STRANA 2

ŠLUKNOVSKÉ
CENA 5 Kč • VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV

Vybíráme z obsahu:
Návštěva velvyslance ............. 2
Volby do evrop. parlamentu ... 4
Setkání na Jitrovníku .............. 4
Program oslav města ............. 10
Pálení čarodějnic .................... 13
KVĚTEN 2009 • ČÍSLO

5

Město Šluknov dostane ke svým 650. narozeninám povýšení na město
novou „vizuální tvář“ v podobě nového jednotného vizuálního stylu
Součástí nově získaného
grantu z Evropské unie je
také vytvoření nového
jednotného vizuálního
stylu našeho města. Město
tak v rámci grantového
výběrového řízení oslovilo několik grafických studií, která zpracovala návrhy logotypů (tj. grafická
značka, nebo-li symbol,
ve spojení se slovním označením města), které by
jednoduchým a srozumitelným způsobem prezentovaly naše město, ale také Šluknovský zámek.
Návrhů se sešlo poměrně
hodně, členové výběrové
komise a poté i členové
rady města se však jednomyslně shodli na návrhu
velmi jednoduchém, ale
vyjadřujícím skutečnost,
že Šluknov je nejsevernějším městem České
republiky.
V současné době tak již
vítězné grafické studio
pana Radka Tesaře zpracovává tzv. grafický manuál, kterým se bude město při vydávání různých
tiskovin či materiálů v
budoucnu řídit tak, aby
své „kroky“ směrem k veřejnosti sjednotilo. Město
bude mít svůj nový logotyp i své barvy a totéž
se bude týkat i Šluknovského zámku.
Postupně tak dostanou
všechny tiskoviny, propagační materiály, plakáty a
další tiskoviny, a to včetně
Šluknovských novin, zcela novou tvář. Samozřej-

mě se bude jednat o „běh
na dlouhou trať“, neboť
není možné změnit a přizpůsobit vše najednou. Je
však dobře, že se alespoň
začne a pak lze již jen
doufat, že nová „vizuální
tvář“ našeho města bude s
postupem času stále více
viditelnější, a že zejména
svou jednoduchostí a srozumitelností veřejnost zaujme.
První vizuální “krůčky“
v podobě prvních tiskovin, plakátů, pozvánek na
různé kulturní akce, bannerů přes pěší zónu jste,
milí čtenáři, již mohli v
našem městě zahlédnout.
Dalším krůčkem v řadě
je také nová podoba a
grafická změna Šluknovských novin, které právě
držíte v ruce.
Město bude mít dvě nové
grafické řady s určitým
vizuálním stylem, logotypem a barvami. Jednu pro

město jako takové (a také
trošku modifikovanou v
případě městských oslav)
a jednu pro Šluknovský
zámek.
Oba návrhy vytvořil grafik pan Radek Tesař,
kterého se nyní ptáme:
Pane Tesaři, jak vůbec
vznikl Váš nápad na vytvoření značky a logotypu
našeho města?
Základním požadavkem
na moderní logotyp je
jeho jednoduchost, grafická úroveň, vypovídající
hodnota, snadná aplikovatelnost a mnoho dalších
kritérií. Přestože je jedním ze základních kritérií
zmiňovaná jednoduchost,
cesta k výsledku rozhodně
jednoduchá nebyla. Než
jsem vytvořil existující a v
současné době již aplikovanou podobu, zpracoval
jsem desítky variant a
skic. Výsledkem je logotyp
složený z piktogramu li-

e-mail: sluknovak@seznam.cz

tery „Š“, která navíc díky
grafické hříčce obráceného háčku zároveň vystihuje písmeno „S“, tzn. v
geografické terminologii
zkratku pro Sever.
Originalita textové části
je podpořena jedinečným
fontem od amerického
tvůrce. Veškeré návrhy
jsem před předložením
vizuálně konfrontoval s již
existujícími logotypy měst
v ČR a zahraničí a snažil
se, aby Šluknov v této
„konkurenci“ se ctí obstál. Nakolik se to povedlo, už musejí posoudit jiní.
Proč jste zvolil právě
kombinaci barev modré a
žlutozelené?
Zvolená barevnost nebyla nijak náhodná, částečně vycházela ze zadání a částečně z barevnosti
znaku města.
Pokračování na str. 2
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Město Šluknov dostane ke svým 650. narozeninám povýšení na město
novou „vizuální tvář“ v podobě nového jednotného vizuálního stylu
... pokračování ze strany 1
Pak už vše byla otázka cí pracovat s moderními a
vhodně zvolené kom- svěžími odstíny, u zámku
binace těchto odstínů. je to logicky jiné. Přestože
Přestože jsou tyto dvě se ve výsledku odlišují
barvy poměrně často město a zámek v barvách,
používané, díky zvolené- bylo naopak vhodné sjemu žlutozelenému odstínu dnotit je vizuálně. V logose dosáhlo požadované typu města a zámku tak
originality i na poli barev. zůstal spojující prvek piZáměrem města bylo ktogram i zvolený font a
mít pro Šluknovský zá- totéž se myslím podařilo i
mek trošku jiný grafický u logotypu oslav 650 let,
styl, než pro město sa- který rovněž vychází z
motné, který by odpovídal obou zmiňovaných logohistorickému objektu. typů.
Tomu zřejmě odpovídají i Nyní již několik měsíců
zvolené barvy hnědá a postupně pracujete na
béžová Vašeho návrhu. vytvoření celého velkého
Vám se však podařilo i grafického manuálu měurčitým způsobem sje- sta, který by měl být na
dnotit logotyp zámku s lo- konci pololetí hotov. Jak
gotypem města, což byl vůbec takové práce na
určitě Váš záměr?
novém jednotném vizuálAno, svojí podstatou je ním stylu města probíŠluknovský zámek zcela hají?
jiná „kategorie“, pro kteVzhledem k velkému
rou bylo potřeba taktéž na množství práce je důležitá
míru „ušít“ i barevnost. určitá pracovní koncepce.
Zatímco u města je žádou- Celý vizuální styl musí

působit jednotným dojmem, proto, i když se zpracovávají jednotlivé aplikace postupně, je důležité
mít ujasněnou vizi, s
kterou se materiály navrhují.
Na jednotlivých návrzích
jsem postupně začal spolupracovat s kolegyní Terezou Cerhovou, která
jako budoucí absolventka
vysoké školy grafické vnáší do díla další úhel pohledu a tím obohacuje
společnou práci. Často
nad návrhy diskutujeme a
hledáme tak cesty, které
jsou netradiční, moderní
a originální zároveň.
A jak se Vám, jako grafikovi, vytváří nový vizuální styl pro Šluknov?
Máte při tvorbě a nápadech volné ruce či jste určitým způsobem svázán
požadavky města?
Jsem velice rád, že se mi
poštěstilo soutěž na vi-

zuální styl města Šluknov
vyhrát. I když nejsem přímo ze Šluknova a bydlím a
pracuji v Jiřetíně pod Jedlovou, cítím se součástí
Šluknovského výběžku.
Ohledně tvorby musím
upřímně říci, že jsou na
městském úřadě ve Šluknově „osvícení“ lidé, kteří se nebrání moderním
postupům a když už je nějaká korekce z jejich strany, tak podložená a ku
prospěchu věci.
Závěrem si moc přeji,
aby se občanům Šluknova
nový vizuální styl města
zamlouval a zároveň pomohl reprezentativně propagovat město i mimo
Šluknovský výběžek.
Budeme se těšit na výsledky Vaší práce, které
se v našem městě postupně čím dál tím více objevují, a děkujeme Vám za
rozhovor.
Ing. Ivana Lukešová

Návštěva velvyslance
V rámci své cesty po výběžku přijel 20. dubna
do Šluknova na krátkou návštěvu velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela - tak zní její oficiální
název - Victor Julio Hernández León a jeho doprovod.
Po úvodní besedě se studenty na zdravotnické škole a
Obchodní akademii v Rumburku se hosté přemístili na
náš zámek a s údivem si prohlédli nádherné prostory,
které se podařilo vytvořit z dlouholeté ruiny. Průvodkyně návštěvníky seznámily s průběhem rekonstrukce,
provedly je historickou expozicí a díky instalovaným
výstavám krátce představily i současné umění. Přestože je velvyslanec ve funkci teprve od února letošního
roku, v České republice pobývá už několik let a náš
výběžek zná velice dobře. Studoval totiž češtinu v
Teplicích a na Šluknovsko před lety několikrát zavítal.
Čas vyměřený jeho návštěvě byl velice krátký, ale
přijetí u nás na něj zapůsobilo natolik, že se po týdnu už
neoficiálně do Šluknova vrátil i s rodinou a v
doprovodu starosty a jeho manželky si po letech
zopakoval výlet do Kyjovského údolí.
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Slovo starosty: Územní plán města
Na 7. května bylo svoláno další veřejné
projednávání konceptu nového územního plánu města. Byla
tak dána možnost podat nebo se vyjádřit k připomínkám ke
zpracovanému návrhu. Tímto dnem se uzavřela jedna z etap
prací na ÚP, zpracovatelka dokumentu ing. Fikarová a její
kolektiv sebrané poznatky zapracuje podle zásad
urbanistiky do konceptu a ten bude za několik týdnů
předložen zastupitelstvu k rozhodnutí, zda ho přijme či ne.
Neznamená to, že by další změny už nemohly nastat.
Mohou, ale ne v této fázi. Od nynějška budou pouze
přijímány, evidovány a připraveny k zapracování formou
změny ÚP, která ale proběhne až za několik let, interval určí
vývoj ve společnosti, změna potřeb občanů i další vnější
ekonomické a politické změny. Zákon tak pomáhá uzavřít
jeden krok při pořizování plánovací dokumentace a uvést ji v
život. K připomínkám od nejrůznějších subjektů dochází
neustále a celé řízení by se tak mohlo protahovat do
nekonečna. Ke každé, byť sebemenší, se totiž musí vyjádřit
všechny složky, které jsou účastníky řízení - energetici,
spojaři, ochranáři a mnoho dalších a celé kolečko by se stále
opakovalo.
Co poslední setkání přineslo? Velké množství
drobných připomínech ze strany občanů bylo vyřešeno a
zaznamenáno už při minulém projednávání v zimě.
Tentokrát se prodiskutovaly jen dvě, které se ale svým
dopadem mohou dotknout celého města. Proto je nejprve
projednalo zastupitelstvo a následně byly předloženy
zpracovatelům ÚP.
První byl tzv. jižní obchvat města. O této záležitosti
se už dlouho hovoří, ale protože jde o investici, která je nad
rámec možností Šluknova, je vázána na možnosti i plány
Ústeckého kraje. Naším cílem bylo odvést těžkou nákladní
dopravu především z lomu v Císařském mimo centrum
města a zlepšit tak ovzduší, bezpečnost i klid ve městě. Když
se na problém podíváme z hlediska současných podmínek,
došli zastupitelé po mnoha diskusích ke změně názoru - a
zpracovatelé ÚP ho potvrdili - že jižní obchvat do nového
plánu zahrnut nebude a přiklon íme se k dopravě přes město,
ale budeme postupně vytvářet podmínky pro plynulý
průjezd a snížení hlučnosti místními úpravami a změnami
stávajících komunikací. V současnosti, jak jsem už dříve
informoval, jsou investice do komunikací na kraji rozděleny
až do roku 2013 a plány na další období se zatím nevytvářejí.
Šluknovský obchvat teď zařazen není, takže se pět let
neudělá na obchvatu ani minimum prací. Mimo to je možné
předpokádat, že objem dopravy z lomu bude postupně klesat
stejně tak jako objem z dalších podniků v západní části
výběžku nebo se bude přesouvat na menší a lehčí
automobily, což centru Šluknova ulehčí. A poslední,
neméně důležitý faktor, tvoří návštěvníci města. Mnoho

Uctění památky padlých
Členové Klubu českého pohraničí jako každý rok
uctili 8. května, v Den vítězství, památku padlých a
všech obětí druhé světové války položením věnců a
květin u pomníčků rozmístěných po celém výběžku.
Pietní cesta začala u pamětní desky Josefa Vohradského na naší základní škole, pokračovala přes Císařský do Velkého Šenova, Lipové, Lobendavy, Horní
Poustevny, Vilémova a Mikulášovic a končila v Jiříkově. Asi třicet členů Klubu a starostové některých
obcí tak za všechny vzdali hold lidem, kteří obětovali
svůj život pro ukončení největší války v historii. mk
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Podklady pro mapy Volby do Evropského

měst, která dopravu za svého centra odvedla, se stalo
V týdnu od 11. do 15. května jste se v naší oblasti
„mrtvými“. Turisté a dopravní obsluha kolem nich jen
mohli setkat s lidmi, kteří jsou pro nás neznámí, jezdí
projíždí, nikdo se nezastavuje a život přestává být
po krajině s leteckými fotografiemi v rukou a někdy se i
Volební místnosti pro uvedené volby se otevřou ve
intenzivní. Mizí potřeba rozvoje služeb, klesají tržby v
vyptávají
na
využití
některých
staveb
a
ploch.
Jedná
se
dnech
5. a 6. června 2009.
obchodech, prostě dlouhodobý rozvoj takových měst upadá.
o
pracovníky
Vojenského
geografického
a
hydromeVolby
do Evropského parlamentu se konají vždy v
Navíc pro Šluknov vzhledem k jeho geografickému
teorologického
úřadu
v
Dobrušce,
kteří
v
rámci
úkolů
posledním
roce funkčního období EP, jednou za pět let.
rozložení by mohl obchvat znamenat i zastavení jakékoliv
pro potřeby obrany státu provádějí místní šetření pro Kdo může volit?
výstavby směrem na jih, protože z urbanistického hlediska
by se město rozdělilo na dvě téměř oddělené části
a pro
obnovu vojenských topografických map. Jako prvotní

občané ČR, kteří alespoň v druhý den voleb dosáhli
případnou bytovou výstavbu za obchvatem by bylo třeba
podklad jim slouží letecké měřičské snímky, ale věku 18 let
budovat novou samostatnou infrastrukturu. Zastupitelstvo
protože některé objekty jsou na leteckých snímcích

občané všech členských států, kteří alespoň v druhý
tento názor přijalo a obchvat z návrhu ÚP vyřadilo.
špatně čitelné, u některých mostků a komunikací je den voleb dosáhli věku 18 let a kteří jsou po dobu
Může ale nastat jiná komplikace. Není zatím jasné,
třeba provést fyzickou prohlídku na místě nebo u nejméně 45 dnů vedeni v evidenci obyvatel
jaký bude ÚP Ústeckého kraje. Je možné, že kraj uvažuje se
průmyslových podniků upřesnit druh činnosti po Kdy se volby konají?
zkapacitněním dopravy od Rumburka přes Šluknov do
provedených
změnách či projet nově vybudované

volby do Evropského parlamentu se budou konat v
Lobendavy a po tzv. Drážďance dál do Německa a s naším
silnice a cesty především v lesích, je třeba oblast pátek 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hodin a v
obchvatem počítá. Nastal by tak rozpor, protože plán kraje je
navštívit osobně a změny zachytit a vyjasnit.
sobotu 6. června 2009 od 8.00 do 14.00 hodin
našemu nadřazený a dilema by se muselo řešit. Ovšem to je
Oprávnění ke vstupu a k provádění mapovacích prací Kde se ve Šluknově volby konají?
otázka mnoha dalších let.
jsou povinni pracovníci prokázat speciální služební
D r u h ým z áv a žn ým p r o b l ém e m 
, který
ve stálých volebních okrscích:
projednávání ÚP probíralo, byla otázka Fukova a jeho
průkazkou Ministerstva obrany ČR. Jedná se tedy o okrsek č. 1 přízemí budovy Městského úřadu
budoucnosti. Zastupitelstvo posuzovalo dvě možnosti, které
zcela oficiální a legální činnost a její rozsah je od okrsek č. 2 tělocvična Základní školy v Žižkově ulici
označilo jako „malou a velkou“ variantu. Velká varianta by
severní hranice Šluknovského výběžku po Petrovice, okrsek č. 3 jídelna v přízemí Domu s peč. službou
znamenala vybudování velkého rekreačního komplexu, t.zv.
Lovosice, Štětí, Dubou a Českou Lípu.
mk okrsek č. 4 přízemí požární zbrojnice v Království.
Central Parku, skoro na celém katastru Fukova, který by
Jak se bude volit?
umožnil celoroční provoz pro několik stovek osob a přinesl

nejpozději tři dny před volbami všichni voliči obdrží
zaměstnání desítkám lidí z regionu. Malá varianta by
sadu
hlasovacích lístků, v případě jejich ztráty či
umožnila zřízení menšího rekreačního centra a sportovního
poškození
obdrží novou sadu lístků a obálku přímo ve
zázemí pro něj na severovýchodní části Fukova za
volební
místnosti
železniční tratí s tím, že by umožnila jeho další rozvoj podle
Uplynul další rok dobré spolupráce obcí a měst
zájmu návštěvníků a subjektu, který by jej provozoval.
Obě

po prokázání totožnosti a státního občanství ČR
Pětiměstí
a blíží se další setkání s přáteli na kopci
varianty jsou podmíněny rekonstrukcí silnice ze Šluknova,
občanským průkazem nebo cestovním pasem je voliči
Jitrovník pod televizní věží (na Pytláku). Letos bude
obnovení přívodu elektrické energie a vodovodního řádu do
umožněno hlasování
ještě
mohutnější, protože kopec Jitrovník byl vyhlášen
oblasti a případné zavedení plynu jako ekologického
zdroje
 za zástěnou ve volební místnosti volič vloží do
cílem tradiční hvězdicové jízdy cyklistů z měst a obcí
pro vytápění, v úvahu by mohla přijít i energetická centrála
obálky pouze jeden hlasovací lístek. Na něm může
na české i německé straně dnes už jen symbolických
na biopaliva. Tyto podmiňující investice znevýhodňují
zakroužkováním pořadového čísla upřednostnit
malou variantu, protože se pro obě řešení náklady na
státních hranic.
maximálně dva kandidáty. Obálku pak vhodí do
vybudování neliší, pro malou variantu ale hovoří zachování
Proto mi dovolte, abychom Vás pozvali na 8.
volební
schránky
přírodního rázu krajiny. Do konceptu bude podle rozhodnutí
schůzku všech, kteří mají rádi naši krajinu a
 v případě závažných důvodů lze požádat před
zastupitelstva zapracována varianta malá.
přírodu, v sobotu 30. května 2009 ve 14 hodin na
konáním voleb městský úřad (evidence obyvatel, p.
Tím se uzavřela jedna etapa přípravy nového
kopci Jitrovníku ve Šluknově - Království.
Hlavsová tel. 412 315 317), nebo ve dnech konání
územního plánu. Škoda jen, že i když šlo o záležitost
Opět bude připraveno místo k posezení, točené české
důležitou a věřejně přístupnou, protože právě zde mají
voleb příslušnou okrskovou volební komisi o
pivo i tradiční český buřt nebo klobása k obnovení sil
možnost občané uplatnit svůj názor, přišlo do zámku
hlasování mimo volební místnost. K voliči jsou v
všech návštěvníků. Stejně jako loni nám k poslechu
pouhých deset lidí. Z toho jedna byla ing. Fikarová jako
tomto případě vysláni dva členové volební komise s
zahraje oblíbená šluknovská skupina Peleton (někteří
autorka dokumentu, jeden zástupce památkového odboru
přenosnou hlasovací schránkou
ji znají jako Šramlík).
krajského úřadu, jeden člen zastupitelstva Ústeckého kraje,
Předem děkujeme všem za účast.
tři zaměstnanci městského úřadu, dva členové zastupitelstva
města a dva zástupci veřejnosti. Vzhledem k důležitosti
Mgr. Jitka Slaninová, tajemnice MěÚ
územního plánu pro budoucnost Šluknova je to žalostně
málo.
Ing. Milan Kořínek

parlamentu

Pětiměstí a hvězdicová
jízda na Jitrovníku

Starostové zvou na Jitrovník

Ani letos neuslyšíte dlouhé oficiální projevy a
neuvidíte představitele měst v kravatách. Ale určitě se
tu potká mnoho pamětníků a starých známých a jistě
bude navázáno mnoho nových kontaktů, protože
zveme k návštěvě i přátele z Ebersbachu. Věřím, že
vydrží krásné jarní počasí, jaké jsme měli dosud i při
všech minulých schůzkách a že bude jako vždy
vládnout dobrá nálada.
Na setkání s dobrými a příjemnými lidmi se opět
těší ing. Milan Kořínek, starosta Šluknova, Michal
Maják, starosta Jiříkova, Matthias Lehmann,
starosta Neusalzy Sprembergu, Stefan Hornig,
starosta Oppachu, Matthias Pilz, starosta Sohlandu a Bernd Noack, starosta Ebersbachu.

Slovo redakce

Vážení čtenáři,
jistě Vám neušlo, že Šluknovské noviny, které nyní
držíte v ruce, mají trošku jinou podobu. Již na úvodní
stránce jste se dozvěděli proč tomu tak je. Nová
grafika, která je v tomto čísle jen částečná (celková se
zobrazí v čísle následujícím) s sebou přináší větší
náročnost v přípravě Vašich novin, proto došlo ke
zpoždění vydání. Věříme, že to pochopíte. Vše je cíleno
k tomu, aby vzhled novin korespondoval s novým
vzhledem, který je pro Šluknov a pro zámek navržen a
také pro Váš dobrý pocit z četby. Věříme, že se Vám
nové zpracování (vyvrcholí příští měsíc)bude líbit a že
nám zachováte přízeň. Děkujeme Vám.
redakce
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Slovo
z farnosti

Rubrika „Slovo z farnosti“ by mohla být malým dárkem
čtenařům Šluknovských novin u příležitosti jubilea mĕsta.
Farnost, která je od svého založení úzce spjata s historií mĕsta,
ztratila po válce vĕtšinu svých členů. Je tedy hodně malá. Ale
přečkala zlé časy a nyní ve svobodĕ může plnit své poslaní. Mezi
mnohými úkoly, které má, dnes vyberme jediný: provázet
človĕka dobrým slovem. Slovem nadĕje a přátelství.
P. Pavel Procházka, farář

Na otázku ,,proč je v médiích tolik špatných zpráv”, mi byla dána odpovĕd: ,,Je o nĕ zájem. Až se změní ve
společnosti nálada, pak i obraz medií bude jiný.” Jestliže by i pro mĕ platilo, ,,dobrá zpráva, žádná zpráva”, pak
nevím, co bych dĕlal. Posláním knĕze je hlásat Evangelium. To je navýsost Dobrá zpráva a to pro úplnĕ všechny.
Proto nechci ani nemohu čekat. Slovo, které je nám darováno, je vloženo do našeho srdce, má moc stát se Slovem
života. Je podivuhodnĕ mocné:
,,slepým vrací zrak, hluchým sluch,
chromé staví na nohy a duchovnĕ
mrtvé probouzí k životu.” Často
jsem svĕdkem toho jak toto Slovo
překvapuje.
Stalo se nám to hned po
Velikonocích. Přijeli jsme do
domova duchodců a chtĕli potĕšit své známé. Oni však po dobrém obĕdĕ spali. V jídelnĕ, kde se pravidelnĕ
scházíme, byla tma a ticho. Tu jednoho z nás napadlo zazpívat antifonu: ,,Toto je den, který učinil Pán, jásejme a
radujme se z nĕho”.
Přes svůj vysoký vĕk a četné nemoci se babičky nečekaně sebĕhly a bĕhem nĕkolika málo minut vytvořily
jásající velikonoční společenství. Daleko byl od nich vzdálen smutek a rezignace minulých dní. Ted' opravdu
,,žijí” a ví komu uvĕřily. Všem křest'anům bylo řečeno: ,,Budete mi svĕdky, až do všech končin zemĕ.” Ta doba
právĕ nastala.
P. Pavel Procházka, farář

Slovo zvenčí

O Duchu Svatém a jeho působení
Stojí před námi svátek,
kterému nám lidem 21.
století není vůbec snadné
porozumět: Letnice, den,
ve kterém apoštolové byli
naplnĕni Duchem Svatým. Na starých obrazech
byl Duch Svatý často zobrazován jako holubice a
nebo ohnivý jazyk. Ale
kdo On skutečnĕ byl?
Otázka je špatnĕ postavená. Duch Svatý nepatří
do vzdálené minulosti,
nebot' působí ještĕ dnes,
2000 let potom, aniž by
přitom trochu zestárnul.
Kdo je tedy On? Jedna
tvář Boží Trojice tajemství, o kterém již byly napsány tuny knih aniž by
nám ho vysvětlily. Mnohem jednodušší a snad

důležitější je pak ptát se,
jak On působí.
Apoštolové byli po smrti
Ježíše strachem ochromeni. Sotva však na nĕ sestoupil Duch Svatý, nenechali se již od nikoho více
zastrašit a odvážnĕ zvĕstovali Evangelium, radostnou zprávu o zmrtvýchvstání svého Mistra.
Mnozí zaplatili vyznání
Kristu svým životem. A
nejen tehdy. Nespočetné
množství lidí, včetně této
doby, radĕji svůj život vydalo, než aby svou víru v
Krista zradili.
Jedním z nich byl kardinál Štĕpán Trochta, od
roku 1947 litoměřický biskup, který před 35 lety
zemřel. Trochta tři roky

trpĕl v koncentračních táborech nacistického Nĕmecka a pak mnohem déle
v dobĕ komunismu. Dva a
půl roku byl ve své residenci internován. Pak bĕhem výslechu strávil 550
dní na samotce, aby pak
byl odsouzen k 25 letům
žaláře. Z toho šest let
pobýval v nejtvrdších vĕznicích Československa.
Teprve po patnácti letech
se mohl vrátit zpĕt do své
diecéze, kde byl opĕt hlídán a ve svém působení
omezován, až do 6. dubna
1974, kdy jeho vyčerpané
a zničené tělo již dále
nemohlo. Svým životem i
umíráním vydal svĕdectví
Kristu.
A co my dnešní lidé?

Štěpán
Trochta
Nemáme často strach vydat svědectví o své víře
nebo o svém hledání?
Otevřme svá srdce a nechme se naplnit Duchem,
který zahání každý strach!
Dr. Eva Habel,
pastorační asistentka

Přednáška hasičů pro děti ze 4. B
Dne 20. 4. se ve 4.B Základní školy J. Vohradského ve Šluknově
uskutečnila přednáška HZS Šluknov pod vedením pana Kopeckého a
náčelníka pana Beneše. Povídali jsme si o důležitých telefonních číslech, o
práci profesionálních hasičů. Ukázali nám svou výstroj, celkem jsme
viděli pět obleků. Když jsme šli ven k autu, mohli jsme vidět různé nářadí a
náčiní, které hasiči potřebují pro svoji práci. Byly tam různé hadice,
proudnice, sekerky, roztahováky, kleště. V kabině jsme mohli vidět
kyslíkové bomby. Nakonec jsme se rozloučili a hasiči odjeli na svou
základnu. Moc děkujeme HZS Šluknov za přednášku.
Za třídu 4.B Veronika Šteflová
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Aprílový měsíc ve šluknovském domově důchodců
Na začátku měsíce dubna jsme pořádali v našem
náhradním domově v Království Velikonoční zábavu.
Dostavili se naši uživatelé ze Šluknova. Hudbu
obstarali p. Matějka a p. Hádek. O pohoštění se jako
tradičně postarala naše kuchyně, které patří náš dík. Sál
byl velikonočně vyzdoben a nálada věru náramná. Moc
jsme si to užili.
I tento měsíc jsme s našimi oslavenci příjemně prožili
jejich oslavu. 13. dubna oslavila naše druhá nejstarší
uživatelka p. Augustínová Marie krásných 97 let, ještě
jednou přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Naši uživatelé přispěli svými výrobky na výstavu
Dovedné ruce pořádanou Městem Šluknov. Konec
měsíce patřil čarodějnicím. I tentokrát přišli pomoct
děvčata ze sociální školy. Děvčata poletovala jako
čarodějnice a všem zpříjemnila den. Přišel zahrát p.
Anděl a děvčata pěkně zazpívala. Po velkém ohni, kde shořela i vyrobená čarodějnice, a dobře propečených
grilovaných buřtících jsme si všichni šli odpočinout. Pro dnešek se s vámi loučíme a příští měsíc s novinkami z
DD nashledanou.
Seidlová Martina, sociální pracovník

Žáci speciální školy navštívili mateřskou školku
Žáci 6. třídy Speciální základní školy ve Šluknově
byli v březnu pozváni do MŠ na Sídlišti ve Šluknově.
Pozvání žáci přijali s nadšením, neboť mnozí z nich
předškolní zařízení nenavštěvovali a neměli představu,
jak taková „školka“ vypadá. Při vstupu do budovy
obdivovali výzdobu a barevnost chodeb, dýchla na nás
příjemná atmosféra MŠ. Paní učitelky Ivana Ilková a
Ivana Benešová s dětmi z oddělení „Koťátek“ nás mile
přivítaly krátkým vystoupením - přednesem, zpěvem,
tancem a představily nám, jak odvážné, šikovné a
snaživé mají děti, což žáci ocenili bouřlivým
potleskem. Poté měly možnost vystoupit dívky z
taneční skupiny „Romix“ ze Speciální základní školy
ve Šluknově a předvést sestavy s aerobikem a
pompony, které zase ocenily děti z MŠ.
Prvotní ostych byl překonán, děti z MŠ a žáci 6. třídy
základní školy speciální se vzájemně seznámili a začali se věnovat různým společným hrám, kdy využili
prostoru celé herny se všemi dostupnými hračkami. Mnozí školáci se velmi rychle vrátili do bezstarostných let
předškolního věku a nikomu se nechtělo do loučení. Návštěva byla oboustranně příjemná, žáci si odnesli plno
radostných zážitků, na které stále vzpomínají.
Mgr. Jana Vlastníková, SZŠ Šluknov

Tříděný odpad - svoz pytlů

Zamyšlení

Dne 18.května 2009 se uskuteční
svoz tříděného odpadu, PET lahví ve
žlutých pytlích a nápojových kartonů v
oranžových pytlích. Pytle s vytříděným odpadem připravte na obvyklou
trasu den předem, tj. v neděli
17.5.2009
Upozorňujeme na to, že žluté a
oranžové pytle s jiným odpadem
nebudou sváženy. Pytle na tříděný
odpad obdržíte na MěÚ ve Šluknově ,
odbor rozvoje a životního
Informace o chystané akci lze získat na odboru rozvoje a ŽP MěÚ ve
Šluknově
bn

Většina z nás jde na hřbitov s
kytičkou, svíčkou a vzpomínkou
upravit místo posledního odpočinku
svých blízkých. Zavzpomínat, někdo i popovídat. Ale každý tam
nevstoupí s úctou a pokorou - někdo
přijde krást, krást i o velikonočních
svátcích!!
Není to poprvé co se kradlo na
hrobu mých rodičů - vřes, chryzantémy, macešky, vázy. Cožpak
někoho může doma potěšit květina z
hrobu? Kde je úcta? Svědomí??
Nevím, je mi z toho smutno..
Eva Podlipská-Bořecká

Poděkování
za záchranu
Chceme touto cestou
poděkovat
panu Jiřímu Camfrlovi
za záchranu života pana
Václava Strnada (85 let),
který při rybolovu dne 14.
03. 2009 spadl do rybníka. Bez zásahu svého zachránce by zcela jistě utonul. Je dobře, že jsou mezi
námi lidé, kteří dokáží bez
váhání pomoci!
Český rybářský
svaz, MO Šluknov
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Literární, výtvarná a fotografická soutěž
Každý den nám přináší mnoho zajímavých nebo důležitých chvil, které nás spojují s městem, kde jsme se
narodili, nebo nalezli podmínky pro náš život, založení rodiny, výchovu dětí... Život v tomto městě může být
klidný nebo hektický, zajímavý a plný pestrých zážitků, spojený s mnoha krásnými vzpomínkami, nebo naopak
jednotvárný, stereotypní - co člověk, to názor. Každý má jiný úhel pohledu, jiné schopnosti nebo chuť své pocity
zaznamenat. Někdo raději píše, jiný kreslí, další fotí. A proto Město Šluknov vyhlašuje literární, fotografickou a
výtvarnou soutěž na toto téma.
Napište pro nás příběh, očarujte nás svou kresbou, oslňte jiskřivými okamžiky zachycenými na Vašich
fotografiích. Třeba právě ve Vašem příspěvku nalezneme ten pravý „poklad“ nebo podnět jak zlepšit to, co Vám
vadí.
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Podmínky soutěže: Soutěž je určena mládeži ve věku do 15 let (I. kategorie) a účastníkům od 16 let a výše (II.
kategorie).Vypsány jsou 2 okruhy: • 1. PRÓZA (povídka, esej, úvaha aj.) • 2. POEZIE (báseň). Rozsah prací je
omezen na maximálně 3 strany textu formátu A4. Kategorie báseň je omezena na 1 až 2 básně. Uvítali bychom
práce přepsané na PC.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Podmínky soutěže: Soutěž je určena amatérským fotografům ve věku do 15 let (I. kategorie) a od 16 let výše (II.
kategorie). Podmínkou je zachování rozměru fotografie minimálně 10 x 15 cm a její zaslání v tištěné verzi.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Podmínky soutěže: Soutěž je určena dětem do 10 let (I. kategorie) a mládeži i účastníkům od 11 let výše (II
kategorie).Rozsah výtvarného zpracování námětu je omezen na maximálně 3 kresby. Každá práce by měla
obsahovat plné jméno autora, adresu a zařazení do jedné z uvedených kategorií.
Začátek soutěže: 1. 4. 2009. Uzávěrka soutěže: Do soutěže budou přijaty práce, které budou nejpozději do 15.
10. 2009 zaslány na adresu: Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, PSČ 407 77. Své příspěvky prosím nezasílejte
elektronickou poštou. Vyhlášení vítězů soutěže: Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na slavnostním
vyhlášení výsledků Literární, fotografické a výtvarné soutěže v závěru roku 2009. Kontakt: Kulturní oddělení
města (p. Vargová, Štindlová - telefon: 412 386 968).
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Napsali jste nám: Jak to bylo se zámeckým parkem?
První čeští dosídlenci nalezli zámecký park s
nádhernou anglickou architekturou neprodyšně uzavřený. Dnešní Zámecká ulice měla jako součást zámeckého areálu z obou stran těžká dřevěná vrata. Město se
projíždělo obousměrně dnešní pěší zónou, což vyvolávalo mnoho problémů. Uvnitř zámeckého areálu, v
dnešním rybářském domě, byly stáje pro jezdecké koně majitelů zámku a pro těžké valachy, kteří sloužili k
rozvozu šluknovského piva. Po konfiskaci zámku a pivovaru byl park otevřen pro veřejnost. Byla to skvěle
udržovaná tzv. ,,Zámecká zahrada” s rosáriem, červenými rybkami v rybníčku, altánem atd., atd.
Zámecká ulice se stala nejprve jednosměrně, potom
obousměrně průjezdní. Park byl jedním z center (spolu s kinem, sokolovnou a Karlovým údolím) zábavy,
kultury a setkávání. Tenkrát se lidé rádi bavili společně. Bývaly v něm velké, opravdu veselé prvomájové
oslavy s tanečním parketem, orchestrem Arno Talacka
a všemi možnými radovánkami. Sešlo se tam vždycky
celé město. Vyhlášené byly letní maškarní karnevaly,
pořádané Sokolem.
Po vítězném únoru byl nad hlavním vchodem do
zámeckého parku (od Špice) umístěn obrovský nápis
STALINGRADSKÝ SAD. Tento pěkný název se nevím proč - nikdy neujal. Po celé délce zámecké zdi,
naproti dnešní lesnické škole, byl ,,naštětkován” na
žulový podklad nesmytelnou barvou obrovský bílý
nápis. Byl stvořen rukou neumělou, ale zato burcoval a
přetrval tam léta: ,,BOJUJEME ZA MÍR A MÍR
UHÁJÍME . JDEM - PROTI VŠEM - KTEŘÍ CHTĚJÍ

VÁLKU.” I když váleční štváči existovali dál, dal
někdo z představitelů města tento nápis po létech velmi
nákladně odstranit.
V období tzv. ,,akcí Z” bylo vyzdviženo jako úspěch
jednoho volebního období ve městě ,,zbourání zámecké zdi”. Šlo o spodní část mezi parkem a pivovarským
rybníkem. Teď ji asi bude nutno znovu postavit.
Korunu tomu nasadila další velká akce Z - vybudování
přírodního divadla v parku jako náhrada za zničené
lesní divadlo v Karlově údolí. Postavení tohoto monstra v poměrně rušném centru Šluknova bylo oslaveno
koncertem Státního souboru písní a tanců na jednom z
1. májů (rok si nepamatuji). A byla to také nejen první,
ale i poslední akce v tomto divadle. Jeho likvidace stála
moc peněz a dodnes jsou tam pozůstatky.
Po sametové revoluci se objevili ,,všelijací” zájemci
o zámek i s parkem. Naštěstí to nedopadlo a to slouží
tehdejší radnici ke cti.
Zámecká zahrada byla pro děti i dospělé dlouho posvátným místem, neuměli jsme si představit projet se
tam na kole a nebo dělat nepořádek. A to mělo město
jen jednoho městského strážníka.
Dnes je z něj ,,šervůd”. Proto přišlo rozhodnutí o rekonstrukci parku, jeho nočním uzavírání a péči správce
(který původně měl bydlet v zámku), jako velmi
moudré. Bude to však stát ,,balík”, který zatím není ,,na
stole”.
Pokud jsem se v něčem dopustil nepřesností, dejte
vědět.
Pavel Kout st.

Víte, že ... víte, že ... víte, že ... víte, že ...
…… od 8. června bude po dobu asi osmi týdnů uzavřen hraniční přechod Dolní Poustevna Sebnitz pro
osobní automobily? Důvodem je oprava kanalizace od přechodu do centra Sebnitz, která vede prostředkem
příjezdové komunikace a vzhledem k hustotě provozu radnice na německé straně nepovolila objízdné trasy
úzkými vedlejšími uličkami. Chodci a cyklisté ale mohou přechod používat neomezeně dál.

Zúčastněné základní školy soutěže Duha se tentokrát „utkaly“ ve sportovních disciplínách na ZŠ Šluknov,
ale vítězem mohla být pouze jedna a tou se stala ZŠ Velký Šenov. Na 2. místě se umístila ZŠ Rumburk, Tyršova
ul., třetí byli žáci z Dolní Poustevny a naši šluknovští si vybojovali 4. místo. Všem blahopřejeme a těšíme se na
předposlední kolo do Dolní Poustevny, kde nás čeká cross.
rp

Severní stopou

Hledají se dobrovolníci

Dobrovolnické centrum Výběžek hledá dobrovolníky
pro
programy v Agentuře Pondělí, která poskytuje
POŘADATELÉ: Klub českých turistů D. Poustevna
podporu
pro kvalitní život lidí, kteří jsou společensky
ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna a DAVznevýhodněni.
Dobrovolníci by pomáhali při tvorbě
SBB Sebnitz
volnočasových aktivit, doprovázeli by klienty při taSTART - 16. května 2009 (sobota)
nečních, pomáhali by s adaptací klientů v bydlení,
doprovázeli
klienty na kulturní akce.
D. Poustevna, turistická chata za hřištěm: 7:45 -11:00
start všech cyklotras a tras 3-10 km:
9:00 - 11:00 Dobrovolníkům zajistíme odborné vedení, další vzdělávání a nabídneme podporu a zázemí. V případě
Startovné:
děti 15,- Kč, dospělí 25,- Kč
zájmu se obraťte na dobrovolnické centrum Výběžek:
KONTAKT
Miroslav Řebíček, 775 233 703, os.cedr@seznam.cz,
Ing. Jaroslav Leksa
nebo na Agenturu Pondělí, Kamila Staňková, 724 241
telefon: 412 315 903, mobil: 602 126 390
email: leksa@centroflor.cz, www.severnistopou.cz
794, stankova@agenturapondeli.cz.

…… naši nejmladší hasiči dosáhli znovu velkého úspěchu? Tentokrát na soutěži dětských družstev, na
memoriálu Františka Fürsta ve Velkém Šenově. V závodě mladších žáků v disciplíně požární útok zvítězili
Šluknovští a druhé místo obsadili Královští hasiči.

Poděkování za krásnou
velikonoční výstavu
Chtěly bychom poděkovat za velice pěknou
velikonoční výstavu, která byla počátkem dubna ke
shlédnutí v domě kultury. Viděli jsme paličkované
motýly, háčkované slepičky a kuřátka, obrazy s jarními
motivy, výšivky, ručně malované pohlednice, pletené
košíky a mnoho dalšího.
Obdivovaly jsme hlavně vajíčka namalovaná
různými technikami, zdobená korálky, výstřižky z
barevných papírů, namočená do rozdrcených obarvených vaječných skořápek, zdobená háčkováním. Prostě nepřeberné množství nápadů. Výstava se přesně
hodila do nově probuzené přírody a byla pastvou pro
oči i duši.
Anna Vránová, Helga Hošková

Strážníci u třeťáčků
V úterý 21. 4. zavítali strážníci z Městské policie
Šluknov pan Beníček a pan Žebro ke třeťáčkům na
Základní školu ve Šluknově. Moc jsme se těšili.
Povídali jsme si o nebezpečích, která na nás číhají
vlastně na každém kroku. Probrali jsme dopravu na
silnici, jak jezdit bezpečně na kole, určovali jsme
dopravní značky a jak se správně chovat v různých
situacích. Také nás vyzkoušeli z důležitých telefon.
čísel. Všechna jsme je znali a z toho měli strážníci
velkou radost. Prohlédli jsme si různé pomůcky, které
strážníkům pomáhají při výkonu jejich práce.
Myslíme si, že strážníci odvedli kus práce, za to jim
moc děkujeme a velmi se těšíme na další setkání, které
by se mělo uskutečnit v červnu. Hana Syrochmanová
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Dětský KOUTEK
Ahoj milé děti,
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
(sluknovak@seznam.cz) 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: ... dřevěnou maketu. Volnou vstupenku do kina vyhrává
Jakub Varga ze Šluknova, blahopřejeme.

TAJENKA
(Tajenka) je název skupiny vyhynulých savců. Tito se velmi podobali dnešním pásovcům, stejně jako oni
měli opancéřované tělo, které připomínalo želví krunýř. (Tajenka) byli však větší, největší jedinci vážili
až 2 tuny. Vyvinuli se v Jižní Americe, některé druhy se však dostaly až do Severní Ameriky. Vyhynuli
během poslední doby ledové.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

obchod se šicími potřebami
vědecká pracovna
smůla vytékající ze stromů
nádoba na odpadky
hvězdářství
člověk, který něco odebírá
člověk pracující se dřevem

8. galerie
9. člověk, který má neustále hlad
10. auto
11. místo, kde se kříží 2 a více cest
12. člověk, který má rád dobrodružství
13. člověk bez talentu
14. elektrická energie
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PROGRAM OSLAV

Program oslav
Milí čtenáři, nabízíme vám další akce v rámci oslav 650. povýšení Šluknova na město, které budou probíhat v
dalším měsíci.
Městské oslavy budou vrcholit právě koncem května a především pak celý červen, je pro vás připraveno
celkem pět víkendů oslav:
Upozorňujeme již na ten první ve dnech 30.a 31. května 2009, kdy se můžete těšit na již tradiční akci „Hudba
spojuje sousedy“ na kopci Jitrovník, spojenou tentokráte také s cílem mezinárodní cyklistické hvězdicové jízdy,
dále pak na „Amatérský hobby závod v motokrosu“ ve Stříbrné rokli a další den na tradiční „Pohádkový les“ v
Karlově údolí.
Druhý víkend oslav 6. a 7. června 2009 je „sportovním víkendem“ a po celém městě se můžete těšit na
celou řadu tradičních i netradičních sportovních akcí (viz „program oslav“).
Třetí víkend oslav 13. června 2009 se vám velmi netradičně na Autokrosovém závodišti představí všechny
složky Integrovaného záchranného systému a jak děti, tak i dospělci budou mít možnost si sami jejich práce
„osahat“. Na náměstí pak příznivce historických a vojenských vozidel jistě potěší jejich přehlídka.
Čtvrtý víkend oslav 20. a 21. června 2009 bude víkendem „otevřeného města“, při této příležitosti se vám
představí celá řada veřejných budov i veřejných míst ve městě (od radnice, přes všechny školy, školky, Dům
kultury, Městskou knihovnu, Šluknovský zámek, kostely, Hasičskou zbrojnici, Křížovou cestu až po významné
podniky ve městě Plaston a Topos), které si kdokoliv bude moci, samozřejmě s výkladem, prohlédnout. Někde
na vás budou čekat i zajímavá překvapení! Bližší informace najdete v příštím čísle Šluknovských novin.
Pátý a poslední hlavní víkend oslav 26. až 28. června 2009 budou probíhat velké „Zámecké slavnosti
2009“, podrobný program slavností v tomto čísle ŠN.

Těší se na vás Šluknov - Vaše město již 650 let!!!!

Podrobný program oslav:

PROGRAM OSLAV
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Program oslav
12. Amatérský hobby závod v motokrosu
Termín: 30.5.2009 od 9.00 hodin, Místo: Stříbrná rokle, Pořadatel: Občanské sdružení přátel
motokrosu pro rozvoj mládeže Šluknov
13. Dětský den v pohádkovém lese
Termín: 31.5.2009 od 14.00 hodin, Místo: Karlovo údolí, Pořadatel:Město (DK)
14. Fotbalové utkání mladších žáků Šluknova a Verneřic
Termín:31.5.2009 od 10.30 hodin, Místo: Městský stadion Slávy Novotného ve Šluknově, Pořadatel: SK
PLASTON Šluknov
15. Fotbalové utkání přípravky Šluknov „B“ s Jiříkovem
Termín:31.5.2009 od 09.00 hodin, Místo: Městský stadion Slávy Novotného ve Šluknově, Pořadatel: SK
PLASTON Šluknov
16. Fotbalové utkání mladších žáků Šluknova a Benešova nad Ploučnicí
Termín:3.6.2009 od 10.30 hodin, Místo: Městský stadion Slávy Novotného ve Šluknově, Pořadatel: SK
PLASTON Šluknov
17. Taneční kurs - VĚNEČEK
Termín:4. 6. 2009 od 18.00 hodin, Místo:Dům kultury, Pořadatel: MÚ Šluknov, kult. odd., Agentura Pondělí,
Pohybové studio manželů Širokých
18. Šramlík
Termín:7. 6. 2009 od 14.00 hodin, Místo: Dům kultury, Pořadatel: MÚ Šluknov, kult. odd.

19. Sportovní víkend pro sportovce i sportovní příznivce

1. Fotbalové utkání dorostu Šluknov a Kadaně
Termín: 10.5.2009 od 11.00 hodin, Místo: Městský stadion Slávy Novotného ve Šluknově, Pořadatel: SK
PLASTON Šluknov
2. Taneční kurs
Termín: 13. 5. 2009 od 18.00 hodin, Místo:Dům kultury, Pořadatel: MÚ Šluknov, kult. odd., Agentura Pondělí,
Pohybové studio manželů Širokých
3. Absolventský koncert žáků ZuŠ
Termín: 14. 5. 2009 od 17.00 hodin, Místo: Dům kultury, Pořadatel:MÚ Šluknov, kult. odd., ZUŠ Šluknov
4. Fotbalové utkání přípravky Šluknov „A“ s Krásnou Lípou
Termín: 16.5.2009 od 15.00 hodin, Místo: Městský stadion Slávy Novotného ve Šluknově, Pořadatel: SK
PLASTON Šluknov
5. Fotbalové utkání A mužstva Šluknov s FC Přestanov
Termín:16.5.2009 od 17.00 hodin, Místo: Městský stadion Slávy Novotného ve Šluknově, Pořadatel: SK
PLASTON Šluknov
6. Fotbalové utkání přípravky Šluknov „B“ s Českou Kamenicí
Termín:17.5.2009 od 09.00 hodin, Místo: Městský stadion Slávy Novotného ve Šluknově, P o ř a d a t e l : S K
PLASTON Šluknov
7. Šramlík
Termín:17. 5. 2009 od 14.00 hodin, Místo: Dům kultury, Pořadatel: MÚ Šluknov, kult. odd.
8.Taneční kurs
Termín:21. 5. 2009 od 18.00 hodin, Místo:Dům kultury, Pořadatel: MÚ Šluknov, kult. odd., Agentura Pondělí,
Pohybové studio manželů Širokých
9. Fotbalové utkání starších žáků Šluknov s Řezuz Děčín
Termín:23.5.2009 od 10.00 hodin, Místo: Městský stadion Slávy Novotného ve Šluknově, Pořadatel: SK
PLASTON Šluknov
10. Taneční kurs
Termín:27. 5. 2009 od 18.00 hodin, Místo: Dům kultury, Pořadatel: MÚ Šluknov, kult. odd., Agentura Pondělí,
Pohybové studio manželů Širokých
11. Hudba spojuje sousedy - tradiční setkání občanů česko-německého pohraničí, tentokráte

Termín:6. - 7.6.2009, Místo: po celém městě, Pořadatel: SK PLASTON Šluknov, Oddíl kuželkářů, KK
klub, SLŠ a SOŠS, Město (DK) a další
V rámci tohoto víkendu budou probíhat mnohé sportovní akce:
6.6.2009 dopoledne: - mistrovské utkání st. žáků Šluknov s TJ Mojžíř v kopané, od 10.00 hodin
(Městský stadion)
- turnaj mužů a žen v odbíjené (Městský stadion)
6.6.2009 odpoledne: - mistrovské utkání „A“ mužstva Šluknov s Velkým Březnem v kopané, od 17.00
hodin (Městský stadion)
- broková střelba pro laickou veřejnost (střelnice SLŠ a SOSŠ)
7.6.2009 dopoledne: - mistrovské utkání starších přípravek Šluknov „A“ s Velkým Šenovem v kopané,
od 09.00 hodin (Městský stadion)
- utkání dorostu Šluknov s FC Chomutov v kopané, od 11.00 hodin (Městský stadion)
- turnaj v odbíjené mládeže (Městský stadion)
- přátelské utkání mezi družstvy A a B od 10.00 hodin (Kuželna)
7.6.2009 odpoledne: - přátelské utkání starých gard v kopané (Městský stadion)
- utkání Šluknova Internacionálové s Vagónkou Česká Lípa 2. liga Internacionálové, od 14.00
hodin (Městský stadion)
- exhibiční utkání v kulečníku od 14.00 hodin (Dům kultury)
20. Závěrečný koncert žáků ZuŠ
Termín:11. 6. 2009 od 17.00 hodin, Místo: Dům kultury, Pořadatel: MÚ Šluknov, kult. odd., ZUŠ Šluknov

spojené i s cílem již tradiční Hvězdicové jízdy
Termín: 30.5.2009 od 13.00 hodin, Místo: kopec Jitrovník v Království, Pořadatel: Město (DK)

Termín: 13.6.2009 od 10.00 do 12.00 hodin, Místo: nám. Míru, Pořadatel: Město (DK) ve spolupráci s Klubem
historických vozidel a Historickými vojenskými vozidly

21. Složky Integrovaného záchranného systému se představují
Termín: 13.6.2009, Místo: Autokrosové závodiště (směr Karlovo údolí), Pořadatel: Složky IZS (Hasiči, Policie
ČR, MP, RZS), Pavel Vávra, Město (DK). V rámci tohoto dne proběhnou ukázky činnosti jednotlivých složek
IZS pro veřejnost, dětské soutěže, možnost svezení závodním automobilem pro veřejnost v rámci dopravní
prevence apod.

22. Setkání historických a historických vojenských vozidel

INFORMACE

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

STRANA 13

STRANA 14

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Společenská KRONIKA

Jednou z nejkrásnějších akcí ve Šluknově bývá pravidelně poslední dubnový večer pálení čarodějnic.
Mnoho lidí se vydá v průvodu z náměstí do zámeckého parku, kde je připraven program pro děti, občerstvení pro
děti i pro dospělé a samozřejmě hranice pro čarodějnici, která pod odborným dohledem hasičů vzplane jasným
plamenem.
Foto: Josef Halada

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY:
Tomáše Rubanického
Kristýnu Bílou
Julii Venclákovou
Natálii Rejhartovou
Markétu Čepelovou
Jiřího Škodu
Jakuba Billého
Patricii Slavíkovou
Matyáše Šandora
Sabinu Galbavou
Annu Mižigarovou
Jaroslava Hyneše

ROZLOUČILI JSME SE S:
paní Hanou Píšovou
paní Ernou Holcovou
paní Annou Sovovou
paní Annou Holovkovou
panem Oldřichem Pospíšilem
paní Helenou Krajhanzlovou

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

Několika fotografiemi vám přibližujeme atmosféru módní přehlídky, která se uskutečnila ve šluknovském
domě kultury.
Foto: Josef Halada

60 let
pp. Vtípil Jan
Pitříková Alena
Kotrlová Jaruška
Kezer Václav
Brda Miroslav
Kroupa Josef
Machovcová Jaroslava
Kezerová Jana
Zadinová Alena
Beránková Krista
Marek Jiří
Mansfeldová Anežka
65 let
pp. Navrátil Ladislav
Patkaň Emil
Hájková Ingrid
70 let
pp. Pillerová Jiřina
Trunečková Eva
Homolková Věra

Již tradiční stavění májky na šluknovském náměstí provedli studenti a učitelé lesnické a sociální školy.
Samozřejmostí byl také krátký program pro děti, vytvoření živého hada (382 lidí) a hry v zámeckém parku pro
děti základní a mateřské školy.
Foto: Josef Halada

75 let
pp. Jakubec Jiří
Vroubková Marie

80 let
pp. Kocek Josef
Růžičková Gizela
Syrochmanová Hana
81 let
p. Skopalová Anežka
82 let
p. Hanková Marie
83 let
pp. Víšková Blažena
Poláková Zdeňka
Rumlová Marie
85 let
pp. Platilová Marie
Tichá Eliška
Křemenák Alois
87 let
p. Kratochvíl František
95 let
p. Svobodová Anna
97 let
p. Augustinová Marie

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.
VZPOMÍNKA
Co osud vzal, to nevrátí, i když nám srdce krvácí, ta rána v srdci bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 7.5 tomu je dva roky, co nás navždy a bez slůvka rozloučení opustil náš milovaný syn,
bratr, strýc a kamarád Zdeněk Ferenc. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodiče Terezka a Zdeněk, bratři Bronislav a Robert a švagrové s dětmi Tadeášem a Broňou.
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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nabízí zájemcům

PALIVOVÉ DŘEVO
• jehličnaté ( délky 2,0 m – 6,0 m )350,- / prm
• jehličnaté ( délky 1,0 m – v hráni )450,- / prm
• jehličnaté ( délky 0,2 m – 0,5 m )500,- / prm

PRODEJ
FOTOPAPÍRU

OD 1,- KČ

ceny jsou uvedeny bez dopravy

OBJEDNÁVKY NA TEL: 773 040 491 ( 18.00 – 20.00 )

RAZÍTEK

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov

VÝROBA

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov

nabízí zájemcům

PALIVOVÉ DŘEVO
• jehličnaté ( délky 2,0 m – 6,0 m )350,- / prm
• jehličnaté ( délky 1,0 m – v hráni )450,- / prm
• jehličnaté ( délky 0,2 m – 0,5 m )500,- / prm

Tiskárna Jiří Mänzel
Staré Křečany 372
407 61
E-mail: manzel@rbk.cz
Tel/fax.: 412 33 56 88

DÖNER KEBAB

ceny jsou uvedeny bez dopravy

OBJEDNÁVKY NA TEL: 773 040 491 ( 18.00 – 20.00 )

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

MONTÁŽ OKEN

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA V PĚŠÍ ZÓNĚ
PONDĚLÍ - SOBOTA
NEDĚLE

9:00 - 22:00
12:00 - 22:00

Přijďte a vyzkoušejte. Čekáme na Vaši návštěvu.

RESTAURACE BOHEMIA
přijme

NOVÉ ŠTAMGASTY
POŽADUJE:
- SLUŠNÉ CHOVÁNÍ
- PLATEBNÍ MORÁLKU
- PRAVIDELNOU DOCHÁZKU
- DODRŽOVÁNÍ PITNÉHO REŽIMU

Tomáš Skopal

736 123 638
Císařský 339
407 77, Šluknov

PRODEJ
FOTOPAPÍRU

OD 1,- KČ

VÝROBA
RAZÍTEK
Tiskárna Jiří Mänzel

NABÍZÍME:
- VÝBORNÉ PIVEČKO (STAROPRAMEN 12)
- PŘÍJEMNOU OBSLUHU
- DLOUHOU PRACOVNÍ DOBU ( 9h - 6h)
- HOTOVKY I MINUTKY (9h - 21h)
- DOBRÝ KOLEKTIV

OD PO - PÁ ROZVOZ OBĚDŮ AŽ DO DOMOVA.
POLÉVKA + JÍDLO ZA 60,-. OBJEDNÁVKY NA TEL.: 777 608 551

Staré Křečany 372, 407 61
Pondělí až čtvrtek 7:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Pátek 7:30 - 14:00
Možno i dle telefonické dohody.
E-mail: manzel@rbk.cz
Tel.: 412 33 56 88 , 412 33 56 87

• 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
• Dne 25. 4. 2009 u veterinární ordinace v Rumburku na Šluknovské ulici nám utekla kočička. Je drobná, krátkosrstá, modrošedá, mourovatá,
velmi plachá. V levé části krku má mikročip a na krku tmavě zelený obojek proti parazitům. Vypadá přesně jako kočička v reklamě na Whiskas.
Informace na č. 608 350 000 nebo 412 520 000. Nálezci, kterému se ji podaří odchytit, bude vyplacena odměna 5.000,- Kč."
• Prodám družstevní byt 3+1 ve Šluknově, 3. patro, cena 400 000. Tel.: 728 028 514.

KRONIKA

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

STRANA 17

DÖNER KEBAB
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA V PĚŠÍ ZÓNĚ
PONDĚLÍ - SOBOTA
NEDĚLE

9:00 - 22:00
12:00 - 22:00

Přijďte a vyzkoušejte. Čekáme na Vaši návštěvu.

Pro velký úspěch
pokračuje naše náborová akce s názvem

„PŘIJMEME NOVÉ ŠTAMGASTY“
účastníci se mohou hlásit každý den
od 9:00 - 06:00 hodin v restauraci Bohemia.
S sebou dobrou náladu a nějaké drobné peníze.
Pro naše nejmenší budoucí štamgasty máme připravené
dětské hřiště, zmrzlinové poháry a další dobré laskominy.

Od Po-Pá rozvoz obědů až do domova, po Šluknově ZDARMA!!!

Polévka + jídlo za 60,-Kč
Objednávky na č. mob. 777 608 551 nebo přímo v restauraci Bohemia.

STRANA 18

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

INZERCE

KULTURA

STRANA 19

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

STRANA 20

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

PROGRAM KINA

PROGRAM DOMU KULTURY
ŠLUKNOV květen 09
DUKLA ŠLUKNOV květen 09

13. 05.
18:00
14. 05.
17:00
17. 05.
14:00
21. 05.
18:00
27. 05.
18:00
28. 05.
15:00

A

A

Zadáno pro školení OVK

30. 05.

A

Abiturientský sraz

Absolventský koncert žáků ZUŠ Šluknov

A

Šramlík - taneční odpoledne se skupinou Peleton, vstupné: 50Kč

A

Taneční kurz - pořádá Agentura Pondělí

A

Taneční kurz - pořádá Agentura Pondělí

- kopec Jitrovník (Pytlák) v Království

POHÁDKOVÝ LES - oslava Dne dětí v pohádkovém prostředí Karlova údolí
- soutěže pro děti po celé odpoledne - Karlovo údolí

A

A

Šramlík - taneční odpoledne se skupinou Peleton, vstupné: 50Kč
Závěrečný koncert žáků ZUŠ
(A - sál, B - II. Patro, C - výst. síň)

Autopůjčovna Šluknov
půjčujeme vozy Škoda Octavia

TAXIPETR ŠLUKNOV

tel.: 722 755 747

NONSTOP
Je zde pro Vás již 7 let
Jezděte levně: např. Šluknov - Rumburk 190Kč

CARPET

ŠLUKNOV

Tel.: 724 270 995

Stavebniny KM NEZMAR
Nádražní 293
Dolní Poustevna
(objekt bývalého ředitelství Centroflor)
mobil 728 959 431

Prodej

Nejlepší ceny - odvoz zdarma

dlažeb, obkladů, krb. kamen a všeho nutného k renovacím či stavbám
- krby
- krbové vložky
- kachlová kamna
- zahradní krby

švédský film
Když se Sandor s Idou spolu seznámí, vzniká mezi nimi váhavé přátelství, něco,
o co se mohou oba opřít v stále se měnícím světě.
Herci: Andrej Lunusjkin, André Lidholm, Adam Lundgren.

ruský horor (do 15 let nevhodný)
Podle pravidel reality show opustí tábor každý týden jeden z účastníků a vrátí se domů,
vítěz soutěže, který zůstane v táboře jako poslední, dostane milion rublů. Jenže se ukáže,
že výhrou je nakonec vlastní život. Herci: Anfisa Chekhova, Dmitri Kubasov.

čtvrtek
21. 5.
10:00
13:30

- mramor
- žula
- pískovec
- zahradní program

- dlažby, obklady
- stavební chemie
- příslušenství
- fasády, zateplení

- kámen na míru
- parapety
- dlažba, schody
- kuchyňské desky

pásmo pohádek pro děti

BABIČKA
česko-slovenská erotická tragikomedie (do 15 let nevhodný)
Dokumentární film pro mírně zvrhlé diváky.
Herci: Tamara Archlebová, Broňa Markušová, Matej Borovička.

animovaná pohádka USA v ČESKÉM ZNĚNÍ
Hrdina hollywoodského hitového televizního seriálu Bolt zjišťuje, že k tomu, aby se stal
hrdinou, nepotřebuje superschopnosti.

RŮŽOVÝ PANTER 2

úterý
26. 5.
18:30

komedie USA
Clouseau je velice přehnanou postavou, je nevinný a dětinský. Současně se ale domnívá,
že má stále vše pod kontrolou.
Herci: Steve Martin, Jean Reno, Emily Mortimerová, Andy Garcia, Yuki Matsuzaki.

KAMARÁDOVA HOLKA

středa
27. 5.
18:30

komedie USA (do 15 let nevhodný)
Alexis, znuděná dlouhodobými vztahy touží po jediném - nezávazném sexu. Její bývalý jí pošle
do cesty profesionálního lamače srdcí, aby jí ukázal nejhorší chlapské stránky, ale...?
Herci: Dane Cook, Kate Hudsonová, Alec Baldwin.

ČTVRTEK
4. 6.
18:30

středa
10. 6.
18:30

KÁŤA A ŠKUBÁNEK

BOLT-PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD

Sobota
23. 5.
16:00

úterý
9. 6.
18:30

MĚSTO EMBER
rodinná pohádka USA s titulky
Město Ember se blíží k svému zániku. Jediný způsob, jak přežít, je utéct. Jenže kudy a kam?
Všude panuje temnota a stavitelé města důmyslně zabezpečili všechny cesty na povrch.
Herci: David Ryall, Ian McElhinney, Tim Robbins, Bill Murray.

S.S.D.-SPOJENÍ NENAVÁZÁNO

středa
20. 5.
18:30

čtvrtek
21 5.
18:30

Zadáno pro soukromou oslavu

AUTOPŮJČOVNA

LÁSKA ON-LINE

středa
13. 5.
18:30

Taneční kurz: VĚNEČEK - pořádá Agentura Pondělí

A

A

animovaná komedie USA v ČESKÉM ZNĚNÍ
Užvaněný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý medvěd grizzly Boog stále tvoří tu
správnou dvojku. Tentokrát nastane boj mezi domácími a lesními zvířátky.
Jak to vše dopadne?Přijďte se podívat!

čtvrtek
14. 5.
18:30

HUDBA SPOJUJE SOUSEDY a MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÁ JÍZDA

14:00 - 16:00

LOVECKÁ SEZÓNA 2

úterý
12. 5.
16:00

A

30. 05.
13:00
31. 05.
04. 06.
18:00
06. 06.
14:00
07. 06.
14:00
11. 06.
17:00

Taneční kurz - pořádá Agentura Pondělí

VALKÝRA
americko-německý thriller (do 12 let nevhodný)
Hitlerův vlastní nouzový plán pro stav ohrožení - známý jako Operace Valkýra
- je použit k zavraždění vůdce a svrhnout jeho nacistickou vládu.
Herci: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy.

NORMAL
české drama (do 15 let nevhodný)
Výpravný dobový film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha
a jeho obhájce.
Herci: Milan Kňažko, Jan Vlasák, Miroslav Táborský, Dagmar Veškrnová - Havlová.

NOUZOVÝ VÝCHOD
drama USA a VB (do 15 let nevhodný)
Příběh z Ameriky 50. let klade otázku, která provází vztahy moderní doby odjakživa:
dokážou dva lidé najít společnou cestu z každodenní všednosti, aniž by se navzájem odcizili?
Herci: Leonardo DiCaprio, Kate Winsletová, Michael Shannon, Ryan Simpkinsová.

76 min.
děti 49+1kČ
dosp. 59+1Kč

93 min.
54+1kČ

95 min.
děti 49+1kČ
dosp. 54+1Kč

115 min.
54+1kČ

děti 9+1kČ
dosp. 16+1Kč

74 min.
69+1kČ

103 min.
děti 59+1kČ
dosp. 69+1Kč

92 min.
69+1kČ

101 min.
59+1kČ

120 min.
59+1kČ

95 min.
64+1kČ

119 min.
59+1kČ
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