „Komu se v životě
dobře daří, neměl by zapomínat na ty, kteří žijí v nouzi.“ (Autologia, p. 637)
Je to symbolický odkaz právě v této předvánoční době, můžeme přemýšlet
a připravovat se tak na svátek narození Ježíše Krista.
Přejeme Vám za Oblastní charitu Šluknov krásné a požehnané vánoční
svátky plné lásky, porozumění, naděje a Boží požehnání do nového roku.
Za tým Oblastní charity Šluknov Petra Zbončáková

1. Romský ples pořádaný romským spolkem Dživas ča jekh var za podpory Oblastní charity Šluknov se konal v pátek 24. listopadu 2017 ve Šluknově. K poslechu a tanci hrála romská kapela Gipsy Anča z Nymburka.

Zatančila nám místní taneční skupina Loľi Ruža a zazpívaly děti z Ambrely.

Práce v Německu
V rámci komunitní práce, kterou poskytuje Oblastní charita Šluknov, je
jednou z aktivit pomoc při uplatnění na trhu práce. Nabízíme zprostředkování pracovních příležitostí jak v ČR, tak i v SRN. Jsme si vědomi velké
poptávky a možnosti právě v sousedním Německu. Proto jsme zorganizovali na středu 17. 1. 2018 od 16:00 hodin v budově Oblastní charity Šluknov, ul. Tyršova 720, setkání s německou agenturou ACCURAT Personaldienstleistungen z Bischofswerdy. Tato agentura zprostředkovává práci
v SRN. Na schůzce bude její činnost představena. Budete zde mít možnost
seznámit se s aktuální nabídkou pracovních míst, podmínkami pro práci
v Německu apod. Projekt je financovan Úřádem vlády a Renovabis. Tlumočení bude zajištěno. Vstup volný!
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Petra Zbončáková a Mgr. Veronika Caklová

Oblastní Charita Šluknov
Tyršova č.p. 720
407 77 Šluknov
tel: 776 761 560, 734 799 080

Všichni se dobře bavili. Tímto bych vystupujícím chtěla poděkovat, panu
Haladovi za focení a sponzorům za věcné a finanční dary:
Ladislav Navrátil Šluknov-drogerie, Šroubek Šluknov, PC Obchod Šluknov
s. r. o., Jiří Šic, Travel Free Rožany, Ratio Rumburk, Česká spořitelna Šluknov, Ing. Pavel Kout, Plaston s. r. o. Šluknov, Erik – Železářství Beránek.

Zveme Vás na předvánoční
procházku do „Karláku“
Rok se s rokem sešel a jsou tu opět Vánoce. A jelikož nám pomalu, ale jistě,
ožívá Karlovo údolí, pojďme toho využít a sejít se tam k jejich přivítání. My,
současní majitelé Karlova údolí, chystáme malé pohoštění a svařáček, nebude chybět ani libá vánoční hudba a také si budete moci společně s námi
zazpívat. Doufáme, že vánoční koledy ve vlastním podání Vás neodstraší,
ale pohladí na duši. Srdečně zveme k setkání v parku před domem 16. prosince od tří hodin a bude-li pěkné počasí, můžeme si při ohýnku a v záplavě svíček povídat a snít o vánočních přáních až do setmění.
Manželé Ema a Martin Bilinští

Foto: Josef Halada
Za Oblastní charitu Šluknov Petra Zbončáková
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Upleteme zvoneček a uvidíme pohádku
Do Domu kultury ve Šluknově 17. prosince od 14.00 hodin zveme děti,
rodiče a ostatní zájemce na ukázku prací z pedigu žáků základní školy, kteří
také předvedou svoji zručnost při pletení vánočních zvonečků.

Od 15.00 hodin se potom všichni společně podíváme na loutkovou pohádku „Jak švec ke štěstí přišel“ (loutky na fotografiích budou v adventní
pohádce hrát).
Tomáš Krákora
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Napsali jste nám
S mou dvouletou dcerkou jsem byla na představení
O Červené Karkulce v neděli 5. 11. Jelikož nyní tuto pohádku často před spaním čteme, byla jsem ráda, že se na
ni můžeme podívat v podání loutkového souboru. Potěšila mě velká účast diváků.
Bohužel, potěšení skončilo ihned při začátku představení. Pan Vrána sice všechny děti poprosil, aby při pohádkách nešustily pytlíky a ani jinak nerušily, ale to byla jen
zbytečná prosba. Jen co představení začalo, bylo to jako
signál – „Vezměte si pití a otevřete pytlíky s křupkami
a brambůrkami - a pijte a hodujte!“ Děti se cpaly, chroupaly, drobily, šustily, cumlaly pití, povídaly si, dokonce se
i hádaly, kdo měl víc brambůrek. Na jevišti se odehrávalo
moc pěkné představení dětí ze souboru Kvítko a poté se
začala pohádka o Karkulce. Moc dětí to, bohužel, nezajímalo a rodiče zase nezajímalo, že to jejich děti nezajímá.
Vzali své děti do divadla, splnili si výchovnou „povinnost“. Nehleděli ani na to, že by měli po svých ratolestech
alespoň zkontrolovat, co po sobě zanechaly. Dětem přeci
musíme pomáhat i třeba tím, že jim ukážeme, jak se chovat v divadle.
Děkuji všem členům LS, že věnují svůj čas přípravám
loutkových představení a přeji jim mnoho diváků, které
bude jejich představení zajímat.
Petra Boušková

Členská schůze Svazu tělesně postižených
Svou 2. členskou schůzí, konanou
10. listopadu, jsme zakončili letošní společná setkání členů Svazu tělesně postižených v České republice
z. s., místní organizace Šluknov.
Schůze se konala v Domě kultury ve velkém sále a zúčastnilo se jí
107 členů z celkového počtu 190 registrovaných. Mnoho členů bylo ze
zdravotních důvodů omluveno. Tyto
členy během následujících dnů členky výboru ve spolupráci s úsekovými
důvěrníky navštíví v rodinném prostředí, aby věděli, že ostatním nejsou
lhostejní a stále na ně myslí.
V hlavní části programu členky výboru seznámily členskou základnu
s vnitřními záležitostmi organiza-

ce (se zprávami jednotlivých komisí, s rozpočtem, hospodařením
a plány pro rok 2018). Poté pro-

běhla oslava a předání drobných
dárků jubilantům – členům, kteří
v letošním roce oslavili svá životní

Sraz absolventů základní školy 50 letech
Absolventi Základní školy
ve Šluknově z let 19581967 se ke společnému
setkání, tentokrát po 50 letech, sešli dne 4. listopadu
2017 před budovou zdejší
školy.
Vítání bylo milé a upřímné, mnozí jsme se neviděli
roky. Však nás také životní
cesty zavedly do různých
částí republiky a některé
i mimo ni. Jako by čas odvál roky, na chvíli jsme si
připadali opět jako žáčci.
Přivítali jsme se s paní učitelkou
Píšovou, která nás učila a přijela

mezi nás. Po společném fotografování před dveřmi „naší školičky“

jsme se vydali do Domu
kultury, kde na nás čekal
upravený sál, personál
Restaurace Club a Míra
Hemerka, který celý večer podbarvoval hudbou
a staral se o naši zábavu.
Bavili jsme se, fotili,
popíjeli i tančili, vzpomínali na školní roky
a společné zážitky.
Nakonec jsme se domluvili a další naše setkání
uskutečníme již příští
rok, neboť pět let je dosti
dlouhá doba.
Božena Zemanová

jubilea. Následovala rozprava, ve
které vystoupili nejen členové, ale
i hlavní host – starostka města paní
Mgr. Eva Džumanová, která hned
v úvodu seznámila přítomné s plány i problémy města a ochotně zodpověděla veškeré dotazy přítomných. Vyvrcholením setkání byla
volná zábava – společné posezení,
pobavení a taneček.
Zúčastnění byli s průběhem schůze
i celého společně stráveného odpoledne spokojeni a obojí hodnotili kladně.
Společně jsme strávili příjemné chvíle
se svými přáteli a známými.
Pozitivní atmosféře přispělo v úvodu schůze hudebně taneční vystoupení dětí z pěveckého kroužku
místních mateřských školek a na
konci pak hudební doprovod členů
kapely Peleton.
Poděkování patří městu Šluknovu
za pochopení a finanční podporu
při našich činnostech, manželům
Havlíčkovým z pekárny Haback za
sponzorský příspěvek a provozovatelům Restaurace Club – Janu Peckovi a Ivaně Hemerkové za přípravu
občerstvení a příjemnou obsluhu.
V závěru bychom chtěli všem popřát klidné a příjemné prožití období adventu, krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých
a do roku 2018 Vám přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí, klid a pohodu.
Za Svaz tělesně postižených
v České republice z. s.,
místní organizace Šluknov
Božena Zemanová
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3. 12.
Teplíčko
v peklíčku

Mykologické okénko: Houbové lívance
Ingredience: 100g sušených hub
(nejlépe hřibů), 100 ml piva, 2-3
lžíce mouky, 3 bobkové listy, 8 kuliček pepře, olej, 1 vejce, prášek
do pečiva, sůl, sekaná petrželka
(pažitka nebo cibulová nať), tuk na
smažení.

Postup: Sušené houby namočíme a uvaříme do měkka s pepřem
a bobkovým listem. Houby přecedíme a necháme okapat. Z piva,
oleje, vejce, mouky a soli se špetkou
kypřícího prášku připravíme řídké
těsto jako na lívance, vmícháme do

něho uvařené a nadrobno posekané
houby a naběračkou lijeme na rozpálený tuk.
Podáváme teplé, posypané petrželkou a se zeleninovým salátem.
Dobrou chuť.
Jiří Suk
Límcovka modrá - nejedlá

Ucháč obecný - jedovatý

Voskovka kuželovitá - nejedlá

Kyjovečka žlutobílá - vzácná, zapsaná
v červené knize (2x na naší výstavě)

I na podzim ve městě vysazujeme
novou zeleň

Foto k článku na str. 4
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Děkujeme všem účinkujícím na Rozsvícení vánočního stromu

Foto: Renáta Parkmanová
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RECEPTY, SOUTĚŽ

Kuchařčino okénko - zdraví 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.
A protože k Vánocům a konci roku patří bohatě prostřený stůl a spousta
dobrot, budeme se v tomto čísle ŠN věnovat využití bylinek a zdrojů z přírody, které mohou pomoci v boji s problémy se zažíváním, v posilování
imunity a dobré nálady. Tenhle „bylinkový seriál“ se setkal s kladným ohlasem čtenářů, a proto dnes přidáváme další běžně používané a osvědčené
recepty a informace, které nám mohou pomoci.

Bazalka (Ocimum)
Pozitivních vlivů na lidské zdraví má bazalka celou řadu. Z toho
důvodu je vhodné ji používat jako
čerstvou, neboť v tomto stavu má
více aromatických i užitečných
látek. Pak totiž účinně působí na
činnost žaludku a na chuť k jídlu,
ale také na střevní potíže a problémy s močovými cestami. Dále
má protizánětlivé účinky, podílí se
na léčení rozličných ran, zánětů,
rýmy či astmatu. Navíc funguje
jako antidepresivum i mírné antibiotikum, přičemž u žen dokáže
zvyšovat tvorbu mateřského mléka.
Je bylinkou, která je všeobecně známá. Přesto neuškodí, shrneme-li si
některá základní fakta. Bazalka je
rostlinný rod z čeledi hluchavkovitých. Pochází zřejmě z Indie, ačkoli
již od středověku je známá rovněž
na „starém kontinentu“, tedy v Evropě. Dnes jsou přitom popsány
desítky jednotlivých druhů, z nichž
člověk používá především sedm,
a to hlavně v oblasti gastronomie.
Bazalku si můžete pořídit naprosto běžně čerstvou v supermarketu
nebo ji pěstovat, či koupit sušenou.
Velmi snadno si ji ovšem můžete vypěstovat, neboť se jedná o poměrně
nenáročnou rostlinu. Lze si ji koupit v květináči, anebo vypěstovat ze
semen na zahradě. V každém případě si je nutné uvědomit tři základní
kritéria – bazalka potřebuje dostatek vody, tepla a světla (vyžaduje
cca 5 hodin slunečního svitu denně
a teploty nad 10 °C). Nejaromatičtější je přitom krátce před květem
(tzn. v červnu).
Bazalka je známa především jako
koření, přičemž se používá v čerstvém i sušeném stavu. Hodí se
k celé řadě pokrmů, z nichž můžeme jmenovat těstoviny či pizzu,
ale také různé druhy masa, salátů,
polévek anebo omáček. Používá se
ovšem také k výrobě nápojů – čajů,
octů či olejů. Doplňme, že není

vhodné ji vařit, ale přidává se až
k hotovým jídlům. Je sice používána především pro svou výraznou
chuť, na druhou stranu nelze opomenout ani její léčivé účinky…
Na závěr ještě uveďme několik receptů, které si můžete bez problémů vyzkoušet sami doma.
Ovocný salát
Svěží pokrm, do kterého stačí smíchat několik druhů ovoce dle chuti,
následně přidat citronovou šťávu
a nasekanou hrst listů bazalky.
Bazalkové máslo
Opět jednoduchý recept na chutný a zdravý pokrm. Máslo necháte
změknout a poté již jen utřete s bazalkou, solí a pepřem.
Omáčka na těstoviny
Česnek, bazalku a piniová jádra
rozmixujete, přidáte 60 g parmezánu a za stálého míchání budete
přilévat olej. Omáčku následně použijete na uvařené těstoviny. Samozřejmě ještě můžete dochutit další
bazalkou či čerstvými rajčaty.
Bazalkový čaj
Jednoduše zalijte horkou vodou cca
dvě lžíce čerstvé či sušené bazalky
a pět minut nechte vylouhovat. Odměnou Vám bude zdravý čaj.

Heřmánek pravý
(Matricaria recutita/chamomilla)
Patří mezi jednoleté vonné bylinky.
Ač už samotné jeho vzezření vypadá poměrně zajímavě (poznat jej
lze dle typických bílých lístků kolem
žlutého květního lůžka), vyhledáván
je v prvé řadě pro své léčivé účinky.
Jak by také ne, když jeho synonymní
název zní „heřmánek lékařský“. Dokonce bývá označován za nejúčinnější zklidňující rostlinu na Zemi,
což samo o sobě o lecčem svědčí.
Heřmánek obsahuje různé léčivé
substance. Za všechny jmenujme

alespoň modrou silici či apigenin.
Navíc si jej můžete pořídit, anebo
koneckonců sami připravit v mnoha formách. Velice známý je pochopitelně heřmánkový čaj, ale existují
rovněž masti, krémy, pilulky či různé tinktury (viz níže). A samotné
užívání se samozřejmě liší dle toho,
jakých účinků chcete dosáhnout.
Jedná se především o velmi účinnou uklidňující bylinku, což navíc
platí pro tělo i mysl. Heřmánek totiž dokáže zklidňovat různé bolesti, záněty, křeče, vyrážky i infekce
a pozitivně působí při žaludečních
nevolnostech. Lze jej užívat také při
nadýmání či bolestech zubů. Zároveň ovšem zmírňuje stres a celkově
tiší nervové vypětí. Chcete-li tedy
zklidnit rozbouřený žaludek a pocuchané zažívání nebo se psychicky
uvolnit, zde máte vynikající možnost, jak toho dosáhnout jednoduše
a poměrně efektivně.
Heřmánek má ovšem i další pozitivní účinky. S pomocí nálevu je možné
dosáhnout větší lesklosti a pevnosti
vlasů, pleťová voda s jeho příměsí
dokáže ošetřovat suchou a vrásčitou
kůži. Především ale musíme zmínit
nedávné vědecké studie, které dokázaly, že výše zmíněná sloučenina
apigenin oslabuje rakovinné buňky
a zabraňuje jejich šíření i množení.
Její protinádorové účinky byly objeveny např. u rakoviny kůže, krve,
žaludku, jater, tlustého střeva, plic,
štítné žlázy, prsu i vaječníků.
Heřmánek je v doporučených dávkách velmi vhodný i pro děti, a to při
křečích a bolestech břicha. Zároveň
jej mohou užívat těhotné a kojící
ženy. Ba co více, jeho uplatnění se
nemusí omezovat pouze na člověka,
neboť jej můžete podávat při průjmech či nedobře se hojících ranách
i svým čtyřnohým miláčkům.
Příprava heřmánkové čaje
Jednotlivé přípravky obsahující
heřmánek si pochopitelně můžete
koupit v některém z kamenných
či internetových obchodů. Mnohé
si nicméně můžete velmi snadno
připravit i doma. Tak například při
výrobě heřmánkového čaje stačí
jednu kávovou lžičku této bylinky
spařit a vylouhovat ve čtvrt litru
horké vody. Z heřmánku si je možné jednoduše připravit i přísadu do
koupele či vyrobit léčivý obklad.
Problém pak není ani vytvořit páru,
která účinně uvolňuje nos – zhruba
jednu polévkovou lžíci pouze zalijete čtvrt litrem vody. Sušený heřmánkový květ v té nejčistší formě
nebo heřmánkový exktrakt koupíte
v každé lékárně.
(šti/net)

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

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 prosinec:
17. prosince 1887 se v Hrusicích
narodil známý český malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel. V roce
1901 odešel do Prahy, aby se na
Královských Vinohradech vyučil
malířem pokojů a divadelních dekorací. O rok později vstoupil do
učení na knihaře a zlatiče. V kresbě
byl samoukem, postupně si vyvinul
osobitý styl s typickou silnou linkou
a zaoblenými tvary postav.
Působil jako karikaturista, ilustrátor a také jako spisovatel. Kromě
mnoha pohádek a knih pro děti,
které sám napsal (k nejznámějším patří Kocour Mikeš a O chytré
kmotře lišce), ilustroval především
Osudy dobrého vojáka Švejka za
světové války (pro Švejka nakreslil
1339 kreseb) a další knihy Jaroslava Haška, dále Tyrolské elegie,
Krále Lávru a Epigramy Karla
Havlíčka Borovského, Erbenovy
a Drdovy pohádky a další. Byl autorem výprav, scén a kostýmů k divadelním hrám i operám uváděným
Národním divadlem a hlavním výtvarníkem filmu Hrátky s čertem.
Zajímavost: Jako půlroční chlapec
upadl na knejp (ševcovský nůž)
a poranil si oko. Proto viděl jen na
jedno a chybělo mu prostorové
vidění. Zemřel 14. prosince 1957
v Praze. Znáte jeho jméno?
Správná odpověď na otázku z listopadu 2017 zněla: Oscar Wilde
Tento spisovatel a básník zemřel
30. listopadu 1900 v Paříži. 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 Obraz Doriana Graye. Psal také básně a divadelní hry. „Proslavilo“ jej
i jeho heslo: Born to be wild. (Narodil jsem se, abych byl divoký.).
Ze správných odpovědí byla vylosována ta od p. Lad. Podlipského, ten
si také může vyzvednout v městské
knihově nebo v domě kultury volnou
vstupenku.
(šti)
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Ohlédnutí za letošním rokem v SDH Království
I tento rok byl pro nás velmi náročný, ať už to byly tréninky na soutěže, samotné soutěže, kde jsme si nevedli nijak špatně, tak i ostatní akce (Vodní
hrátky v bazénu v Rumburku, Hry bez hranic v Seifhennersdorfu, Severní
stopa, Stezka odvahy v Brtníkách, Pálení čarodějnic v Království, Hry bez
hranic v Království Na Konírně, Ukončení léta v Království aj.).

proudů uhasit. Neskutečný zážitek
jak pro děti tak i pro nás dospělé.
Mile nás překvapilo, jak jsou děti
schopné poslouchat a spolupracovat v týmu, navzájem si pomáhat
i v takto „stresové“ situaci. Konec
tohoto táboření jsme ukončili stopovanou, při které jsme museli plnit různé úkoly, podívali jsme se na
„zkamenělé obry“ na kopci Pytlák.
Cíl stopované byl v táboře u kostela,
kde na děti čekali rodiče, a my jsme
je mohli předat zdravé a plné dojmů
a zážitků.
Myslím si, že se nám letos stanování velmi podařilo a tímto bych
chtěla poděkovat všem vedoucím, sponzorům – Město Šluknov, SDH Šluknov, Toi Toi s. r. o , Gastro
Plch, NABO Šluknov, Pepel Viktor, Haas&Sohn, Eko servis Varnsdorf
a. s., Lenka Štolzová, Tos Varnsdorf, ČMSS a. s., United Bakeries
Rumburk, Haback Šluknov, kolektiv Šluknovského zámku, Kormidlo
Šluknov, SDH Velký Šenov, pan Hlobeň, paní Šárová a ostatní, kteří si
nepřáli být jmenováni.

První soutěž se konala již na konci dubna ve Velkém Šenově, kde se nám
nikdy moc nedaří. I tento rok pro nás nedopadl dobře a mladší družstvo
skončilo na 8. místě, starší družstvo na 6. místě. Náladu jsme si spravili
hned v květnu na závěrečném kole Hry Plamen, ze kterého jsme si odvezli
2. místo (mladší) a 4. místo (starší). V červnu nás čekalo mezi dětmi velmi
oblíbené čtyřdenní soustředění s ostatními kolektivy ze Šluknovského výběžku, tentokráte v Mikulášovicích, program byl opět pěkný. Z požárních
útoků, které probíhají poslední den tohoto soustředění, odvezli mladší
2. místo a starší 4.

Před prázdninami jsme se zúčastnili ještě soutěže ve Vilémově, kde se nám
letos moc nedařilo, a mladší si odvezli 3. místo a 6. starší. Holt jak se říká „
každý den není posvícení“.
V polovině prázdnin nás čekalo týdenní stanování u nás v Království. Počasí bylo vyloženě letní, takže jsme si zařádili jak v bazénu, tak na vodní
klouzačce, kterou nám přijeli napěnit kolegové z SDH Velký Šenov (v rámci kondičních jízd). Podnikli jsme plno zajímavých akcí, ať už to bylo vaření
večeře v kotlíku, spaní pod širým nebem, stavění hrází a mlýnků na potůčku, polední odpočinek a hraní her na Křížovém vrchu, exkurze na Šluknovský zámek, exkurze s odborným výkladem od HZS Šluknov, pracovní
exkurze do chráněné dílny Kormidlo, kde jsme si vlastnoručně ozdobili batůžky, které jsme si následně odnesli do tábora, dovednostní soutěže, pletení košíčků z pedigu a v neposlední řadě jsme také trénovali požární útoky.
Na závěr tohoto stanování jsme s dětmi podnikli nefalšovaný opravdový
výjezd na hořící domeček u nás v táboře, který děti musely pomocí několika

Pevně doufáme, že se nám i v nadcházejícím roce podaří uspořádat podobné stanovaní.
V září jsme se zúčastnili domácí soutěže v Království, kde jsem se umístili
velmi dobře, mladší 1. místo a starší 2. místo. Na další soutěž do Rybniště
jsme jeli jenom se starším družstvem a odvezli jsme si krásné 2. místo.
Na začátku října nás čekal Branný závod u nás v Království, ze kterého
jsme si odvezli stupně nejvyšší, mladší 1. místo a starší 1. místo. Velice mile
nás tím děti překvapily a potěšily.
V listopadu jsme společně se
Spolkem Šluknovské Království
ozdobili vánoční stromek v parčíku vedle bývalého úřadu. A nyní se
připravujeme na vánoční besídku
a nadcházející vánoční svátky.
Jak sami čtete, náš sbor se zúčastňuje po celý rok velké spousty
akcí a tímto mnohokrát děkuji vedoucím a ostatním, kteří nás jakkoli podporují, za pomoc a pevné
nervy.
SDH Království přeje všem
hezké a klidné svátky vánoční
a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v roce 2018.
Michaela Holakovská
starostka SDH Království
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Poděkování
Děkuji všem, kteří naší mateřské škole v roce 2017 přispěli finančně,
materiálně a podpořili nás v naší činnosti: TRAVEL FREE s. r. o., VELMAR s. r. o., PLASTON CR, TOPOS a. s., MUDr. Nováková Miroslava,
Nguyen Van Hung – Potraviny u Davida, rodina Gerlická, p. Valtr, střední
lesnická škola.
Velký dík patří Ing. Vladimíru Kinskému a panu Petru Koniakowskému za
ochotu a vstřícnost.
Všem přejeme klidné Vánoce, hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody v novém roce.
Za MŠ Šluknov Eva Heinzová, ředitelka

Noví Šluknováčci
Natálka Kobská
Simonka Šopová
Laurinka Kováčová
Samuel Miko
Patrik Miko

Mireček Nevrlý
Kristiánek Miko
Vítek Svoboda
Laurinka Zitová
Mireček Danek

Rozloučili jsme se s
panem Janem Šetkou
panem Petrem Chmelem
paní Monikou Chocholovou
panem Josefem Hodou
paní Slávkou Skřivánkovou

paní Alžbětou Chajdurovou
panem Ignacem Kalejou
panem Hugem Emingrem
panem Ladislavem Čechotovským

Srdečné blahopřání
70 let
pp. Krajčír Martin
Rendlová Libuše
75 let
pp. Lahučký František
Bulíčková Eva
80 let
pp. Habásková Anna
Vornyik Ján
85 let
pan Sopoušek Jan
87 let
pp. Kellerová Alžběta
Stelmaščuková Jarmila
Novotná Margita
88 let
pp. Miksová Eliška
Stejskalová Jana
91 let
paní Koukolová Cecilie
92 let
paní Šedová Marie
94 let
paní Kratochvílová Božena
95 let
paní Faltusová Mária
96 let
paní Kroupová Helena
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Vzpomínky
Redakce se omlouvá za opožděné
uveřejnění této vzpomínky:
Dne 22. 11. to byly 3 roky, co nás
opustil manžel, tatínek, dědeček
pan Josef Platil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Dne 25. 12. to bude rok, co nás
opustil pan Jiří Nykodým.
Stále s bolestí vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Dne 26. 12. 2017
to bude 6 let, co
nás opustil manžel, otec a dědeček p. Milan
Dreveňák.
S láskou vzpomínají manželka, synové s vnoučaty.
Nad šluknovským hřbitovem tichý
vánek věje, tobě, milý tatínku, věčnou píseň přeje. Rok za rokem utíká,
čas prý rány hojí, vzpomínka na tebe
však stále bolí.

Sousedské setkání u stromečku

Blahopřání

U nás stále ještě platí, že sousedi si pomáhají a rádi se mají. Důkazem toho
bylo odpoledne 17. listopadu, kdy se otevřela hasičárna i pro „nehasiče“.
Děti ze vsi vyráběly vánoční ozdoby na 4,5m vysoký stromeček v parčíku
u kostela. Stromek nám poskytl nejmenovaný dárce, kterému vichr poničil

Své životní jubileum 95 let 7. listopadu 2017 oslavila občanka Šluknova p. Mária Faltusová.

te nám, mnohokrát DĚKUJI!
Olga Petroschke
Spolek Šluknovské Království
a SDH Království

zahradu. Nám tak vykouzlil hezké místo, kde bylo opět trošku živo a zajistil
tím předvánoční atmosféru. Originální ozdobičku, ať už hvězdu, kouličku,
sněhuláka … si každý pozná, má ji podepsanou.
Na dozdobení dodaly Jiřka a Barunka Sivákovy velké zlaté koule, blýskající
se na dálku.
Jelikož náš stromeček nesvítí, na chvilku se rozzářila obloha malým ohňostrojem. O ten se postaral pan Valtr Koňák.
Maminky i babičky napekly koláče, šátečky, bábovky i cukroví. Ochutnávka byla velmi bohatá. Zahřáli jsme se teplým čajem, opečeným buřtem
a bramboráky.
A co ještě čeká naše malé hasiče, když už mají stromeček ozdobený? Napéct perníčky, nazkoušet pár společných koled a můžou vyčkávat příchod
Mikuláše s čertem. Snad jim něco donesou…
Vám všem, kteří se po celý rok účastníte našich akcí v Království a pomáhá-

Za MěÚ Šluknov jí byly popřát paní
starostka Mgr. Eva Džumanová
a Jana Galbavá, členka SPOZu.
Popřejme p. Faltusové do dalších
let hlavně pevné zdraví, štěstí a aby
nacházela ve svém životě radost
a mohla ji i nadále sdílet se svými
nejbližšími.
Za MěÚ Jana Galbavá, matrikářka

Vážení čtenáři,
přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky
v kruhu rodiny a nejbližších přátel.
redakce
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O Martinu po ledu, o Vánocích po blátě

Tak doufejme, že letos budou Vánoce bílé. Ale vraťme se k Martinovi. I my
ve školce jsme si připomněli legendu o svatém Martinovi, který projížděl
na bílém koni městskou branou, kde se s žebrákem podělil o svůj plášť...
Víme, proč slavíme posvícení, že na hodovní stůl patří posvícenská husa,
zabijačkové pochoutky a jiné dobroty. Také my jsme přiložili ruku k dílu
a společně jsme si napekli perníčky, koláčky a další cukrátka na naše posvícení, jehož součástí byla také naše tradiční pohádka „Čert a Káča“, kterou
dětem opět zahrály pp. učitelky.

rou bacily a jak se jim můžeme bránit, co je důležité, abychom byli zdraví
a jak můžeme pomoci nemocnému kamarádovi.
A protože se blíží čas otvírání pekelných bran, tak jsme si celý týden hráli
s čertíky pekelné hry, plnili jsme pekelné úkoly a zažili jsme spoustu legrace, především u čertího fotbalu.

A v našem nabitém programu jsme si našli volnou chvilku na návštěvu našich kamarádů v prvních třídách ZŠ. Byli jsme překvapeni, co všechno již
umí, společně jsme si zazpívali, plnili některé úkoly a zkusili jsme si psát
na školní tabuli.
Do říše obrů jsme se vydali za mouchami a pavouky a byli jsme na exkurzi za strašilkami u našich srdíčkových kamarádů, kteří nám o nich řekli
spoustu zajímavých informací a půjčili nám je i do ruky. Někteří jsme byli
moc odvážní...
První listopadové odpoledne patřilo dětem a jejich rodičům, kdy jsme se
sešli na tvořivém a soutěžním dračím odpoledni. Draci papíráci se všem
moc povedli a dnes nám zdobí naši školku. Pověděli jsme si, odkud se be-

A teď se už moc těšíme na co? Přeci na Ježíška.

Foto a text: Hana Princová
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Spolek Radost dětem dělá radost i dospělým
 Spolek Radost dětem pořádal ve dnech 25. – 27. srpna 2017 každoroční víkendovou stanovačku.
Sraz byl v 16 hodin u restaurace Bohemia, kde se nám sešlo 19 dětí. Po
17. hodině se děti rozloučily se svými rodiči a šlo se přímo za nosem do
nového kempu jménem „Regenbook“. Tímto děkujeme majiteli tohoto
kempu, že nám jej nabídl.
Poté, co jsme přišli do kempu, jsme si postavili stany, kde jsme potom spali.
S dětmi jsme si hráli různé míčové hry anebo jen pobíhali na hřišti v kempu. Kvečeru jsme si opekli vuřtík a povídali u ohně.

Ráno po snídani jsme si byli vytvořit své vlastní vaky na záda v Kormidle ve
Šluknově, čímž děkujeme panu Otáhalovi za jeho čas a ochotu. Děti si obkreslily různé obrázky a konečné výtvory dopadly nádherně. Jeden z vaků
jsme poté darovali majiteli kempu.
Dost nám po náročném obkreslování vyhládlo a tak jsme si zašli na obídek do
Restaurace Club. Oběd nám sponzorovala Iva Hemerková a též jí děkujeme.
Po obědě jsme se šli projít do Karlova údolí, kde jsme novým majitelům
trošku pomohli zašlapávat cestičku – šlo nám to jako po másle. I tam jsme
si zahráli různé hry a poté jsme šli znovu do kempu na večeři. I přesto, že
počasí nám přálo, tak jsme v sobotu přijali nabídku majitele a noc jsme

strávili v domku, který je součástí kempu.
V neděli jsme po snídani začali uklízet naše tábořiště, protože se blížil konec naší stanovačky a čekala nás cesta za rodiči.
Tato stanovačka se velmi vydařila a to díky sponzorům a také lidem, co pomáhali s přípravou nebo s hlídáním dětí.
Děkujeme všem sponzorům.
 Pohádkový les u rybníka „Pazderák“ jsme uspořádali 9. září 2017
a přišlo 350 dětí a nepočítaně dospělých. Součástí Pohádkového lesa byla
malá diskotéka a menší občerstvení.
Na startu děti dostaly kartičky, na které jim víly napsaly jména a pouštěly je
za pohádkovými postavičkami. Čekala je lanová dráha se Šmoulíkama, poznávání kytiček u Makové panenky, prošly velkou almarou a dostaly se do
velké říše Narnie. U Macha a Šebestové si mohly děti přát nějaké přání do
sluchátka, poznávat houby mohly u Zlobra Shreka a Fiony s dračicí. U indiánů si děti zastřílely z luků do terčů a vodníkovi pomohly rovnat dušičky.
Pár dětiček se bálo u našich čertů z pekla. Součástí lesa bylo Krakonošovo
údolí, kde děti čistily Trautenberkovi špinavé a zablácené boty – samozřejmě nechyběl Krakonoš, Anče, Hajný a Kuba. Nejznámější pohádka Ledové království nemohla chybět, děti střílely sněhovými kuličkami na Olafa. Elza a Anna byly samozřejmě u toho. Dále děti mohly najít Sněhurku
a 7 malých trpaslíků.
Akce se nám vydařila, počasí dopadlo na výbornou. Na každém stanovišti
děti dostávaly sladkost za odvahu a účast. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům akce.
 Spolek radost dětem odstartoval 20. října 2017 slíbenou stezku odvahy. Akce se zúčastnili děti i dospělí. Stezka se konala ve velké tmě, proto
polovina zúčastněných chodila s baterkami.
Celá pouť lesem byla velmi strašidelná - hrůzostrašní klauni, Samary z hororu „Kruh“, Zombíci a jejich hroby, ošklivá jeptiška s mnichem, oběšenec
na stromě, smrtka atd.
Akce dopadla parádně, až na počasí. Lidé chodili hodně spokojení a vystrašení. Na konci dostali malou sladkost za odvahu.
Děkujeme všem sponzorům.
Sponzoři našich akcí: Restaurace Club; restaurace Bohemia; p. Petr Barcal; Město Šluknov; Topos a. s.; návštěvníci akce „ Grilování s muzikou“;
paní Miluš a p. René; Plaston s. r. o., KPZ Šluknov, restaurace Na Špici,
M. Novák.
Foto: Dušan Blanár, text: Míša Hemerková
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TOPOS a.s. představuje pracovní
pozici konstruktér/konstruktérka
Ve čtvrtek dne 2. listopadu se konala v Kulturním domě Střelnice
v Rumburku akce „Živá knihovna
povolání“ pořádaná Svazem průmyslu a dopravy ČR za spolupráce
s Úřadem práce - Krajská pobočka
v Ústí nad Labem, městem Rumburk a MAS Český Sever.
Z oslovených podniků se této události zúčastnilo 5 společností a Nemocnice Rumburk, a tak děti mohly
vidět práci konstruktéra, kontrolora, svářeče, obráběče, zámečníka,
nástrojaře-seřizovače, dělníka při
montáži kabelových svazků či zdravotní sestry. Hlavním cílem této
pořádané akce bylo představení
vybraných a především v této době
velmi žádoucích profesí v Ústeckém kraji žákům z posledních ročníků základních škol z okolí pomocí

praktických názorných ukázek.
Usilovali jsme o to, aby se žáci seznámili s reálnou podobou těchto
povolání a zjistili, co všechno vlastně zmíněné pracovní pozice obnáší.
U našeho stanoviště společnosti
TOPOS a. s. si žáci převážně devátých tříd mohli vyzkoušet práci
konstruktéra. Po krátké teoretické
prezentaci pracovní náplně konstruktéra a interaktivních ukázek
jeho hlavního výstupu práce si
několik odvážných dobrovolníků
mohlo vytvořit 3D model vzorového předmětu v počítačovém programu, dále jej exportovat do 2D,
okótovat a tím v podstatě samostatně zhotovit svůj vlastní výkres. Také
se nám podařilo oslovit i několik
studentů se záludným úkolem, kdy
měli rozpoznat dle výkresů již zho-

Zákaz vstupu do lesa
Ve dnech 25. a 26. října se přes území České republiky přehnala vichřice
Herward, která velmi silně zasáhla území Šluknovského výběžku. Je až s podivem, že v samotném Šluknově nezpůsobila, až na výjimky, výrazné škody.
Nutno podotknout, že je to především tím, že stromy, které tvoří městskou
zeleň, jsou pravidelně prořezávány a udržovány. Bohužel, v lesích celého
výběžku nastala skutečná kalamita. Z tohoto důvodu byl Nařízením města
Rumburk č. 1/2017, jako úřadu s rozšířenou působností, dočasně vyloučen
vstup do lesů. Tento zákaz platí pro všechny lesní pozemky Šluknovského
výběžku a potrvá do 31. 1. 2018.
Božena Naňáková

Svoz tříděného odpadu
Svoz pytlů s tříděným odpadem
se uskuteční 8. ledna 2018. 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 7. ledna 2018. Mapa svozové

trasy je k nahlédnutí na stránkách
města Šluknov – vše o odpadech.
Upozorňujeme na to, že žluté,
oranžové a zelené pytle s jiným odpadem nebudou sváženy. Pytle na
tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve
Šluknově (Království čp. 10), Odbor rozvoje a životního prostředí
(ORŽP), nebo v Technických službách Šluknov, spol. s r. o., Císařský
378, Šluknov.
Za ORŽP Božena Naňáková

tovené nerezové díly.
Dnešní mládež je těžké něčím zaujmout, natož třeba nadchnout. To
bylo také znát asi hodinu od zahájení
bloku, kdy žáci již netvořili hloučky
u jednotlivých stanovišť, nýbrž je
nejvíce fascinovala připravená svačina. Věřím však, že chlapci i děvčata, kteří si práci konstruktéra mohli
vyzkoušet, odcházeli nejen s letáky
a prospekty, ale i s novými praktickými zkušenostmi a vědomostmi.
Snad se tímto atraktivním stylem celému týmu organizátorů a vystavovatelů podařilo studentům ukázat,
že zvolit si střední školu technického
zaměření a pracovat ve vybraném
technickém oboru není nic těžkého

či nemožného. Děkujeme pořadatelům za pozvání na tuto akci a věřím,
že se příště opět zúčastníme.
Za TOPOS a. s.
Bc. Karolína Fráňová
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Město Šluknov

zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov v souladu se zák. č. 312/2012 Sb. o úřednících územně
samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění

vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci úředníka - sociálního pracovníka
(pracovní poměr na dobu neurčitou)
předpokládaný nástup 1. ledna 2018 nebo po dohodě.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
dosažení věku 18 let,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka

Požadavky:
kvalifikační předpoklady: vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální
pedagogiku
vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
komunikativnost a organizační schopnosti
schopnost pracovat v týmu
znalost práce na PC
zkouška zvláštní odborné způsobilosti v sociálních službách, řidičské oprávnění skupiny „B“, praxe v oboru, místní
znalost a znalost cizích jazyků - výhodou

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče

Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se
správních činností
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platová třída odpovídající druhu práce:
10. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe

Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Sociální pracovník“ nejpozději do 20. 12. 2017 osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, v současnosti dočasně přemístěné v Království č. p. 10,
Šluknov (městská ubytovna), nebo doporučeně poštou na adresu:
Městský úřad Šluknov
k rukám tajemnice
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit a to i v jeho průběhu, příp. nevybrat žádného uchazeče.
Ve Šluknově dne 27. 11. 2017
Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.
tajemnice MěÚ Šluknov
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Město Šluknov

zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov

vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci vedoucího Odboru kultury města Šluknov
předpokládaný nástup ihned nebo po dohodě.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
dosažení věku 18 let,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka

Požadavky:
kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání – bakalářský studijní program
splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění
komunikativnost a organizační a manažerské schopnosti
znalost práce na PC
řidičské oprávnění skupiny „B“
zkušenosti v kultuře, praxe ve vedoucí pozici, místní znalost, znalost cizích jazyků výhodou

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče

Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením)
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
lustrační osvědčení MV ČR (příp. úředně ověřená fotokopie podané žádosti na MV ČR) a čestné prohlášení o splnění
předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění (tato podmínka se nevztahuje na uchazeče, narozené
po 1. 12. 1971).

Platová třída odpovídající druhu práce:
10. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe

Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Vedoucí Odboru kultury“
nejpozději do 20. 1. 2018 osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, v současnosti dočasně přemístěné v Království č.
p. 10, Šluknov (městská ubytovna), nebo doporučeně poštou na adresu:
Městský úřad Šluknov
k rukám tajemnice
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Informace k obsahové náplni funkce:
Komplexní zajištění kultury ve městě vč. vlastního provozu Domu kultury, Městské knihovny a Šluknovského zámku s Regionálním informačním centrem. Podrobnější informace u tajemnice Městského úřadu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit a to i v jeho průběhu, příp. nevybrat žádného uchazeče.
Ve Šluknově dne 27. 11. 2017
Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.
tajemnice MěÚ Šluknov
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Zájemci o dotace z rozpočtu města se mohou přihlásit do konce roku
Opakujeme informaci: Rada města
Šluknov 25. 9. 2017 schválila usnesením č. 10/86R/2017 Program
pro poskytování neinvestičních
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 do podatelny 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.
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

Žádost o dotace je přílohou Šluknovských novin

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY
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Skončil fotbalový podzim
V polovině listopadu se pro všechna naše mužstva uzavřela podzimní část
soutěží a dá se říci, že docela úspěšně.
A – mužstvo v I.B třídě ze třinácti zápasů 9 vyhrálo a s 29 body v tabulce obsadilo 2. místo jen s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Chuderov. Vzhledem
k tomu, že na konci loňského podzimu jsme měli pouze 19 bodů a tomu odpovídající devátou pozici v tabulce, je letošní výsledek příjemným skokem
dopředu. O změně herního projevu svědčí i srovnání vstřelených a obdržených branek. Loni jsme vstřelili 33 gólů a dostali 31, letos je poměr úplně
jiný – 47:28. A ještě jeden údaj – skoro polovinu branek vstřelil současný
kapitán mužstva Emil Mikula – 22. Ale na dobrých výsledcích mají zásluhu
i ostatní hráči ze soupisky.
Foto: Petr Tichý

Jejich následovníci - mladší žáci

Spokojenost je i v Lipové, kde B–tým skončil na 4. místě s 18 body s dvoubodovou ztrátou na tradičního soupeře z Velkého Šenova na 3. pozici, ale
naši mají k dobru zápas s Dolními Habarticemi, který byl odložen pro nezpůsobilý terén a bude se dohrávat na jaře. Na vedoucí Jiřetín pod Jedlovou
je ztráta 9 bodů. Nejlepším střelcem tady je Daniel Brda se čtyřmi góly.
Dorostenci podzimní část 1. A třídy ukončili vysokým vítězstvím 7:1

v Chlumci a drží 2. místo v desetičlenné tabulce jen 2 body za vedoucím
Štětím. Nejlepším střelcem družstva je Jiří Mládek se 16 brankami, za ním
je Ondřej Schneider, který dal 9 gólů.
Mladší žáci jsou po podzimu v desetičlenné tabulce na 7. místě s 11 body
a o vstřelené branky se postarali především Jakub Sokol a Jiří Nejedlý, kteří
dali po čtyřech.
Své turnaje dohráli i naši nejmenší, zařazení do starší a mladší přípravky,
starší svou skupinu vyhráli, mladší skončili druzí.
Z předchozích slov je vidět, že jsme jedním z mála oddílů v okrese, který má
postavena dětská a mládežnická družstva v několika kategoriích, obsahujících prakticky všechny věkové kategorie a kdybychom podrobně rozebrali
jejich sestavy zjistili bychom, že pro kvalitní péči o malé sportovce u nás
hrají i děti z mnoha obcí a měst v okolí.
Závěrem je třeba ještě poděkovat všem, kteří se o sportovce starají, především trenérům a vedoucím mužstev Aleši Gallovi, Jardovi Hrobárovi,
Františku Dvořákovi a Milanovi Bryndovi v Lipové, dále Karlu Malaníkovi, Vladimíru Zemanovi, Tondovi Holešínskému, Jardovi Sokolovi a Zbyňkovi Dušíkovi a všem ostatním, kteří pomáhají se zázemím i s organizací
nejsledovanějšího sportu ve městě.
Za všechny sportovce SK Plaston přejeme všem Šluknovákům pohodové Vánoce a příjemný celý rok 2018 a těšíme se na setkání na stadionu
Slávy Novotného třeba při prvním jarním mistrovském utkání fotbalistů s Březinami 25. března 2018.
Milan Kořínek

PRONAJMU OD PROSINCE BYT

Stěhování, úklid, autodoprava

pro 2 osoby 2+1
II. kategorie ve Šluknově
(etážové topení i krbovky na dřevo).
Zákl. vybavení = kuch. linka + sporák.
Nájemné 4 000 Kč
+ 1 280 Kč služby pro 2 osoby.
Kontakt: 728 722 782 nebo 606 204 668

Martin Barák

A-mužstvo SK Plaston Šluknov - zleva stojí: Jaroslav Hrobár, Tomáš Knížek,
Ondřej Schneider, Jan Lehrl, Pavel Svoboda, Zbyněk Ticháček, Emil Mikula, Jakub Švec Aleš Gall, klečí: Zdeněk Kirchner, Antonín Holešovský, Jakub
Čurgali, Robert Lukáč, Daniel Zabilka, Jaroslav Hajduk, Martin Kuchař
a Václav Hák.

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 SKZ REALITY Rumburk, místní osvědčená realitní kancelář, www.skzreality.cz/reference-klienti, tel. 603 536 548.
 GEPARD FINANCE Rumburk, nejvýhodnější hypotéka, www.gpf.cz/rumburk-snp, tel. 603 536 548.
 DEKYPERI Rumburk (u nádraží), čistírna peří, nové přikrývky a polštáře, tel. 412 332 462.
 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
 MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA přijme zaměstnance na pracovní pozici – provozní elektrikář. Nástup ihned. Více na: hankova@krasnalipa.cz či 412 354
824. Uzávěrka je 12. 12. 2017.
 Prodám zahrádku s chatkou v kolonii pod Křížovým vrchem. Tel. 605 160 678 nebo e-mail janzem@email.cz.
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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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