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REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO ŠLUKNOV

Mnoho občanů Šluknova se již dozvědělo o připravované rekonstrukci šluknovského náměstí. Ne každý ale ví,
co rekonstrukce bude vlastně obnášet. Vyzpovídali jsme proto krátce Martina Bendu, vedoucího odboru
výstavby a životního prostředí. Stále však platí to, že kompletní návrh úprav je pro každého zájemce k dispozici
na městském úřadu a může zde do projektu v klidu nahlédnout.
„Jako první bych zmínil, že dojde k architektonickému ucelení náměstí,“ řekl Martin Benda a hned dodal, že
asfaltová zůstane pouze komunikace procházející přes náměstí, ostatní plochy (nezelené) budou dlážděné.
Počítá se také s uzavřením prostoru mezi parčíky. Dále dojde k doplnění systému tras pro pěší, zcela se obnoví
zeleň stávající a také přibude výsadba nová.
Zajímavým prvkem jistě bude oddělení komunikace od vrchní části náměstí, to znamená od parkovacích ploch,
to bude realizováno taktéž výsadbou zeleně. Celkovou rekonstrukcí projde také veřejné osvětlení celého
náměstí.
Závěrem snad ještě několik časových údajů. „Žádost o dotaci již byla podána, zhruba od patnáctého dubna
letošního roku by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele úprav a fyzická realizace projektu by měla
začít od prvního října letošního roku. Ukončení celého projektu je plánováno na třicátého dubna roku 2011,“
dodal Martin Benda. Text doplňujeme fotografiemi náměstí ze dvou pohledů, jejichž autorem je Josef Halada. Za
nějaký čas (po úpravách) budou jistě zajímavé pro srovnání původního a nového vzhledu.
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Jak je na tom Šluknov s letošními prvňáčky?
Dne dvacátého ledna
proběhl na šluknovské
základní škole zápis do 1.
ročníku. Celkem se zapsalo 55 dětí. Z toho je
jedno dítě s předčasným
nástupem a osm žádostí o
odklad školní docházky. Z
tohoto vyplývá, že přijatých dětí je 47, devět dětí
je po loňském odkladu
školní docházky a jedna
dívka má dodatečný odklad školní docházky (tyto
děti musí zahájit vzdělávání ve školním roce
2009/2010). Jeden chlapec
byl z důvodu nemoci
omluven. Dostaví se na
dodatečný zápis. Celkem
by tedy mělo nastoupit do
1. ročníku ve školním roce 2009/2010 58 žáků, pokud budou všechny žádosti o odklad školní docházky kladně
vyřízeny. Poděkování patří všem pracovníkům za spolupráci a bezproblémový průběh celého zápisu.

Víte, že ... víte, že ... víte, že ... víte, že ...
…… 6. reprezentační ples Ústeckého kraje se uskuteční 14. března 2009 v Litoměřicích? Hejtmanka Jana
Vaňhová srdečně zve všechny zájemce o tuto vysoce společenskou událost k návštěvě. Na plese kromě skvělé
hudby uvidíte i známé umělce v doprovodném kulturním programu. Vstupné je 499,- Kč, část výtěžku bude
věnována charitativním záležitostem. Podrobnosti jsou na webu Ústeckého kraje.
…… německá firma Veolia Umweltservice vypověděla Šluknovu smlouvu o nájmu velkých kontejnerů na
tříděný odpad? Důvodem je obrovský propad poptávky po druhotných surovinách, především po papíru. Firma
tak stěží zpracuje vlastní odpad a jeho dovoz proto zastavuje. Nájemní smlouva končí 31.3.2009, potom budou
nádoby odvezeny.
…… taneční skupina STARS z Varnsdorfu, kterou vede Libuše Vladařová, se pokusí o vytvoření rekordu a
o zápis do knihy rekordů a kuriozit pelhřimovské agentury Dobrý den a Guinessovy knihy rekordů? V sobotu 18.
dubna 2009 absolvují v co nejkratším čase ale s plným nasazením 17 patnáctiminutových tanečních vystoupení
ve všech městech a obcích výběžku a my jim můžeme pomoci tím, že se jejich vystoupení jako diváci zúčastníme
a žlutým oblečením nebo jakýmkoliv žlutým doplňkem se k akci, která se jmenuje Žlutá sobota, přihlásíme.
Podrobnosti uvedeme v březnových a dubnových novinách.
…… po dohodě mateřské a základní školy s městskou policií začnou opět strážníci docházet mezi děti a
seznamovat je s prací policie, s technikou, kterou používají i se základními pravidly bezpečnosti silničního
provozu? Do besed se zapojí i policisté z oddělení PČR, kteří mohou předvést ukázky zbraní i práci s policejními
psy. Návštěvy začnou příští měsíc.

Oznámení finančního úřadu
Vzhledem ke změnám v zákoně o dani z nemovitostí platných od 1. ledna 2009, kdy došlo ke změnám
průměrné ceny zemědělských pozemků a ke vzniku nových místních koeficientů u pozemků a staveb, vás
žádáme o vyčkání s placením této daně do doby, než vám bude zaslána daňová složenka s již nově
vypočtenou daňovou povinností (nejpozději do poloviny května 2009). Děkujeme za pochopení.
Ing. Jitka Růžičková, ředitelka Finančního úřadu v Rumburku
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Slovo starosty: Letošní rok se ponese
v duchu oslav 650.výročí města

Už 650 let je možné v historických pramenech najít zmínky o městě Šluknov. Do té doby šlo o osadu na panství
pánů z Dubé, jejíž význam politický a hlavně hospodářský neustále rostl, takže majitel panství Hynek Berka
požádal vladaře o její povýšení na poddanské město. Svou výstavností Šluknov už sice jako tehdejší město
vypadal, chyběla mu však některá práva a výsady, které statut města nutně doprovázely, především trhové právo
(tyto vědomosti jsem načerpal z útlé knížky ing. Borise Trantiny „Historie Šluknova“). A tak roku 1359 je
Šluknov povýšen na město. Pro jeho tehdejší obyvatele to jistě byla pocta a přiznání mnoha výhod, pro nás,
dnešní Šluknováky, je to velký důvod k tomu, abychom si dlouhou historii připomněli a připomínku spojili s
patřičnými oslavami.
Celý rok 2009 by se měl proto nést v tomto duchu. Představa je taková, že bychom už od února většinu
kulturních, sportovních a ostatních akcí pořádali pod znakem „650 let Šluknov městem“, jejich počet a význam
bude postupně stoupat, vyvrcholení bude na dalších Zámeckých slavnostech v červnu a celý slavnostní rok se
uzavře v prosinci a tečkou za památným rokem by měl udělat ohňostroj. Úkol je to velice náročný, protože
bychom chtěli ukázat všechno významné, co se ve městě a v jeho historii událo a chtěli bychom to připomenout
nejen současníkům, ale i nové generaci, a rádi bychom přivedli zpět do města ty, kteří se zde narodili, prožili tu
své mládí, absolvovali svou první školu, našli své první lásky a potom z nejrůznějších důvodů Šluknov opustili.
Chtěli bychom všem připomenout hezké zážitky a příjemné vzpomínky, které se k našemu městu váží, ale ukázat
i to, že si většina dnešních Šluknováků svého města váží a neustále ho chce vylepšovat a život v něm si
zpříjemnit.
Proto už od loňského roku pracuje skupina lidí, kteří se snaží dát celoroční program dohromady tak, aby
uspokojil všechny. Pro trvalou vzpomínku vyjde knížka fotografií města, ve kterých budou vedle sebe historické
i současné pohledy na stejná místa, je snaha vydat DVD s informacemi a nabídkou pro turisty a návštěvníky,
ovšem to až na podzim, aby zachycovalo celý rok, pátráme po slavných šluknovských rodácích a osobnostech,
které u nás žily. Do oslav by se měli zapojit i sportovci většiny oddílů SK PLASTON a prezentovat se postupně
budou i další spolky a sdružení ve Šluknově fungující, především hasiči, Červený kříž, Teen Challenge a
Klokánek. Počítáme i s loutkáři a divadelníky, hudebníky, výtvarníky i fotografy, zkrátka se všemi, kteří mohou
městu a jeho lidem cokoliv ukázat. Protože byl Šluknov i významným hospodářským centrem výběžku, budeme
připomínat i historii výrobních podniků a podnikatelů a zastavíme se i u historie důlní činnosti u nás. Péčí o
památky je město dostatečně známé, ale přesto bude velká pozornost věnována jejich přiblížení občanům. Rádi
bychom, aby se nenásilnou formou propagovalo naše město i na školách všech stupňů, protože tady je základ
vytváření vztahů a vazeb člověka ke krajině a regionu.
Se všemi záměry souvisí i způsob propagace, takže se určitě setkáme s jednotnou úpravou všech plakátů,
oznámení i pozvánek, na vstupu do města i na hlavních ulicích najdeme velké poutače s připomínkami 650 let od
vzniku i s oznámením o Zámeckých slavnostech. Při jejich konání bude našim mediálním partnerem Český
rozhlas, který bude během celého hlavního dne přinášet svým posluchačům vstupy ze Šluknova i rozhovory se
zajímavými hosty a návštěvníky. Je zcela přirozené, že velká část akcí, programů, výstav a koncertů bude vázána
na zámek a jeho park, protože to je v současnosti centrum města, ale spousta tradičních a zavedených setkání a
vystoupení se rozloží do celého města a jeho částí - sportovní stadion, Karlovo údolí, Pytlák a Konírna v
Království a další a další.
To, co jsem napsal, je jen povšechná informace, za kterou stojí velký kus práce a starostí mnoha lidí. Platí
však, že každá pomocná ruka, každý dobrý nápad a každý dílek do velké mozaiky oslav bude přínosem a budeme
Ing. Milan Kořínek
za něj vděčni.

Projednávání územního plánu mnoho občanů nenalákalo
Veřejné projednání Konceptu nového územního plánu proběhlo dne 20. ledna na sále v 1. NP zámku ve
Šluknově. V souladu s § 48 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu svolal odbor
rozvoje a ŽP veřejné projednání Konceptu nového územního plánu, kterého se účastnili i zpracovatelka
Územního plánu města Šluknov (dále jen ÚPn) Ing. arch. Jitka Fikarová a oboroví specialisti: Ing. David expert, zprac. koncepce vodního hosp. a kanalizací, Ing. Budínský - expert, zprac. koncepce dopravy a Ing.
Brabec - expert, zprac. koncepce energetiky. Zpracovatelka ÚPn a experti přednesli přítomným odborný výklad
o zpracovaných podkladech, koncepcích rozvoje, navržených variantách, včetně jejich kladů i záporů a
důvodech, proč jsou navrženy hlavní rozvoje z jejich oboru.
Hlavním úkolem veřejného projednání bylo seznámení dotčených orgánů, účastníku jednání, správců
inženýrských sítí a veřejnosti se zpracovanými koncepcemi a variantami nového územního plánu.
Bohužel musím konstatovat, že i přes skutečnost, že se jedná o velice důležitý dokument, který má přímou
vazbu na další rozvoj města a jeho okolí, byla účast jak za strany dotčených orgánů a správců inženýrských sítí,
tak i veřejnosti malá. Potěšila mě účast zástupců občanského sdružení „Šluknovské Království“ a „Sdružení
přátel města Šluknov“. Snad bude další schvalování nového ÚPn bezproblémové a podaří se jej podle všech
MB
zákonných norem projednat a rovněž schválit.
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Šluknovští hasiči bilancovali rok 2008

Opět se sešel rok s rokem
a i šluknovští hasiči bilancovali právě skončený rok.
Stalo se tak při slavnostní
výroční schůzi, která se
konala dne 30. ledna na
sále místního kulturního
domu. Mimo členů Sboru
dobrovolných hasičů Šluknov, kterých je k 1. 1.
2009 58 dospělých a 21
dětí, přijali pozvání i hosté: starosta města Ing. Kořínek, zástupce Hasičského záchranného sboru Děčín, kolegové z Království,
Jiříkova, Velkého Šenova
a také ze spřátelených sborů z německých obcí Sohlandu a Beiersdorfu.
Při ročních zprávách o
činnosti byli všichni seznámeni jak s prací dětského kolektivu, tak celého sboru coby zájmového sdružení a poté i s činností výjezdové jednotky města, která
čítá při doplnění z řad členů SDH Království celkem 41 mužů. Bylo konstatováno, že ve správním území Města
Šluknov bylo provedeno celkem 66 výjezdů hasičských jednotek, z toho pak bylo 20 požárů, 11 dopravních
nehod atd. Většinu zásahů zvládla jednotka HZS vlastními silami a tak místní dobrovolná jednotka byla
povolána jen k 8 případům. O to víc se tedy dobrovolní hasiči zaměřili na činnost při údržbě techniky, budov,
výcviku a asistenčních hlídkách, kdy takto celkem odpracovali 1765 hodin.
V závěru schůze pak byli oceněni nejaktivnější členové a především pak členové soutěžního družstva, kteří v
loňském roce dokázali poprvé ve dvanáctileté historii zvítězit v celoročním vyhodnocení o nejlepší družstvo v
naší oblasti Florián cupu Šluknovského výběžku. Do dalšího období nezbývá než všem popřát hodně zdraví,
štěstí a aby se s hasiči setkávali jen u společenských akcí.
Jindřich Müller, velitel SDH Šluknov

Další stromy jsou připraveny k výsadbě
Za posledních několik let se Šluknov hodně změnil, co se veřejné zeleně týká. Velká práce se udělala kolem
zámku a terminálu, další výsadby kolem hlavní komunikace nebo třeba směrem od pošty nahoru na Křížový
vrch. Každý si musel všimnout, že zástupci města investují nejen peníze, ale také značný čas úpravě veřejné
zeleně a jistě budu mluvit za mnohé, když napíšu, že je to ve městě znát. Určitě si nikdo nepřeje žít v betonovém
městě, každý kousek zeleně město zkulturňuje a propůjčuje mu šat, který kromě estetického účelu má i další
funkce. Zmiňme třeba zachytávání částeček prachu či zmírňování hluku. Produkci kyslíku už mnozí berou jako
samozřejmost, ale i díky této funkci zelených rostlin můžeme přežívat, takže by se na to zapomínat nemělo.
Každému se lépe pracuje a vůbec žije v prostoru, kde jsou květiny či dřeviny a celý ráz prostředí zjemňují.
Proč se zmiňuji právě v únoru o městské zeleni, když většina zeleně je nyní v době vegetačního klidu? Je to z
toho důvodu, že město uvolnilo na konci roku dalších téměř sto tisíc korun, za které se bude městská zeleň
rozšiřovat. Jak nám prozradil Jan Dvořák z odboru výstavby a životního prostředí, byly zakoupeny nové dřeviny
ze zahradnictví v Mělníku, takže se výsadba bude opět rozšiřovat a máme se na co těšit. Dřeviny se musely
založit do záhonů aby bez úhony přežily zimu a na jaře byly připraveny k výsadbě. Budeme doufat, že budou
dělat všem obyvatelům města jen radost a nenajdou se vandalové, kteří by je ničili, jak už se to bohužel v
minulosti několikrát stalo.
Na závěr bychom také měli říct, že dřeviny rostoucí v městské zástavbě jsou kontrolovány a pokud některá
vykazuje špatný zdravotní stav, je pokácena. Je to hlavně z bezpečnostního hlediska. Pracovníci městského
úřadu se snaží předcházet tomu, aby nedošlo k neočekávanému pádu dřeviny, která by mohla napáchat škody na
zdraví či majetku. Je si však třeba uvědomit, že není v lidských silách odhalit veškerá poškození či zdravotní
potíže stromů, často dřevina špatný zdravotní stav navenek nevykazuje. Je velmi problematické určovat hranici,
kdy není a kdy už je dřevina svému okolí nebezpečná a stromů máme v katastru města opravdu hodně. Pokud se
někdo z občanů bude domnívat, že je některá dřevina nebezpečná, je třeba domněnku nahlásit na městský úřad,
který provede podrobné šetření.
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Poprvé v historii se uskutečnil ples Severu
Dobrovolný svazek obcí Sever, agentura JIKO z
Království a sponzoři z podnikatelské sféry uspořádali
poprvé v historii společenský ples Severu. Pozvali
návštěvníky z výběžku, aby se pobavili bez rozdílu na
to, ke které obci či městu se hlásí. I když pořadatelé měli
trochu obavy, zda se povede velký sál na Dýmníku
zaplnit, protože jak hudba, tak převážná část
doprovodného programu byla „z místních zdrojů“,
ukázalo se, že byly zbytečné. Hudební skupina
Cimrman band Jitky a Pavla Košťálových z Království
přiměla tanečníky, že od prvních taktů nastoupili na
parket a už ho prakticky neopustili. Záplava krásných
skutečně tanečních melodií nenechala nikoho v klidu a
kolem půlnoci se tančilo na každém volném místečku v
sále. Odpočívalo se jen při třech přerušeních, přičemž
dvě měla „na svědomí“ sympatická a výborná taneční
vystoupení skupiny ČAJORI opět z Království a jejich perfektně předvedené orientální tance, odměněné
obrovským potleskem, a třetí hvězdný host plesu zpěvák a tanečník Petr
Kotvald se svým tanečním doprovodem. Padesátiminutová show
přivedla do varu všechny přítomné bez rozdílu věku a bylo až s podivem,
kolik přítomných znalo všechny jeho hity a dokázalo je s ním odzpívat a
vytvořit mu skvělou atmosféru pro vystoupení. Autogramiáda na konci
byla samozřejmostí a příjemnou tečkou za jeho návštěvou.
Ke společenskému plesu patří i tombola, do které přispělo velké
množství sponzorů od Varnsdorfu přes Rumburk, Jiříkov, Šluknov až do
Mikulášovic a Dolní Poustevny a zájem o ni byl tak velký, že losované
lístky byly vyprodány během několika minut a ani po jejich doplnění se
na všechny zájemce nedostalo.
První společenský ples Severu měl bezpochyby velký úspěch
Atmosféra byla od samého začátku příjemná a krásně uvolněná, žádný
večer pro snoby nebo elitu, ale poctivá taneční dřina pro všechny,
odvedená v rytmu skvělého Cimrman bandu. Takže už dnes můžeme
spustit přípravy druhého plesu Severu, jehož místo konání by se mělo
přesunout do příhodného sálu v jiném městě výběžku a bylo by příjemné, kdyby tak vznikla další hezká tradice,
která by se mohla stát typickou pro náš nádherný region.
Pořadatelé a organizátoři plesu Severu děkují dalším sponzorům, kterými byli:
GASTRO PLCH, PLASTON Šluknov, STAROPRAMEN Praha, HABACK Šluknov, Jiří Záborský
ELEKTRO - Šluknov, pí Stráníková - Velkosklad Varnsdorf, COUNTRY KLUB „Na konírně“
Království, SEVERNÍ STAVEBNÍ Petr Barcal - Šluknov, Autoservis HAVEL - Jiříkov, DROGERIE
NAVRÁTILOVI - Šluknov, J. POLÁK - štěrky, písky, Varnsdorf, Restaurace DÝMNÍK - Mirko Bernas.

Skončil rok myši a začal rok býka
Pro národy dálného východu začal v pondělí 26. ledna nový lunární rok. Skončil „rok myši“ a začal „rok býka“,
který potrvá až do 14. února 2010, kdy začne „rok tygra“. To všechno jsme se dozvěděli při společných oslavách,
které místní vietnamská komunita uspořádala pro své občany 24. ledna v kulturním domě. Loni jsme společně
slavili Silvestra podle českých zvyklostí, letos jsme se seznámili s tradicí jiného národa, jiné kultury. Oslavy se
ale nijak nelišily od běžného Silvestra, na jakého jsme zvyklí u nás. To znamená, že se zpívalo, tančilo, jedlo a
popíjelo do pozdních večerních hodin a nechyběly ani prskavky, rakety a světlice, odpálené při zahájení oslavy.
I když rozdíl tu přece jen byl. Večer zahajovaly slavnostní projevy předsedy komunity a starosty města a
protože šlo o oslavy celé komunity, tak jsme mezi účastníky našli nejen dospělé, ale i maminky s kojenci,
předškolní děti i školáky a nechyběla pochopitelně ani omladina v pubertálním věku. Zvláštností mohla být
vietnamská jídla, která se během večera objevila pro všechny na stolech a i když jejich základem byla často rýže,
jejich chuť byla výborná. Hudební doprovod byl diskotékový a velký zájem byl o karaoke, kdy se na uvolněný
mikrofon čekala dlouhá fronta a každé vystoupení mělo velký ohlas.
V neděli každá rodina samostatně oslavuje svého „silvestra“ a pondělí je teprve skutečný důstojný svátek, kdy
nový lunární rok skutečně začíná. Vietnamci do něho vkládají velké naděje, protože znamení býka v jejich učení
znamená sílu, pracovitost a vytrvalost, ale také odříkání. Fotografie z oslav naleznete uprostřed novin.
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Netradiční den otevřených dveří rozhodně zaujal
V úterý 27. ledna proběhl na Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální Šluknov netradiční den
otevřených dveří. Byl připraven pro základní školy Šluknovského výběžku. Žáci základních škol mohli vidět
nově zrekonstruované prostory lesnické a sociální školy, ale hlavně se mohli seznámit s obory, které škola v
současné době nabízí. Byla připravena prezentace jak studijních tak učebních oborů. Žáci tak mohli vidět
exponáty k oboru lesnictví, myslivosti, ochraně přírody, ale také k sociálním oborům. Mohli si nechat od
studentů sociálních studií například změřit tlak, či poslechnout činnost srdce.
Mezi největší lákadla patřily různé pochutiny, které připravili učni z oborů pekař a prodavač a podle reakcí
všech, kteří ochutnali, se jim dílo zdařilo více než dobře. Byly připraveny vzorky jak sladkého, tak slaného
pečiva a všichni, kdož se na přípravě podíleli, zasluhují velké uznání. Hodně zajímavá byla ukázka kabinetu
myslivosti a zoologie, kde se žáci základních škol dozvěděli mnoho zajímavého z živočišné říše. Zaujaly je
hlavně modely mysliveckých zařízení (krmelců, oborohů, ale i pastí), které z velké většiny vyráběli sami studenti
lesnické a sociální školy. Mnoho chlapců také ocenilo, že mohli vzít do rukou lovecké zbraně a dozvěděli se o
nich řadu zajímavostí. Především, jak je důležité bezpečně se zbraní zacházet. Dále si mohli vyzkoušet jaké je
držet motorovou pilu či křovinořez. Nemohly chybět ukázky letu dravců (ty jsou pro lesnickou a sociální školu
již tradiční a velmi oblíbené) a další zajímavosti z přírody.
Řada žáků základních škol si „lámala“ hlavu u plastického modelu člověka a zkoušeli si cvičně najít například
chlopně v srdci či jiné vnitřní orgány lidského těla. Praktická ukázka byla též od učňů z oboru prodavač, kteří
předváděli práci s elektronickou kasou nebo digitální váhou.
Pro technicky založené jedince byly lákadlem různé meteorologické či geodetické pomůcky a na závěr si
všichni zájemci mohli vyzkoušet, jaké je řezat kmen stromu “po staru” ruční pilou. Že naši předkové neměli v
lese jednoduchou práci musel uznat každý, kdo tuto dovednost vyzkoušel.
Lesnická a sociální škola neměla své dveře jistě otevřené naposledy a všechny zájemce o prohlídku a
především o studium zve srdečně dále.

Fotografie z netradičního dne otevřených dveří na šluknovské lesnické a sociální škole.

Budova lesnické a sociální školy je ozdobou města
Ještě pár slov k rekonstrukci lesnické školy. V minulých ŠN dobře popsal autor „vt“ náročnost generální
rekonstrukce budovy lesnické školy. Nebyla to jistě procházka růžovým sadem, ale výsledek opravdu předčil
nejsmělejší představy . Budova je ozdobou města, která možná trošičku zastínila i zámek. Podílí se na tom i
večerní osvětlení. Ředitel školy a jeho tým dokázali opravdu nemožné.
Jen bych chtěl ještě doplnit novodobou historii budov Střední lesnické a sociální školy: Hlavní budova
školy, tj. lesnická, byla postavena opravdu jako textilní průmyslovka. Po II. světové válce byl v této budově
zřízen Okresní národní výbor. Po zrušení šluknovského okresu vznikla v budově tzv. dělnická přípravka, která
za 10 měsíců připravovala mladé nadějné dělnické „kádry“ na vysoké školy. Od roku 1954, jak už víme, je zde
lesnická škola. Nejprve šlo o čtyřletou střední. Po dvou letech byla změněna na dvouletou mistrovskou a původní
žáci byli přemístěni do zbývajících čtyřletých lesnických škol - Písek, Hranice na Moravě a Trutnov. Celá řada
studentů však na přemístění nepřistoupila (hlavně z finančních důvodů) a vystudovala na jiných školách blíže
svým bydlištím. (Jeden z absolventů dělnické přípravky se vrátil do les. školy jako lesní inženýr. Byl zde
pedagogem a později ředitelem).
Druhá budova (sociálně správní) byla postavena jako Okresní soud. Po zrušení okresu v r. 1949 tam postupně
bylo umístěno zemědělské učiliště, kde řediteloval od počátku až do své nešťastné smrti vášnivý myslivec a
oblíbený člověk, Josef Němec z Království.
Dovětek: V rozpočtu města Šluknov na opravy památek je i počítáno s fasádou dalšího klenotu města - budovy
kulturního domu, která snad bude zářit už při oslavách 650. výročí povýšení Šluknova na město. Pavel Kout st.
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Klienti DD mluví o dočasném přestěhování
Se začátkem roku jsme s klienty Domova důchodců začali připravovat masopustní veselici, která
proběhne v polovině února. Připravujeme výzdobu, dekorace a chystáme masky pro klienty. O průběhu veselice
vás budeme informovat v příštím čísle Šluknovských novin.
Ke konci měsíce jsme s klienty, kteří v lednu oslavili narozeniny, poseděli u dobré kávy se zákuskem a
hezkého povídání.
Protože na začátku ledna došlo k přestěhování části klientů domova do náhradního objektu v Království,
zeptali jsme se několika z nich na spokojenost s novým bydlením a na doporučení co ještě zlepšit. Tady jsou
odpovědi:
V Království se mi moc líbí. Bydlí se mi o hodně lépe než ve Šluknově. Až to tam bude
přestavěné, nebude se mi chtít ani zpátky. Chodím tu do klubovny víc než ve
Šluknově, maluji, zpíváme si a dokonce píšu básně (smích). Jen se mi stýská po paní
ředitelce a některých obyvatelích ze Šluknova. Vylepšování? Ne, ne, ne, je to tu vše
opravdu hezké. Žádné vylepšování.
paní Holá

Venku jsem ještě nebyla. Místnost je trochu menší, nemám tu takové pohodlí jako ve
Šluknově. Ale na tyto podmínky jsem spokojena. Mám skvělou spolubydlící. Máme
tu zábradlí a můžu chodit do klubovny. Vylepšení? Akorát snad lepší přístup k oknu,
špatně se mi otvírá.
paní Chmelová

Je tu hezká hospoda Jitrovník a je tu hodný personál. Jsem v Království spokojen. Vadí
mi jen cesta z Království do Šluknova do školy pěšky.
Zlepšení? Nic mě nenapadá.
pan Hrouda

Líbí se mi tady, jsem spokojená. Připadá mi , že jsem tu jako na dovolené. Jsem ráda,
že jsem ze Šluknova vypadla. Mám pocit, že jsem tu omládla. Něco měnit? Nic, co
potřebujeme to tady máme. Skutečně se tu máme dobře, ale i přesto se za rok ráda
paní Hojná
vrátím do Šluknova. Všude dobře, doma nejlíp.

Líbí se mi tu o moc víc než ve Šluknově. Mám hodné spolubydlící. Měnit není co, jsem
spokojená.
paní Tichá

Přijde mi to tu pěkné, nic mi tu nechybí.

paní Švecová

Jsem nadmíru spokojená. Jsem jak za živa v Království nebeském. Nikdy jsem si
nepomyslela, že se dostanu do tak dobré společnosti. A za to děkuji vedení a přestavbě,
že mi to bylo umožněno. Prožila jsem tři čtvrtě století a jsem nadmíru spokojena.
Zlepšovat není co.
paní Borgová
A na závěr báseň paní Holé:
Miluji Tě jako kotě,
Má láska pro tebe,
Je schovaná za komínem v botě.
Seidlová Martina, sociální pracovník
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Ekologická výprava žáků speciální školy
V tomto školním roce podnikla 5. a 6. třída ze
Speciální školy ve Šluknově Ekologickou výpravu do
Rožan na největší skládku komunálního odpadu ve
Šluknovském výběžku. Akce byla předem naplánována
a děti se již nemohly dočkat dne, kdy se vyrazí. 5. třída
byla pod vedením Mgr. Ivety Laštůvkové a asistentky
Hany Andršové a 6. třída pod vedením Mgr. Jany
Vlastníkové.
Cesta byla připravena ve formě hry „stopovaná“, kdy 5.
třída vyrazila směr Rožany jako první, aby schovala
patřičné otázky na zajímavá místa. Druhá třída měla
poté za úkol všechny najít. Žáci zažili nejen mnoho
humoru při hledání, ale také si zopakovali probrané
učivo, které měli v otázkách. Během poznávací cesty
jsme zavítali do restaurace manželů Fránikových v
Rožanech, kde nám zdarma připravili výborný čaj,
teplíčko od krbu a sladkou odměnu (mnoho druhů sušenek). To děti velice uvítaly a dodalo nám to další energii na
pokračování výpravy.
Po příjemném odpočinku a načerpání sil jsme se opět vydali v cestě dále až na slibovanou skládku. Přivítala nás
příjemná paní Jana Baracová, která na chod skládky dohlíží, a seznámila žáky s tříděním odpadu, co se na
skládku dováží a co naopak tam nepatří. Po sdělení všech těchto informací jsme se vydali zpět po stejné trase ke
škole. Všem žákům se výlet velice líbil a budeme se těšit opět na další již třetí Ekologickou výpravu. Touto
cestou bych chtěla velice poděkovat manželům Fránikovým za milé pohoštění v restauraci a p. Janě Baracové za
asistentka pedagoga Hana Andršová
odborný výklad.

Návštěva v tiskárně i knihovně se moc líbila
Děkuji panu Aleši Gallovi za pěkné a milé provedení
jeho tiskárnou. Pro děti z 5. ročníku šluknovské
speciální základní školy to bylo velice přínosné. Byly z
prohlídky nadšeny. Seznámily se s různými druhy
barev, materiálů, raznic a strojů, které jsou důležité pro
výrobu v tiskárně. Měly možnost vidět stroje v provozu.
Na závěr jsme se podívali na hotové produkty. Každý si
odnesl zážitky a malý dárek od pana Galla.
Vydali jsme se také s 5. ročníkem na předem
domluvenou návštěvu knihovny. Paní knihovnice děti
mile přivítala, seznámila je s účelem a provozem
knihovny a ukázala jim různé části knihovny. Zastavili
jsme se v dětském oddělení, ve kterém děti poznávaly
ilustrátory a spisovatele dětských knížek. Každý si
vybral zajímavou knihu, ze které něco přečetl. Za úkol
měli napsat ilustrátora a spisovatele vybraných knížek.
Byla to příjemná hodinka, malí školáci se pobavili i poučili. Velký dík patří knihovnici paní Jankové za vstřícnost
a ochotu.
Ve škole děti v rámci předmětu výtvarná výchova měly za úkol navrhnout obal na knížku a uvést autora a
ilustrátora. Všem se to moc povedlo. Vymyslely zajímavé tituly - „Růžové medvídě“, „Hodný čertík“, „Závodní
auta“, ”Veselé vánoční číslice“ aj. Naše škola je zapojena do projektu „Čtenářská gramotnost“ a obě prohlídky
byly proto velmi přínosné.
Mgr. Iveta Laštůvková

Březen - měsíc knihy
V rámci celorepublikové akce Březen - Měsíc knihy již tradičně Městská knihovna ve Šluknově v
průběhu tohoto měsíce zvýhodňuje nově přihlášené čtenáře z řad dětí i dospělých. Ten, kdo se do konce
března zaregistruje, nebude platit registrační ani čtenářský poplatek. na rok 2009.
Stejně tak je již tradicí v březnu přimhouřit oko nad „zapomnětlivými“ čtenáři, kteří si určenou měsíční
výpůjční lhůtu sami prodloužili a do knihovny nezavítali již několik měsíců, někteří dokonce roků (!).
Knihovna vyhlásila na březen amnestii pro dlužníky a všichni hříšníci tedy mají nyní šanci vypůjčené
knihy vrátit, aniž by jim hrozily sankce ve formě finanční pokuty.
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Dětský KOUTEK
Ahoj milé děti,

Na podzim 2007 se šluknovský kuželkářský oddíl přihlásili do 3.ligy a jelikož v této soutěži musí být 4.dráhy,
museli jsme hrát v České Lípě, kde nám za úplatu pronajali dráhy. Když po prvních 3 kolech měli kuželkáři na
kontě 0, mysleli si, že to není možné, přece to musí jednou přijít. A taky ... ano..., vyhráli venku v Benešově u
Prahy s Příbramí a pak nastal docela obrat. Skončili celkově na 7. místě z 12 mužstev. Zároveň se nám podařilo
dát dohromady 10 žáčků se kterými jezdíme po turnajích, kde sbírají zkušenosti. Mezi nejlepší patří Bendl,
Havlíček,Poláček, Šimůnek.
V roce 2008 nám největší radost udělali Koldan J., který se probojoval na mistrovství ČR seniorů do Ostravy,
kde skončil na pěkném 11. místě. Mezi ženami byla Morkusová na skvělém 5. místě! Nyní probíhá další ročník
soutěží. B mužstvo hraje krajskou soutěž a po polovině soutěže je na krásném 2. místě. Naše A mužstvo je po
polovině na 4. místě ve 3. lize. Větší článek o historii kuželkářského oddílu přineseme v některém z následujících
Jan Sklenář, vedoucí kuželek Šluknov
čísel.

Máme pro vás opět křížovku s tajenkou. Tak jako v minulém čísle, tak ani zde by pro vás neměl být
problém tajenku vyřešit a kdybyste přeci jen narazili na problém, tak požádejte o pomoc opět rodiče.
Jako vždy hrajeme o volné vstupenky do šluknovského kina, což bude za vyluštění tajenky jistě
odpovídající cena. Vyluštěnou tajenku nám prosím zašlete buď e-mailem na adresu novin nebo
můžete lístek s vyluštěnou tajenkou vhodit do schránky “Šluknováčku” na MÚ, dále je možné zanechat
lístek v městské knihovně. Nezapomeňte na lístku vždy uvést své jméno, bydliště a věk. Z došlých
správných odpovědí vylosujeme výherce. Pokud si myslíte, že byste mohli vymyslet pro své kamarády
doplňovačku sami, tak nám ji zašlete jedním z výše uvedených způsobů. Správná odpověď z minulého
čísla je: ... třímetrovým krkem. Volnou vstupenku do kina si tento měsíc odnese jedenáctiletý Ondra
Otáhal ze Šluknova. Vstupenku do kina si může vyzvednout v kulturním domě u paní Parkmanové.

TAJENKA
Harry Potter je hlavním hrdinou řady fantasy knížek známé snad po celém světě. Autorkou těchto
celkem 7 knih je Britka Joanne Rowlingová známá spíše jako J. K. Rowlingová. Příběhy knih se
odehrávají převážně v kouzelnickém světě, o kterém nekouzelníci nic nevědí, ačkoliv tento svět existuje
souběžně s tím jejich. První díly byly určeny převážně dětem, pozdější jsou spíše pro (tajenka).

1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

člověk, který cestuje
doba mezi pravěkem a novověkem
gratulace
klan
psí "výkřik"
výhra

5

Poslední den v měsíci lednu proběhl již druhý ročník závodu v paintballu, který pořádala místní skupina
Červeného kříže Šluknov. Zúčastnit se mohl kdokoli měl odvahu. Našla se jen malá hrstka odvážných, přesto si
myslím, že jsme si dopoledne užili. Cílem akce nebylo jen si zastřílet, ale strávit čas v přírodě a vyzkoušet si pocit
zásahu protivníka. Naše organizace se zabývá výukou poskytování první pomoci. Na pravidelných schůzkách si
mohou děti vyzkoušet reálné poskytování první pomoci, slaňování, různé soutěže, výlety. Naši činnost můžete
sledovat na našich webových stránkách www.ccksluknov.webnode.cz . Celou akci zaštiťovala 15. přední hlídka
Rudolf Seidl
Royal Rangers Mariánské Lázně, za což jim děkujeme. www.zs-rr.cz

Poděkování

Tímto bych chtěla vřele
poděkovat Šluknovskému
záchrannému hasičskému
sboru za včasný a rychlý
příjezd při zásahu na mé
nemovi-tosti. Dále bych
jim chtěla poděkovat za
ochotu a za to,že
minimalizovali škodu na
mém majetku.

Děkujeme panu Jiřímu Záborskému, Pavlu
Koutovi, Petru Barcalovi, Petru Houdkovi,
Vladislavu Skopalovi, Petru Tichému, paní
Šárce Novákové, firmě PLASTON CR, s.r.o.,
TRAVEL FREE, s.r.o., GEMA CZ s.r.o.,
VALMAR, NOVA-CO, Potraviny Schneider
za sponzorské dary, které nám udělaly v roce
2008 velkou radost.
za MŠ Šluknov Eva Heinzová

6

7
8
9

Blahopřání
V lednu a únoru se v plné
síle dožívají významného
jubilea
Jiří a Hana Hrabětovi.
Do dalších let přejeme
hlavně pevné zdraví,
štěstí, lásku a celkovou
spokojenost. děti Hana
a Míla s rodinami

10
11
12
13

7. amatér
8. zvíře se 2 páry nohou
9. přístroj na měření elektřiny
10. rozhovor
11. kotce pro králíky
12. trosky po hradu
13. obor zabývající se energií
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INFORMACE

Ve čtvrtek 29. ledna jsme se dočkali svého prvního vysvědčení. Byla to sláva, na kterou se přišli podívat i naši
rodiče. Slavnostní předávání proběhlo v domě kultury a předcházel mu krátký program, ve kterém jsme si
zatančili a děvčata z kroužku aerobiku předvedla dvě sestavy. Nechybělo ani občerstvení. A teď hurá do dalšího
pololetí! Děkujeme všem pracovníkům domu kultury za bezvadnou organizaci a rodičům za finanční příspěvek.
děti z 1. A

Známe
své město?

Dnes pro vás máme novou
hádanku. Uhodnete, co se
nachází na fotkách? Na
fotografii je zahrada jedné
z restaurací v okolí
Šluknova, víte které?
Pokud znáte správnou
odpověď zašlete nám ji na
lístku do redakce nebo
pokud vládnete internetem, můžete psát na
adresu:
Správná odpověď z minula: Zadní pohled na budovy v pěší zóně, od zahrady sluknovak@seznam.cz
manželů Vyšohlídových (od les-nické školy), druhá fot-ka zachycuje znak na první
Opět hrajeme o volné
budově v pěší zóně, směrem od les-nické školy. Z došlých správných odpovědí jsme vstupenky do šluknovskévylosovali paní Jiřinu Baborákovou ze Šluknova.
ho kina.

Poděkování sponzorům
Oddíl odbíjené SK Plaston Šluknov uspořádal dne 15. l1. 08 již 4. sportovní zábavu v KD Šluknov.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům, bez kterých by tato tradice těžko pokračovala.
Poděkování patří těmto sponzorům: Šluknovská realitní společnost s r.o., Fly a Go s.r.o., Severní
stavební - cz spol. s r.o., Travel Free Rožany, Lesnická a sociální škola Šluknov, Potraviny D+S
Šluknov, Haback pekařství Šluknov, Čerpací stanice MWD Rožany, Restaurace Club p. Pálinkáš,
Autodíly p. Žďánský V., Hodinářství p. Gall P., Tiskárna p. Gall A., Novosport p. Novotný J.,
Pneuservis p. Žďánský M.
Velké díky patří všem, kdo se nějakým způsobem přičinili o krásný sobotní večer a všem, kdo se přišli
pobavit.
Marika Žďánská

Kulturní oddělení MÚ Šluknov vás srdečně zve na
na
výstavu obrazů ing. Borise Trantiny
a
k
výs
pořádanou u příležitosti autorova významného životního jubilea.
n
á
v
tav
Vernisáž se uskuteční 24. 2. v 17,30 ve výstavní síni kulturního domu.
z
u
Výstava potrvá od 25. 2. do 20. 3. 09
Po
Po - Pá 8,00 - 15,00 hod.
So - 10,00 - 12,00 hod.

Pozvánka na masopust a vepřové hody
Kulturní oddělení MÚ Šluknov Vás zve na
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
ve čtvrtek 12. února ve 14,30 hod.
Sraz masek ve 12,15 u lesnické školy.
Na náměstí u restaurace Club budou únorové vepřové hody

Přivítejte s námi jaro
Kulturní oddělení MÚ ve Šluknově připravuje v době od 31. 3. do 9. 4. výstavu „Vítání jara“ s
velikonoční tematikou. Žádáme o spolupráci spoluobčany, kteří vytvářejí nebo vlastní předměty
související s Velikonocemi (např. kraslice, malovaná vejce, pomlázky, velikonoční věnce a kytice
ze sušiny, apod.) o jejich laskavé zapůjčení. Exponáty je možné nosit do 27. 3. do Domu kultury
Šluknov - pí Parkmanové (informace na tel. 412 386 219 - pí Parkmanová nebo 412 386 968 - pí
Štindlová, pí Vargová).

Děti se učí plést
výrobky z pedigu
Kroužek pletení z pedigu při základní škole
pokračuje i v 2. pololetí. Naučili jsme se plést
zvonečky a také košíky. Zvládneme bez
problémů uplést dno, stěnu i zavírku. První
upletený výrobek si každý z nás odnesl domů.
Od příštího pletení budeme pracovat s
barevným pedigem a vytvářet různé vzory.
Všichni se již moc těší, jak své výrobky
předvedou na slavnostech ve Šluknově.
Květa Vidímská
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INZERCE

ELEKTROIN

TALACE

Radek Černý
domovní rozvody silno i slaboproudé,
alarmy, hromosvody

Romány pro ženy:
Polibek v poušti - Cartlandová Barbora
Slunečnice - Evans Richard Paul
Královna stínů - Felberová Edith
Deník matky na pokraji šílenství - Greenová Niamh
Hříšník - Hunterová Madeline
Probuzení - Chopinová Kate
Ve službách dámy - Johnsonová Susan
Skromné přání - Kingová Catherine
Vyvolená dáma - Laurensová Stephanie
Něžná pomsta - Lindseyová Johanna
Pirátská nevěsta - Lindseyová Johanna
Náhrdelník lásky - Martinová Kat
Kaspický déšť - Nahaiová Gina B.
Rodinné křižovatky - Scanlanová Patricia
Noci v Rodanthe - Sparks Nicholas
Sestry - Steelová Danielle ...

Historické romány:
Ve stínu kláštera - Dübell Richard
Královnin vězeň - Gregoryová Philippa
Srdcová královna - Maxwellová Robin
Zakázaná láska - Smetana Miloš
Kdo na kamenný trůn - Vaňková Ludmila
Bosá královna - Waltari Mika

Karlova 893, 407 77 Šluknov

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE
(zateplení, izolace, půdní vestavby, stropy, příčky)

PRODEJ

MONTÁŽ OKEN

FOTOPAPÍRU

Tomáš Skopal

OD 1,- KČ

Krimi-romány:
Nezvěstná - Alvtegenová Karin
Fénix - Asher Michael
Zápisník Paula Maigreta - Cimický Jan
Temné lesy - Coben Harlan
Ochránce - Crais Robert
Rudá kočka - Doyleová Virginia
Temné tajemství - Francome John
T.. jako tabu - Graftonová Sue
Kdo jinému jámu kopá - Grangerová Anna
Nevinný - Grisham John
Tentokrát naposledy - Higgins-Clarková Mary
Tvrdohlavá sestřička - Higgins-Clarková Mary
Ztracené duše - Jacksonová Lisa
Manžel - Koontz Dean R.
Vrtochy hvězd - Mac Dermidová Val
Ukrytá oběť - Sandford John
Doktorka Valérie - Schlogel Gilbert
Román o růži - Vondruška Vlastimil

Knihy pro děti:
Tomáš a jeho přátelé - pohádkové příběhy
Tajemství ztraceného náhrdelníku - Blytonová Enid
Dotek anděla - Brezina Thomas
Jak vyčarovat superkluka - Brezina Thomas
Klub záhad - Tajemství stříbrných vlků - Brezina Thomas
Klub záhad - Zámek přízraků - Brezina Thomas
Tetování krví, Kniha 2., Lampáři (fantasy)
Oxford (Děsivé dějiny) Upíří kronika - Cesta do minulosti
Upíří kronika - Prokletí upírů Cherub -, Pravda. 4.díl - Muchamorem Robert
Kouzelné spodky (Děsivé umění)
S.O.S. Špionky
Cesmínka a tajemná loď - pohádkové příběhy
Evelínka a kouzelný lektvar - pohádkové příběhy
Violka a delfín Flíček - pohádkové příběhy
Perlinka zachraňuje království - pohádkové příběhy
Spisovatelé a jejich tlustopisy (Děsivá literatura)

736 123 638
Císařský 339
407 77, Šluknov

Naučná literatura:
Byl jsem tobruckou krysou (2. světová válka, vzpomínky)
Jak podnikají české celebrity
Kreslíme, malujeme, tvoříme, aneb Knížka výtvarných nápadů pro šikovné děti a jejich rodiče
Pleteme košíčky z pedigu, proutí a mořské trávy
Ekologie: maturitní otázky
O češtině. 2. díl
Když se osud nemazlí (životopisy českých herců)
Ota Pavel: osobnost dvou tváří
Toulavá kamera. 7. díl
Toulavá kuchařka ...

Tiskárna Jiří Mänzel
Nádražní 1263/2
Rumburk 408 01
E-mail: manzel@rbk.cz
Tel/fax.: 412 33 22 68

Od 1.1.2009 byl zahájen provoz autodopravy.

Avia kontejner z možností přistavení kontejnerů o objemu
3m , 6m , 9m s nosností 3,5 tuny.
3

3

3

Ceny již od 20Kč za kilometr.
Bližší informace a objednávky zadávejte na telefonním čísle

777 13 35 11
Po domluvě možno nakládání kontejneru, vyklízení domů a garáží apod.

Dívčí romány:
Nech naše holky na pokoji ! - Řeháčková Věra
Drobná vítězství - Francková Zuzana
Opravdové vítězství - Francková Zuzana
Potížistka - Lanczová Lenka
Potíže s Klárkou - Řeháčková Věra
S Klárkou za dobrodružstvím - Řeháčková Věra
Tereza, terč pomsty - Řeháčková Věra

Tel.: +420 777 773 097

RAZÍTEK

Příběh služebnice ( sci-fi ) - Atwoodová Margaret
Příliš mnoho pohřbů, aneb, Když květiny promluví - Čepelka Miloň
Jeden život nestačí - Černá Jaroslava
Padající muž - Delillo Don
Zvířecí duchařské historky - Dunwichová Gerina
Akt zrady - Flynn Vince
Konečná diagnóza - Heronová Echo
Přirozená dívka - Hiaasen Carl
Zločin v Čechách - Houdek Miroslav
Štvanec - Jonesová Sadie
Montyho utajené vítězství - Kessler Leo
Úskok - Mac Clure Ken
Démoni pralesa - Palmer Alec
Zanzibar, aneb, První světový průvodce Haliny Pawlowské - Pawlowská Halina
Rytířské štěstí - Sobotka Richard
Panenka, která řekla ne ! - Valkova Galina Ivan
Román pro ženy - Viewegh Michal
Moudrost a vtip Oscara Wilda - Wilde Oskar...

VÝROBA

Romány:

Jiří ŠACH
IČ: 68282427
Dr. E. Beneše 49
407 77 Šluknov
Tel.: 412 387 298
E-meil.: sach2@seznam.cz

Dále rozšiřuje činnost o výkup kabelů:
- Al kabely i s plastovým obalem
- Cu kabely i s obalem
Výkup novin, časopisů a knih - bez tvrdých desek
v cenách od 0,30 až 0,50 Kč za kilogram.

Řádková inzerce
• KOUPÍM STAROŽITNOSTI - kvalitní i chalupářské - též mince, pohledy, známky i celé sbírky. Rychlé a slušné jednání. Tel.: 606388495, 607662178.
• PNEU BAZAR, prodej použitých pneu, ocelových a hliníkových ráfků. Montáž, opravy a vyvažování kol na nové dig. vyvažovačce
a nové pneu na objednávku. Mob.: 739 040 261, tel.: 412 391 254
• Roman Havlíček nabízí své služby - elektronické zabezpečení budov - elektronické instalace - elektronické opravy - autoalarmy.
Tel.: 777 018 381, E-mail: havlicekroman@email.cz.
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Společenská KRONIKA
PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY:
Lukáše Jirků
Jaroslava Paulfrance
Denisu Rampasovou
Dorotu Hlávkovou
Jakuba Štibingra

ROZLOUČILI JSME SE S:
panem Antonínem Polakovičem
paní Marií Balážovou
panem Jindřichem Grünwaldem
paní Boženou Kymrovou
panem Josefem Seidlem
paní Marií Bouškovou

Blahopřejeme občanům, kteří se v lednu letošního roku dožili životních jubileí:

60 let
pp. Hemerka Rudolf
Frýdová Jana
65 let
pp. Černá Marie
Pazderková Růžena
Zítková Anežka
70 let
pp. Klíč Jiří
Hrabě Jiří
Dušková Marie
Slaninová Marie
75 let
p. Ledvinková Marie
80 let
p. Brada Ladislav
81 let
pp. Kroupa Zdeněk
Baxová Herta

82 let
p. Sopoušková Danuška
84 let
pp. Mundil František
Kunčarová Štěpánka
Větrovcová Marta
85 let
pp. Tejnarová Milena
Žďánská Josefa
86 let
pp. Vietzeová Irmgardis
Kolonečná Anita
Monič Vasil
87 let
p. Havlišová Anežka
89 let
p. Maslikiewiczová Emilie
93 let
p. Zajíčková Anna

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.
Prosíme občany, kteří nechtějí být jmenováni
v této rubrice, aby to sdělili osobně na MÚ nebo telefonicky na č. 412 315 317,
nejpozději do 25. dne v měsíci, děkujeme.
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PROGRAM KINA

PROGRAM DOMU KULTURY
ŠLUKNOV únor/březen 09
DUKLA ŠLUKNOV ÚNOR 09

11. 02. 9-12

A

fa Švihák Lázeňský - presentační akce

12. 02. 14:30

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
- sraz masek ve 14:15 hodin u lesnické školy
- u Restaurace Club: vepřové hody (Prokůpkova zabíjačka),
svařené víno, bramborové lupínky

13. 02. 9-16

VALENTÝNSKÉ CUKROVINKY
- prodej cukrovinek nejen pro zamilované u Restaurace Club

15. 02. 14:00 A

ŠRAMLÍK - taneční odpoledne se skupinou Peleton
vstupné: 50 Kč

16. 02. 8-13

A

17. 02. 15:00 A

fa Best4Home - presentační akce

NEDĚLE
8. 2.
15:00

úterý
10. 2.
18:30

STŘEDA
11. 2.
18:30

Sobota
14. 2.
18:30

úterý
17. 2.
18:30

Karneval pro MŠ, Žižkova ul.

20. 02. 13:30 A

Vyhlášení výsledků soutěže městské knihovny - „Ilustruji knihu“

22. 02. 14-17 A

KARNEVAL
maškarní ples nejen pro děti s vyhlášením nejkrásnějších masek
v různých věkových kategoriích

čtvrtek

28. 02. 17:00 A
20:00

20kČ

hlídač č. 47
Český thriller (do 15 let nevhodný)

108 minut
69+1Kč

Tragický příběh hlídače na železničním wechtru, který se rve s vlastním
osudem, svou minulostí a drsnou současností. Herci: Vladimír Dlouhý,
Karel Roden, Lucia Siposová, Václav Jiráček.

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK

112 minut
69+1Kč

Hudební komedie USA
pokračování veleúspěšné muzikálové série, která se třetím dílem přesouvá
z televize na filmová plátna.
Herci: Zac Efron, Vanessa Anne Hudgensová, Film v ČESKÉM ZNĚNÍ.

UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
108 minut
54+1Kč

erotické drama USA (do 15 let nevhodný)
Moudrá výpověď stárnoucího muže, který prahne po lásce a plnosti života a jen těžko se
vyrovnává s vědomím, že to vše bude muset už třeba zítra opustit. Herci: Sonja Bennettová,
Patricia Clarksonová, Penélope Cruzová, Antonio Cupo, Michelle Harrisonová.

Zadáno pro KSČM

19. 02. 16-18 A

24. 02. 17:30 C

ČERT A KÁČA
divadelní představení

19. 2.
10:00
13:30
sobota
21. 2.
16:00

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
Česká komedie
Náhlé setkání profesora Kardy, Vikiho Cabadaje a Mariky Kardové vede ke svolání
„staré party“Sněženek a machrů“ do horského střediska v Peci pod Sněžkou a spustí nové
humorné příběhy, reflexe a reminiscence všech zúčastněných. Herci: Jan Antonín
Duchoslav, Michal Suchánek, Václav Kopta, Radoslav Brzobohatý, Veronika Freimanová.

KAMARÁD KRTEČEK

104 minut
69+1Kč

Děti 9+1Kč
dospělí 16+1Kč

pásmo pohádek pro děti

MADAGASKAR 2.
animovaná komedie v ČESKÉM ZNĚNÍ
STÁLE SPOLU, STÁLE ZTRACENI. Není nutné nic víc dodat.

90 minut
Děti 9+1Kč
dospělí 16+1Kč

VERNISÁŽ výstavy obrazů ing. Borise Trantiny

sobota
21. 2.
18:30

Zadáno pro soukromou akci

1. 03. 17:00 A

KONCERT - účinkují učitelé ZUŠ Šluknov, zazní skladby šluknovských autorů

6. 03. 15:00 A

Zadáno pro KSČM

12. 03. 14:00 A

Zadáno pro KSČM

úterý
24. 2.
18:30

středa
25. 2.
18:30

15. 03. 14:00 A

ŠRAMLÍK - taneční odpoledne se skupinou Peleton
vstupné: 50 Kč

21. 03. 20:00 A

IV. Společenský ples příznivců kultury
- hraje skupina Nova Mix

SOBOTA
28. 2.
18:30

ČESKÁ RAPUBLIKA
Český dokument (do 15 let nevhodný)
Tři přední čeští rappeři, deset skladeb, deset živých - někdy i živelných - filmových situací.
Herci: Orion, Marek Eben, James Cole, Hana Hegerová, Hugo Toxx.

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
sci-fi USA (do 15 let nevhodný)
Film vypráví příběh mimozemšťana Klaatua, který přicestuje na Zemi s jediným úkolem
- zamezit lidstvu jeho organizovanou sebedestrukci i za cenu nejvyšších obětí.
Herci: Keanu Reeves, Jennifer Connellyová, Jon Hamm, John Cleese, Kathy Batesová.

MAMMA MIA!
Hudební komedie VB/USA
Okouzlující filmová adaptace slavného muzikálu čerpá svou strhující energii mimo jiné
z proslulých písní legendárního švédského popového uskupení. Herci: Amanda Seyfriedová,
Stellan Skarsgard, Pierce Brosnan, Nancy Baldwinová, Colin Firth.

AUSTRÁLIE
válečné drama USA/Austrálie
Anglická aristokratka Lady Sarah Ashley se ocitne na tomto odlehlém kontinentě, kde nerada
spojí své síly s místním drsným chlapíkem, aby zachránili půdu, kterou zdědila. Společně se vydají
na dlouhou cestu okouzlující, ale nemilosrdnou krajinou. Na cestu, která je oba změní.
Herci: Nicole Kidmanová, Hugh Jackman, David Wenham, Bruce Spence, Bryan Brown.

87 minut
59+1Kč

92 minut
59+1Kč

100 minut
59+1Kč

165 minut
64+1Kč

Majitelé průkazů tělesně postižených - sleva max. 50% ze vstupného.

(A - sál, B - II. Patro, C - výst. síň)
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