Vybíráme z obsahu:
Město bude mít svou vlajku2
Oslavy stého výročí naší republiky4
Na slovíčko s Jiřím Jelínkem
5
Nové výstavy na zámku
9
Den otevřeních dveří v ZŠ
10
Velikonoce na zámku
11

CENA 5 Kč • VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV

9. DUBEN 2018 • ČÍSLO

4

V sobotu 24. dubna si na Šluknovském zámku přišli na své rodiče i děti. Mohli se zapojit do výroby velikonočních dekorací, pletení pomlázek i soutěží. Děti si
odnesly i sladké odměny, které jim daroval velikonoční králíček - pokud ho našly v zámeckém parku.
Foto: Renáta Parkmanová

Ukliďme svět, ukliďme Oslava planety - Den Země
Česko, ukliďme si město
Ukliďme svět, ukliďme Česko je
dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce i na pár místech
mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Město Šluknov, které se k této akci
přihlásilo, se tak opět stává jedním
z jejích hrdých organizátorů.
Plánujeme uklidit nejen celé město
a jeho přilehlé části, ale také okolí
potoků, rybníků, naučných i turistických stezek. Rozhodli jsme se
tuto akci „rozprostřít“ do celého

týdne a to od 16. do 22. dubna 2018,
aby se mohli zúčastnit dobrovolníci
jak v pracovním týdnu, a to proto,
že přes víkend ve Šluknově nejsou,
tak i naopak osoby, které mají volný
čas pouze o víkendu.
Město Šluknov ve spolupráci
s Technickými službami, spol. s r.
o. poskytne všem účastníkům pytle
na odpady a jejich následný odvoz
a likvidaci.
Každý dobrovolník, ať jednotlivec
nebo organizovaná skupina či spolek, se k této akci může přihlásit na
Pokračování na str. 2

Den Země je oslava planety, která jediná ze všech planet sluneční
soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Dává
nám vzduch, který dýcháme, vodu,
kterou pijeme, jídlo, bez kterého
bychom nemohli být, prostor, ve
kterém žijeme a mnoho dalšího. My
lidé jsme si dlouhou dobu mysleli,
že toto bohatství je jen pro nás, že
je nevyčerpatelné. Ono tomu tak
není. Na Zemi žije mnoho dalších
živých tvorů a rostlin, kteří Zemi ke
svému životu potřebují stejně tak
nutně jako člověk.
Lidé v minulosti Zemi pouze využívali. Tento stav přetrvává. Třeba
tím, že zamořují vzduch vypouš-

Jak to tenkrát bylo: Nejničivější požár Šluknova r. 1838
Město Šluknov postihlo několik požárů - v letech
1577, 1596, 1618, další pak v roce 1634, kdy shořelo
celé město až na 4 dřevěná stavení.
Při další ohnivé pohromě v roce 1710 shořela opět velká část města včetně kostela, který byl po předešlém
požáru nově vystavěn. Ve městě zůstalo 21 domů na
předměstí a škola.
Další požár, vyvolaný bleskem, vypukl v červenci roku
1745. Tento zničil 152 domů a zčásti i Šluknovský zá-

mek, zachovány zůstaly pouze škola, kostel a 3 domy.
Tím nejničivějším byl však požár v roce 1838. Zvony
kostela, ohlašující ohnivé neštěstí, se rozezněly 13. dubna v časných ranních hodinách. V jednom z dřevěných
domů v ulici do Království začalo hořet. Díky silnému
větru, který se nad Šluknovem valil, se oheň z tohoto
domu postupně přemisťoval na další dřevěná obydlí.
I přes městskou i panskou stříkačku, i přes pomoc všech
Pokračování na str. 4

těním životu škodlivých a nebezpečných látek, znečišťují vodu v řekách, mořích a jezerech, ničí životní
prostor mnohým živočichům atd. a
tím je hubí. Tak člověk škodí i sám
sobě. Všichni dnes velmi často slýcháme o ozónových dírách, klimatických změnách, smogových situaPokračování na str. 2

SETKÁNÍ STAROSTKY
S OBČANY MĚSTA
Dovoluji si pozvat Vás, občany našeho města, kteří
máte zájem a čas, na veřejné
setkání se starostkou, které
se uskuteční ve středu dne
18. dubna 2018 od 16:30 hodin v 1. patře Šluknovského
zámku.
Opět máte možnost setkat
se nejen se mnou, ale i s vedoucími jednotlivých odborů
a vznášet dotazy a připomínky k dění ve městě.
Všichni, kdo máte zájem se
setkání zúčastnit, jste srdečně zváni!
Eva Džumanová
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STRANA 2

INFORMACE

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Za rok bude Šluknov mít svou vlajku
V březnovém vydání Šluknovských
novin jsme se zmínili o přípravě
k zhotovení vlajky města, která
bude poprvé ve své historii představena v roce 2019.
Nyní jsme se zeptali paní tajemnice
města Šluknov Ing. Bc. Ivany Lukešové na podrobnější informace.
Co vedlo město ke zhotovení vlajky města?
Právo obce/města na znak a vlajku
je zakotveno již v zákoně o obcích.
Podle něj může předseda Poslanecké sněmovny ČR obci, která
nemá znak nebo vlajku, na její žádost znak nebo vlajku udělit. Naše
město má svůj městský znak již od
roku 1900, tedy téměř 118 let (jeho
užívání bylo městu povoleno ministerským předsedou Ernstem von
Koerberem, vedoucím rakouského
ministerstva vnitra dne 2. června
1900). Na druhou stranu však město nikdy nedisponovalo svou městskou vlajkou (praporem), ačkoli
právě vlajka s historickým znakem
tvoří standardní dvojici symbolů
města. Dochází tak k paradoxní
situaci, kdy např. okolní obce bez
městského statutu s novodobým
obecním znakem disponují i obecní
vlajkou, zatímco naše město, které
má dlouhou historii i historický
městský znak, vlajku nemá. Návrh na její vytvoření padl již v roce
2009, kdy naše město slavilo 650.
výročí svého povýšení na město,
zrealizován však nebyl, neboť nebyl ze strany orgánů města o jeho
tvorbu dostatečný zájem. Protože
ale příští rok bude naše město znovu slavit výročí svého povýšení na
město, tentokráte již 660., byla tato
myšlenka radě města předložena
opětovně – a členové rady města
tento návrh uvítali a schválili.
Jak probíhá její výroba a kdy bude
zhotovena?
Tak daleko ještě nejsme. Prozatím
jsme ve fázi, kdy byly zhotoveny
grafické varianty návrhů vlajky
a byl vybrán vítězný návrh. Ten byl

i se žádostí města o udělení vlajky
zaslán Podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR a v současné době tak čeká

na schválení a zápis do Registru
komunálních symbolů. Teprve až
bude tento proces dokončen, bude
vybrán zhotovitel, který vlajku také
vyrobí. K tomu by podle předpokladu mělo dojít koncem tohoto, příp.
počátkem příštího roku.
Kdo zpracovává heraldickou
tvorbu?
Na odborný návrh vlajky jsme již
koncem loňského roku vybrali zkušeného heraldika pana Mgr. Jana
Tejkala z Ostravy – Heřmanic,
který pro naše město kromě vlajky realizuje i odbornou kresbu
historického znaku našeho města
a stanoví odborně adekvátní blasonu – tj. závazný slovní popis
znaku města pro jeho zařazení do
evidence v Registru komunálních
symbolů. Kromě toho poskytl městu i historické podklady o užívání
městského znaku a městské pečetě
a poskytuje i poradenství v celém
schvalovacím procesu vlajky, který
je dlouhodobý.
Z kolika variant se vybíralo? Kdo
schvaloval návrhy a shodli jste se?
Nebo byly názory rozdílné?
Při tvorbě vlajky města platí, že
její námět nebo podoba musí korespondovat s podobou městské-

Ukliďme svět, ukliďme
Česko, ukliďme si město
Pokračování ze str. 1
Městském úřadě ve Šluknově, přechodně sídlem Království 10, nebo
také telefonicky na telefonním čísle
731 411 510, e-mailu: nanakova@
mesto-sluknov.cz . Pytle na odpad
případně pracovní rukavice vám
po vzájemné dohodě dodáme. Zde

získáte i potřebné informace k celé
akci.
Více informací se dozvíte také na:
http://www.uklidmecesko.cz/.
Předem Vám děkujeme za Váš zájem o úklid a tím i hezký vztah k našemu městu.
Za ORŽP Božena Naňáková

ho znaku. Toho lze dosáhnout
prakticky třemi způsoby: 1. tzv.
opakováním znaku ve stejné nebo
podobné kompozici na vlajce, 2.
zjednodušením znaku do geometrické kombinace pruhů s odpovídajícími barvami, anebo 3. vyváženou kombinací předchozích
postupů. Heraldik nám v těchto intencích zpracoval celkem sedm návrhů variant městské vlajky, které
projednávala rada města a následně také v únoru i zastupitelstvo
města, které schválilo téměř jed-

nomyslně vítěznou variantu č. 3.
Tedy variantu, která právě kombinuje jak opakování části znaku, tak
i jeho zjednodušení do geometrické kompozice, neboť náš městský
znak je poměrně složitý. Vítězný
návrh vlajky je tak dle mého ná-

Vítězný návrh, varianta č. 3
zoru krásný a jednoduchý a přesto
skvěle koresponduje s městským
znakem.
Jak tedy bude vlajka města vypadat?
Myslím, že mnohem lepší než složitý popis grafického návrhu vlajky je
přímo její ukázka ve spojení se znakem (viz obrázky).
Kde ji občané budou moci vidět?
Shodli jsme se při projednávání
na radě i zastupitelstvu města, že
vhodným a důstojným okamžikem
pro představení a „křest“ nové
městské vlajky u příležitosti oslav
660. výročí povýšení Šluknova na
město by mohly být Zámecké slavnosti 2019.
K jakým příležitostem se bude používat?
Vlajku může nejen město samo,
ale také jím zřízené nebo založené
organizace, používat při všech slavnostních aktech či dalších příležitostech, jak město uzná za vhodné.
Užívání vlajky není zákonem upraveno ani nijak omezeno a je tedy
plně v kompetenci města.
Jitka Schneiderová, šéfredaktorka

Oslava planety - Den Země
Pokračování ze str. 1
cích, vymírání mnoha druhů rostlin
a živočichů a dalších nebezpečích,
která jsou jenom důsledkem našeho špatného chování k Zemi.
Den Země je vhodnou příležitostí
pro nás všechny, abychom se nad
jejím stavem zamysleli, abychom
si o tom třeba společně v rodině
popovídali, abychom vysvětlili dětem některé vztahy a souvislosti,
aby se každý z nás snažil dozvědět
více. Můžeme si sami či jako rodina
udělat nějakou soukromou oslavu
Dne Země. Každý z nás může udělat nějakou, byť drobnou, věc, čin
apod., a nemusí to být zrovna na
22. dubna a není třeba uklízet celý
les či vysázet stromořadí. Námětů
je okolo nás spousta.
Město Šluknov se letos opět připojí
k miliardě občanů naší planety, aby
s nimi Den Země oslavilo.
V pátek 20. dubna od 9.00 do
14.00 hodin se na podporu této
akce v zámeckém parku uskuteční
několik zajímavých akcí. Budou

se zde prezentovat firmy podporujících třídění odpadů, zajišťující
zpětný odběr elektrozařízení a svítidel. Pro děti, ale třeba i dospělé,
zde budou připraveny zajímavé hry
a soutěže. Studenti Střední lesnické
školy ve Šluknově předvedou ukázku dravců, budete moci zhlédnout
výstavu výrobků z recyklovatelných
materiálů, které připraví žáci základní i speciální školy. Vysadíme
v parku nový strom. Budete si zde
moci zakoupit produkty místních
firem a dílen.
Srdečně Vás na oslavu Dne Země
zveme.
Božena Naňáková

Víte, že...
...během dubna bude v provozu nová
podoba webu města, na které pracoval informatik MěÚ Šluknov p.
Martin Křemenák. Věříme, že na
www.mesto-sluknov.cz
naleznete
veškeré informace rychle a snadno.
(park)
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Vážení a milí spoluobčané,
ve svém článku si Vás dovolím krátce informovat o událostech, které
v uplynulém měsíci proběhly. Vzhledem k velmi chladnému počasí stále
nemohly být zahájeny práce v terénu, protože půda je hluboce promrzlá.
Doufejme, že jarní sluníčko na sebe nenechá dlouho čekat a práce se rozběhnou co nejdříve.
Setkání starostů SPRŠ

Pravidelně se schází starostky a starostové v rámci Sdružení pro rozvoj
Šluknovska, kde se věnujeme nejrůznějším tématům a problémům našeho
výběžku. Dne 9. března 2018 jsme se sešli v Dolní Poustevně a na jednání
byl pozván hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček spolu se zástupci Odboru dopravy ÚK. V diskuzi jsme se věnovali úpravám vlakové-
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které z nich, včetně té naší, zůstaly
pod čarou s tím, že šance na získání
dotace je zejména v případě zredukování celkového rozpočtu projektu. Původní rozsah projektu se tak
zúžil o několik žadatelů a my jsme
snížili počet rozhleden ze dvou na
jednu. Zůstala rozhledna na Jitrovníku. Velmi bychom uvítali,
kdyby bylo možné z dotací postavit
alespoň jednu rozhlednu, která by
bezpochyby přispěla k zatraktivnění našeho města. Po úpravách činí
náklady celého projektu 1,8 mil. EUR. Budeme očekávat výsledek, se kterým Vás posléze seznámím.
Osvětlení v parku
Jakmile počasí dovolí a půda rozmrzne, budou zahájeny práce na vybudování nového veřejného osvětlení na cestě po hrázi Pivovarského rybníka
pod parkem. Dále bude osvětlena i hlavní příjezdová cesta do parku od Pivovarského rybníka. V současné době není zámecký park osvětlen a praxe
ukázala, že je potřeba to změnit.
Návštěva v základní škole
22. března proběhl na 1. stupni základní školy Den otevřených dveří pro
budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Spolu s kolegyní jsme se byly ve škole podívat a opravdu jsme ocenily práci pedagogů, kteří velmi pěkně připravili
a vyzdobili třídy. Největším oceněním byly jistě děti, které se zájmem a s radostí navštěvovaly jednotlivé třídy a zapojily se do komunikace s učitelkami a do jednotlivých aktivit, které pro ně byly připraveny. Akci považujeme
za velmi přínosnou, protože děti měly možnost seznámit se s prostředím
školy ještě před zápisem do 1. tříd.
Další požár ve Šluknově
V průběhu letošní zimy ve Šluknově několikrát hořelo. Naposledy požár
postihnul bytový dům v noci 24. března. Na místě zasahovaly 4 hasičské
sbory, naštěstí nedošlo k žádné újmě na zdraví nikoho z nájemníků, ani
k velkým škodám na majetku. Naštěstí byty v domě nebyly požárem vůbec
zasaženy a tak se mohli obyvatelé po odvětrání vrátit zpět do svých bytů.
A nám odpadla starost s ubytováním množství lidí a dětí do náhradních
prostor. Je velmi důležité věnovat se prevenci podobných problémů a před
zahájením topné sezóny si zajistit revizi komínů a kotlů. A k tomu zacházet opatrně se žhavým popelem a s jakýmikoli náhradními zdroji vytápění.
Případné škody mohou být finančně velmi náročné a to pomíjím újmy na
zdraví či na životech. Topná sezóna bude pomalu končit a přeji nám všem,
abychom problém s požárem nemuseli nikdy řešit.
Eva Džumanová

Historie svátku Den Země
ho spojení v rámci Českého Švýcarska. Dalšími hosty byli zástupci firmy
ČEZ Distribuce, a. s., kteří nás informovali o průběhu obnovování dodávek elektrické energie po větrných kalamitách. Současně poskytli pro zveřejnění základní údaje pro občany, jak mají postupovat při mimořádných
událostech. ČEZ Distribuce, a. s. zásobuje elektřinou 6,5 mil. obyvatel
ČR, obsluhuje cca 3,6 mil. odběrných míst v 11 krajích. V nejbližších letech jsou plánovány investice v našem výběžku v řádech stovek mil. Kč. Již
téměř 20 let se řeší výstavba nového přivaděče 110 kV do našeho výběžku.
Proces to je velmi složitý, protože souhlas museli vyjádřit všichni vlastníci
pozemků, přes které přivaděč povede, včetně vypořádání jejich požadavků,
námitek, apod. Stavba bude zahájena v roce 2020 a trvat bude cca 2 – 3
roky. Stavba nového přivaděče má zásadní význam pro celý výběžek, aby
se do sítě mohli připojit další odběratelé, ať se jedná o průmyslové objekty
nebo vlastníky nové zástavby.
Jak to bude s rozhlednami?
Jistě si pamatujete, že před nějakým časem byly v médiích zveřejněny informace o plánovaném přeshraničním projektu, který se týkal výstavby nových rozhleden na obou stranách hranice. Celkem se do projektu zapojily
3 německé obce a 6 českých obcí a měst, včetně našeho města. Původním
záměrem bylo vystavět dvě rozhledny na místech, kde v historii stávaly.
Jedna na Jitrovníku, druhá na Grohmanově výšině poblíž Čítkova mlýnu.
V rámci vypsaného dotačního titulu byl však velký převis žádostí a tak ně-

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord
Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací
série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První
Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona
o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.
V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světě se
podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva
roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.
Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplovaní a čistou energii a své akce během něj pořádalo asi 5 000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země
se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé
planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí.
(net)
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Oslavme společně sté výročí naší republiky
K první republice máme tendenci
vracet se s jistou nostalgií, přestože
víme, že měla své nedostatky. Vidíme ji jako nadějný počátek vývoje
samostatného československého
státu.
Po vypuknutí první světové války

V roce 1916 Tomáš Garrigue Masaryk společně s Edvardem Benešem
a Milanem Rastislavem Štefánikem
vytvořili československou národní radu. Tomáš Garrigue Masaryk
ve Spojených státech amerických,
Milan Štefánik ve Francii a Edvard

(28. července 1914 - Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku)
odmítali Češi a Slováci válčit na
straně Německa a Rakouska-Uherska proti slovanským národům, Srbům a Rusům. Několik tisíc Čechů
a Slováků, kteří padli do válečného
zajetí, přešlo na stranu států Dohody (Jako Trojdohoda nebo Dohoda
je označováno spojenectví Francie,
Ruska a Velké Británie) a vytvořilo
československé legie. Tomáš Garrigue Masaryk odešel na západ, kde
propagoval myšlenku rozbití Rakousko-Uherska a vytvoření samostatného československého státu.

Beneš v Británii usilovně pracovali
na přesvědčení Dohody o nutnosti
rozbít Rakousko-Uhersko a vytvořit samostatný československý stát.
Poté, co francouzská strana vyzradila tajná jednání mezi Dohodou
a císařem Karlem I., spojenci uznali
Československou národní radu za
nejvyšší orgán československého
národa a jeho budoucí vládu.
Na začátku října 1918 nabídlo Ně-

mecko a Rakousko-Uhersko mírová jednání. 18. října ve Spojených
státech Masaryk učinil deklaraci
nezávislosti
československého
národa. Masaryk trval na tom, že
nový československý stát bude zahrnovat země Koruny české včetně
území obývaného německou menšinou. 21. října němečtí a rakouští
poslanci vyhlásili Německo - Rakouský stát. Po abdikaci Karla I.
11. listopadu československé vojsko obsadilo Sudety.
To jsou ve zkratce dějiny první republiky. V letošním roce je to 100
let od tohoto výročí a my společně
s velkou částí republiky rovněž uctíme její vznik, v úterý 8. května cca
od 15.00 hodin.
Tuto oslavu jsme spojili s oslavami
130 let výročí Klubu českých turistů, kteří v Krásné Lípě připravili
dopolední program. V půl třetí pak
z Krásné Lípy přes Rumburk směrem do Šluknova vyrazí parní mašinka ,,Kafemlejnek (Litovel) 310.0134
z roku 1911“. Do Šluknova na nádraží dojede zhruba před 15. hodinou. Z mašinky vystoupí členové
Revolučního národního shromáždění v čele s Masarykem a Štefánikem.
Společně s vyslanci a představiteli
města, jednotkou na motokolech
a prvorublikovým vozem se pře-

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
 Svoz pytlů s tříděným odpadem
se uskuteční 7. května 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 6. května 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

suneme do zámeckého parku, kde
proběhne slavnostní zahájení oslav.
Paní starostka Mgr. Eva Džumanová slavnostně zahájí oslavy za zvuku
hymny, bude čtena preambule, vyvěšena vlajka, kladeny věnce a rovněž
vysadíme i strom Republika. Po
slavnostní části jsme připravili tento
dobový program:
Marškumpačka, aneb o tej velkej vojně – představení o výcviku
a osudech vojáků v 1. světové válce
Spolek elegantních dam – stylové tance a malá módní přehlídka
Flašinetář
Sláva artilerii, aneb ať nás slyší
až ve Vídni – představení palných
zbraní
Spanilá jízda pana Feldvébla –
výcvik jednotky s motkolem
Kankán a jiné šlágry – vzpomínka na staré dobré časy
Od Haliče po Pijavu – vyprávění
a písničky vysloužilého vojáka
Ukončení oslav a salva za novou
republiku
Po celou dobu akce budou probíhat
kostýmové prohlídky v našem novém prvorepublikovém okruhu na
zámku - zhruba ve 20 minutových
intervalech. V zámeckém parku
nebude rovněž chybět občerstvení. Budete moci ochutnat i výroční
pivko z pivovaru Falkenštejn, který
speciálně připravil výroční 18° pivo
Republika.
V roce 2018 oslaví naše země významné výročí. Neopakovatelné
a první svého druhu. Uplyne 100
let od vzniku samostatného Československa. 28. října 1918 se začala
psát nová kapitola našich dějin. Dějin, ve kterých byl náš stát svědkem
nebo přímým účastníkem mnoha
klíčových historických událostí,
proto pojďme společně uctít vznik
a zavzpomínat.
Miroslava Menclová
a Andrea Přidalová

Jak to tenkrát bylo: Nejničivější požár Šluknova r. 1838
Pokračování ze str. 1
obyvatel, kteří se seběhli k tomuto
neštěstí, se požár nedařilo uhasit.
Než přijela pomoc ze sousedních
míst, požár pohltil horní část této
ulice. Ohni se postavilo téměř 40
stříkaček, ale ani to nepomohlo.
Díky sněhovému vichru, který šířícímu ohni ještě více napomáhal,
nezbylo nic jiného, než popadnout
jen to důležité a utéct.
Kolem šesté hodiny ranní se oheň
usídlil na náměstí a chystal se na
faru, kostel i školu. Díky dokonale
sehranému týmu 5 stříkaček a ha-

sicích jednotlivců se podařilo tato
místa zachránit. Takové štěstí ale
neměli obyvatelé v protilehlé jihovýchodní části města. Tam dřevěná
obydlí, bohužel, lehla popelem. Během 8 hodin této ohnivé pohromy
bylo zničeno 162 domů a 19 stodol.
Dokonce si vyžádala i lidský život.
V jednom hořícím domě zemřel
osmdesátiletý Antonín Riedel.
Lidé tak během chvíle přišli o své
domovy, o svůj majetek, o své živobytí. Stovka obyvatel se usídlila
v zámecké zahradě, kde někteří
z nich skonali díky mrazivému po-

časí a nedostatku ošacení. Později
však byli všichni umístěni pod střechou ve zbylých obydlích. Okolní
města těmto nešťastníkům přivážela chléb a nejnutnější potřeby.
Díky dobročinnosti šluknovských
obyvatel, kteří v roce 1827 pomohli
rovněž požárem postiženým obyvatelům sousedního Budyšína, přišla
na oplátku pomoc i z této oblasti,
kde vznikla sbírka pro občany Šluknova.
Jitka Schneiderová, šéfredaktorka
čerpáno z „Historie Šluknova“,
autor: Boris Trantina
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Na slovíčko s...
... Jiřím Jelínkem

Odkud je nový vedoucí Odboru kultury ve Šluknově?
Ve výběžku jsem tak trochu „náplavou“, moje maminka pocházela z Rumburku a já zde s rodinou bydlím od roku 1992.
Jaké jsou Vaše profesní zkušenosti?
Má profesní kariéra začínala skoro desetiletou službou u Policie ČR, pak
jsem zkoušel štěstí v podnikání, patnáct let jsem zastával funkci ředitele
a jednatele spol. s r. o. která spolupracovala s O2 a provozovala maloobchodní prodejnu. V roce 2011 přišel zlom a já nastoupil na MěU Rumburk, kde
jsem začínal na pozici referenta odboru komunálních věcí, později jsem byl
pověřen jeho řízením. Následoval odbor vnitřních věcí, kde jsem opět zastával funkci pověřeného vedoucího a současně s tímto jsem zastupoval tajemnici MěÚ. Posledním rokem jsem byl z důvodu dlouhodobé PN tajemnice
pověřen výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk. Ale změna je život,
a když jsem dostal v roce 2017 nabídku na místo vedoucího technického oddělení na MěÚ v České Lípě, rád jsem přijal tuto výzvu. No a ostatní už znáte.
Proč právě kultura ve Šluknově?
Ze svého dřívějšího působení v Rumburku jsem prostředí úřadu ve Šluknově znal a přiznám se, že mám rád výzvy. Z poloviny je to zase něco jiného,
zajímavého a kreativního.
Jste novým vedoucím Odboru kultury, práce je to kreativní. Jaký máte
vztah ke kreativitě?
Jak jsem již výše uvedl, mám rád výzvy a myslím si, že kreativní jsem. Samozřejmě také záleží na úhlu pohledu a oblasti činnosti.
Jak bude vypadat kultura ve městě pod vedením Jiřího Jelínka?
Všeobecně kultura to má v současnosti velmi těžké, návštěvnost je nevyzpytatelná a nikdy nevíte, jaká bude faktická účast, i když se snažíme ze
všech sil plánovat kulturní program co nejpestřeji tak, aby si každý vybral.
Jako pořadatel však musíme zvažovat atraktivitu účinkujících v přímé souvislosti s cenou vystoupení a předpokládaným počtem návštěvníků. To ale
neznamená, že není co zlepšovat, nad čím se zamyslet. Z mého pohledu
člověka, který bydlí v jiném městě, měl Šluknov vždy velmi pestrou nabídku a četnost kulturních akcí na daleko vyšší úrovni než města okolní, a tak
to nevidím jen já.
Plánujete změny? A Jaké?
Jestli máte na mysli změny na odboru jako takovém, tak zastávám názor,
že není třeba měnit něco, co funguje, ale naopak se nebráním, a budu iniciovat, změny něčeho, co nefunguje. Za těch pár dní ve funkci jsem mohl
poznat lidi, které jejich práce velmi baví, naplňuje je a nekoukají při tom
na čas strávený nad rámec svých povinností. Pokud máte na mysli změny
na poli kulturních akcí, tak samozřejmě nesmíme „usnout na vavřínech“,
nenechat se odradit klesajícím zájmem o kulturní akce a snažit se zaujmout
změnou i jiné skupiny obyvatel, kteří o kulturní dění nemají takový zájem.
O těchto otázkách s kolegy intenzivně diskutujeme a návrhy zde jsou.
Nicméně akce se plánují ve velkém časovém předstihu a změny by se měly
projevovat postupně.
Na jakou akci se nejvíce těšíte?
Samozřejmě nejvíce se těším na letošní Šluknovské slavnosti a to nejen
z pohledu zájmu o vystoupení, ale i z pohledu zázemí, příprav a veškeré té
související práce všech těch lidiček, kteří tomu věnují svůj čas a um.
Jaké máte záliby? A jak Jiří Jelínek relaxuje ve volném čase?
Nečekejte ode mne výčet nepřeberných aktivit a moderních sportů, rád trávím čas se svojí rodinou, prací na zahradě a kolem domu. Rádi jsme v přírodě a zvláště v dnešní neklidné době je třeba si zachovávat trochu toho
společného času a hlavně klidu. Je potřeba si uvědomit, že jediný, kdo Vám
i v časech špatných zůstane, je právě okruh vašich nejbližších.
Pár slov závěrem:
Přeji vám všem hodně štěstí, těm co to potřebují i zdraví a hodně úspěchů
v životě. Zůstávejte sami sebou, ať se můžete ráno podívat do zrcadla a vidět tam toho člověka, který tam byl vždy. V dnešní době je to velmi důležité
a bohužel takových lidí je čím dál tím méně.
Na doplňující informace jsme se zeptali tajemnice MěÚ Ing. Bc. Ivany
Lukešové:
Kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího Odboru kultury?
První výběrové řízení bylo vyhlášeno v červenci 2017, v rámci tohoto vý-

běrového řízení však nebyla funkce vedoucího Odboru kultury obsazena,
a proto bylo v listopadu 2017 vyhlášeno výběrové řízení nové, přihlášky se
přijímaly do druhé poloviny ledna letošního roku.
Kolik jste obdrželi přihlášek?
Do tohoto výběrového řízení se přihlásilo celkem sedm uchazečů, kteří
všichni splnili podmínky vyhlášeného výběrového řízení.
Kdy byly uskutečněné pohovory s přihlášenými kandidáty a jak složitý
byl samotný výběr?
Pětičlenná výběrová komise si 31. ledna 2018 na své jednání, po předchozím studiu všech doručených přihlášek, pozvala všechny uchazeče, se kterými postupně vedla výběrové pohovory. V závěru svého jednání se komise
– prakticky jednomyslně – shodla na pořadí uchazečů.
Kdy a kdo rozhodl o novém vedoucím?
Závěry svého jednání mi jako tajemnici městského úřadu komise předložila, a protože jsem se s návrhem komise na vítězného uchazeče jako vedoucí
úřadu ztotožnila, navrhla jsem radě města jeho jmenování do funkce. Rada
města rozhodla podle zákona o obcích a v únoru jmenovala pana Bc. Jiřího
Jelínka, DiS., MBA do funkce vedoucího Odboru kultury od 1. března 2018.
Jsem velmi ráda, že provizorní personální situace na Odboru kultury je tak
již zažehnána a novému panu vedoucímu bych ráda popřála hodně úspěchů v této funkci, dobré nápady a ještě lepší realizace kulturních akcí v našem městě a také dobrou vzájemnou spolupráci, ať již s kolegy a kolegyněmi na Odboru kultury, tak i s ostatními zaměstnanci města.

Za kulturou bez placení
V městské knihovně probíhá dlouhodobá soutěž, při které je vyhlášena otázka nebo úkol a odpověď
je třeba odevzdat v knihovně, nebo
zaslat mailem na adresu MK knihovna@mesto-sluknov.cz. Na
konci měsíce je vylosován výherce,
který obdrží volnou vstupenku najednu kulturní akci pro 1 osobu.
Soutěžní otázka na duben:
První dubnový den má i v našich krajích již svou tradici a své specifické
označení. Původem může být íránský svátek Sizdah Be-dar (od 16. století). Tento den je spojen s různými
žertíky a drobnými zlomyslnostmi,
např. u novinářů pak dovoluje tradice
překročit rámec serioznosti a vypustit tzv. kachnu, resp. hoax. Problém
pak nastává, že lidé neberou vážně
ani některé vyloženě seriózní články.
Předpokládá se, že svátek vznikl jako
reakce na změnu ročního období ze
smutné zimy na veselejší jaro.
Přestože se nejedná o původní
český svátek, rychle zdomácněl
i v Čechách. První písemná zmínka

v Česku tento „veselý den“ zmiňuje v roce 1690 a zápis pochází od
Bartoloměje Chrystellia z Prahy.
V dřívějších dobách se obětmi žertíků stávali známí a příbuzní, kterým
se posílaly nápady na nákupy neexistujících věcí jako např. ohýbák
na cihly, bublinka do vodováhy,
apod. Např. ve Francii se tento den
(ale i zvolání při prozrazení žertu)
nazývá poisson d’avril podle toho,
že děti vystřihnou rybu (poisson)
z papíru a připevní ji na záda někomu, kdo o výtvoru na svých zádech
nemá tušení. Tradice ve Francii
vznikla již roku 1564 a oproti ČR
je zde žertování bráno mnohem
vážněji. Těší se oblibě v hojné míře
nejen mezi přáteli, nýbrž i v médiích. Znáte název tohoto „svátku
žertování a nachytávek“?
Správná odpověď na březnovou
otázku zněla: Vladimír Remek.
Ze správných odpovědí byla vylosována ta od Miluše Hanušové ze
Šluknova, která si může vstupenku
vyzvednout v knihovně .
(šti)
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Nástin technologie výroby sladu, funkce sladovny
V minulém článku jsme si za pomoci
stavebně historického průzkumu objektu sladovny ve Šluknově řekli, jak
sladovna vznikla a jaký byl její osud
v průřezu minulých století. Dnes
navážeme neméně zajímavou kapitolou, a to o sladu, jakožto neodmyslitelnou složkou piva, a jeho výrobě.
Slad dnes obecně vnímáme jako
hlavní výchozí surovinu k výrobě
piva. Tuto představu třeba doplnit
zmínkou o všestrannějším užívání
sladu v potravinářství a především
k výrobě pálenky, která představovala ve vrchnostenském hospodaření v období baroka významnou
položku. Spotřeba sladu zužitkovaného jak vrchnostenským pivovarem, tak tzv. vinopalnou, měla
přímý vliv na stavební podobu konkrétních výroben, jejichž kapacita
vysoko přesahovala potřeby místního pivovaru. Jedním z takových
případů je právě naše sladovna.
Není ojedinělý, jak například ukazuje panská sladovna v nedalekém
Frýdlantu.
Stavební typologie sladoven vyplývá zejména z technologických
a rovněž organizačních vztahů. Termínem „tradiční“ rozumíme v souvislostech tohoto textu „ruční“ výrobu od období raného novověku
do nástupu průmyslových pivovarů
kolem poloviny 19. století.
Pod dojmem moderních průmyslových výroben jsou obvykle sladovna a pivovar vnímány jako jeden
celek – „pivovar“, ačkoli se jedná
zejména ve starším období o často
organizačně, právně, majetkově
a také lokalitou oddělené provozy,
v nichž se svým specifickým činnostem věnovaly dvě samostatné živnosti – sladovnictví a pivovarnictví.
Vzájemná různost obou výrobních
procesů se obráží také v odlišné stavební typologii. Do jednoho stavebního celku se sladovna s pivovarem
spojují nejprve ve vrchnostenském
hospodářství, přičemž počátky takového stavu je zřejmě třeba hledat
v klášterním prostředí. Šlechtický
režijní velkostatek, rozvíjející se
na sklonku středověku, z principu
svého fungování vytváří podmínky
pro spojení obou činností v jedné
lokalitě, což ve vyspělých případech nachází vyjádření v jednom
architektonicky řešeném. Odtud
vede cesta k průmyslovým stavbám
pivovarů, jak je známe zhruba od
poloviny 19. století a které mnohdy
dosud spoluvytvářejí panorama našich venkovských sídel a měst.
Odlišný obraz až do 19. století, respektive do přechodu k průmyslo-

vým způsobům, skýtá sladovnictví
a pivovarnictví měšťanské, u kterého zaznamenáváme prostorové
oddělení do různých lokalit nejen
v případě sladoven a pivovarů,
nýbrž také jednotlivých fází pivovarnického procesu. Z hlediska organizace výrobního postupu se tak
vyspělejším jeví sladovnictví a pivovarnictví vrchnostenské, se kterým
také lze v preindustriálním období
spojit architektonicky propracovanější projevy.
Pro výrobu sladu, odhlédnuto od
výsledné kvality z něj vařeného nápoje, lze užít libovolné obilí, které

který bývá umístěn nad horním
okrajem máčecí kádě - náduvníku.
Umístění kádě se v rámci humna
zpravidla váže na polohu zdroje
vody. Náduvník je otevřená káď
čtyřúhelného půdorysu sestavená
z vůči sobě utěsněných kamenných
desek a hluboká zhruba 90 cm. V jejím dně je upraven vypouštěcí otvor, na který navazuje odpadní kanál v podzemí sladovny. Dno kádě
se může nacházet zhruba v úrovni
podlahy humna nebo pod ní může
být až asi polovinou hloubky kádě
zapuštěno. Nad náduvníkem klenbou stropu prochází sypací otvor,

obsahuje energetickou zásobu v podobě škrobu k počátečnímu růstu
příští nové rostliny do doby, než je
sama schopna získávat energii fotosyntézou. Škrob se k tomu účelu
při klíčení štěpí působením enzymů
na jednodušší cukry, které je schopna rodící se rostlina ke svému vývoji využít. Zásoba energie v obilce se
v přírodě takto spotřebuje. Výroba
sladu spočívá v simulování tohoto
přírodního procesu a v jeho zastavení náhlým vysušením zrna v okamžiku, kdy podíl zkvasitelných cukrů dosáhne optima.
Sladovna je stavebním vyjádřením
potřeb takovéhoto postupu. V tradiční podobě zpravidla obsahuje
prostory pro skladování výchozí
suroviny – zrna, a k úpravě a skladování výsledného produktu – sladu. Stavebně se tyto části neliší od
sýpky a bývají umístěny v horních
podlažích sladovny. Vlastní výrobní postup začíná ve sladovnickém
humně, které má podobu rozlehlé
přízemní místnosti se snadno dostupným vodním zdrojem a bývá
klenuto, často jako vícelodní halový
prostor.
Zdrojem vody může být studna
přímo v interiéru humna nebo se
přívod vody řeší z vnějšku otvorem,

kterým se z horního podlaží plní
káď zrnem. To po přilití vody přijímá vláhu nutnou ke klíčení, nabývá
na objemu – odtud „náduvník“, následně je z kádě vyňato a rozestřeno
ve vrstvě na podlaze humna. Zbylá
voda se z náduvníku vypustí do
kanálu. Podlahu humna zpravidla
tvoří cihlová dlažba (běžné cihly
nebo dlaždice čtvercového formátu), případně kamenné desky. Pod
touto vrstvou musí být zřízena jílová izolace. Prostor humna musí
mít možnost větrání (spíše menší
okna umístěná pod stropem) a pro
sladování v chladném období mohou být doplněna nepřímo vytápěná kamna. Na humně zrno klíčí,
podle potřeby je převraceno (dřevěné lopaty), kupeno pro zachování
teploty a znovu rozhrnováno, aby
se nezapařilo, nezplesnivělo či se
nespojilo kořínky do hrud, a aby se
udržela teplota příhodná pro klíčení. To je v patřičném stupni vývoje
nutno rázem zastavit, což se děje
v další součásti sladovny, sušárně
čili hvozdu.
Sladovnický hvozd bývá od humna
oddělen předsíní. Sám se skládá
z místa pro obsluhu pece a z pracovního prostoru. V preindustriálním období Čech přicházejí v úvahu

dvě základní varianty stavebního
uspořádání – hvozdy takzvaně horizontální a vertikální. Oba typy
spojuje přímý styk sladu se spalinami pece, hovoří se proto někdy
o kouřovém hvozdu. Důležité je
v obou případech uvědomit si, že
za palivo slouží suché tvrdé dřevo.
V pozdní fázi sledovaného „tradičního“ období je možno v lokalitách
Čech, kde bylo snadno dostupné,
počítat se stále ještě menšinovým
uplatněním kamenného uhlí, ze
kterého vyplývají příslušné stavební změny směřující k bezdýmným
variantám příslušných zařízení.
K rozlišení stavebního uspořádání
sladovnických hvozdů volíme termín „horizontální“ pro zařízení, ve
kterých se od vlastního tepelného
zdroje – pece, žhavé plyny vedou na
jistou vzdálenost přívodním kanálem o nepatrném stoupání ke kanálu rozváděcímu, kterým přicházejí
pod pracovní plochu. Naproti tomu
ve hvozdech „vertikálních“ se nachází primární tepelný zdroj přímo
pod pracovní plochou (lískou) –
cestu tepla v celém zařízení lze charakterizovat stoupáním ve směru
svislice, jak je to i u naší sladovny.
Ve spodní úrovni se nachází pec rozvinutá v ose zařízení v rozdvojující se
kanál, jehož osovou část kryje klenba perforovaná fučíky, jimiž proniká
žhavý vzduch pod pracovní podlahu
v podobě železného roštu, který nese
nejspíše již kovové síto, na němž se
slad suší, převrstvován sladovníkem. Pracovní prostor s přístupem
v podélné ose je zastropen klenbou,
která ve svém vrcholu nese komín,
jehož tah, a tím klima v pracovní
části, řídí klapka v jeho ústí.
Výsledkem přizpůsobení hvozdu
pro spalování kamenného uhlí
s jeho výrazně jedovatějšími zplodinami jsou vertikální tzv. „anglické“
hvozdy, budované u nás zhruba od
poloviny 19. století v průmyslových
sladovnách nebo často při adaptacích starších sladoven (Šluknov
patří do řady takových případů).
Rozdíl proti staršímu vertikálnímu
hvozdu spočívá především v uplatnění tepelného výměníku, oddělujícího uhelný kouř od pracovního
vzduchu, a ve vedení kouře mimo
pracovní prostor do zvláštního komínového průduchu vloženého do
osy komína k větrání pracovního
prostoru. Zařízení umožnilo zmnožení pracovních pater. Proudění
pracovního vzduchu, který prochází sladem na lískách (síta v tomto
případě již železná), se řídí soustaPokračování na str. 7
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Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace
vyhlašuje

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠLUKNOV
Svojsíkova 352, Svojsíkova 355 a Žižkova 1032
na školní rok 2018/2019,
který proběhne v mateřské škole Svojsíkova 352

ve čtvrtek 10. května 2018 od 9.00 do 16 hodin.
Současně proběhne i zápis do třídy
s upraveným vzdělávacím programem pro děti
se souběžným postižením více vadami.
Rodiče přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz.
Kritéria pro přijetí:
Pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let,
je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné,
musí se dostavit k zápisu (děti s trvalým pobytem v obci).
Nárok na přednostní přijetí mají od 1. 9. 2018 děti,
které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého
roku věku (§34 odst. 3 školského zákona – znění účinné
od 1. 9. 2017) uplatněné při zápise 10. května 2018
(děti s trvalým pobytem v obci).
Nárok na přednostní přijetí mají od 1. 9. 2018 děti, které
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku
věku (§34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9.
2017) uplatněné při zápise 10. května 2018
(děti s trvalým pobytem v obci).
Sourozenci (dětí, které již byly do školky přijaty), požadující
celodenní pobyt v mateřské škole, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku uplatněné při
zápise 10. května 2018.
Dále budou děti přijímány podle věku (s trvalým pobytem
v obci).
Mohou být přijaty i děti mladší tří let,
nejdříve však od 2 let (nejpozději 31. 8. 2018
dovrší nejméně 2 let – s trvalým pobytem v obci).
O zařazení dítěte do třídy s upraveným vzdělávacím programem rozhoduje ředitelka na základě žádosti zástupce dítěte,
posouzení pediatra, PPP, odborného lékaře a SPC
příslušného zaměření.
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Soutěž pro děti v poskytování
laické první pomoci
Šluknovský správňák se koná dne 16. 4. 2018 v 10 hodin na zámku ve
Šluknově. Soutěž je určená pro děti v těchto kategoriích:
první stupeň základní školy
druhý stupeň základní školy
střední škola
Soutěž bude začínat v 9 hodin v parku zámku ve Šluknově, kde soutěžní
družstva obdrží mapu se zakreslením soutěžních stanovišť a rozpis časů,
kdy se mají dostavit ke splnění úkolu. Start závodu je v 10 hodin. Úkoly
budou probíhat v katastru města Šluknov, v blízkém okolí zámku, trasy nebudou křižovat rušné hlavní silnice. Na stanovištích budou soutěžící muset zvládnout poskytnout první pomoc v modelové situaci, poté bude jejich
výkon rozhodčím zhodnocen a obodován. V zámeckém parku bude pro
soutěžní družstva, která zrovna nebudou soutěžit, doprovodný program.
Soutěž je v poskytování LAICKÉ první pomoci – tzn., že nejde o klasickou
soutěž, jaké jsou zaměřené na mladé záchranáře. Soutěžící budou zasahovat v modelových situacích, které se co nejvíce budou přibližovat reálným
situacím, se kterými by se mohli ve svém životě potkat, i pomůcky, které
budou mít k dispozici, budou vycházet z dané situace.
Pořadatelé a zároveň sponzoři soutěže:
Město Šluknov –
zajišťuje prostory
k pořádání soutěže.
Červený kříž Šluknov – zajišťuje
zdravotní dozory
na
sportovních
a kulturních akcích
ve
Šluknovském
výběžku, vede kroužek první pomoci
pro děti od předškoláků po středoškoláky ve Šluknově.
Pomoc4ALL – nezisková organizace z Varnsdorfu sdružující záchranáře, hasiče a pedagogy.
Tato organizace pořádá zážitkové kurzy první pomoci pro všechny věkové
kategorie od předškoláků po seniory, zajišťuje zdravotní dozory na sportovních a kulturních akcích ve Šluknovském výběžku, vede kroužek Mladý
záchranář pro děti od 2. do 9. tříd základní školy v Domě dětí a mládeže
ve Varnsdorfu, pořádá zdravotně preventivní akce, ukázky první pomoci.
Bc. Jana Hozáková, Pomoc4ALL

Nástin technologie výroby sladu, funkce sladovny
Pokračování ze str. 6
vou tahů teplých a studených. Vodní páry ze sušení se z pracovního
prostoru odvádějí párníkem a jejich
proudění reguluje puklice pohyblivě zavěšená pod ústím párníku.
Zrno pro výrobu sladu se skladovalo na prkenných podlahách vždy
v nejvyšších patrech sladovny, kde
je nejvíce sucho a větrno. Vyžadovaly se světlé prostory s možností
silného proudění vzduchu, čehož se
stavebně dosahovalo dostatečným
počtem oken umístěných v protilehlých zdech naproti sobě. Usušený slad se dále upravoval „na valečkách“ - prostoru v „sýpkovém“
patře sladovny. Uložen ve vrstvě se
v horních podlažích sladovny také
skladoval do dalšího zpracování.

Technologie sladování (Petr Novotný)
Ve sladovně jsou nejprve ječné obilky máčeny ve vodě a poté je ječmen
ponechán naklíčit tradičně na humnech nebo v různých vícelískových
technologiích až kontinuálních
provzdušňovaných a míchaných
šachtových hvozdech.
Humna jsou rozsáhlé prostory, kde
je namočený ječmen rozprostřen
v cca 40 cm vrstvě a je převracen
tak, aby bylo zajištěno provzdušnění potřebné pro klíčení. Tato fáze
obvykle trvá 4 – 6 dní při cca 16 °C.
Často jsou voleny teploty proměnné
v průběhu sladování (pro optimální
vedení procesu).
Po naklíčení se získá tzv. zelený
slad, který je podroben sušení –

hvozdění. Zpočátku se zelený slad
suší vzduchem cca při 20 – 60 °C
a následně pak probíhá samotné
hvozdění při 60 – 80 °C u světlého a 60 – 100 °C u tmavého sladu.
Hvozděním a sušením se odstraní
voda, díky čemuž jsou zastaveny
metabolické pochody, což je nutným předpokladem pro pozdější
skladování sladu.
Různým vedením průběhu hvozdění (časů a teplot) jsou získány různé
druhy sladů. Pro speciální slady přichází v úvahu také pražení. Poté je
slad ještě zbaven klíčků.
Druhy sladů
Všechny druhy sladů jsou získány
stejným postupem, avšak liší se zejména vedením jednotlivých kroků
přípravy – klíčením, sušením a pře-

devším hvozděním.
Celosvětově jsou vyráběny hlavně
slady světlé – plzeňského typu a slady tmavé – mnichovského typu.
Tyto slady obvykle tvoří základ celého piva a máme tyto druhy sladů:
Plzeňský slad, Pale Ale, Vídeňský
slad, Mnichovský (bavorský) slad,
Pšeničný slad, Karamelové slady,
Barvící slady, Nakuřované slady,
Melanoidní slady, Diastatické slady, Kyselé slady a další.
V příštím článku se dozvíme něco
o situaci sladovny a jejím urbanistickém vývoji v území města.
Převzato a upraveno ze Stavebně
historického průzkumu, zpracovaného 2016 Ing. Janem Anderlem
Bc. Michal Bušek,
ORŽP MěÚ Šluknov
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Přednášející představili zdraví z různých pohledů
V sobotu 3. 3. 2018 proběhl na
zámku ve Šluknově třetí ročník
festivalu Pro zdraví, který nabídl
během jednoho dne přednášky pro
širokou veřejnost propojující témata: otužování, mýty o zdraví, jóga
smíchu, permakultura, ekoarteterapie, jarní bylinky. Přednášející
špičkové úrovně představili zdraví
z různých pohledů.
Festival
otevřela
přednáška
Mgr. Marka Wintera s tématem
Otužováním k utužování aneb diskomfortem ke komfortu. Marek nás
seznámil s tím, proč je v životě důležité snažit se posunovat hranice
komfortní zóny a jak poznat, kde
jsou ty naše.
Mgr. Jana Merhautová nám přiblížila téma Eko Arteterapie. Společně
jsme se podívali na to, jak umíme

pečovat o duševní zdraví a kolik času
a prostoru věnujeme sami sobě. Eko
Arteterapie je psychoterapeutický proces, který probíhá v přírodě
a pracuje se s přírodními materiály.
Mudr. Jan Vojáček, CFMP a jeho
téma Mýty o zdraví diváky seznámil
s alternativním pohledem lékaře
tzv. funkční medicíny na základní principy fungování organismu
a jak faktory životního stylu ovlivňují zdraví a vznik nemocí.
Mgr. Lucie Lauermanová rozesmála publikum příspěvkem: Jóga smíchu s Culíkem. Povídání o smíchu
se prolínalo s ochutnávkou jógy
smíchu. O tom, že smích je jediný
spolehlivý lék na všechny nemoci
nikdo, kdo na festivale smích okusil
tělem i duší na vlastní kůži, už jistě
nepochybuje.
Magdaléna Dobromila Staňková
představila téma Jarní bylinky nejen
pro děti a maminky a jak můžeme

v předjaří posílit své zdraví pomocí
bylinek a vůní, naklíčených semínek a kvašených potravin.
Festival uzavřela přednáška Katky
Horáčkové s tématem Permakultura a její principy v osobním životě.
Katka posluchače zasvětila do toho,
co mají společného navrhování záhonů a osobní vztahy lidí, jaké jsou
naše opravdové potřeby a jak se
o nich dozvíme v době shonu a informačního přílivu.
Nechyběl ani doplňkový program
- Ondřej Hudrlík - vege catering,
Sušenky - Martina Janečková, Petr
Pelc - raw dezerty a další dobroty,
Domeček na kopečku - místní čajovna, Radka Ondrušková - přírodní mýdla, rumburské knihkupectví
Papírová loď…
Na tomto místě patří velký dík všem
účinkujícím, ale i těm, kteří se podíleli na doprovodném programu, or-

ganizátorům a dobrovolníkům.
Poděkování patří také městu Šluknov za spoluorganizaci, dále společnosti Nobilis Tillia, tiskárna
Jiří Mänzel, jazykovka Pohodově,
ubytování U mluvících kamenů,
CK Best Burk, Herby servis, salon
R Dana Radová, Ventos a sport Ratio za jejich finanční podporu.
Reportáž z celé akce může shlédnout na www.vandej.cz/festival-pro-zdravi-2018-sluknovsky-zamek/

S Českým Švýcarskem za rozvojem turismu

Mgr. Barbora Součková
iniciátorka a organizátorka akce

Již několik let aktivně spolupracemi s Obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, která
sídlí v Domě Českého Švýcarska
v Krásné Lípě. Společně pracujeme
na propagaci našeho regionu vydáváním různých materiálů (např.
Zážitky, magazín Okolo Českého Švýcarska, katalog ubytování
a spousta dalších), jezdíme na Veletrhy cestovního ruchu, pracujeme
na turistických cestách a řešíme dopravu v našem regionu. Bez jejich
existence si nedokáži chod našeho
informačního centra a celkově cestovního ruchu představit.
Pravidelně každý rok pro své partnery, kterých je dnes již 91, připravuje Výroční zasedání Destinačního fondu. Na tomto setkání
partnerů, které proběhlo 27. února
v Jetřichovicích, představují vždy
svou práci za uplynulý rok a také
své plány do budoucna. Letošní

rok, a i ty další, budou ve znamení
velkého projektu ,,Turistika s výhledem“. Tento velký projekt zahrnuje mnoho výstupů: nový web
Českého Švýcarsko, nový produkt
Křinická cyklostezka, velkou
marketingovou kampaň – billboardy, polepy tramvají v Praze
a Brně, rámečky v metrech, veletrhy, brožury a mnoho dalšího.
Dojde tak k rozsáhlé propagaci našeho regionu a očekává se vzestup
návštěvníků v minimálně stejném
rozsahu, jako při posledním projektu, tj. o 20 % více.
Pro své členy také každý rok pravidelně pořádá školení pracovníků informačních středisek,
hotelových recepcí, penzionů
a cestovních agentur. Tentokrát
proběhlo 15. března a ani my jsme
jako každý rok nemohli chybět.
Školení se zúčastnilo více než
30 účastníků, kterým byly před-

staveny novinky pro návštěvníky
v oblasti veřejné dopravy, připravovaných akcí pro veřejnost i nový
web. Nechyběla ani témata týkající
se horolezectví, návštěvního řádu
parku s vyloučením vstupu do lesa
kvůli ničivým vichřicím, které náš
Výběžek postihly.
Kromě tradičních akcí pro veřejnost jsme rovněž dostali pozvánku
na nejbližší zajímavé akce. V pátek
30. března jste mohli absolvovat
otevření soutěsek v Hřensku a projít se po nově opravené Gabrielině
stezce nebo po nových cestách
přes Jetřichovické vyhlídky. Největší investiční akcí v loňském
roce pro Správu národního parku
bylo ale zpřístupnění skalního
hrádku Falkenštejn, jehož slavnostní přivítání do skupiny nově
zpřístupněných památek proběhne
21. dubna. Všichni jste samozřejmě srdečně zváni.

Víte, že...
…jsme 17. března propagovali naše
město již na 15. Turistické burze
v Domě Saského Švýcarska v Bad
Schandau? Zájem o naše město ze
strany německých turistů byl velký
a domů jsme odjížděli s prázdným
kufrem, protože všechny propagační
materiály našly své místo u turistů.
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Zveme vás na nové a zajímavé výstavy
S koncem března přichází i konec
prvních třech výstav, které jsme
v letošním roce pro Vás připravili.
A jaký měly úspěch?
Ve druhém patře jste měli možnost od 20. října loňského roku
do 4. března shlédnout výstavu
Svět kostiček – výstavu Lega od
Ing. Arch. Petra Šimra. Tuto výstavu za celou dobu jejího působení
navštívilo 775 návštěvníků, z toho
427 dětí.
V prvním patře si přišli na své milovníci karet, pro které připravil
výstavu pan Petr Bílý. Neznámé
karty z celého světa jsme zpřístupnili 5. ledna a do 30. března je vidělo
pět desítek návštěvníků.
V přízemí našeho zámku ve stejném termínu probíhala výstava
od Institutu Terezínské inciativy
,,Anne Franková – nechte mě být,
jaká jsem“. Tuto výstavu navštívilo
97 platících návštěvníků a 141 žáků
z naší základní školy. Jsme velice
rádi, že poselství můžeme předávat
dále i nové mladé generaci.
A na co se můžete těšit nyní?

Odkryté poklady
severních Čech

Slabikáře z celého světa

Egypt dar Nilu

Výstavu k nám přiveze sběratelka
Ing. Zděňka Markovičová z Vyškova. Pozoruhodná sbírka slabikářů
– českých i zahraničních, může zau-

Víte, co je to Canyoning?
Canyoning (čti kaňoning) je nároční adrenalinový sport, který
kombinuje horolezectví s divokou
vodou a speleologií (tj. jeskyňářstvím). Jde o zdolávání horských
říček a průstup kaňony z plného
průtoku vody, slaňování vysokých
vodopádů a také adrenalinové
skoky ze skalních stupňů.
Historie canyoningu se začala psát
v roce 1893, v tomto roce začal
Francouz Armand Jamed provádět
první průzkum kaňonu Verdon.
Jeho kroky začali postupně následovat další lidé. V roce 1905 to byl
hydrolog Édouard-Alfred Martel,
kterému se již podařilo projít celým
kaňonem Verdon.
Jako samostatný outdoorový

Tuto výstavu skupiny přátel vojenské historie a zdejšího kraje jsme
otevřeli 2. dubna. Pojďte se přenést
do historie tohoto kraje, bývalých
Sudet. Staré časy Vám připomene
expozice předmětů pocházejících
z této lokality. Tyto předměty byly
nedílnou součástí v životě zdejších
lidí a jsou němými svědky událostí
tohoto kraje od času dávných až do
poloviny 20. století. Součástí výstavy budou vojenské předměty, jízdní
kola, motocykly, filatelistické předměty, písemnosti, fotografie, sklo,
porcelán a oděvy. Odkryté poklady
můžete navštívit do 25. května.

jmout nejen prvňáčky, ale i dospělé.
Bude otevřena vernisáží 9. dubna
od 16.00 hodin a k vidění bude více
jak 200 exponátů až do 24. června.

a adrenalinový sport se canyoning
začal prosazovat kolem roku 1980,
kdy se začaly objevovat první asociace zaměřené na tento druh sportu.
Jednalo se o asociace vzniklé ve
Franci (1992), Španělsku (1989),
Itálii (1999), Německu a postupně v dalších zemích. Rozvoj zájmu
o tento sport si vynutil vznik asociace profesionálních průvodců
canyoningu – Evropské komise
canyoningu (C. E. C.) v roce 1995.
V Česku vešel tento sport do povědomí v 90. letech minulého století,
v roce 2004 byla založena Česká
asociace canyoningu (C. A. C).
Canyoning není sportem pro každého a v České republice se mu věnuje jen pár jedinců. Jedním z nich

Výstava ze soukromé sbírky slovenského cestovatele a sběratele Jána
Hertlíka seznamuje s dávnou civilizací na březích Nilu. K prohlédnutí
budou repliky plastik, bust panovníků, soch vládců, obrazů a jiných
uměleckých děl, navozujících jedinečnou atmosféru starověkého
Egypta. Egyptské exponáty budou
poprvé k vidění na slavnostní vernisáži 14. dubna od 16.00 hodin
a prohlédnout si je budete moci do
21. června.
Na všechny výstavy jste srdečně
zváni a budeme rádi, když nás poctíte svou návštěvou.

je Petr Kubát, který canyoning provozuje od roku 1998. Ve Šluknovském zámku ho přivítáme v pátek
13. dubna 2018 v 17.00 hodin. Na
jeho přednášce uvidíte spoustu videí o expedici do švýcarského kantonu Ticino a dozvíte se o průstupu
jedním z deseti nejhezčích kaňonů
v Evropě.
Petr Kubát Vás zavede do míst, kam
se běžný turista nepodívá, hluboko
do nitra skalních masivů a úzkých
kaňonů vypreparovaných vodou.
Uvidíte unikátní záběry skoků, při
kterých se Vám zatají dech.
Dvoustranu za Šluknovský zámek
připravila Mgr. Andrea Přidalová
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ZŠ J. Vohradského otevřela dveře veřejnosti
Ve čtvrtek 22. 4. 2018 se konal v naší škole v Žižkově ulici Den otevřených
dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Blíží se zápis do prvních tříd a tak
si děti v doprovodu svých rodičů přišly prohlédnout školu. Kromě prohlídky
tříd paní učitelky seznámily rodiče s provozem a organizací školy.

Děti aktivně plnily různorodé úkoly v šesti třídách v přízemí a v 1. patře.
Seznámily se tak se školním prostředím i s vyučujícími. Za splněné úkoly
pak děti dostaly sladkou odměnu.

Přesto, že jsme tento Den otevřených dveří realizovali poprvé, setkal se
s velkými ohlasy rodičů.

Rodiče se mohli podívat na vybavení tříd, seznámit se s činností školy a v neposlední řadě i s pedagogy, kteří jim zodpověděli jejich dotazy. Zároveň mohli navštívit i školní družinu, kde jim byla k dispozici paní vychovatelka.

Všichni jsme byli potěšeni, že se rodiče s dětmi přišli do naší školy podívat
a už nyní se moc těšíme na budoucí prvňáčky jak u zápisu, tak i v září při
nástupu do školy.

Za vedení školy a pedagogický sbor Mgr. Lenka Líbalová
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Připravovali jsme se na Velikonoce na zámku
děti soutěžily – poznávaly rostliny,
házely míček do bříška zajíce, lovilyrybičky a překonávaly překážkovou dráhu. V zámeckém parku malí
i velcí hledali velikonočního zajdu..
Kdo ho našel a zazpíval koledu, získal sladkou odměnu.
Nechyběl ani stánek s cukrovou

V sobotu 24. března jste měli možnost stejně jako vloni navštívit náš zámek
a společně se připravit na Velikonoce.

Ve vstupní hale bylo připraveno zdobení vajíček různou technikou, vytváření velikonočních dekorací z papírových ruliček, pletení pomlázky, děti ze
školy připravily tvoření z papíru nebo pletení košíků. Ve druhém patře pak

vatou a jinými sladkostmi nebo zámecký
stánek s mazancem
a čajem pro všechny.
I přestože letošní návštěvnost se nedala
srovnat s tou loňskou,
tak akci jsme si moc
užili a věříme že i vy,
kteří jste k nám dorazili.

Text: Mgr. Andrea Přidalová, foto: Jiří Fišer
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Listování s Lukášem Hejlíkem
Že děti stále méně čtou, je už obecně známá věc. Podle posledních průzkumů je mezi populací ve věku 9 – 19 let 9 % těch, co ještě nepřečetli jedinou knihu.
Přitom všichni víme, že děti, které nečtou, mají mnohem větší problémy
se vyjádřit, mají omezenou slovní zásobu a potíže s pravopisem a větnou
skladbou. O rozvoji kreativity a fantazii ani nemluvě. I zde je přínos knih
zcela nepopiratelný.

Podpora čtenářství je tedy jednou z priorit takřka každé základní školy, tu
naši nevyjímaje. Stále hledáme nové cesty, jak rozvíjet čtenářství u našich
žáků, což někdy bývá velmi těžké, neboť počátek vztahu ke knize je třeba
pěstovat především již od dětství, v rodině. Přesto se snažíme znovu a znovu našim žákům ukazovat přednosti četby.
Tentokrát jsme se rozhodli využít již hodně rozšířený a úspěšný projekt
herce Lukáše Hejlíka, který se svými spoluherci objíždí republiku a dospělému i dětskému publiku představuje nejrůznější knihy. Samozřejmě zábavnou a nenucenou formou. Pořad se nazývá Listování. Žákům z prvního
stupně byla přestavena kniha Šmodrcha od A. Kimptona a žáci z druhého
stupně se seznámili s ukázkami z knih Jak být holkou od H. Longové a Jak
být klukem od D. Jamese.
A jak jsme byli úspěšní? Jak se pořad líbil? A jak vlastně probíhal? O tom už
hovoří následující řádky, jejichž autory jsou žáci devátých ročníků.
Jak být klukem, jak být holkou
Ve čtvrtek 15. března jsme na naší škole mohli shlédnout pořad Listování.
Konal se v aule a hlavními představiteli byli Lukáš Hejlík a Věra Hollá.
Během představení nám předčítali ze dvou knížek Jak být klukem a Jak být
holkou. Čtení doplňovali tím, že hráli různé scénky nebo se nás na něco ptali.
Zaujalo mě, že to celé bylo zábavné a plné příjemné energie. Atmosféra byla

velice pohodová.
Podle mě to byl naprosto úžasný pořad. Líbilo se mi, že účinkující byli plní
energie, sehrané scénky byly dobře secvičené a velice zábavné.
Nejdřív jsem si myslel, že to nemůže být zábavné, ale už brzy po začátku jsem
si uvědomil, jak jsem se mýlil. Bylo to naprosto výborné představení a lituji
ty, kteří ho neviděli.
Jakub Gall
A jeho spolužačka Kristýna doplňuje:
Celkově to bylo velice zábavné a rozhodně motivující k tomu, abychom si tu
knihu přečetli. Bylo by zajímavé vidět podobné představení i na jiné knihy.
Myslím, že se to ostatním líbilo stejně jako mně. A třeba i oni začnou číst
více knih. Zjistí, že čtení nemusí být nuda. Naopak, může to být zábava.
Mgr. Alena Müllerová

V šestých třídách jsme si zahráli Easter egg hunt
Velikonoce se kvapem blíží, a tak
se v rámci výuky anglického jazyka
seznamujeme i s tradicemi našich
sousedů z Velké Británie. Ale pouhé
povídání je občas nuda, zato zkoušet
věci na „vlastní kůži“, to je náš šálek čaje! Žáci si tedy mohli o hodině
zkusit jednu z typických anglických
velikonočních her zvanou Easter egg
hunt. Jedná se o hru, která je celkem
prostorově náročná, a tak jsme využili prostory neobsazených tříd a školní
auly, kde děti hledaly schovaná vajíčka. Ty jsme pak v další části hodiny
popisovali a využili je k procvičování
již probrané látky.

E. Chadimová, J. Rejzková, H. Balogová

Pozvánka
na přednášku
Svižné vyprávění nás zahřálo
Ve středu 21. března jsme se my,
návštěvníci další besedy z cyklu
Putování, který je pořádán naší
základní školou ve Šluknově, i přes
nepříliš jarní počasí, mohli alespoň
na chvíli ocitnout v teple. Paní Iveta Špirytová a Mgr. Roman Brož
nás svým zajímavým vyprávěním
o Jamajce zahřáli, a to především
u srdce. Bylo to poutavé, mělo to
spád a díky panu Brožovi i značnou
dávku humoru.
Takový ten večer, kdy odcházíte
s příjemnou náladou a dobrým
pocitem. Také jsme měli zvlášť rekordní účast, dorazilo kolem šedesáti návštěvníků.
Musím říci, a pravidelní návštěvníci mi jistě dají za pravdu, že atmosféra těchto večerů je vždy úchvatná a plná pozitivní energie. Stále
znovu a znovu žasnu nad tím, kolik
v našem městečku žije úžasných
osobností, jejichž zážitky je radost
poslouchat.
Těšíme se na další cestovatelský
večer, tentokrát 11. dubna. Téma?
Portugalsko! Kdo má chuť přijít
mezi nás, nezapomeňte: 11. dubna, přízemí ZŠ Šluknov od 17.00
hodin.
Za pořadatele Alena Müllerová
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Příběh Anny Frankové aneb Jak vyučovat nejen o holocaustu
Jako učitelka historie a literatury se často setkávám s nelehkou úlohou, jak
svým žákům zprostředkovat události dvacátého století, které oni sami již
nezažili, ale slýchají o nich od svých rodičů či prarodičů, kteří toto období
sami zažili.
Je-li to možné, ráda proto využívám různé semináře a výukové programy,
kde se dozvím nejnovější informace a metody práce. Jedním z takových
kurzů byl i vícedenní seminář Jak vyučovat holocaustu pořádaný Ministerstvem školství, Památníkem v Terezíně a Židovským muzeem v Praze.
Jeho součástí byl seminář o práci s knihou Deník Anny Frankové, který mě
zvlášť zaujal, neboť umožňuje propojení historie a literatury.
Proto jsem velmi uvítala, že se v letošní nabídce výstav na Šluknovském
zámku objevila i nabídka putovní výstavy o Anně Frankové.

Výstavě dominuje především příběh Anny Frankové a její rodiny. Život
Frankových je ovšem zasazen do kontextu světových událostí třicátých
a čtyřicátých let minulého století. Na panelech jsou vystaveny fotografie
z rodinného alba Frankových, ale i fotografie a data dokumentující historický vývoj. Seznámíme se také s výpověďmi dalších očitých svědků předválečného a válečného období. Prostřednictvím jejich výpovědí se naše
pozornost zaměří na otázky, které jsou klíčové i pro dnešní společnost - nacionalismus a lidská odvaha.
Příběh Anny Frankové je pro výstavu stěžejní, ale představeni jsou i další
lidé. Jejich zážitky a příběhy vždy uvozují věcnější informace. Historie zde
dostává prostřednictvím autentických příběhů lidskou dimenzi. Jestliže
historická fakta a události získávají při identifikaci s určitou osobou a jejími zážitky a pocity lidskou dimenzi, je snazší je pochopit.
A to byl hlavní důvod, proč jsem chtěla, aby naši žáci tuto výstavu zhlédli.
Přípravu jsme nepodcenili. V hodinách literatury, dějepisu i rodinné a občanské výchovy jsme se věnovali nejen tématu nacismu, holocaustu, ale
i samotnému příběhu Anny Frankové. Vypracovali jsme pro žáky pracovní
listy, které jim měly pomoci se na výstavě snáze orientovat.
Výstavu postupně navštívili žáci celého druhého stupně. Své poznatky,
získané informace a dojmy pak následně zpracovávali v různých dalších

pracích, samozřejmě věkově přizpůsobených.
Nesmírně mě potěšilo, že v mnoha třídách žáci na téma reagovali velmi vyspěle, dokázali sami pojmenovat cíle a poselství této výstavy.
Domnívám se totiž, že poslední dobou je téma holocaustu (či například
téma Mnichova a zabrání československého pohraničí) v rozličných médiích poněkud odsouváno do pozadí ve prospěch momentálně velmi módního upozorňování na některá extrémní chování během poválečného odsunu
německého obyvatelstva z Československa, což pak vede k tomu, že naše
mládež získává velmi jednostranný pohled na minulé události. V historii
bychom totiž nikdy neměli sklouznout k tomu, že budeme ukazovat pouze
jednu stranu mince a opomíjet či dokonce zamlčovat to ostatní, neboť vždy
bude platit princip kauzality, tedy příčiny a následku.
A proto nezapomínejme na žádnou část našich dějin, neboť jen tak se našim dětem dostane co nejvíce objektivních informací, tedy pokud historie
vůbec může být objektivní.
Na závěr bych ráda uvedla několik úryvků z prací našich žáků, které jsou
reakcí na zhlédnutí této výstavy.
...celý příběh mě velmi zaujal, hlavně po výstavě, a dovedl mě k tomu, že jsem
se musela podívat na filmové zpracování. (Eliška)
Ano, tato výstava může lidi oslovit v tom, jak vypadá válka, jaká to byla
hrůza, aby už podobné věci nikdy neopakovaly. (Linda)
Díky té výstavě si alespoň trochu můžeme představit, co ti lidé od nacistů museli prožívat za ponížení jen kvůli tomu, že byli Židé. (Tereza)
Mě příběh rozhodně oslovil. Mám v plánu si ho přečíst. Tyhle výstavy mají
smysl. (Eliška)
Myslím, že je to užitečné kvůli tomu, aby lidé věděli, co někteří museli během
války zažívat, abychom si uvědomili, jaký my máme dobrý život. (Jindra)
Téma mě oslovilo, knihu jsem si objednala. (Natálka)
Děkujeme IC Šluknov za umožnění návštěvy této výstavy pro naše žáky
zdarma (mohli ji tak zhlédnout opravdu všichni žáci druhého stupně) a za
vstřícné jednání při dohodě termínů.
Text a foto: Mgr. Alena Müllerová

Duha: Vytvořit vajíčko dle fantazie nám dalo zabrat
Dne 8. 3. jsme se zúčastnili soutěže Duha ve Velkém Šenově. Jelo
nás sedm. Podle zadání jsme určili jednoho z nás na výrobu zajíce
z keramiky a druhého na dokreslení
ustřiženého obrázku. Vybrali jsme
Leonku Lebedovou na kreslení
a Vikču Kirchnerovou na výrobu
keramického zajíce. A naše volba
byla výborná, protože obě holky
odvedly skvělou práci. Ostatní sou-

těžili v poznávání lidových písní
a českých zpěvaček, také jsme si vyzkoušeli doplňování textu českých
písní z pohádek. Vytvořit vajíčko
dle vlastní fantazie nám dalo docela
zabrat, ale nakonec se nám to podařilo. Po splnění všech zadaných
disciplín jsme všichni nedočkavě
čekali na umístění. Většina z nás
se smířila s pátým místem, ale my
jsme nebyli pátí, byli jsme druzí.

Bylo to velmi hezké překvapení.
Dostali jsme diplom a spoustu sladkostí. Duha byla fajn a při zpáteční
cestě jsme si užili i spoustu legrace.
Soutěžící: Leona Lebedová (6. A),
Natálie Szöllösi, Simona Uchytilová (6. B), Veronika Kirchnerová, Viktorie Kirchnerová, Roman
Hochman, Dominika Burdová (7.
B).
Text: Veronika Kirchnerová
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Upozorňujeme na ledvinová onemocnění
Světový den ledvin 2018 upozorňuje na typicky ženská rizika ledvinového
onemocnění. Specifikem závislým na pohlaví jsou především záněty močového měchýře, tzv. cystitidy, kterými ženy trpí mnohem častěji než muži.
V roce 2016 například onemocnělo cystitidami podle údajů VZP takřka
400 tisíc pacientů, z toho 26 % mužů a téměř 74 % žen. Opakované cystitidy přitom mohou vést až k chronickému zánětu ledvin. V 10–15 % případů
jsou tyto záněty dokonce zodpovědné za trvalé selhání ledvin a vedou k následné dialýze nebo transplantaci.
NEJVYŠŠÍ VÝSKYT UROINFEKCÍ JE U ŽEN
V REPRODUKČNÍM VĚKU A U GRAVIDNÍCH
V roce 2016 onemocnělo akutní nebo nespecifikovanou cystitidou dohromady 99 520 mužů a 285 216 žen z řad klientů VZP. Z celkového počtu
384 736 takto nemocných lidí připadá 25,86 % na muže a 74,14 % na ženy.
Nejčastějšími původci těchto infekcí jsou přitom baktérie, z toho až v 75 %
Escherichia coli vyskytující se běžně ve střevní mikrofloře. Onemocnění
sužuje muže i ženy všech věkových kategorií. Ženy gravidní však v tomto ohledu vyžadují zvláštní pozornost. „U těhotných žen jsou uroinfekce
nejčastějším zánětem. Oproti zbylé populaci žen se u nich vyskytují dvakrát
častěji. Pokud je gravidní žena pacientkou naší nefrologické poradny, vyšetřujeme ji preventivně třikrát častěji než obvykle. Kromě cystitidy bývají
ženy v těhotenství postihovány také asymtomatickou bakteriurií, která bývá
jednou z příčin předčasného porodu, nižší porodní hmotnosti, anémie nebo
hypertezne matky,“ ilustruje problematiku vedoucí lékař Dialyzační střediska B. Braun Avitum Teplice MUDr. Petr Hartl. Navíc je předepsání antibiotik těhotné ženě poměrně problematické, obzvláště v prvním trimestru.
„Nedostatečně informované o vlivu antibiotik bývají mnohdy i kojící ženy.
Za určitých okolností může být použití antibiotik proti zánětům močových
cest dokonce velmi žádoucí, ale maminky od lékařů nedostanou relevantní
informace. Zbytečně tak léčbu nezahájí nebo raději přestanou kojit. Dá se to
přitom řešit,“ dodává MUDr. Hartl.
CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN
JE 8. NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU ÚMRTÍ U ŽEN
Světový den ledvin 2018 se zároveň solidarizuje se ženami ze zemí, kde je
jim zdravotní péče oproti mužům fakticky hůře dostupná, a to jak v oblastech nefrologické péče, tak i v transplantační praxi. Chronické onemocnění ledvin postihuje na celém světě přibližně 195 milionů žen. V důsledku
této nemoci umírá každoročně téměř 600 000 žen. Chronické onemocnění
ledvin je tak celosvětově 8. nejčastější příčnou úmrtí u žen. Může se však
rozvinout i u mužů, u kterých je předpoklad 12 %, oproti ženám, kde je
14 %. Dialýzou nebo transplantací je však léčeno méně žen než mužů. Světový den ledvin akcentuje každoročně minimálně jeden z aspektů, který se
na rozvoji chronického ledvinového onemocnění podílí. Ve většině zemí se
choroba týká více než desetiny populace. Rizikovou skupinou jsou například kuřáci nebo lidé obézní. U pacientů s diabetem a kardiovaskulárními
chorobami se chronické onemocnění ledvin vyskytuje v 50 % a více případech. Také platí, že výskyt onemocnění se zvyšuje s přibývajícím věkem.
U osob starších 60 let je podíl nemocných již 20 % a v 70 letech a více pak
35 %. Nicméně většina nemocných zjistí, že má vážně poškozené ledviny
často velmi pozdě, nezřídka při jejich terminálním selhání. Nemocné ledviny totiž nevarují většinou předem bolestí. O to více je zde důležité všeobecné povědomí o problematice. „Problematika ledvinových onemocnění by si
u nás i ve světě zasloužila více pozornosti, alespoň tolik co rakovina nebo kardiologie. Ohledně specifik chronických onemocnění ledvin u žen, ke kterým
patří například lupusová nefritida, tu jde zejména o možnost a perspektivu
těhotenství navzdory nemoci,“ říká přednosta Kliniky nefrologie Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof.
MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA.
PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ JE BEZBOLESTNÉ A TRVÁ 10 MINUT
Vyšetření trvá zhruba 10 minut a lékaři mimo vzorku moči a kapičky krve
s pacientem proberou rizikové faktory. Chronické ledvinové onemocnění
patří mezi ta komplexní a je v přímém vztahu s civilizačními onemocněními jako je vysoký krevní tlak, cukrovka II. typu nebo ateroskleróza. Ty se na
ledvinové nedostatečnosti významně podílejí nebo jsou její příčinou. Právě
tyto nemoci jsou však dobře ovlivnitelné zdravou životosprávou. Tedy nekouřit, vyvarovat se nadváhy, mít trochu pohybu, kvalitně jíst a pít a dodržovat pitný režim, kdy voda je nejlepším nápojem.
Tomáš Carba, mediální zástupce, +420- 602 315 015, tomas.carba@jdc.cz

Manželství uzavřeli
Vojtěch Sivák a Romana Horváthová
Binh Mai a Thi Thu Dung Nguyen

Přivítali jsme
Nikolase Steklého
Románka Poláka
Amy Kotlárovou
Terezku Mrkvičkovou
Sofinku Komárkovou
Damiánka Nastoupila

Srdečné blahopřání
70 let
pp. Mareš Jan
Křížová Věra
Havlíčková Krista
Hruškovcová Miluše
Baginová Božena
75 let
pan Vajnar František
85 let
pp. Synovcová Miroslava
Petroušková Irena
87 let
pp. Bučková Ludmila
Neckář Josef
89 let
pan Rejman Miroslav
90 let
paní Navrátilová Gizela

POZVÁNKA
Skiclub Sohland
a firma Jokey Plastik s. r. o.
i v tomto roce
zvou všechny zájemce
na JARNÍ POCHOD
A PROCHÁZKU S HAJNÝM
v neděli 6. května 2018.
Sraz: Ski-areal Sohland-Tännichtschanze
Start na 10 a 15 km pochod ve
13.30 hodin
Start na vycházku s hajným ve
13.15 hodin
Zápisné: 1 Euro
Po návratu je pro účastníky
připravené občerstvení.
Občanský průkaz s sebou.

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Rozloučili
jsme se s
panem Miloslavem Kroupou

Vzpomínky
Dne 18. dubna
2018
uplynou
dva smutné roky,
co nás opustila
manželka, maminka, babička
a
prababička
paní Ludmila Kašparová. Se
smutkem v srdci stále vzpomínají
manžel Jaroslav, synové Jaroslav
a Vladislav a dcera Danuše s rodinami. Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 21. 4. 2018 to
budou 3 smutné
roky od smrti naší
milované babičky
a prababičky paní
Jany Martincové.
Vzpomínají vnučka Jana s rodinou.
I nadále zůstáváš v srdci s námi.

Dne 21. 4. 2003 nás navždy opustil
pan Miloš Skácel.
Nikdy nezapomeneme na pondělí
velikonoční, kdy jsi od nás tak
náhle odešel.
Ty jsi byl ten nejlepší brácha pod
sluncem, naším ochráncem i
vrbou. Díky bráško. Chybíš nám,
Košilko!
Vzpomínají sestry Alena a Jarmila.

Dne 25. 4. 2018
tomu budou 3
roky, co nás navždy opustil pan
Jaroslav Kadlec.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami a vnoučata.
Nikdy nezapomeneme.

Informace z kroniky Jiřího Vlčka
Již více než 70 let žijeme v míru. Není to samozřejmost a měli bychom za
to být vděčni a vážit si toho. A právě poválečná léta od roku 1945 do roku
1970 bychom těm dříve narozeným chtěli připomenout a těm mladším
přiblížit prostřednictvím „Jiřího Vlčka kroniky města Šluknova“ doplněné
zápisy ze školní kroniky. Bude vycházet od měsíce května 2018 ve Šluknovských novinách na pokračování.
Helga Hošková
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ZE ŽIVOTA NEJMENŠÍCH
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Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li, i nadělat
noce, tak jsme si připomněli jejich základní význam, plnili jsme zajíčkovy
úkoly, hledali jsme velikonoční symboly v pohádkách, písničkách i říkadlech. Čekání jsme si zpestřili i odpolednem stráveným společně s rodiči,
na kterém jsme si zasoutěžili a vyrobili velikonoční dekoraci. Dalším zpestřením byly naše návštěvy v základní škole i ve speciální praktické škole.
Obě návštěvy se také nesly ve velikonočním duchu. Dokonce jsme si upletli

A to je pravda, protože i my jsme měli možnost začátkem března postavit
na naší zahradě poslední sněhuláky letošní zimy. Vydrželi sice jen do druhého dne, ale moc se nám povedli. Se sněhuláky jsme se rozloučili a vydali

i pomlázky a teď už nám jen zbývá vyzkoušet je v praxi. V říši obrů jsme
dostali za úkol vyrobit hmyzí domeček, který jsme nestihli, ale příští měsíc
již určitě bude hotový a budeme v něm moci přivítat nové obyvatele.

jsme se spolu s Kašpárkem poznávat naše město. Porovnávali jsme fotografie z minulých časů s těmi současnými i s realitou, seznámili jsme se s
některými šluknovskými pověstmi i s historií našeho města a byli jsme moc
překvapení, jakými změnami Šluknov v průběhu několika století prošel.
A protože se přeci jen už těšíme na jaro, tak jsme zimu zahnali a seznámili
jsme se s prvními jarními květinkami. Na dveře nám pomalu ťukají Veliko-

Text a foto: Hana Princová
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Aktivita v Karlově údolí zaujala Obnova křížku pod Jitrovníkem
Jednu z nominací na výroční cenu Oblastní akademie přátel umění na
Šluknovsku také získali Ema a Martin Bilinski (na snímku Martin Bilinski první zprava). Oceněn tak byl jejich zájem, optimismus a elán při zajišťování návratu společenského a rekreačního života do areálu Karlova údolí

u Šluknova.
Na březnovém Maškarním bálu Tolštejnského panství pak certifikát o veřejné nominaci na tuto cenu také převzali: Rumburský řezbář Jiří Cobl za
obnovu a uchovávání tradic umělecké řezbářské tvorby a jedinečnost regionálně situovaného mechanického Coblova Betlému, Jiří Stejskal (Jiřetín
pod Jedlovou) za fotografickou tvorbu a uměleckou dokumentaci místní
krajiny a za výtvarnou a grafickou práci pro popularizaci regionu a MUDr.
Markéta a Patrik Englerovi za osobní přínos rozvoji pěveckého a hudebního umění na Šluknovsku a popularizaci klasických děl regionálních autorů.
Za vytrvalost při třicetileté tradici programové nabídky akcí s folklorem
a uchovávání tradičních lidových zvyků v regionu převzaly členky krásnolipského folklorního souboru Lužičan z rukou tolštejnského pána, pana
Albrechta Berky z Dubé, hlavní cenu „Zlatou Múzu severu 2017“. Ke gratulaci všem oceněným přidáváme ještě přání mnoha úspěchů v jejich zajímavé a prospěšné činnosti!
Text: Martin Louka, foto: Roman Smita

Příběh jedné lavičky
Rádi bychom se s Vámi, čtenáři Šluknovských novin, podělili o jeden krásný příběh. Je to příběh jedné šluknovské lavičky. Lavičky, která má sloužit
k odpočinku nejen osoby, které byla darována, ale i všech ostatních Šluknováků či výletníků z okolí.
Příběh začíná jednoho, snad nedělního odpoledne, kdy pan Emil Doležal
při společném posezení u kávy slíbil své manželce, paní Ilonce, že pro ni
nechá zhotovit lavičku, a tu pak umístí na takové místo, odkud je ten nejkrásnější výhled na Šluknov.
Svůj slib skutečně splnil a po dohodě s panem Houdkem, kterému patří
pozemek, kde se ona vyhlídka nachází, byla lavička instalována.
A slouží tu nejen paní Doležalové, ale všem, kteří si chtějí odpočinout či se
pokochat pohledem na naše malebné městečko.
No není to krásný a romantický příběh? Která z nás by si nepřála dostat
takový dárek? Je vidět, že galantní a rytířští muži ještě stále existují.
Děkujeme panu Emilu Doležalovi za jeho počin vedoucí ke zkrášlení našeho města a Vy, milí čtenáři, můžete při svých nedělních vycházkách zkusit
objevit, kde se ta nejkrásnější vyhlídka nachází. A až si posedíte na oné lavičce, bude to teď už určitě úplně jiné posezení.
Protože teď už víte, že to není jen tak obyčejná lavička, ale lavička s příběhem.
Emília Procházková

U autobusové zastávky pod Jitrovníkem v Království byl odvezen kříž pro
kompletní obnovu. Jedná se o akci spolufinancovanou Ministerstvem zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.
Jedná se o velmi hezký a dochovaný železný kříž, se žulovým soklem a dvěma předstupni, které jsme ani nemohli zaznamenat, neboť navyšováním
úrovně komunikace byly skoro o metr utopené v zemi. Na obnově kříže
se budou spolupodílet Technické služby Šluknov, spol. s r. o. v rámci terénních a základových prací, BcA. Jan Fedorčák – kamenické práce, Josef
Skuhravý – kovářské práce a Michal Janovský, DiS. – zhotovení a výmalba
siluet.

Práce by měly být dokončeny do konce července letošního roku.
Michal Bušek, ORŽP MěÚ Šluknov

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 14. 5. 2018
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY
• domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor,
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individuální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
cena včetně DPH 439 Kč (platba hotově při odběru)
• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod.
krácený rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 1 186 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
úplný rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 9 884 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)

objednávky do 9. 5. 2018:
Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního
prostředí
Království 10, 407 77 Šluknov
tel. č. 412 315 315
e-mail: nanakova@ mesto-sluknov.cz

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: laboratore@aquatest.cz
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V Lužické nemocnici Rumburk operují i šedý zákal
Šedý zákal (katarakta) je ve většině
případů fyziologický proces stárnutí čočky, kdy dochází k zakalování
čočky. Pacient tyto změny může
vnímat jako rozmlžené vidění do
dálky či do blízka, dvojité vidění či
snížení jasu barev. Pokud šedý zákal postoupil natolik, že jej nelze
uspokojivě dokorigovat brýlemi
a pacient potíže subjektivně pociťuje, je vhodné pomýšlet na operační
řešení.
Před operací šedého zákalu pacienta u nás v ambulanci vyšetříme
a zhodnotíme, zda celkový oční
nález je vhodný k výkonu a na kolik
změny ostatních očních struktur

ovlivní výslednou zrakovou ostrost.
Pacienta poučíme o předoperační
přípravě a nutnosti dodržovat pooperační léčebný režim, aby výsledek
operace byl co nejpříznivější.
Výkon pacient podstupuje ambulantně na operačním sále za aseptických podmínek v lokální (místní)
anestezii. Operace provádí zkušený
externí lékař z Prahy. Samotná operace při nekomplikovaném průběhu trvá 10 až 15 minut. Po nakapání
znecitlivujících kapek operatér odsaje zkalené čočkové hmoty pomocí speciální kanyly a do čočkového
vaku implantuje čočku umělou,
která v oku zůstává již trvale. Po vý-

Policie ČR Šluknov - č. tel.: 412 386 333, 974 432 751, 158,
e-mail: krpulk.uo.dc.oo.sluknov@pcr.cz

konu je oko sterilně zakryto. Druhý
den po výkonu je pacient pozván na
kontrolní vyšetření, další kontroly
jsou již plánovány dle pooperačního stavu. Doba event. pracovní neschopnosti je 2 až 4 týdny.
Vzhledem k náročnosti koordinace běžné ambulance a operantů
nejsme schopni zajistit i péči pro
pacienty, kteří jsou operováni na
jiných pracovištích bez našeho doporučení.
Z důvodu možných komplikací
operaci na obou očích současně neprovádíme.
MUDr. A. Makovská, Lužická
nemocnice a poliklinika, a.s.
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Pozor změna
V měsíci březnu došlo k přemístění kontejneru na textil, který byl
u bývalého Divadla mladých (pod
Tescem). Nově byl postaven na
parkoviště u pizzerie. Důvodem
bylo jeho neustálé poškozování
a rabování. Firma Dimatex, která
kontejnery na textil vlastní a obsluhuje, vykázala za loňský rok náklady na opravy jen tohoto kontejneru
na 14 000 Kč. Doufáme, že na novém místě bude kontejner více pod
dohledem. Jedná se o bezplatnou
službu všem občanům města Šluknova a bylo by opravdu škoda, kdyby kontejnery měly z města zmizet.
Božena Naňáková

Městská policie Šluknov - č. tel.: 412 315 310, 602 881 677, 156
e-mail: vyskocil@mesto-sluknov.cz
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Stěhování, úklid, autodoprava

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

RYCHLÉ PENÍZE
PRO ZAMĚSTNANÉ, OSVČ,
RODIČE NA MATEŘSKÉ
DOVOLENÉ, DŮCHODCE
NOVÁKOVÁ IVANA
602 420 366

Společnost
ELEKTRO MENZEL GmbH
sídlící v Sohlandu hledá kolegy na pozici Elektrikář.
Podmínky:
• řidičský průkaz skupiny B
• platná vyhl. 50/
• praxe v oboru
• alespoň částečná znalost NJ
Výhody:
• pracovní smlouva
• finanční ohodnocení
• profesionální přístup
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis v NJ, případně v ČJ.
Možnost komunikovat v češtině na elektro.menzel.cz@
gmail.com
mail: info@elektro-menzel.de

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 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.
 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 ve Šluknově u kotelny. Č. mob. 606 336 766.
 Pomoc s vyřizováním dětských přídavků a s podáváním daňového prohlášení (termín do konce května) pro Čechy pracující v Německu. Tel. 777 758 000.
 KOUPÍM Škoda Erko - Rapid, Simson, Jawa - ČZ, Babeta, Pařez, Jaweta, Pionýr a jiné, 736 741 967.
 Od června 2018 bude k dispozici nebytový prostor využitelný na kancelář nebo ordinaci v přízemí budovy v ulici T. G. Masaryka. Dotazy na mob. 777 888 302.

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY
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Město Šluknov přijme strážníka
Město Šluknov – Městská policie Šluknov, zastoupené Mgr. Evou Džumanovou, starostkou města, přijme zaměstnance na pracovní pozici strážník
městské policie.
Pravděpodobný nástup: 1. 6. 2018
Platová třída: 7
Místo výkonu práce: katastrální území města Šluknov
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
Stručné vymezení pracovní náplně:
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ochrana bezpečnosti osob a majetku, dohled nad dodržováním občanského soužití, přispívání k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Požadavky na uchazeče dle zákona o obecní polici:
a) bezúhonnost,
b) spolehlivost,
c) věk min. 21 let,
d) zdravotní způsobilost,
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou,
f) státní občanství ČR .
Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního
vztahu s městem Šluknov se z uchazeče stává čekatel. Ten po dobu několika prvních měsíců prodělá edukaci a výcvik ve všech oblastech, které bude
pro výkon práce strážníka potřebovat. Čekatel absolvuje několikatýdenní
vzdělávací program ve školícím zařízení mimo město Šluknov. Dále pak
čekatel absolvuje zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR, kdy v případě úspěšně vykonané zkoušky mu je vydáno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Teprve poté se stává strážníkem MP.
Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení, popř. titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- telefonní kontakt,
- informaci o splnění výše uvedených požadavků,
- datum a podpis zájemce.
Žádosti vč. strukturovaného životopisu v elektronické podobě je možné zaslat na e-mail: vyskocil@mesto-sluknov.cz, popř. v tištěné formě do
podatelny Městského úřadu Šluknov, v současnosti dočasně přemístěné
v Království č. p. 10 Šluknov (městská ubytovna), a to nejpozději do 25. 4.
2018.
Město Šluknov si vyhrazuje možnost tuto poptávku bez uvedení důvodu
kdykoli zrušit.

STRANA 19

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všech barev a slepičky
Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 15 – 20 týdnů. Cena 159 - 195 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:

14. dubna, 12. května a 9. června
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin
………………………………………………………………
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.

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

STRANA 20

PLACENÁ INZERCE
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Zednické práce

- podřezávání domů
- stavby a rekonstrukce komínů
- fasády a zateplování domů
- obklady a dlažby
- malířské práce
- kamenické práce
- sádrokartonářské práce
- JÁDROVÉ VRTÁNÍ
(10mm-500mm)
Adrian Ucrainschi, tel. 774 186 101, a.ukrajinsky@seznam.cz
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