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Další slavnosti jsou již za námi, byly úspěšné nejen díky počasí, ale hlavně díky skvěle sestavenému dvoudennímu programu, v němž nechyběly ani známé kapely, rytíři, ale opět nás též bavili naši šluknovští účinkující. Více na str. 8 a fotogalerie na str. 10 a 11.
Foto: Jiří Fišer

Změny ve vydávání pasů Víte, za co a za koho platíte?
ve zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
- v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
- do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
- u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
- v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
- u Ministerstva vnitra.
Pokračování na str. 2

Za poslední rok se ve Šluknově
značně zvýšil výskyt nepovolených
skládek. Je to s podivem, neboť
šluknovští i rekreanti, kteří mají na
území města svou chatu nebo chalupu, mohou objemný, nebezpečný
i elektroodpad odkládat „zdarma“, respektive v rámci poplatku,
do sběrného dvora v Technických
službách v Císařském. Vždyť do
sběrného dvora je to blíž a po lepších cestách než do lesa.
Dá se tedy předpokládat, že původcem takové skládky je obyvatel jiné-

ho města, kde tuto službu zdarma
neposkytují. Nepovolené skládky
však vznikají také v centru města.
U kontejnerů nebo u cest.
Je samozřejmé, že za likvidaci
skládky město zaplatí mnohem více
peněz, než když odpad skončí přímo ve sběrném dvoře. Do nákladů
na likvidaci je nutné započítat také
náklady za nakládku a dopravu, a to
také něco stojí.
Málokdo si však uvědomí, že tyto
náklady jsou součástí všech náPokračování na str. 5

Rozbor veřejných studní: Kávu si můžete uvařit i z vody z kašny
Čtrnáctého května 2018 proběhl
ve Šluknově odběr vod ze zdrojů
pitné vody pro jejich rozbor. Občané měli možnost přihlásit se a zjistit kvalitu vody z domovních studní. Také město Šluknov nechává
pravidelně každý rok provádět rozbor u veřejných studní a také nárazově u studánek a kašny v ul. Dr.
E. Beneše. U kašny jsou neustále
vidět občané, kteří si vodu čerpají
do barelů a kanystrů s tím, že z této

vody je nejlepší káva. Ano, voda
do této kašny přitéká podzemním
vedením ze studní pod vrchem
Hrazený. Jedná se tedy o vodu neupravenou. Otázkou je, zda je tato
voda opravdu nezávadná a pitná.
Z tohoto důvodu město Šluknov
nechalo vodu otestovat. Z rozborů
vyplynulo, že až na jeden ukazatel
výsledky dopadly přímo skvěle.
Voda však obsahuje minimální
množství koliformních bakterií.

Konkrétně 1. Nelze tedy tuto vodu
považovat za vodu kojeneckou,
avšak po převaření opravdu získáte skvělou kávu.
Také z ostatních veřejných studní
byly odebrány vzorky a výsledky
jsou následující:
Ve studni v Rožanech, která se nachází na cyklostezce mezi restaurací Rožanka a restaurací Starý mlýn,
tentokrát dopadl rozbor nad očekávání skvěle. Nevyhovoval pouze po-

čet kolonií při teplotě 22°C. Jejich
počet je ovlivněn teplotou a vlhkostí vzduchu, tlakem apod. Tento stav
nelze ovlivnit a je střídavý. Ostatní
ukazatele vyhovují předepsaným
limitům.
Také výsledky u studny na Královce nedopadly nejhůře. Až na velmi
malé množství koliformních bakterií ostatní hodnoty vyhovují stanoveným normám. Pro dospělého
Pokračování na str. 2
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Změny ve vydávání pasů ve zkrácených lhůtách
Pokračování ze str. 1
Občan může při podání žádosti
o vydání cestovního pasu zadat
své telefonní číslo nebo e-mail a na
uvedený kontakt mu bude zaslána
informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas
vydaný v pracovních dnech do 24
hodin pouze u Ministerstva vnitra
(adresa: Na Pankráci 72, Praha 4
- metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností či
úřadu městské části Praha 1 až 22,
u kterého podal žádost o jeho vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde
žádost podal. Pokud podal žádost
u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností či úřadu městské části
Praha 1 až 22 a převezme cestovní
pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí
první část správního poplatku při

podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ OD 1. ČERVENCE 2018
Všechny občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání
správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
- občan se může sám rozhodnout,
zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později);
aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic)
– zadání není povinné,
- aktivovaný čip umožní využívání
občanského průkazu při vzdálené
autentizaci držitele a k přístupu
k identifikačním údajům držitele,
- dosavadní občanské průkazy bez
čipu zůstávají v platnosti (nebude
prováděna hromadná výměna dokladů),
- občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze
z důvodu voleb,
- lhůta pro vydání občanského prů-

kazu zůstává 30 dnů, bude však
umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších
lhůtách, a to v pracovních dnech
do 24 hodin nebo do 5 pracovních
dnů,
- občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní
úřady obcí s rozšířenou působností (v hl. m. Praze úřady městských
částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
- občan může při podání žádosti
o vydání občanského průkazu zadat
své telefonní číslo nebo e-mail a na
uvedený kontakt mu bude zaslána
informace o možnosti převzetí dokladu,
- převzít občanský průkaz vydávaný
v pracovních dnech do 24 hodin lze
pouze u Ministerstva vnitra.
Vydání občanského průkazu v
pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo
u Ministerstva vnitra.
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra.
Vydání občanského průkazu do 5

Rozbor veřejných studní: Kávu si můžete uvařit i z vody z kašny
Pokračování ze str. 1
člověka se jedná o zanedbatelné
množství, avšak vodu nelze užívat
jako vodu kojeneckou. Vhodné je
vodu, obzvlášť pro děti, převařit.
Ani po několika úpravách se nedaří zajistit vyhovující vodu ve studni
v Království u č. p. 408. Zde naměřené parametry silně nevyhovují
normám a vodu nelze považovat
za pitnou. Množství koliformních
bakterií a také počty kolonií naměřené při teplotě 22°C jsou nepočitatelné. Tato špatná kvalita vody je
dlouhodobá i přes opravy a čištění
studny. Lze se jen dohadovat, co je
příčinou této změny, neboť kdysi
v minulosti voda z této studny byla
nejkvalitnější ve městě.

Tradičně nejhůře dopadly rozbory
ze studny v Kunraticích. Důvod je
naprosto jasný. Z této studny téměř
nedochází k odběrům vody a tak
se bakterie množí. Ani desinfekcí
studny nedošlo k jejich zneškodnění. Vodu rozhodně nelze považovat za pitnou.
V uplynulém roce vybudovali studenti Střední lesnické školy ve
Šluknově přístřešek pro studánku
u bývalého vojenského prostoru
směrem od Černého rybníku k Jiříkovu. Pro zajímavost jsme nechali
udělat rozbor vody také z této studánky. Zde byla překročena limitní
hodnota koliformních bakterií o 34
jednotek. Nejedná se o množství
nebezpečné, ale také nelze tuto

vodu považovat za kojeneckou.
V ostatních ukazatelích a mikrobiologických požadavcích voda z této
studánky vyhovuje.
Koliformní bakterie se vyskytují přirozeně v životním prostředí,
např. v půdě, vodě, ne jen ve střevním traktu člověka a zvířat. V takto
malém množství obvykle nezpůsobují žádné zdravotní potíže, ale riziko tu vždy je (náchylnější jsou děti
a imunosupresivní lidé). Voda se
dá konzumovat po převaření nebo
chemické dezinfekci. Voda sice
podle vyhlášky nevyhovuje v tomto
parametru, ale neznamená to, že se
nedá pít, ovšem s malým zanedbatelným rizikem.
Božena Naňáková

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY OD ČEZ
V poslední době se stále častěji setkáváme s případy, kdy se někteří jedinci vydávají za
naše zaměstnance a lstivým způsobem naše klienty obelhávají s cílem získat vlastní
prospěch.
Jako distributor elektrické energie nevybíráme žádnou hotovost, nepotřebujeme od
klientů na místě předkládat žádné doklady. Do objektu či na nemovitosti vstupují naši
zaměstnanci jen k účelům definovaných v energetickém zákoně např. z důvodu oprav
a revize našeho zařízení, odečtu elektroměrů apod.
Naši zaměstnanci u sebe vždy mají služební průkaz s fotografií a jeho identitu lze
ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860.

pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo
u Ministerstva vnitra.
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra.
Vydání občanského průkazu do
30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) (nelze
žádat u Ministerstva vnitra).
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti
za správní poplatek 100 Kč (nelze
přebírat u Ministerstva vnitra).
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana
mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů –
300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních
dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana
staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů –
500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních
dnech – 1 000 Kč.
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu
u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá
se část správního poplatku u ORP
a část správního poplatku u MV.
Odbor správních činností MV

Město Šluknov nabízí
k pronájmu prostory restaurace Club v Domě
kultury na náměstí Míru
ve Šluknově.
Nabídky lze podat do podatelny MěÚ.
Bližší informace získáte
na www.mesto-sluknov.cz
nebo na tel.: 412 315 326.
(red)
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Vážení a milí spoluobčané,
začaly prázdniny, ze kterých se nejvíce těší děti, mnohé z nás čeká zasloužená dovolená, kdy se budeme moci věnovat rodině, sobě a svým zálibám,
odpočinout si, poznat nové kraje nebo země. A při volných chvílích si můžete přečíst kromě oblíbené knížky třeba i Šluknovské noviny a dozvědět
se, co se ve městě událo.
Pocit bezpečí ve Šluknově
Před třemi měsíci proběhlo ve Šluknově dotazníkové šetření na téma pocit
bezpečí. K tomuto šetření jsme přistoupili na základě zkušeností z předešlých let i nedávné minulosti, kdy se i našemu městu nevyhnuly problémy
spojené s výskytem drobné kriminality, opakujících se problémů v soužití
a dalších negativních jevů vyskytujících se zejména v místě a okolí sociálně
vyloučených lokalit. Z nichž dominuje zejména lokalita sídliště. Pravidelně
organizuji koordinační schůzky ve Šluknově za účasti vedení Krajského
úřadu Ústeckého kraje, vedení krajské Policie ČR, Úřadu práce, OSPOD,
Městské policie Šluknov, manažerky prevence kriminality Šluknov, a společně se věnujeme bezpečnostní situaci ve městě. Pravidelně se též schází zástupci neziskových organizací a předávají si zkušenosti a informace
z terénu a domlouvají se na spolupráci tak, aby byla efektivní a v terénu se
nedublovala. Vzhledem ke skutečnosti, že migrace sociálně slabých rodin
stále přetrvává a s nějakou zásadní změnou nelze počítat, považujeme za
nutné se této problematice věnovat stále. A máme-li dosáhnout nějakého
úspěchu, je spolupráce všech složek nezbytná. V našem případě musím
konstatovat, že se nám vzájemná a efektivní spolupráce opravdu daří, víme
o sobě, víme, kam se v případě potřeby obrátit. Je pochopitelné, že pro občany je v dnešní době pocit bezpečí velmi důležitý a ovlivňuje i kvalitu života a spokojenost v místě bydliště. I na mne osobně se řada z Vás obrací
s obavami před potencionálními problémy v oblasti kriminality a soužití
s určitými skupinami lidí. A právě proto jsme oslovili Vás, veřejnost, abyste
se zapojili do vyplnění dotazníku v elektronické nebo tištěné podobě, abychom získali pohled na to, jak vnímáte tento pocit ve svém městě. A pak
také jaká doporučení z tohoto dotazníkového šetření vyplynou. Toto šetření provedla Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. Labem a bylo finančně podpořeno Ústeckým krajem. A nyní si Vás dovolím krátce informovat o výsledcích. Do šetření se zapojilo pouze 3,3 % občanů našeho města. Konkrétně
187 lidí. A to je velmi málo. Aby výsledky měly vypovídající hodnotu, bylo
by třeba, aby se zapojilo podstatně více občanů. Lze se tedy domnívat, že
pocit bezpečí není tím podstatným problémem, který naše občany trápí,
což by se dalo ve finále považovat za pozitivní. I tak výsledky ukázaly, že
nejproblémovější lokalitou je vnímáno jednoznačně sídliště, lidé by rádi
viděli více policistů v ulicích, více kamer, lepší osvětlení ve městě, a co bylo
zajímavé zjištění, že pocit bezpečí negativně ovlivňuje doprava a některé
křižovatky. Zejména ta u parku na Rumburské ulici. Jako problém také
občané vnímají nedostatečné možnosti pro trávení volného času pro mladistvé. Ze zjištěných informací vyplynula doporučující opatření. Celkovým
výsledkem odpovědí 3,3 % obyvatel je skutečnost, že se zde většina cítí
bezpečně a lze naše město vnímat jako bezpečné místo pro život. Již nyní
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mohu konstatovat, že letos byly instalovány další dva kamerové body
- na náměstí a na sídlišti. V průběhu podzimu dojde k výměně 60 %
lamp veřejného osvětlení za lampy
nejvyšší kvality, které jsou v současnosti na trhu, což bude mít určitě
vliv na celkovou úroveň osvětlení.
Bude zpracován návrh na další rozšíření veřejného osvětlení zejména
na periferii města. A křižovatka na
Rumburské ul. u parku? Komunikace je v majetku Ústeckého kraje,
nicméně vstoupíme s ním do jednání o možnostech úpravy této křižovatky.
Výsledky dotazníkového šetření jsou k dispozici na webových stránkách
města. Děkuji tímto všem, kteří věnovali chvilku svého času a zapojili se
do tohoto průzkumu.
Hřbitov v Království se stane majetkem města
V předešlých letech se na radnici opakovaně obraceli občané Království
se žádostmi o nejrůznější opravy a údržbu na hřbitově v Království. Město
provádělo pouze základní údržbu. Vzhledem ke skutečnosti, že hřbitov byl
v majetku Římskokatolické církve, nebylo možné investovat do rozsáhlejších oprav či rekonstrukce finanční prostředky z rozpočtu města. Pochopitelně si všichni uvědomujeme nedobrý technický stav hřbitova i zeleně
a potřebu provedení oprav a úprav tak, aby se hřbitov stal důstojným místem pro zesnulé i pozůstalé. Jedinou možností bylo získat tento majetek
církve do vlastnictví města. A tak začala jednání s místním arciděkanem
P. Procházkou a biskupstvím v Litoměřicích. Jednání trvala rok a půl. Právní zástupci obou stran řešili podmínky darovací smlouvy tak, aby byly přijatelné pro obě strany. Poté Zastupitelstvo města Šluknov schválilo převod
hřbitova v Království do majetku města a darovací smlouvu. V současné
době dochází k podpisu smlouvy všemi třemi smluvními stranami – městem Šluknov, farností Šluknov a biskupstvím Litoměřickým. A pochopitelně posléze dojde k přepisu v katastru nemovitostí. Pak se stane hřbitov
skutečně majetkem města. A my budeme moci zahájit postupně práce na
obnově hřbitova. Jen si dovolím poznamenat, že práce budou naplánovány
do jednotlivých etap, stejně jako na hřbitově ve Šluknově, protože budou
jistě také finančně značně nákladné. V první řadě bude třeba důkladně
posoudit stav stromů a vážně poškozené stromy pokácet, aby pohyb na
hřbitově byl bezpečný. Tyto práce by se dle plánu provedly v období vegetačního klidu. Posléze by bylo nejvhodnější připravit ucelený projekt obnovy zeleně a využít na něj čerpání dotačních zdrojů. O dalších krocích Vás
budeme postupně informovat.
Milí spoluobčané, přeji Vám, ať je pro Vás měsíc červenec příjemným časem odpočinku, grilování, koupání a příjemných teplých večerů ve společnosti lidí, které máte rádi.
Eva Džumanová

Informujeme Vás: Nemocnice v Rumburku
Pro občany Šluknovského výběžku je zajišťována nemocniční lůžková péče
v Lužické nemocnici v Rumburku, která je akciovou společností ve vlastnictví města Rumburku. Jistě mnozí z Vás zaznamenali informace, zejména
v některých novinách, o problémech, které nemocnici provázejí. Její provoz
je nesmírně finančně náročný a město Rumburk jej vysokými částkami hradí
ze svého rozpočtu. Proto před téměř třemi lety vstoupil Rumburk do jednání
s Krajským úřadem Ústeckého kraje (KÚ ÚK) s nabídkou, aby KÚ nemocnici odkoupil. Na základě neshody týkajících se požadovaných podmínek nedošlo k dohodě a jednání v této věci bylo ukončeno. Město Rumburk vyhlásilo následně tendr, do kterého se přihlásila jediná firma Penta, která posléze
od zájmu nemocnici získat do svého vlastnictví ustoupila. V současné době je
situace ještě složitější, jak finanční, tak personální. Nedostatek lékařů a zdravotních sester je koneckonců velikým problémem v celé republice. Vedení
města Rumburku přehodnotilo celou situaci a mělo zájem obnovit jednání
s KÚ ÚK s tím, že ustoupilo od svých předchozích podmínek. Celou situaci
velmi citlivě vnímají i všechny starostky a starostové Šluknovského výběžku,
protože si velmi dobře uvědomují potřebu zachování akutní lůžkové interní
a chirurgické péče pro všechny obyvatele výběžku, jejichž počet čítá 55 tisíc.
V rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) vstoupili aktivně starostky

a starostové do jednání a oslovili vedení KÚ ÚK se žádostí, aby bylo obnoveno jednání s městem Rumburk ve věci zachování nemocnice v Rumburku
a možného převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní a. s. Aktivitu v této
oblasti vyvinulo i vedení města Varnsdorfu, které nabídlo KÚ prostory v bývalé nemocnici ve Varnsdorfu, kde navrhují zřízení tzv. jednodenní chirurgie.
Domníváme se, že toto není správný krok, který by řešil problém zachování
akutní interní a chirurgické lůžkové péče pro občany výběžku. Dne 25. června 2018 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva ÚK, kde s naší žádostí vystoupili dva kolegové starostové. Zastupitelstvo ÚK nedoporučilo Radě ÚK,
aby zahájila jednání s Rumburkem ve věci možného převodu nemocnice pod
Krajskou zdravotní a. s., dále Zastupitelstvo ÚK schválilo usnesení, že bude
celou situaci řešit s VZP. Co tedy dál? Oslovíme VZP se žádostí o schůzku
v co nejbližším termínu. Senátor pan Zbyněk Linhart oslovil ministra zdravotnictví se žádostí o pomoc a ministr ji přislíbil s tím, že je třeba tuto situaci
urychleně řešit. Nadále se budeme aktivně zajímat o vývoj situace týkající
se zajištění zdravotní péče na Šluknovsku a budeme neustále tlačit na VZP,
kraj a Ministerstvo zdravotnictví, aby byla zachována základní lékařská péče
v potřebném rozsahu.
Starostky a starostové Šluknovska
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Informace z kroniky Jiřího Vlčka: Co přinesl rok 1947
2. ledna 1947 byl pořízen soupis veškerého hospodářského zvířectva Dr. Nemény a jeho místo zaujímá Dr. Kašpar. Rada MNV projednává nás tímto výsledkem: 39 koní, 117 vepřů, 85 koz, 189 hovězího dobytka, vrh na stavbu nové nemocnice na Sluneční stráni.
5 ovcí, 671 slepic, 127 hus a kachen. Při MNV (místní národní výbor) bylo V srpnu byla otevřena hudební škola (dům čp. 298 stál na místě dnešního
zřízeno stavební oddělení s vedoucím s. Frolíkem, který měl za úkol po- parčíku proti lesnické škole) s ředitelem profesorem Kličkou.
starat se o zlepšení stavu obytných domů, které byly ve vlastnictví města. Počátky průmyslové výroby byly provázeny řadou nepříznivých jevů,
8. dubna byly do majetku města převedeny dva rybníky, které dostaly ryzí např. požárem ve skladě chemikálií textilní továrny správce Duchače. Načeská jména Bobří a Tichý. 15. dubna byly brigádnicky vysázeny stromy štěstí byl bez větších škod uhašen. Továrna v Královské ulici, kde se překolem cesty do Karlova údolí, kolem skládky popela a na zavážce váleč- chodně vyráběly i hračky, byla začleněna do n. p. Elektrosvit Brno (dnešní
ného protileteckého krytu před nemocnicí. Stromky byly vypěstovány ve Topos) a zavedena v ní výroba svítidel a regulačních odporů. Po třech letech
vlastní školce.
však bylo rozhodnuto o přestěhování výroby i se zapracovanými odborníky
15. a 16. dubna přijeli do Šluknova pracovníci pražského rozhlasu, aby a strojním zařízením do Nových Zámků na Slovensku. Do Šluknova byly
relací „Naše obce ve Dvouletce“, vysílané 19. dubna, pomohli při náboru naopak převezeny pekařské a řeznické stroje.
dalších dosídlenců.
Školní děti se zúčastňovaly sběru lesních semen, textilních odpadků, lahví
22. dubna zapálily jiskry z lokomotivy u vlakové zastávky Valdek lesní po- a zalesňovacích prací. Na pomoc Slezsku vybrali žáci mezi sebou 2 235 Kč
rost. 27. dubna byla v hotelu Beránek ustavena místní pobočka Českoslo- a tři bedny potravin a šatstva.
Městské organizaci Českoslovenvenských legionářů.
ského svazu mládeže byla po úpraJiž více než 70 let žijeme v míru. Není to samozřejmost a měli bychom
I v tomto roce se konala oslava
vách předána budova bývalého
za to být vděčni a vážit si toho. A právě poválečná léta od roku 1945
1. máje každou politickou stranou
Turnvereinu (budova čp. 531 v ulici
do roku 1970 bychom těm dříve narozeným chtěli připomenout a těm
zvlášť. KSČ odcházela v průvodu
Na Hrázi známá jako Divadlo mlamladším přiblížit prostřednictvím „Jiřího Vlčka kroniky města Šluknov čele se 12 vlajkonoši od budovy
dých).
va“ doplněné zápisy ze školní kroniky. Bude vycházet od měsíce května
„Starý soud“ v Císařském, následo16. června došlo ke zrušení správní2018 ve Šluknovských novinách na pokračování.
Helga Hošková
vána alegorickými vozy, uniformoho státního orgánu Místní správní
vanými složkami, vojskem a množstvím transparentů na Stalinovo náměstí do Šluknova k tribuně ozdobené komise a agenda předána na okresní správní komisi v Rumburku. Uvolniobrazy klasiků marxismu-leninismu a našich státníků. Velkolepou mani- la se tak budova okresu (dnes sídlo lesnické školy), která měla sloužit jako
festaci, které se zúčastnilo asi 2500 občanů, zahájil s. Cerha, který předal budova městských správních orgánů, umístěna v ní však byla dvouletá
slovo poslanci libereckého kraje s. Harusovi. Okresní májové srazy ostat- přípravná škola pro studující všech směrů. 7. září je sloučen Svaz národní
ních politických stran vyzněly poněkud nepřesvědčivě. Na náměstí Svobo- revoluce s Československou obcí legionářskou s názvem Svaz bojovníků
dy se museli spokojit s pouhými 300 účastníky, ke kterým hovořili Mudra za svobodu, jejímž předsedou se stává s. Mikovec, jednatelem Levina. Při
a Modráček, na oslavě v hotelu Pošta vyslechlo hanlivá slova a urážky proti oslavách 28. října byl bývalým příslušníkům Svobodovy armády v SSSR,
kteří v Království jako dosídlenci přišli tragicky o život, umístěn pomník,
Sovětskému svazu a KSČ kolem 100 lidí.
Vyhledávaným výletním místem bylo Karlovo údolí s hotelem, který byl při jehož odhalení měl projev generál Klapálek.
svěřen do správy s. Hyklovi. V letních měsících zde v přírodním divadle Horké a suché léto zapříčinilo předčasné dozrání obilí. Za pomoci brigádpořádal o nedělích ochotnický spolek „Seveřan“ pod vedením s. Kouta níků ze závodů a Němců byla úroda sklizena beze ztrát. 8. září uspořádal
divadelní představení. Sezónu zahájil spolek Čapkovým „Loupežníkem“. Svaz českých zemědělců v sokolovně prodejní výstavu svých produktů,
Členové Národního divadla zde uvedli „Prodanou nevěstu“ od B. Smetany. ke které přispěly svými výrobky i průmyslové závody. Protože v zimním
Městské muzeum bylo přestěhováno do zámku a jeho správcem byl určen období nebyl dostatek paliva, vypomohla obyvatelům východní zóna s 10
vagony briket, které na nádražní rampu složili dobrovolníci z řad občanů.
s. J. Chudý, učitel a kulturní referent MNV.
16. května byl slavnostně rozvinut sokolský prapor, první český prapor ve Vánoční strom – stříbrná jedle – byl umístěn před školu a osvětlen žárovkami. Dárky pro děti hradil ze svého rozpočtu místní národní výbor.
výběžku. Učiteli je založen skautský oddíl.
Školní děti byly prohlédnuty okresním lékařem MUDr. Galasem. Jejich Oslavy Velké říjnové socialistické revoluce se v sokolovně zúčastnili důstojzdravotní stav se díky školnímu stravování a podávání různých prepará- níci Rudé armády.
tů zakoupených Okresní péčí o mládež, podstatně zlepšil. Bylo však stále
Sepsala: Helga Hošková
mnoho dětí náchylných k tuberkulóze. Do městské nemocnice nastoupil Pozn. redakce: Předešlé řádky jsou výpisem z kroniky města. Můžete se proto
místo MUDr. Laubeho Dr. Kummerman a 14. června opouští nemocnici setkat s pojmy, názvy a výrazy, které jsou poplatné době, kdy zápisy vznikaly.

Spolužáci, kamarádi, ozvěte se mi...
Po dlouhých letech
jsem se vypravil do Šluknova, města,
kde jsem v roce 1948
složil učňovské zkoušky na kováře.
Přikládám fotografii a byl bych rád,
kdyby se mi někdo
z mých bývalých spolužáků ozval.
Zároveň bych chtěl poděkovat policistovi,
který nám poradil obrátit se
na p. Koňáka z Království.
Poté jsme podle fotografie zjistili,
že naše učňovské středisko
bylo v Žižkově ulici, v dnešní malé ZŠ.
Jaroslav Plíhal
(č. mob. na dceru J. Růžičkovou 724 050 777)
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Na slovíčko s...
... Petrem Tomancem

Varnsdorf
Technická prohlídka silničního vozidla je v Česku zákonem vyžadovaná kontrola technického stavu, kterému podléhají všechna silniční vozidla evidována v Česku. Nová stanice technické kontroly vzniká v současné době také ve
Varnsdorfu. Kde bude? Více v rozhovoru s vedoucím STK Varnsdorf – Petrem Tomancem.
Co bylo prvním impulsem ke zřízení STK ve Varnsdorfu?
Zřídit STK a měření emisí ve Varnsdorfu bylo dlouhodobým projektem
naší společnosti, který se začal uskutečňovat po udělení potřebných oprávnění v loňském roce. Cílem projektu je zabezpečit dostupnost těchto služeb široké veřejnosti a podnikatelským subjektům nejen z Varnsdorfu, ale
i motoristům z celého blízkého okolí.
Jaké instituce či firmy s vámi spolupracovaly a spolupracují?
Především je nutno uvést firmu NOPROSU, s.r.o. pana Josefa Šusty,
v jehož areálu jsme našli potřebné prostory. Odbornou záštitu nad celým
provozem a problematikou související s provozem STK zajišťuje společnost DEKRA, které nás krom jiného také vybavila potřebným hardwarem
a softwarem. Dále jsou to firmy jako např. KOCH-GEOMETRIE NÁPRAV, Design centrum, Kuranda Rudolf a zaměstnanci firmy NOPROSU.
Všem těmto i ostatním velice děkujeme za spolupráci.
Proč jste si vybrali zrovna areál firmy NOPROSU?
Firma má vyhovující volné prostory, dopravní dostupnost a vybavenost
areálu, jako např. myčka, čerpací stanice, restaurace atd.
Jaké musím mít zaměstnanec vzdělání, aby mohl pracovat jako technik

Víte, za co a za
koho platíte?
Pokračování ze str. 1
kladů za odpadové hospodářství,
ze kterých se vypočítává poplatek
pro následující rok. Ano, za černé
skládky nezodpovědných občanů
zaplatíme my všichni.
Buďme, prosím, všímaví ke svému
okolí. Budete-li svědky toho, že někdo odkládá odpady jinam než do
kontejnerů nebo popelnic, nebojte
se ho upozornit na to, kam odpad
skutečně patří, případně nám tuto
skutečnost oznamte.
Vaši anonymitu samozřejmě zachováme.
Vždyť se jedná o peníze každého
z nás.
Božena Naňáková

STK? Zkoušky, certifikáty? Které jsou pro toto povolání nezbytné?
Vzdělání technického směru doplněného o osvědčení o odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek.
Máte pracovních sil dostatek?
V současné době máme dostatek techniků STK, ale uvítali bychom dalšího
zkušeného mechanika pro měření emisí. Do budoucna počítáme s rozšířenou pracovní dobou a přijetím dalších techniků a mechaniků.
S jakými vozidly k vám zákazníci mohou přijet?
Máme linku pro všechna osobní motorová vozidla a nákladní motorová
vozidla do celkové hmotnosti 3 500 kg, včetně všech motocyklů a přípojných vozidel do celkové hmotnosti 3 500 kg. Také jsme schopni provést
potřebný druh technických prohlídek na dovezená vozidla ze států EU
nebo mimo EU včetně vozidel přestavěných nebo jednotlivě vyrobených.
Další službou je ražba VIN čísla náhradní technologií na základě rozhodnutí úřadu. V blízké době uvažujeme o rozšíření o traktory a jejich přípojná
vozidla.
A emisní kontrola je pro jaké druhy?
Motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní vozy všech kategorií
a traktory.
Jaké je datum zahájení provozu?
Pokud nenastanou žádné komplikace, provoz spouštíme v průběhu července. Více informací se dozvíte na www.stkvarnsdorf.cz.
Hlas severu, redakce
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Víte, že naše město má sériového vraha?
Nechvalný primát v případech netrpělivých partnerů drží (a doufejme, že
dodnes) Josef Lorz z Císařského. Už jako kluk byl uličník a sousedům trávil
slepice. Inu, co se v mládí naučíš – ve stáří jako když najdeš. Když povyrostl, vyučil se ve Šluknově tkalcem a usadil se.

První žena - Rosina Dukeová
V roce 1806 se oženil s Rosinou Dukeovou ze Cvikova. Deset let zůstalo
manželství bez dětí a Josef nastoupil k vojsku. Tři čtvrtě roku si odsloužil
v c. k. regimentu Palombiniho v Náchodě mezi lapiduchy jako pomocník
ve špitálu. Domů se vrátil v roce 1816, převzal od otce hospodářství a živil
se tkalcovstvím. Žena stále postonávala, až se jí jednoho dne přitížilo, že
museli poslat pro kněze. Farář učinil Rosině poslední pomazání, den nato
zazvonil umíráček. Lékař ohledal mrtvou a na úmrtní list napsal zcela běžnou chorobu.

Druhá žena - Paulina Königová
Po 14 letech poklidného manželství zůstal Lorz sám. Ovšem ne na dlouho. Měl krásný dům s velkou zahradou, řemeslo se vzmáhalo. Ani tedy na
hrobě choti nestihla oschnout hlína, už kolem něj zakroužilo hejno vdavekchtivých nápadnic… Na roční smutnění Lorz nedal. A přestože se mu
vojna zdála být (podle slov šluknovského faráře) „těžkou“ - do týdne byl
zpátky v chomoutu! V březnu se oženil s Paulinou, dcerou domkáře Michaela Königa z Jamartic (panství Janovice, dnes okres Bruntál), co sloužila
ve Šluknově u pojízdného. Lorz požádal o uvolnění své vyvolené, jelikož si
netroufal sám vést hospodářství. Pojízdný Ambors Früh nechtěl děvečce
bránit ve štěstí. Na veselce jí šel za svědka a chudou nevěstu štědře obdaroval potřebami do domácnosti.
Novomanželé spokojeně vrkali, nikdo nezaslechl jediného slůvka o neshodách či rozbrojích. Jenže štěstí nemělo dlouhého trvání. Koncem května
se Paulina vrátila navečer ze Šluknova, povečeřela s chotěm a téže noci ji
postihly prudké křeče. Muž začal vyvádět a křičet o pomoc, ale vše bylo
marné. Po třinácti týdnech byl znovu vdovcem. Že mladá žena, do té doby
zdravím (a kily) kypící, tak náhle zemřela, přišlo lidem divné. Paulinin bývalý hospodář Früh ze Šluknova poslal pro lékaře, jenže na nebožce nebylo
shledáno naprosto nic neobvyklého.

Třetí žena - Theresie Hoffmannová
Ránu v srdci zacelil Lorz po měsíci. Zalovil v seznamu neúspěšných kandidátek a zasnoubil se s Theresií, dcerou krejčovského mistra Antona
Hoffmanna ze Šluknova. Od pohřbu Pauliny uplynulo pětačtyřicet dní
a dvojnásobný vdovec opět kráčel k oltáři s vyvolenou. Nevěstu poněkud
zamrzelo, že místo sladkých vzdechů na ni milovaný Josef naléhal, aby na
něj ve svatební smlouvě přepsala všechen majetek. Chvíli se zdráhala, ale
nakonec mu se svolením rodičů učinila po vůli.
Bylo to šťastné manželství, leč krátké. Začátkem prosince dorazil uřícený
posel do kostela ve Šluknově a prosil faráře, ať s ním ihned jede k Lorzově
ženě, že je s ní tuze zle. Byl tak vyděšený, že farář ukončil kázání a spěchal
do Císařského. V tkalcově světnici už se mačkali lidé, Lorz měl ale oči jen
pro svou manželku. Vypadala špatně, naříkala, že má všechny údy slabé.
Když se jí duchovní optal, co jí schází, odvětila: „Celé tělo se mi ohavně svírá, nevím, jak se poskládat.“ Ani slůvkem si nepostěžovala na svého muže,
vyzpovídala se a obdržela poslední pomazání. Pak dorazil i doktor. Rodiče
a přátelé plakali v pokoji, Lorz se věnoval choré a dokola mlel: „Do zítřka
bude v pořádku. Byla na dříví, nastydla, musí si odpočinout.“ Starostlivě
přikryl choť, aby se zahřála. Farář muže utěšil nadějí na uzdravení a vydal
se zpátky do Šluknova. Byl však doma jen pár minut a už hlas umíráčku
oznamoval, že se Lorzova žena nikdy nezahřeje.
Otec Theresie byl horká hlava. Skon dcery i nedávná snaha zetě získat právo na její majetek mu přišly víc než podezřelé. Začal dělat problémy, ale bez
úspěchu. Lékař vydal dobrozdání, že Theresie sice měla silné bolesti, ale
nebyly způsobeny otravou, proto mohla být řádně pohřbena. A její věci získal Lorz – od toho byly svatební smlouvy. Nikdo mu nemohl zabránit, aby
všechno krátce poté nerozprodal. Červ nedůvěry k tkalci už ale mezi lidmi
zůstal a mnoho soudných panen mávlo rukou nad šancí dostat se s ním pod
čepec. Přesto se ještě jedna naivka našla.

Čtvrtá žena - Ottilie Hillová

Začátkem následujícího roku kývla na nabídku vdovce Ottilie, dcera formana Hilleho
z Velkého Šenova. Když si Lorz přišel k šluknovskému faráři pro souhlas k sňatku, kněz
se mu pokoušel bránit: „Lorzi, Lorzi – co to
děláš? Víš, kolik lidí tě podezřívá, že jsi měl
s předchozí ženou nekalé úmysly, nebo dokonce, že jsi ji otrávil? Zamysli se nad tím!“ Lorz
ale opáčil, že když mu farář nevěří, nechť se
přeptá sousedů, všichni dosvědčí, že se chová správně a dobře. Duchovní zkusil tkalce
ještě jednou a opět bezvýsledně od sňatku odradit. Nakonec rezignoval
a jen podotkl, že tentokrát i on (ženich) jistě najde svůj hrob. Požadovaný
souhlas mu vypsal a Lorz neotálel, ještě v lednu roku 1822 se oženil. V něčem měl pravdu. Přestože se svatba konala mimo domovskou farnost (ve
Velkém Šenově), za svědka mu šel tkadlec Wenzel Laske z Císařského čp.
56 – v počestnost svého souseda tedy věřit musel.
V obci panovalo napětí. Všichni čekali, jak dlouho Lorzovo manželství vydrží. Ale opět se zdálo, že všechno bude v pořádku. Když vrchní úředník
cosi objednával u tkalce, zeptal se paní choti, jak se jí daří a jak se k ní muž
chová. „Ale dobře, nemůžu si na nic stěžovat. Lepšího muže jsem si nemohla
přát,“ dočkal se odpovědi… Tak se trochu obrousily hrany a roztála nedůvěra. Jenže předčasně. Po čtrnácti dnech začala Ottilie churavět. V neděli
navečer dorazila ke kaplanovi s tím, že jí není dobře. Je ochablá, bolí ji na
prsou, lékař už vyzkoušel všechny možné přípravky, ale nic nepomáhá.
Den nato byla mrtvá. Tentokrát ale smrt ženy rozpoutala mezi lidmi bouři.
Na přirozené úmrtí už nikdo nevěřil. Vrchní úředník rozhodl, že bude provedena pitva, jíž se měl kromě doktora zúčastnit i šluknovský lékárník. Nebožku otevřeli a nenašli nic než zapálený žaludek. Osvíceného lékárníka ale napadlo, že si vezme domů na rozbor vzorek žaludečních šťáv. A vida – zkouška
odhalila přítomnost jedu. Lorz byl ihned uvězněn a jeho dům prohledán.
Na podlaze verandy se našlo nepatrné množství jedu, který dotyčný koupil
u místní kramářky, údajně na barvení plátna. Tak se konsilium vrátilo do
márnice a zrevidovalo původní nález – Ottilie byla prohlášena za otrávenou.
Úředník se pokusil vyslýchat Lorze, ale tkadlec se k ničemu neznal. Poté byl
transportován do povolanějších rukou, do litoměřického vězení. 16. května
přijel do Šluknova kriminální rada Heger z Litoměřic. Ráno zaťukal na faru
a dožadoval se opisů záznamů z matrik o sňatcích a úmrtích čtyř Lorzových
žen. Zbytek dopoledne sepisoval protokoly a vyslýchal svědky, chtěl zjistit,
jak manželky vypadaly ve chvíli umírání. Odpoledne se vydal na hřbitov, kde
se začalo s exhumací hrobu předchozí Lorzovy ženy (škaredé představení
přivábilo několik set diváků, takže musela být postavena stráž).
Další den byl do Šluknova dovezen s početným doprovodem Lorz. Hrobník
z Císařského měl napilno už od čtvrté ranní – v sedm hodin se mu povedlo vykopat rakve dalších dvou bývalých chotí. Rakve putovaly do márnice
a mrtvé byly za účasti kriminálního lékaře, vrchního úředníka, Dr. Jaroschky z Lipové a chirurga Klingera nachystány k pitvě. U dvou žen, byť už
byla těla v pokročilém rozkladu, vypadaly útroby podobně jako u Ottilie
a povedlo se odebrat vzorky žaludečních šťáv a prokázat v nich přítomnost
jedu. Z jedné (možná Rosiny?) ale nešlo odebrat nic. Z mrtvé zůstaly jen
silně znečištěné ostatky, jako by byla pohřbena do země bez rakve. V podezření upadl truhlář, že nebožku ošidil. Bylo vykopáno deset jiných hrobů a překontrolován stav rakví – podobný výsledek. Se zpětnou kontrolou
kvality použitého materiálu řemeslník zřejmě nepočítal.
Dvacátého května opustili litoměřičtí odborníci Šluknov. Lorz obvinění
stále urputně popíral, jenže když kriminální rada přitlačil, přiznal se k vraždám Pauliny a Ottilie (Ottilii dal půl lotu arzenu do mléka, a když to nezabralo, zamíchal stejnou dávku do vína). Zbylé dvě ženy prý zemřely samy
od sebe. Další šetření a hledání důkazů pro zbylé nebožky nebylo nutné.
Za opakovanou úkladnou vraždu byl Apelačním a vrchním kriminálním soudem odsouzen k oběšení. Ve vězení navštívil zbloudilou ovečku
šluknovský děkan Mixa a doprovodil ji i na popraviště. 9. srpna roku 1823
kat Anton Wotruba vykonal spravedlnost… Mezi lidmi se rozšířila zkazka,
že bratr tkalce našel v jeho domě za zdí světnice hodně peněz. Další hledači
pokladů již přišli zkrátka. Dům i s vybavením byl prodán a pomohl tak zaplatit vysoké náklady na vězení, vyšetřování a odpravení traviče.
Čerpáno: A v prach se obrátíš aneb Bídáci z Děčínska, Natalie Belisová
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Školka: A už se zase loučíme

Školní rok utekl jako voda a je tu čas loučení a očekávání letních zážitků
a radovánek. Za celý rok jsme toho společně hodně prožili, naučili jsme se
spoustu nových věcí, poznali jsme mnoho nových kamarádů. S některými
z nich se ale musíme rozloučit a zamávat jim na jejich cestě do školy. Také
letos jsme uspořádali rozloučení s našimi budoucími školáky a jejich rodiči. Děti dostaly šerpy a drobné dárečky a odpoledne jsme si všichni zasoutěžili a poseděli u ohýnku.

Nechyběl ani každoroční výlet. Naše cesta letos vedla vlakem na Valdek,
a i když jsme cestou zmokli, vůbec nám to nevadilo a celý den jsme si moc
užili.

V květnu jsme nezapomněli ani na naše milé maminky a připravili jsme si
pro ně malé pohlazení v podobě hudebních vystoupení.

Byli jsme se podívat u vody, kde jsme poznávali život vodních živočichů
a tím jsem splnili také poslední úkol v říši obrů. Zachránili jsme všechny
„začarované“ děti a ty se mohly téměř po roce vrátit domů.

Stihli jsme se jít podívat i do Toposu a po Plastonu jsme tak poznali další
zaměstnání některých rodičů.

Teď už se ale opravdu loučíme a těšíme se na léto a na sluníčko. Tak doufejme, že nám letos bude přát, všichni si užijeme krásné prázdniny a budeme
Text a foto: Hana Princová
se těšit na září...
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Léto se blíží a přišel čas na Večery pod lampiony
V loňském roce jsem byla již trochu
skeptická. Měli jsme za sebou dva
Večery pod lampiony a návštěvníků
velice poskrovnu. Poslední – třetí –
Večer pod lampiony však navštívilo
několik desítek návštěvníků a tak
nám bylo líto se této letní tradice
vzdát. Letos tak již třetím rokem
zkoušíme štěstí a věříme, že naše
Večery pod lampiony budou oblíbenější a oblíbenější. Kdy jindy
než v létě zout boty a zatancovat si

v noci v trávě. Kdy jindy než v létě
vyrazit s přáteli do přírody a poslechnout si koncert. Kdy jindy než
v létě nesedět doma a užívat si jen
toho, že jste. My máme tyto večery
moc rádi, a tak jsme další dva pro
Vás připravili.
4. Večer pod lampiony bude již
brzy, a to 13. července od 19.00 hodin. V zámeckém parku vystoupí
dixielandová skupina „Old stars“,
která také zazářila na zámecké půdě.

V letošním roce oslavila kapela 60 let
svého vzniku a je tak nejstarší dixielandovou kapelou v České republice.
Hostovat bude i naše oblíbená zpěvačka Jitka Herciková.
Na 5. Večer pod lampiony zamíří
do parku spisovatelka Kateřina Tomanová se zpěvákem z Hudebního
divadla Karlín Jaroslavem Benešem. Společně nám představí svůj
zábavný pořad s autorským čtením
na téma životní partnerské přešla-

Letošní Zámecké slavnosti trhly rekord!
Je neděle ráno prvního července, sedím v kanceláři plná pocitů
a dojmů, protože nejnáročnější víkend z roku máme za sebou. Celý
tým desítky a desítky lidí – všichni
unavení, ale šťastní. Stejně jako již
dvanáct let, tak i tentokrát – po třinácté poslední víkend v červnu ožil
náš zámek i park Zámeckými slavnostmi – v gotickém stylu.
Letošní slavnosti byly plné extrémů! Již páteční večer, kdy byly
slavnosti v 19.00 hodin slavnostně
zahájeny, jsme věděli, že počasí
nám snad konečně po delší době
zase vyjde. Krásný teplý večer tak
na koncert UDG a skupiny KABÁT
REVIVAL přilákal neskutečných
2 358 návštěvníků.
Sobotní dopoledne bylo jako každý rok vyhrazeno místním. V devět
hodin zahrál divadelní soubor Rolnička svou novou pohádku, poté
následovalo vystoupení mažoretek
Bezinek a Romanky Wiesnerové
a na závěr roztančily park Čiperky
a roztleskávačky Berušky.
Po této části následoval historický
program. V letošním roce mohu
říct, že byli rytíři vidět více než kdy-

Prosíme o pomoc
Prosíme o pomoc při vytváření
expozice o pivovarnictví ve Šluknově:
Máte doma fotografie či jakékoli
pivní rekvizity z městského či zámeckého pivovaru? Mohli byste je
na jeden den postrádat?
Město Šluknov 1. září organizuje Pivní slavnosti a v rámci této
akce otevře veřejnosti i sladovnu
s výstavou. Protože informací není
nikdy dost, rádi jejich pole rozšíříme o nové. Za pomoc Vám budeme
velmi vděčni.
Prosím kontaktujte nás na telefonním čísle 739 204 988 nebo e-mailu: pridalova@mesto-sluknov.cz.

koli předtím. Jejich dobový tábor
s řemesly, do kterého se vstupovalo palisádou, byl nejdominantnější
stavbou (vyjma podia) v našem
parku. Veškerý dobový program tak
probíhal v husitském táboře a před
ním. Ať už to byla monumentální
bitva ve dvě hodiny nebo její pokračování v noci s loučemi, chůdaři,
kteří vytvářeli úsměv na tváři hlavně našim nejmenším nebo krásné
dámy z taneční skupiny Evadées.
Celý dobový program pak prokládala svými hudebními vstupy kapela DICK O´BRAS. V půl páté na
pódium dorazila Jitka Herciková
s našimi největšími talenty ze Šluknova a vystřihla malý koncertík
ZUŠ, který byl odměnou pro všechny, kdo se zúčastnili hudební akce
„Šluknov zpívá pop“.
Blížila se 18. hodina a park se plnil
čím dál tím víc. Nám, kdo jsme zažili všech předešlých 12 let, běhal
mráz po zádech. Věděli jsme, že
návštěvnost na koncerty je vždycky velká, ale tohle nikdo nečekal.
Dorazilo 6 156 lidí na sobotní Zámecké slavnosti! Pocítil to každý
z nás, ať už Vy, kteří jste museli stát

u stánků daleko déle než v jiných
letech, tak i samotní stánkaři, kteří byli rovněž překvapeni, záchody
praskaly ve švech a v parku se nedalo téměř hnout. Věřím, že nám to
odpustíte a že i přes to jste si naše
slavnosti užili.
Po koncertech PETRA KOLÁŘE,
SLZY a YO YO BANDU se odehrála noční bitva a také ohňostroj,
který jsme letos odpalovali jiným
způsobem, takže bylo možné ho
nejlépe vidět z horní části parku,
kde probíhal celý program.
Zámecké slavnosti 2018 jsou za
námi a já mohu jen říci DĚKUJI! Děkuji všem, kteří se na akci
podíleli: děkuji Agentuře Ma-ja,
Řádu Černých rytířů, Technickým
službám, všem sponzorům akce,
děkuji všem organizátorům, kteří
akci připravovali už několik měsíců dopředu a hlavně děkuji Vám za
to, že jste přišli. To je totiž pro nás
všechny tím největším poděkováním. V příštím roce oslavíme 660
let povýšení na město a už teď Vám
mohu slíbit, že Zámecké slavnosti
zase budou v něčem jiné a věřím, že
splní Vaše očekávání.

py. Zábavný pořad „On má jinou“
máte možnost v zámeckém parku
vidět a zažít 10. srpna od 18.00 hodin.
Tak vezměte pohodlnou obuv, deku
v případě zimy a hlavně dobrou náladu. Kdyby nám počasí náhodou
nevyšlo, přesuneme se do tepla
zámku. Vstupné na každý Večer
pod lampiony je 70 Kč.

Nové zboží
Jako každý rok, tak i letos se snažíme stále rozšiřovat sortiment zboží,
které nabízíme nejen turistům, ale
i Šluknovákům. A i díky nepřebernému množství upomínkových
předmětů je Informační centrum
v přízemí našeho zámku často vyhledávaným místem lidmi, kteří
shání dárky pro své nejbližší.
Jako každý rok tak i letos můžete
v zámku koupit krásný výpravný
kalendář z Českého Švýcarska. Navíc jsme rozšířili sortiment zboží
o plecháčky na kávu a čaj, zapalovače, přírodní biočaje či pletené zboží.
Věříme, že si v zámku určitě každý
vybere to své a jestli máte nějaký
nápad, co byste u nás uvítali, budeme za něj určitě rádi.
Jsme otevření celoročně, sedm dní
v týdnu od 9.00 do 12.00 a od 12.30
do 17.00. Těšíme se na Vás.

Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru PET lahví
Šestého června 2018 byly ve velkém
sále Šluknovského zámku slavnostně vyhlášeny výsledky 14. ročníku
soutěže Základní školy J. Vohradského ve sběru Pet lahví.
V právě uplynulém ročníku došlo
ke změně pravidel. Tentokrát mezi
sebou soutěžili pouze třídy. Děti
projevily kolektivního ducha a tak
oproti loňsku nedošlo k výraznému
snížení počtu lahví. První tři příčky obsadily tyto třídy: na prvním
místě se umístila třída 2. B; druhou
příčku obsadila třída 4.A a na třetím místě se umístila třída 1. C.
Všechny zúčastněné třídy byly dle
pořadí obdarovány peněžním da-

rem. Finanční prostředky budou ve
většině případech použity na školní výlety. Pamětní listy a diplomy
budou dětem připomínat účast v
soutěži a dorty, darované Technickými službami Šluknov prvním třem
třídám, osladily již tak příjemné slunečné odpoledne. Obalová společnost EKO-KOM a.s. třídám uhradí
ceny v hodnotě do 1 000 Kč dle vlastního výběru. Na závěr ceremoniálu
byl vyhlášen nový, již patnáctý ročník. Žáci 1. – 5. tříd základní školy
budou moci v novém školním roce,
resp. od října 2018, nosit do školy
pet lahve a podpořit tak svou třídu.
Božena Naňáková

Foto: Jiří Fišer
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Co preferujete? Společenské hry, karikatury či fotografie?
Letní měsíce na našem zámku nejsou jen ve znamení Zámeckých slavností, ale také nových výstav, které jsme připravili pro malé i velké na hlavní
sezónu, kdy náš zámek navštíví stovky a stovky návštěvníků denně.

Člověče, nezlob se!

Pro malé a hravé návštěvníky jsme slavnostní vernisáží v pondělí 25. června
otevřeli výstavu „Člověče, nezlob se!“. Tato výstava přibližuje nezastupitelnou úlohu stavebnic a her v životě každého člověka. Návštěvníka čeká celá
plejáda historických stolních her a stavebnic od 18. století až do 20. století.
Víte třeba, že Člověče, nezlob se! se uchytilo na trhu se stavebnicemi až na
potřetí? Poprvé v 7. století v Indii to nevyšlo, dále pak v Anglii v 19. století
rovněž ne a až v letech 1907 – 1908 panem Schmidtem vyrobený kousek,
který putoval do lazaretů pro pacienty, na kterých se podepsala první světová válka, teprve uspěl. Tři tisíce stavebnic do těchto zařízení rozdal a po
roce měl prodaných už milion kusů.

Karikatury Václava Havla
Další výstava, kterou jsme rovněž otevřeli v pondělí 25. června, vzdává
hold muži, který se zásadním způsobem zasloužil o přechod naší země
z totality do demokratické společnosti. Na osm desítek kreseb postkomunistického prezidenta Václava Havla z Evropy po Asii zkompletovala Česká
unie karikaturistů pod názvem „Karikatury Václava Havla“.

Celý svět kreslil Havla a protože
v letošním osmičkovém roce má
bývalý prezident svou nezastupitelnou úlohu, rozhodli jsme se pro
tuto výstavu právě v tomto čase.
Téma „Václav Havel“ je stále aktuální, což dokazuje i tato výstava.
Autoři používali velice rozmanité
techniky, což jen dokresluje to, jak
barvitá osobnost Václav Havel byl.
Na výstavě lze nalézt mnoho poloh
karikatury, žádná se však nevysmívá, ba naopak, hledí na bývalého
prezidenta s úctou. Karikatury své
místo na zámku najdou do 30. září,
vstupné činí 20 Kč pro děti a 40 Kč
pro dospělé.
Foto: Jiří Fišer

Velkoformátové fotografie

A třeba takový tangram? Ten vznikl úplnou náhodou, když dělníkovi v Číně
upadla dlaždice a ta se rozbila na 7 kousků. Chudák dělník se snažil dlaždici opravit a skládal a skládal, až položil základy tangramu. A takovýchto
příběhů najdete na výstavě desítky a desítky. Historické hry a i ty současné vždy nesloužily jen k pobavení, ale samozřejmě také k rozvíjení dětské
mysli a kreativity. V letošním roce připomínáme naši republiku, v roce
1918 také autoři vymysleli vlastenecké hry, které měly děti nejen učit, ale
také v nich vyvolat hrdost, a i tyhle krásné malované hry doputovaly do
našeho zámku. Jestliže výstavu navštívíte, rozhodně se nudit nebudete.
Je připraven rovněž hrací koutek, kde spoustu z her můžete vyzkoušet na
vlastní kůži. Výstava, která k nám doputovala z muzea hraček v Rychnově
nad Kněžnou, bude otevřena do 30. září a vstupné je pro děti 30 Kč a pro
dospělé 50 Kč.

Poslední letní otevřenou výstavou jsou Velkoformátové fotografie od fotografa Julia Puflera. Fotograf a zakladatel vydavatelství pan Ing. Julius
Pufler se narodil v září roku 1954. Vystudoval stavební fakultu na Vysokém
učení technickém v Brně a pak pracoval jako samotný projektant v Metroprojektu. Zabýval se koncepcí a přípravou tramvajových tratí a metra.
Teprve po roce 1989 se práce na metru zastavila a byl tak donucen najít
si práci jinou, a tak se začal věnovat kreslení a později fotografování. Tak
začala historie rodinného nakladatelství Pufler, která se specializuje na
Prahu, Karlštejnsko a také naše krásné České Švýcarsko. Juliovy fotografie jsou publikovány především na pohlednicích, plakátech a v krásných
kalendářích. Vydavatelství rovněž publikuje různé upomínkové předměty
a suvenýry, které už pěknou řádku let prodáváme i u nás na zámku. Proto
jsme velice rádi, že můžeme tuto výstavu u nás na zámku veřejnosti představit. Juliovy fotografie jsou prodchnuté romantikou a na výstavě budete
moci shlédnout místa velice známá,
avšak v úplně jiném kabátě. VstupVíte, že...
né je dobrovolné, výstava rovněž
končí poslední zářijový den a kdo …město Šluknov plánuje na 1. září
výstavu navštíví, bude mít možnost Pivní slavnosti? Více o akci v příštím
vidět poprvé i nové fotografie naše- čísle.
dvoustranu za Šluknovský zámek
ho zámku a parku, které jsou velice
připravila Mgr. Andrea Přidalová
povedené.
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Kdo nebyl na Zámeckých slavnostech, přišel o velký zážitek

9. června
SRAZ
vojenských
veteránů

Foto str. 10 a 11: Jiří Fišer
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Tematická odpoledne sklízela velké úspěchy
Na naší základní škole jsme se v tomto školním roce pustili do projektu
pravidelných tematických odpolední určených našim žákům, a to jednu
středu v měsíci, vždy od 14.00. V tento den jsme pak pro žáky připravovali
různé zajímavé činnosti. A že bylo z čeho vybírat – od přednášek, soutěží,
až po možnost vyzkoušet si spoustu netradičních aktivit.
Začali jsme hned v říjnu, kdy si žáci mohli vyzkoušet umění lukostřelby.
První tematické odpoledne mělo velký úspěch – nikomu se nechtělo jít
domů a ukončení akce jsme několikrát odložili.

V listopadu jsme pak nasadili laťku opravdu vysoko. Den po anglosaském
svátku Halloween a den před Dušičkami jsme si pro žáky připravili Hororovou stezku odvahy, kde tekla krev proudem (samozřejmě falešná). Prostory naší školy po tomto odpoledni vypadaly jako vystřižené z hororového
filmu.

V prvním měsíci nového roku jsme se pak rozhodli sáhnout po soutěži
a potrápení hlaviček našich šikovných žáků – téma Hádanky a hlavolamy.
Při této soutěži žáci postupovali po pyramidě, v níž se s každým patrem
zvyšovala obtížnost řešených hlavolamů a hádanek.

A aby byla naše tematická odpoledne pestrá, neváhali jsme ani oslovit odborníky z rozličných oborů. Další odpoledne tedy zajistily Lesy ČR – Lesní správa Rumburk a žáci se mohli od Ing. Miroslava Švihlíka dozvědět
spoustu zajímavostí ze světa lesnictví a myslivosti.

Po menším oddechu v podobě přednášky, jsme opět sáhli po soutěži, ale
ne ledajaké – šlo o soutěž žáků proti učitelům ve velmi rychlé hře, která
byla vyvinuta v Kanadě, a k níž je potřeba míč o průměru 122 cm, nazývané
Kin–ball.
Poslední aktivitou konanou v rámci tematických odpolední byl Monkey
park. Protože se jednalo o poslední tematické odpoledne, nedrželi jsme
se tentokrát při zemi. Pro žáky byla pod záštitou Schrödingerova institutu
připravená lanová dráha. Ač to ze začátku nevypadalo, lanová dráha byla
velice obtížná a chvilku nám trvalo, než jsme našli správný „grif“.
Všem účastníkům a spoluorganizátorům tematických odpolední velice děkuji za podařený rok. A v příštím školním roce určitě na shledanou!
Garant projektu: Mgr. Eliška Chadimová

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Naši učitelé hráli žákům
V pondělí 25. června došlo na naší škole na dlouho očekávanou událost.
Po celý rok jsme s kolegy pilně připravovali divadelní hru O Divém muži na
motivy staré pověsti ze Šluknovska. Naším záměrem bylo moci naše žáky,
kteří během roku vykonali něco mimořádného pro své spolužáky, školu či
veřejnost, odměnit jiným, netradičním způsobem.

A právě v pondělí posledního červnového týdne se tito žáci shromáždili
v aule, aby zhlédli toto zvláštní představení. Svoje učitele tak mohli vidět ve
velmi nezvyklých rolích. Místo vyučujících matematiky, informatiky, angličtiny a podobných předmětů tu najednou byla nebohá komorná Hilda,
zlotřilý správce Knaut, vznešená hraběnka či udatný hrabě Berka. Některé postavy se oproti původní pověsti objevily navíc, ale i ty sklidily velký
úspěch. Děti si hru užívaly, odezvy na představení byly pozitivní a hra se
všem líbila.
Mgr. Alena Müllerová

Gymnázium spolupracuje
s ústeckou univerzitou

V květnu letošního roku byla na půdě Gymnázia Rumburk podepsána
jeho ředitelkou Mgr. Lenkou Laubrovou a proděkanem pro vědu a výzkum
Ing. Janem Slavíkem, Ph. D., partnerská smlouva mezi Fakultou sociálně-ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a gymnáziem.
Na jejím základě získalo gymnázium titul Fakultní škola a navázalo užší
spolupráci se zmíněnou fakultou. Díky této smlouvě bude moci rumburská škola v rámci výuky společenskovědních předmětů a ekonomie aktivně
spolupracovat s FSE UJEP v pedagogické a výzkumné oblasti.
V rámci dohody tak univerzita nabídne gymnáziu sérii přednášek na vybraná témata v rámci tzv. humanitního bloku a další workshopy či přednášky
pro žáky maturitního a předmaturitního ročníku. Tyto aktivity budou realizovány v prostorách školy. Také jim umožní účast na workshopech a seminářích konaných na půdě ústecké fakulty.
Součástí spolupráce obou subjektů je i nabídka odborných konzultací na
půdě FSE UJEP pro pedagogy gymnázia, kteří se podílejí na tvůrčích aktivitách. Hlavním smyslem těchto konzultací je výměna zkušeností mezi
pedagogy střední a vysoké školy, zajištění kvalitní výuky žáků a usnadnění
přechodu žáků mezi střední a vysokou školou.
Lenka Nedvídková
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Poděkování
Než jsem se stačila rozhlédnout, uplynul můj první školní rok ve funkci ředitelky školy.
Přestože jsme byli zavaleni spoustou nových zákonů, vyhlášek a směrnic,
které jsme museli zapracovat do chodu školy, myslím, že tento rok uběhl
sice velmi rychle, ale v klidu a v příjemné atmosféře.
Za to patří můj dík:
zástupkyním, které mi byly pravou rukou
všem pedagogickým pracovníkům, kteří pod náporem papírování neztráceli pracovní elán a stále vymýšleli pro své žáky nové a zajímavé aktivity, podíleli se na výzdobě školních prostor a spolupracovali při realizaci
spousty akcí pro žáky, rodiče i kolegy
správním zaměstnancům za zajištění hladkého chodu školy
panu školníkovi za jeho výrazný podíl na změně prostředí ve škole i v jejím okolí
samozřejmě děkuji všem rodičům, kteří s námi aktivně spolupracovali
při vzdělávání svých dětí
zřizovateli zejména za finanční prostředky, které nám umožňují obnovu
vybavení školy, za podporu při získávání dalších prostředků z jiných zdrojů
formou projektů i za hladkou spolupráci se všemi odbory
všem dalším organizacím, spolkům i jednotlivcům, kteří nám v průběhu
roku vycházeli vstříc a pomáhali nám při výchově a vzdělávání žáků
všem členům Školské rady za celoroční spolupráci zejména při schvalování základních dokumentů školy
a samozřejmě také našim žákům, protože i když jim nedáváme vždy
samé jedničky a občas se na ně i zlobíme, tak oni jsou ti, kteří nás nabíjejí
energií a kvůli kterým jsme na této škole.
Všem kolegům, žákům i jejich rodičům přeji, aby si v průběhu prázdnin
odpočinuli od školních povinností, a aby strávili letní měsíce dle svých
představ. V září se na Vás všechny budu těšit.
Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy

Já, občan: knihy pro veřejnost
Na Gymnáziu Rumburk se studenti
již dlouhodobě účastní projektu Já,
občan. V tomto projektu si studenti
vyberou veřejný problém ve městě a
snaží se ho vyřešit. Čtyři studentky,
Anna Hlaváčková, Lucie Kvapilová, Aneta Jandová a Jana Le, si
v tomto projektu vybraly nezájem
dětí a mladistvých o knihy. Jedním
z cílů, které si vybraly, aby tento
problém vyřešily, bylo umístění knihovničky na Šluknovský zámek. Takovéto knihovničky jsou dostupné
ve městě Rumburk. Studentky se
jimi inspirovaly a zřídily také jednu

do města Šluknov. Proč je veřejná
knihovnička dobrá a jak funguje?
Ne každý má totiž možnost si knihy
kupovat, anebo nechce chodit do
knihovny. Díky veřejným knihovničkám je to mnohem jednodušší.
Kdokoli si může z této knihovničky
půjčit knížku a pak ji vrátit, nechat
si ji, pokud se mu bude velice líbit,
nebo dokonce přispět vlastními
knihami. Je to skvěly nápad, jak šířit knihy a také dobrý způsob, jak je
zpřístupnit pro veřejnost.
Anna Hlaváčková, Aneta Jandová,
Lucie Kvapilová a Jana Le
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Za kulturou Naši Duháci získali druhé místo
zdarma
V městské knihovně probíhá dlouhodobá soutěž, při které se lze něco
dozvědět a ještě získat volný lístek
pro jednu osobu na jednu kulturní
akci dle vlastního výběru – v Domě
kultury nebo ve Šluknovském zámku. Volná vstupenka platí do konce roku 2018.
Každý měsíc je vyhlášena a zveřejněna na tabuli ve vstupní hale
městské knihovny a ve Šluknovských novinách otázka nebo úkol,
odpověď je třeba odevzdat ve vstupní hale MK do připravené krabice,
nebo zaslat mailem na adresu MK
- knihovna@mesto-sluknov.cz. Na
konci měsíce je vylosován výherce
volné vstupenky, jehož jméno je
oznámeno v ŠN a zveřejněno i na
nástěnce v hale knihovny.
Otázka na červenec:
1. července 1908 byl zaveden nejznámější mezinárodní tísňový signál
v Morseově abecedě sestávající ze 3
teček, 3 čárek a 3 teček, vysílaných
bezprostředně za sebou, jako celosvětový standard volání o pomoc.
Signál byl původně přijat německou
vládou a v platnost vešel 1. dubna
1905. Celosvětovým standardem se
však stal až o tři roky později. Jedním z častých vysvětlení je, že signál vznikl jako zkratka anglických
vět „Save Our Souls“ (česky Spaste
naše duše) nebo „Save Our Ship“
(Zachraňte naši loď), to však není
pravda. Svůj původ má ve snadném
signalizování v Morseově abecedě
a není zkratkou žádného slovního
spojení. Znáte zkratku toho tísňového signálu?
Správná odpověď na otázku z června zněla: Emil Zátopek.
Volnou vstupenku na kulturní akci
si může výherkyně paní Líba Lindenbergová vyzvednout v Městské
knihovně ve Šluknově nebo v Domě
kultury Šluknov.
(šti)

Ve čtvrtek 14. června 2018 jsem se se šesti žáky vypravila do arboreta
v Kunraticích na závěrečné kolo Duhy. Žáci a učitelé Střední lesnické školy
a střední odborné školy sociální Šluknov připravili pro naše žáky tato stanoviště: poznávání stop zvěře, paroží, šišek, bylin a listnatých stromů.
Poté soutěžící písemně odpovídali na otázky, které se týkaly arboreta. Naši
žáci za své vědomosti získali krásné druhé místo.

Na otázku z minulého čísla Šluknovských novin odpovědělo správně 11 soutěžících, kteří správně
uvedli, že na zveřejněné fotografii
je bývalá fara v Království.
Pan Kůla vylosoval jednu výherkyni, tou se stala paní Jana Bernartová, získala tak volnou vstupenku
na kulturní akci konanou v Domě
kultury nebo ve Šluknovském zámku (vč. vstupu na jeden den Zámeckých slavností).
Blahopřejeme a děkujeme za účast
všem soutěžícím.
(park)

Přivítali jsme
Davídka Ločárka
Ivetku Balážovou
Stanislava Hugra
Emičku Tonarovou
Charlottku Hršelovou
Radečka Barace
Viktorku Polákovou

Srdečná blahopřání

A jelikož to bylo poslední kolo v tomto školním roce, vyhlašovalo se i konečné umístění. Naše škola obsadila celkové druhé místo. Děkuji lesnické škole
a jejímu vedení za přípravu a organizaci soutěže. Také děkuji všem zúčastněným žákům sedmých a šestých tříd za úspěšné reprezentování naší školy
po celý školní rok.
Text: Sabina Siváková, foto: Renáta Parkmanová

Máme nové vitríny na kulturáku

70 let
pp. Nehasilová Brigita
Rudolecký Zdeněk
Novák Antonín
Svoboda Jan
Vlk Zdeněk
Skukálek Jan
Wiesnerová Věra
Kraus Vladimír
75 let
pp. Haladová Eva
Babuliak Jozef
80 let
pp. Havlíčková Dagmar
Dužárová Dana
Sackmannová Margit
87 let
paní Plchová Anna

Rozloučili jsme se s
paní Vlastou Javůrkovou
panem Walterem Ludwigem
panem Jozefem Dulaiem
paní Bohumilou Slavíčkovou
paní Márií Pospíšilovou

Vzpomínka

Foto: Bc. Michal Bušek

SOUTĚŽ
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Poděkování
Děkuji tímto Radě města Šluknov
v čele s Mgr. Evou Džumanovou
za přání a dárek k mému životnímu
jubileu 80 let. Ve Šluknově žiji od
roku 1949 a jsem tady spokojená.
Ještě jednou díky – těším se na další
léta, která ještě prožiji.
Dagmar Havlíčková
Vážení čtenáři,
vzpomínky, blahopřání i poděkování jsou uveřejňovány zdarma.

Tvé velké srdce
plné lásky zůstane s námi, ale
scházíš nám.
Dne 3. 7. 2017
uplynul rok od
úmrtí naší milované maminky
Věry Jirků. 8. 7. 2017 by oslavila
74. narozeniny.
S láskou vzpomínají synové a dcery
s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všech barev a slepičky
Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 159 - 195 Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 11. srpna2018
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
www.drubezcervenyhradek.cz
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Nová poradna zajišťuje fyzickou i psychickou soběstačnost
Rádi bychom Vás informovali
o nové službě Poradna pro závislosti Varnsdorf, která je pod záštitou
DRUG - OUT Klub z. s. v Ústí nad
Labem. Jedná se o Poradnu pro závislosti, která je určena pro osoby
blízké (zejména rodiče) uživatelů
návykových látek, dále pro osoby
nad 15 let ohrožené závislostí nebo
osoby závislé na návykových látkách. Jedná se zejména o uživatele
nelegálních návykových látek (THC,
pervitinu i opioidů), dále také uživatele alkoholu a osoby s problémem
patologického hráčství.
Naše služba nabízí:
odborné sociální poradenství

např. pomoc a podporu při vyřízení
osobních dokladů, volnočasových
aktivit, doučování.
adiktologické poradenství – poradenství v oblasti závislostí
motivační trénink ke změně rizikového chování – motivace při
změně chování
pomoc v krizi
doprovody - asistence klienta do
spolupracující instituce ve městě
Varnsdorf
služba je poskytována všem klientům na základě jejich potřeb
služba je bezplatná
Posláním poradny je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou

soběstačnost pomocí sociálně poradenské činnosti s cílem umožnit
jim v nejvyšší možné míře zapojení
do běžného života bez užívání návykových látek a zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím včetně poskytnutí pomoci při
uplatňování práv.
Najdete nás: Poštovní 1245, Varnsdorf – budova bývalé dětské polikliniky.
Telefon: +420 778 506 392
Email: poradna.varnsdorf@drugout.cz
První sezení lze sjednat telefonicky
nebo přes e-mail.

Hlasovali jsme pro projekt

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat šluknovským hasičům, kteří mi
6. června 2018 pomohli s vyproštěním a zvednutím mého uvízlého
koně. Moc děkuji za ochotu a bezproblémovou okamžitou pomoc.
Byli v tu chvíli naší jedinou pomocí.
Moc děkuji.
Roscherová Lída, Království

Speciální základní a praktická
škola Šluknov děkuje Technickým
službám za sponzorský dar ,ochotu
a vstřícnost.
Nikola Kurucová

Potěšilo nás, že při hlasování zvítězil projekt obnovy Žaláře Krista na Křížovém vrchu v Království, což jsme si moc přáli. Už se těšíme, že uvidíme kapličku hotovou. Nejdříve se však půjdeme podívat 3. srpna 2018
na žehnání nových reliéfů do jednotlivých zastavení Křížové cesty, na
které přispěl i náš spolek. Už dnes bychom ale chtěli poprosit, aby při příštím hlasování organizátoři mysleli i na ty, kteří nevlastní internet. Aby i jim
bylo umožněno bez problémů odevzdat hlas projektu, který si vybrali.
Dodáváme, že jsme letos na hřbitově v Království nechali opravit náhrobek
bývalého starosty Josefa Kindermanna, který po odsunu až do své smrti
v srpnu 2017 své rodné obci všemožně pomáhal. Zasloužil se např. o opravu kostela sv. Vavřince, domluvil s bývalým starostou Ing. Kořínkem opravu kaple na Křížovém vrchu a další.
Radujeme se z každé památky, která se opraví, protože si myslíme, že to
dlužíme těm, kteří je před mnoha lety z nějakého důvodu postavili a pečovali o ně.
Helga Hošková
Spolek Němců a přátel německé kultury, organizace Šluknov

PODĚKOVÁNÍ ZA ČISTÉ STUDÁNKY
Za odbor rozvoje a životního prostředí Městského
úřadu ve Šluknově děkuji
cyklistkám ve skupině s paní
Ivetou Laštůvkovou, které si
při svých cyklotoulkách přírodou udělaly čas a vyčistily
studánku „U zaniklé hájovny“ v Království nad Černým
rybníkem a studánku „U cesty“ v bývalém vojenském prostoru v Království, směrem
k Jiříkovu.
Díky nim se při Vašich cestách
do přírody můžete v parných
dnech napít a osvěžit.
Je velmi milé dozvídat se o lidech ve Šluknově, kteří mají
toto město rádi a dobrovolně
mu věnují svůj čas i námahu.
Jsou mezi námi, jsou skvělí
a pravdou je, že jimi může být
každý z nás.
Věřte, že ten pocit, kdy uděláte něco dobrého „jen tak“,
za to stojí.
Božena Naňáková

STRANA 15

Pozvánky

Nový oltář
Konečně jsme se dočkali. Nový oltář ve šluknovském kostele sv. Václava bude v sobotu 28. července
v 11 hodin slavnostně posvěcen
litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Oltář je darem arciděkana
P. Pavla Procházky šluknovské farnosti k příležitosti jeho 35. kněžského jubilea, které zde oslavil v roce
2017. Oltář je tvořen zlatožlutým
sklem s bohatou symbolikou – má
připomínat varhanní píšťaly, spojení mezi nebem a zemí. Je to dílo
sklářského umělce Jana Exnara
a Jiřího Černohorského, realizaci
provedla sklářská huť v Železném
Brodě. Bude zasvěcen sv. Zdislavě
(+ 1252), patronce naší diecéze
a patronce chudých a trpících. Relikvie sv. Zdislavě byla už v květnu
2017 slavnostně předaná šluknovské farnosti.
Je to velká událost pro naši farnost
a těšíme se na Vaši účast. Eva Habel

Hudební festival
XII. ročník mezinárodního hudebního festivalu pod záštitou senátora Parlamentu ČR Ing. Zbyňka
Linharta a starosty Města Jiříkova
pana Michala Majáka:
Varhanní duchovní hudba
ve Filipově – Bazilika Panny Marie
Vždy neděle od 14 hodin:
15. 7. Drahomíra Matznerová –
varhany
22. 7. Lucie Guerra Žáková – varhany, Lucie Laubová – soprán
29. 7. Linda Drexlerová – trubka,
František Fiala – varhany
5. 8. Pierre Zevort – varhany
12. 8. Eva Prchalová Myslivcová –
příčná flétna, Jan Hora – varhany
19. 8. Valérie Zawadská – mluvené
slovo, Jiří Chlum – varhany
26. 8. Lisa Anna Gross – hoboj,
anglický roh, Michael Bártek – varhany

Křížová cesta
Vyčistili jsme studánku na Královce - loni jsme se stali „Patrony studánky“. Proto
jsme se opět letos vydali s žáky studánku na Královce vyčistit. Naše třídní akce
měla název „ Přírodovědná výprava“. Plnili jsme úkoly, poznávali stromy, keře
a květiny. Ušli jsme celkem asi 8 km. Cestou jsme poklidili poházené odpadky na
některých odpočívadlech, u kterých jsme svačili. Přesto, že zde byly odpadkové
koše, nepořádku bylo dost.
Žákům i pedagogům se akce líbila. Těšíme se na další.
Žáci 1. – 5. ročníku Speciální ZŠ a PRŠ Šluknov, Mgr. Iveta Laštůvková

V pátek 3. 8. 2018 od 13 hodin
se uskuteční slavnostní odhalení
replik původních desek v kaplích
zastavení Křížové cesty v Království. Kaplím požehná p. farář
Procházka. Akce se zúčastní také
rodáci z Království. Na repliky se
finančně složili převážně fyzické
osoby z Čech i Německa.
Komu budeme děkovat se dozvíte
přímo na místě konání. Srdečně
Vás zveme.
Bc. Michal Bušek
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Z ordinace praktických lékařů: Čas nejsou peníze
Klepla ho pepka, trefil ji šlak, ranila ho mrtvice – to vše jsou lidové výrazy návštěva praktického lékaře či transport na internu po vlastní ose je při
pro onemocnění zvané cévní mozková příhoda (CMP, iktus). V rozvinutém rozvinutých příznacích jen oddalováním adekvátní léčby.
světě se jedná o jednu z nejčastějších příčin úmrtí nebo trvalé invalidity.
Existuje klinická jednotka zvaná tranzitorní ischemická ataka (TIA), což je
Lidský mozek je zásobován krví dvěma páry tepen – 2 vnitřními krkavice- lehčí typ CMP, kdy neurologické příznaky zcela odezní bez následků do 24
mi (karotidy) a 2 vertebrálními (páteřními) tepnami. Tyto cévy na spodi- hodin od vzniku. I tato příhoda vyžaduje okamžitou hospitalizaci na neuně mozku vytváří tepenný okruh, ze kterého vycházejí další větve zásobící rologickém oddělení, neboť je zde velké riziko recidivy CMP v brzké době
mozek krví. Mozková tkáň je extrémně závislá na dodávce okysličené krve, v mnohem větším rozsahu.
pokud se přívod okysličené krve zastaví, mozkové neurony do několika Po převozu do iktového centra je nemocným ihned provedeno CT vyšetmálo minut nevratně odumírají a vzniká tak cévní mozková příhoda. Pří- ření mozku, které posoudí, zda je CMP ischemického nebo krvácivého
znaky a následky CMP závisí zejména na lokalizaci cévního uzávěru a také původu. Při ischemickém typu CMP je poté provedena intravenózní tromna jeho délce. Každá oblast mozku je odpovědná za určitou funkci – máme bolýza (pokud není přítomna některá z kontraindikací) – do žíly je aplikocentra pro pohyb, citlivost, řeč, sluch, zrak, dýchání, koordinaci pohybů, vána látka (altepláza), která rozpustí vzniklou sraženinu a obnoví se tak
rovnováhu a spoustu dalších, proto můžou být klinické projevy CMP velmi průtok okysličené krve mozkem. Čím dříve je tato léčba provedena, tím
rozmanité.
více mozkové tkáně se podaří zachránit. Intravenózní trombolýzu je však
CMP se dělí na dvě velké skupiny – ischemické (cca 85%) a hemora- možno provést jen do 4,5 hodin od vzniku prvních příznaků, proto tolik
gické (cca 15%).
apelujeme na okamžité přivolání RZP po vzniku příznaků. Do 6 hodin od
Ischemická CMP vzniká uzávěrem některé z tepen zásobujících mozek příznaků je poté možné ještě podání alteplázy do tepny, ovšem již pouze na
(analogicky jako u infarktu myokardu o němž jsme psali minule). Může vyšším pracovišti (v našem případě v Ústí nad Labem), vzácně je možné do
dojít k ruptuře aterosklerotického plátu tepny a následnému vzniku krev- 8 hodin vytáhnout sraženinu z cévy drátkem.
ní sraženiny, která tepnu uzavře. Za uzávěrem pak dochází k odumření Při zjištěné ruptuře aneurysmatu je nemocný ošetřen na neurochirurgicmozkové tkáně. Jinou možností je, že do mozku vletí sraženina z jiné části kém oddělení, kdy je prasklá céva zasvorkovaná kovovou svorkou (cliptěla – nejčastěji ze srdce u nemocných s fibrilací síní (proto musí nemocní ping) nebo je do prasklého místa pomocí drátku zavedena kovová spirálka,
s fibrilací síní užívat léky na ředění krve).
která výduť uzavře (coiling). V některých případech krvácivých CMP je
U hemoragické (krvácivé) CMP dochází k prasknutí některé z mozko- léčbou volba neurochirurgická operace s odstraněním hematomu.
vých tepen, nejčastěji vlivem vysokého krevního tlaku – prasknout může Nemocný s potvrzenou CMP je následně hospitalizován na neurologické
buď některá tepna v mozkové tkáni
JIP, kde je monitorován a dále donebo cévní výduť (aneurysma) mezi
vyšetřován ke zjištění příčiny CMP.
mozkovými plenami – pak vzniká
Obvykle je potřeba doplnit zobraOČKOVÁNÍ PROTI PNEUMOKOKŮM
tzv. subarachnoideální krvácení.
zení mozkových cév (angiografie)
U OSOB NAD 65 LET
Odhaduje se, že aneurysma mozkopomocí CT nebo magnetické rePacienti starší 65 let mají nárok na očkování proti pneumové tepny má až 1% populace, u drtizonance. Ultrazvukem se hodnotí
koku (Streptococcus pneumoniae), které je plně hrazeno ze
vé většiny z těchto lidí však k ruptustav přívodných tepen mozku –
ře během života nikdy nedojde.
krkavic – zjišťujeme, zda některá
zdravotního pojištění. Vakcínu je potřeba předem objednat
Rizikové faktory CMP jsou vyšší
z těchto cév není uzavřena nebo
u nás v ordinaci,
věk, kouření, vysoký krevní tlak, vyvýrazně zúžená. Při významném
plně hrazená je v současnosti pouze vakcína Prevenar 13.
soký cholesterol a tuky, cukrovka,
zúžení krkavice je poté indikovaná
Pneumokok je nejčastějším původcem zápalu plic,
nedostatek pohybu, obezita, stres,
tzv. endarterektomie, kdy se z cévdále může způsobit také záněty vedlejších nosních dutin,
fibrilace síní. Ruptura aneurysmaní stěny odstraní aterosklerotické
středního ucha či zánětu mozkových blan.
tu vzniká často při fyzické námaze
pláty, případně se céva vyztuží koči pohlavním styku u osob s nepovovou trubičkou (stentem). U neznanou hypertenzí.
mocných s fibrilací síní se provádí
Příznaky CMP jsou velmi rozmanité a ne vždy zcela typické. Mezi nejčas- ultrazvukové vyšetření srdce ECHO (často jícnové k vyloučení přítomnosti
tější příznaky patří slabost až ochrnutí končetin (nejčastěji na jedné polovi- krevní sraženiny v srdeční síni).
ně těla), pokles ústního koutku a porucha řeči (často zmatená řeč). Jedno- Pacienti po prodělané ischemické CMP užívají léky proti srážení krve – tzv.
duchým testem na posouzení ochrnutí končetin je vyzvat nemocného, aby antiagregancia – nejčastěji kyselinu acetylsalicylovou (Stacyl, Anopyrin
se zavřenýma očima předpažil horní končetiny, dojde-li k poklesu jedné nebo Godasal), případně klopidogrel. U pacientů s prokázanou fibrilací
končetiny, je zde velká pravděpodobnost CMP.
síní se nejčastěji přistupuje k antikoagulační léčbě warfarinem (vzácněji
Dále se může vyskytnou porucha citlivosti končetin (opět spíše jednostran- novějšími léky na ředění krve). Samozřejmostí je léčba vysokého krevního
ně), porucha zraku (přechodný výpadek zraku na jednom oku, dvojité vi- tlaku, cukrovky a vysokého cholesterolu. Důležité je také zanechání kouředění), náhle vzniklá závrať, pád, porucha vědomí, někdy také vznik epi- ní a redukce hmotnosti.
leptického záchvatu. Při ruptuře mozkového aneurysmatu nemocní často Významnou složkou léčby CMP je rehabilitace v nejširším slova smyslu,
popisují náhle vzniklou krutou bolest hlavy, kterou dosud v životě nezažili která je zahájena již za hospitalizace. Cílem je co největší soběstačnost ne(někdy udávají „prásknutí bičem“), typické je také zvracení, světlopla- mocného a co největší obnova postižených funkcí – ať již se jedná o rozhýchost či ztráta vědomí.
bání končetin, nácvik chůze, obnovu polykání či zlepšení řeči. Nácvikem
Příznaky CMP se mohou různě kombinovat a mohou být vyjádřeny s růz- každodenních činností a jemné motoriky se pak zabývá ergoterapie. Bonou intenzitou. Vždy ale platí, že je potřeba okamžitě volat 155 – RZP, hužel, ne vždy je obnova původních funkcí a činností možná, často také
která pacienta převeze na nejbližší specializované neurologické oddělení proto, že nemocnému se nedostalo včasné specializované péče. Nemocný
– tzv. iktové centrum. V našem případě jsou nemocní transportováni do je tak trvale invalidizován a mnohdy odkázán na trvalou péči svého okolí.
iktového centra děčínské nemocnice. Důrazně varujeme před otálením Závěrem malé poselství: při náhle vzniklé poruše hybnosti končetin, pokleslém
a vyčkáváním, zda uvedené příznaky neodezní samy. Každou minutou ústním koutku či poruše řeči ihned volejte 155. Jen včasné podání adekvátní
v případě CMP dochází k odumírání dalších a dalších neuronů, čímž se léčby může zamezit vzniku nevratných trvalých následků. Čas nejsou peníze,
zvětšuje postižená oblast mozku a tím i trvalé následky pro pacienta. Také čas je mozek.
MUDr. Vratislav Prejzek, MUDr. Petr Čechovič

Víte, že čerstvé informace z naší ordinace se můžete dozvědět také na Facebooku či našich webových stránkách?
www.facebook.com/mudr.vratislav.prejzek, www.ordinace-sluknov.cz
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Naši hráči golfu sklidili v Ústí velký obdiv
Hranice handicapu 2, tak se jmenoval charitativní turnaj odehraný
v Golfovém resortu Ústí nad Labem
20. června 2018. Za CZDGA nastoupilo hned sedm reprezentantů,
kteří společně s hokejisty Alešem
Hemským, Janem Čalounem, Jiřím
Šlégrem, fotbalovou legendou Lubošem Kubíkem, sportovním komentátorem Davidem Pospíšilem
a dalšími hráči podpořili Centrum
Srdíčko z Litoměřic. Každý hráč totiž za zahraný aut, bunker, vodní překážku nebo ztracený míč vkládal dobrovolnou částku na podporu tohoto denního stacionáře pro děti s mentálním a fyzickým hendikepem. Do
závěrečné dražby přispěl i Jarda Jágr vlastnoručně podepsaným dresem,
který nesl moto turnaje „Musíme si pomáhat“. Doprovodný program vedl
společně s profesionálním trenérem i hráč CZDGA Milan Turek hrající
z Paragolferu a zároveň domácí člen golfového klubu. Během celého dne
se na golfové akademii zdokonalovali i klienti Integrovaného centra pro
osoby s mentálním postižením Horní Poustevna a Varnsdorf, kteří pod
vedením trenéra Ivana Strakoše již pilně trénují ve SNAG akademii Mikulášovice. Skvělá a přátelská atmosféra provázela celý turnaj. Přidanou
hodnotou celé akce bylo i oficiální zařazení Golfového resortu Ústí nad
Labem do projektu CZDGA Golf bez bariér ve všech třech úrovních – Tré-

ninkové centrum hendikepovaných
golfistů, Partnerské hřiště CZDGA
a Hřiště reprezentace CZDGA.
Moc děkujeme Tomáši Kodrlemu
a celému týmu golfového resortu
a zároveň týmu Parahelp – organizátorům turnaje za pozvání. Těšíme se na další setkání na Hranicích
handicapu v roce 2019.
Ing. Ivan Strakoš

Fotbalové soutěže skončily
V polovině června skončily fotbalové soutěže pro všechna naše mužstva a jejich výsledky byly velice
dobré.
A-mužstvo v konečné tabulce
1. B třídy skončilo na 2. místě
s 52 body za Chuderovem, který
se ziskem 63 bodů byl už několik
kol před koncem jistým postupujícím. Na postup měli teoretickou
naději i naši, museli ale čekat na
výsledky vyšších soutěží a na to,
do které skupiny připadnou jejich
sestupující. Ty rozhodly, že Šluknov bude i v příštím ročníku hrát
opět 1. B třídu. Postupující Chuderov a sestupující Horní Podluží
a Heřmanov nahradí noví soupeři
Meziboří, Dubí a Unčín. Od ročníku 2019/2020 dojde k velké reorganizaci nižších fotbalových soutěží
a složení týmů i počet soutěžních
skupin, které se dotknou i družstev
SK Plaston, bude zcela jiné.

B-mužstvo, hrající stabilně II. třídu, skončilo se ziskem 38 bodů na
výborném 3. místě za Jiřetínem (56
bodů) a Krásnou Lípou (42 bodů).
Dorost se s jistotou dostal do nástavbové části 1. A třídy a obsadil
4. místo, což lze v této kategorii považovat za úspěšné vystoupení.
Chloubou jsou naši starší žáci,
kteří jasně vyhráli okresní přebor
s náskokem 12 bodů před druhým
Varnsdorfem, mladší žáci pak
skončili ve svém okresním přeboru
na 4. místě.
Všem sportovcům bez rozdílu věku
je třeba poděkovat za dobré výkony
a úspěšnou reprezentaci Šluknova,
trenérům za náročnou práci, vykonávanou ve volném čase, a všem
sponzorům a podporovatelům za
jejich příspěvky, bez kterých by
úspěchy i krásný stadion nebyly
možné.
Milan Kořínek

Putovní pohár v plážovém volejbalu vyhráli Štaflíci

V sobotu 9. června 2018 se uskutečnil již čtvrtý ročník turnaje v plážovém
volejbalu pořádaného pod hlavičkou Technických služeb Šluknov. Za pěkného teplého počasí si dvanáct vyrovnaných dvojic, rozdělených do tří
skupin, zahrálo o putovní pohár, medaile, diplomy a věcné ceny pro první
tři týmy. Skvělé počasí (až na finálový deštík), vynikající atmosféra včetně
zázemí a sportovní výkony všech zúčastněných stály za pěknou sportovní
beachvolejbalovou sobotou.
Pořadí týmů:
1. místo ŠTAFLÍCI (Jan a David Šteflovi),
2. místo AŠÍM KENAJ (Švecovi),

3. místo POSLEDNÍ ŠTACE
(Vyšohlíd, Fráňa),
4. místo (Šulcová, Krpálková)
a nelze nepřipomenout 12. místo (Gall, Koukol).
Děkuji všem zúčastněným,
Zdeňkovi Černému, občerstvování (Martina Čmugrová a Lenka Zemanová), Františku Jandovi (rozhodčí), Vildovi Stiborovi, Dušanu Blanárovi,
Ladislavu Čurgalimu. Doufám, že se příští rok utkáme znovu.
Text a foto: Ladislav Čmugr a Vladimír Zeman
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Již víme, jaké je to být opravdovým hasičem
Království: V termínu krajského kola jsme se s mladším
družstvem (3–7 let) zúčastnili
hasičského soustředění ve Starých Křečanech, které pořádalo
SDH Šluknov. I navzdory špatnému počasí se nám olympiáda
velmi líbila. Děti si zkusily, jaké
to je být hasičem, zkusily si několik výjezdů – hledání ztracené
osoby, úklid klestí z vozovky,
lovení Pet lahví z rybníka, úklid
vozovky od pilin. V pátek jsme
navštívili zámek ve Šluknově
a v areálu zámeckého parku
jsme splnili stanovené úkoly. V sobotu nás čekal krásný a pro děti velmi dobrodružný výlet do Kyjovského údolí, kde jsme formou stopované plnili úkoly
a na konci cesty jsme našli poklad. V sobotu navečer se k nám připojilo družstvo starších dětí, které se vrátilo z krajského kola, a i oni si zkusili výjezd –
hledání ztracené osoby včetně transportu z těžkého terénu lesa na nosítkách
k sanitce ČČK. V neděli se opět konaly tradiční útoky v netradiční podobě,

kde se mladší děti umístily na 3. místě a starší na 1. místě.
Tímto chceme poděkovat zúčastněným lidem z SDH Šluknov, kteří pro nás
hasičskou olympiádu uspořádali, a našim vedoucím, že s dětmi tuto akci
úspěšně zvládli.
Za SDH Království Michaela Holakovská

Šluknov: Ve dnech
21. - 24. června 2018
probíhala
dětská
hasičská olympiada,
42. ročník ve Starých Křečanech v rekreačním středisku
Sempra, kam se sjelo
pět hasičských sborů
ze Šluknovského výběžku. Mikulášovice,
Království, Vilémov,
Dolní
Poustevna
a pořádající Šluknov.
Program olympiády je vždy na pořádajícím sboru a my jsme pro letošní
rok rozhodli, že děti se stanou na
čtyři dny opravdovými hasiči, kteří
budou řešit sehrané události jako
například hledání osoby, požáry, záchrana osoby z vody a jiné. Učili se
komunikovat radiostanicemi, vyplňovat zprávy o tom, co se stalo a jak
se s tím vypořádali, zkoušeli si základy první pomoci. Celkem na táboru
bylo 88 lidí. Navštívili jsme Šluknovský zámek, kde nám byla zprostředkována zdarma prohlídka a zapůjčení zámeckého parku k uspořádání
soutěží, dále jsme navštívili krásné
Kyjovské údolí, kde jsme si zahráli
stopovanou, a pak nastal poslední
den, neděle, která je vyhrazena na
klání v požárním útoku mezi jednotlivími sbory. Jediné co se nepovedlo,
bylo špatné počasí.
Děkuji moc všem, co se podíleli
na přípravě tábora ať po finanční
stránce nebo vlastní pomocí a to:
Městu Šluknov, infocentrum
zámek Šluknov, Červený kříž
s vedoucím Rudou Seidlem, pekařství Haback a Rekreační středisko Sempra Staré Křečany.
vedoucí mládeže Tomáš Ilek

zopakujeme. Tímto bych chtěla poděkovat dětem za jejich snahu a sportovní výkony a vedoucím za pevné nervy při důkladné přípravě na tuto soutěž.
Za SDH Království Michaela Holakovská

Tým starších hasičů z Království
vybojoval postup do kraje
V květnu jsme se zúčastnili okresního kola hry Plamen, kde si naše
družstvo starších dětí vybojovalo
1. místo, a tím spojený postup do
krajského kola hry Plamen, pořádaného v Ústí nad Labem ve dnech
22. - 23. 6. 2018. Radost jsme měli
obrovskou, neboť i navzdory tomu,
že jsme museli použít dva členy
z mladšího družstva (7 let a 10 let),
jsme ukázali naše zkušenosti a šikovnost dětí. Abychom se mohli
krajského kola zúčastnit, museli
jsme si vypůjčit ještě jednoho člena
z SDH Šluknov. Čekal nás měsíc
příprav, tréninků, zařizování, ale
i proto jsme z postupu měli radost.
Na krajském kole jsme si první den
nevedli vůbec špatně, po dvou soutěžích jsme byli na třetím místě, bohužel, druhý den nás štěstí opustilo
a děti propadly nervozitě a nakonec
jsme se umístili na 5. místě. Načerpali jsme další nové poznatky
a snad si to v následujících letech
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V srpnu se bude konat česko-německý polečný sportovní projekt
Začátkem května se na SK Plaston
obrátili zástupci Fotbalové školy
Kickfixx z Oppachu s nabídkou na
spoluúčast na společném přeshraničním sportovním projektu, který
by byl financován z prostředků Euroregionu Nisa. Lídrem projektu
by byla německá strana, Šluknov by
byl přeshraničním partnerem.
Záměrem projektu bylo uspořádání
česko-německého fotbalového turnaje žákovských družstev v kategoriích 7 až 8 let a 9 až 10 let na spor-

ŘÁDKOVÁ INZERCE

tovním hřišti v Biersdorfu, části
Oppachu. Turnaj by proběhl v době
od pátku 31. srpna odpoledne do
neděle 1. září. Soupeřilo by v obou
kategoriích vždy šest osmičlenných
mužstev, čtyři německá a dvě česká. Zápasy by proběhly v sobotu
dopoledne pro mladší a odpoledne
pro starší žáky. Přínosem pro děti
by mělo být nejen jejich první mezinárodní vystoupení, ale i zajímavý
doprovodný program. Například
v pátek navečer by se uskutečnil

krátký německo-český jazykový
kurs, který by naučil všechny děti
základní fotbalové názvy a pojmy
v obou jazycích. V sobotu by nehrající družstva absolvovala společný
výlet do okolí nebo na koupaliště
podle toho, jak dovolí počasí, večer
se předpokládá táborák a grilování.
V neděli turnaj skončí závěrečným
setkáním všech sportovců a organizátorů a vyhlášením výsledků,
a před polednem se všichni rozjedou domů. Děti i trenéři budou mít

po celou dobu zajištěno stravování,
občerstvení i ubytování.
Skutečností je, že podobný turnaj
takového rozsahu ve společném regionu nebyl, a proto jsme nabídku
přijali. Přínos akce zhodnotilo i vedení Euroregionu a žádosti o dotaci
minulý týden vyhovělo a prostředky
organizátorům převedlo. Zveme
proto už dnes příznivce našich
malých sportovců na turnaj do
Biersdorfu.
Milan Kořínek

 Brousím nože, nůžky, řetězy a kotouče (pily) ve Varnsdorfu. Více info na tel. č. 736 649 040.
 Překlady AJ/NJ, daňové prohlášení v Německu, žádost o dětské přídavky pro Čechy pracující v Německu,
překlady propagačních materiálů aj. Tel. č. 777 758 000.
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RYCHLÉ PENÍZE
PRO ZAMĚSTNANÉ, OSVČ,
RODIČE NA MATEŘSKÉ
DOVOLENÉ, DŮCHODCE
NOVÁKOVÁ IVANA
602 420 366

Zednické práce

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
√ rychle
√ levně
Tel.: +420 608 330 383 √ spolehlivě
barak-martin@seznam.cz

- 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

Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84
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