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REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO ŠLUKNOV

Chytrá
liška

Další služby pro
podnikatele

Tak už je to tady. To co
mnozí pesimisté (možná
realisté) předpokládali od
samého začátku a opti-
misté doufali, že k tomu
nedojde, se stalo. Okapy
na šluknovském zámku
zlákaly nenechavce a část
svodů zmizela. Přiznám
se, že jsem patřil k opti-
mistům. Myslel jsem si,
že je nově zrekonstru-
ovaný zámek pro všechny
Šluknováky tak význam-
ný, že se k tomuto ubohé-
mučinu nikdo neodhodlá.

Dokud zámek “padal na
hlavu” nikdo si ho nevši-
ml. Nyní, kdy je opravdu
se čím chlubit bude muset
město kvůli hlupákům,
jinak to říci nedovedu,
tahat peníze na opravy.
Zřejmě jsem chorobný
optimista a budu se muset
smířit s tím, že některým
lidem stojí za těch pár ko-
run, co dostanou, poško-
dit něco tak pěkného, jako
zámek v současnosti je.
Takže po poškozených
vstupních dveřích to jsou
svody, doufejme, že nic
dalšího už následovat ne-
bude.

Vraťme se je tě k Zámeckým slavnostem, které jsme podrobně popisovaly v minulém ísle luknovských
novin. Sou ástí slavností, o které jsme se nezmínili byla také dra ba darovaných obrazů. Její výtě ek byl
plánován na rekonstrukci starých truhel, které budou následně vystaveny ve luknovském zámku. Pokud by se
podařilo získat vět í finan ní ástku bude pou ita na rekonstrukci dal ích exponátů.
Ajak vlastně dra ba dopadla? V dra bě bylo celkem tyřiapadesát děl a prodalo se celkem deset kusů za úhrnnou
ástku 14.450,- K .

Největ í zájem byl o díla místních malířů Jiřího Petrnou ka, Ing. Borise Trantiny, Rostislava Ko arského,
Pavla Mizery a ji ne ijícího Miloslava Procházky. Nejdra ím prodaným kusem byla pískovcová zahradní
plastika Pavla Mizery z Dolní Poustevny. Neprodané kusy budou dány do prodejní výstavy na zámku. Děkujeme
v em kupujícím a převá něumělcům, kteří nám svá díla darovali pro obnovu truhel.
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Prodej darovaných děl pomůže k rekonstrukci truhel
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Víte, že v zákoně o živnostenském podnikání nastaly od 1. července letošního roku významné změny?
Především ve smyslu jeho zjednodušení vypuštění 31 stran a odstranění 21 paragrafů by mělo snížit
administrativní zátěž podnikatele a především zjednodušit a urychlit proces vzniku živnostenských oprávnění.
Nejdůležitějšími změnami oproti dosavadní právní úpravě jsou:
• průkazy živnostenského oprávnění nahradí jediný
dokument výpis z živnostenského rejstříku. Podnikatel tak bude moci prokazovat právo k provozování více
živností jediným dokladem, sníží se také poplatky při vstupu do podnikání a s ohlašovanými změnami. Výpis z
živnostenského rejstříku lze získat i na pracovišti Czech POINT na šluknovské radnici.

• podnikatelé (fyzické i právnické osoby) tak dnes
mohou ohlašovat živnosti, změny apod. na kterémkoliv živnostenském úřadě, ale také

• jsou sloučeny živnosti řemeslné, vázané a koncesované a snížil se
také počet činností, které podléhají regulaci v podobě řemeslných, vázaných nebo koncesovaných
živností.

• nově se zavedla jediná volná živnost s tím, že podnikatel pouze oznámí
obor činnosti, který bude v jejím rámci vykonávat. Nebude tedy již potřebovat několik živnostenských
oprávnění a platit poplatek za každý obor své činnosti.

• oznamovací povinnost podnikatele se
nově týká jen takových změn, které nejsou živnostenské úřady schopny získat jiným způsobem (např. z
obchodního rejstříku).

• pokud má začínající podnikatel v daném oboru ukončené vzdělání, nemusí již prokazovat
odbornou praxi.

zrušení živnostenských listů a koncesních listin

zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů
na kterémkoliv

kontaktním místěCzech POINTU.
snížení celkového počtu živností -

zavedení jedné volné živnosti

redukce oznamovací povinnosti vůči živnostenským úřadům

praxe

Vážení šluknovští podnikatelé, kontaktní pracovištěCzech POINTU v kanceláři č. 19 v 1. patře radnice je
tu od července pro vás. Kontakt: sl. M. Flášarová tel. 412 315 347, p. I. Jirůvová tel. 412 315 338.

Ing. Ivana Lukešová, vedoucí odboru vnitřní správy

Další rozšíření služeb pro podnikatele
na šluknovské radnici

Dne budou ve Šluknově přistaveny velkokapacitní kontejnery, do kterých bude možné
odložit ( starý nábytek , koberce apod.). Mezi objemný odpad nepatří ledničky, odpad
smíšený a nebezpečný.

za konzumem H+H
u myslivecké chaty

u krámku paní Štěpkové
horní část u hasičárny
dolní část ubytovna

- náves

23. srpna 2008
objemný odpad

Kontejnery budou umístěny v těchto lokalitách a časových termínech:

1. Císařský 7,30 9,00 hod
2. Nové Hraběcí 9,45 11,15 hod
3. Kunratice 12,00 13,30 hod
4. Království 14,15 15,30 hod
5. Království 14,15 15,30 hod
6. Rožany 16,00 17,00 hod

Svoz objemného odpadu

Prázdniny jsou časem dovolených a táborů. O táborech se zmiňujeme na jiném místě Šluknovských novin, i
když částečně i v tomto příspěvku. Nad Čítkovým mlýnem se na pár týdnů usídlili táborníci z Prahy, jezdí sem už
mnoho let, ale přesto je letos čekalo překvapení, které zatím nezažili.

U jejich tábora se objevila “chytrá kmotra liška”. Šlo zřejmě o odrostlejší lišče, které tábor pravidelně v noci
navštěvovalo. příliš plaché nebylo, odvážilo se dokonce i do stanů. Hned po příjezdu zažili táborníci
nepříjemnou záležitost. Jedno z dětí si nechalo svůj mobilní telefon v igelitové tašce s potravinami a “chytrá
kmotra” si celou tašku v noci odtáhla. Mobil se už nenašel.

Ne že by jinak liška působila další škody, to ne, ale musely se před ní schovávat potraviny a podobně. Lišče
zřejmě ztratilo plachost, protože je na lidi navyklé. Zřejmě ho měl někdo doma a později vypustil. Sousedům
táborníků (chalupářům) prý také chodila k domu a odnášela boty.

I když to zní jako pohádka, zas tak legrační to není, je totiž také možné (i když méně pravděpodobné), že liška
ztratila plachost kvůli nějakému onemocnění, které může být nebezpečné i pro člověka, proto je třeba v takovém
případěopatrnosti a vše nahlásit na příslušná místa.

Šluknovská “chytrá kmotra liška”
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Přibližně za dva měsíce
17. a 18. října - se opět
sejdeme u voleb. Tento-
krát v našem okrese půjde
o volby do senátu Parla-
mentu ČR a o volby do
zastupitelstva Ústeckého
kraje. Těžko říci, které
jsou pro nás jako občany
pohraničního města leží-
cího daleko stranou zájmu
politiků, důležitější. Vše-
obecně platí princip, že
důležité jsou oboje a že
bychom se měli výběru
kandidátů pečlivě věno-
vat, protože to je demo-
kracie a odevzdání hlasů
je naším přímým a dá se
říci i jediným okamžikem,
kdy do složení zvolených
orgánů můžeme zasá-
hnout.
Kdyby každý občan volil
zodpovědně a promy-
šleně, museli by zvolení
zástupci automaticky vy-
jadřovat zájmy, názory a
myšlení většiny z nás a
ostatní by měli volbu res-
pektovat. Potom by nebyl
důvod k pozdějším stíž-
nostem a nadávkám, koho
že jsme si to vlastně
zvolili.

Letos po šesti letech
dochází k obměně jedné
třetiny senátu, která se tý-
ká i bývalého okresu Dě-
čín. Senát se pro nás může

zdát velmi vzdáleným or-
gánem, který na nás nemá
bezprostřední dopad. Ale
připomeňme si, že jedním
z úkolů senátorů je záko-
nodárná činnost, tedy vy-
hlašování a schvalování
zákonů, které by měly vy-
hovovat i nám a našim po-
třebám. Senátoři mají rov-
něž přímý přístup na mini-
sterstva, jejichž pracov-
níci jsou povinni reagovat
na jejich připomínky a po-
žadavky a je proto důle-
žité, co o životě oby-
čejných lidí vědí a jaké
jsou jejich informace.
Takže je na místě otázka,
jak je to doopravdy?

Naším současným sená-
torem je Josef Zoser, sta-
rosta Jiřetína pod Jed-
lovou. Protože je to můj
kolega, mohu říci, že se v
rámci možností o svůj
okres stará vcelku dobře.
Jen namátkou, je jedním z
autorů iniciativy na změ-
nu zákona o odpadech,
která chce zabránit výku-
pu kradených kovů, na
úseku dopravy bojuje za
zkapacitnění komunikací
Rumburk - Česká Lípa
především přes Svor a
Šébr a komunikace Rum-
burk - Děčín hlavně přes
Lísku a přes kopec v
Rybišti.

Značné úsilí věnuje
změnám především na
úseku učňovského škol-
ství a informace ke své
práci čerpá především od
nás, starostů.

Jak jsme ale mohli vidět
při našich Šluknovských
slavnostech, má už nej-
méně tři konkurenty a
předpokládám, že až se
rozvine volební kampaň,
objeví se další a každý z
nich předloží svůj vlastní
program, kterým bude
chtít reprezentovat naše
zájmy na nejvyšší úrovni.
A my musíme pečlivě
zvažovat, komu hlas
dáme.

Volby do zastupitelstva
Ústeckého kraje budou
trochu jiné. Tady nám bu-
dou na rozdíl od senátu,
kde kandidují jednotlivé
osobnosti - předkládány
hromadné kandidátky
stran, hnutí a sdružení, na
nichž bude uvedena spou-
sta jmen, ve kterých se
stěží vyznáme. Bude pro-
to třeba sledovat právě
programy stran, které
kandidáti zastupují, a k
tomu ještě bydliště kaž-
dého z nich, aby vůbec vě-
děli, od koho chtějí získat
hlasy.

Říkám to proto, že v
současné politické situace

budou krajské volby pro
strany a hnutí možná o
trochu důležitější, protože
po jejich skončení se bu-
dou na krajích vytvářet
koalice, které budou mít v
dalších čtyřech letech roz-
hodující vliv na finance
nejen do různých fondů,
ale i do jednotlivých částí
kraje.
Dá se proto předpokládat,
že vítězství strany bude
hlavním cílem (a potřeby
občanů půjdou trochu
stranou) a v čele kandi-
dátek budou stát zástupci
z velkých měst, kde se dá
očekávat větší počet ode-
vzdaných hlasů, a lidé z
našeho pohraničí budou
až někde níže. Tady mů-
žeme využít zase svého
jediného práva, a to při-
dělení preferenčních hla-
sů našim lidem, ale k to-
mu nestačí jen hrstka vo-
ličů, tady musí být těch
hlasů co největší síla.
Volby nebudou tentokrát

jednoduché a my všichni
máme ještě dva měsíce na
rozmyšlenou. Byl bych
rád, abychom volili uvá-
žlivě a abychom nepro-
marnili možnost zvolit si
ty, kteří nám budou vyho-
vovat a budou nás skuteč-
ně zastupovat.

Ing. M. Kořínek

Slovo starosty: Již brzy nás čekají volby

Už několikrát jsme uvá-
děli, že se opravy míst-
ních komunikací ve městě
budou provádět dvěma
způsoby. Méně frekven-
tované tzv. štětováním a
více zatížené, souvislým
kobercem. Tuto koncepci
i seznam vybraných ko-
munikací schválilo zastu-
pitelstvo už loni a nyní se
vytvořily ekonomické
podmínky pro realizaci
záměrů.

Rada proto schválila
výběrovou komisi na do-
davatele stavby, jejíž hod-
nota je téměř 10 mil. Kč,
ve složení ing. Kořínek,
Mgr. Sochor, ing. Benda,
pí Janečková a p. Kirch-
ner (tajemníkem a admi-
nistrátorem řízení byl sta-
noven p. Bušek), která z
došlých nabídek vybrala
nejvýhodnější.

Přihlásilo se pět uchaze-
čů, přičemž jedna z na-

bídek byla z řízení vylou-
čena, protože nesplňova-
la podmínky zadání, a po-
suzovaly se zbývající čty-
ři nabídky.

Nejlepší podmínky na-
bídla a.s. Skanska, závod
79 AT - Praha, středisko
Huntířov, která ještě letos
provede práce v hodnotě
9,824 mil. Kč, které město
uhradí na základě dohod-
nutého splátkového ka-
lendáře, postupně do kon-

ce volebního období.
Tento způsob se Šlukno-

vu v minulosti už osvěd-
čil, protože se skokem
zlepší mnoho našich míst-
ních ulic a cest, ale měst-
ský rozpočet bude zatížen
postupně a rovnoměrně,
takže bude možné praco-
vat na dalších potřebách
města.

mk

Ještě letos budou opraveny komunikace
za téměř deset milionů korun
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Víte, že ... víte, že ... víte, že ...
…. v cyklistickém závodě žen Tour de Feminin vyhrála rychlostní prémii ve Šluknově belgická závodnice
Liesbet de Vocht a za toto vítězství obdržela náramkové hodinky?

…. podle zatím neověřených zpráv by měl mít zámeček či rekreační objekt Karlovo údolí konečněnového
majitele?

…. před několika dny se o Karlovo údolí zajímala i Česká televize?

... odbor životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje zrušil svým rozhodnutím ze dne 24.
července 2008 povolení k provozování zařízení na sběr, výkup, třídění, úpravu a využívání odpadů v
provozovně ve Dvořákověulici (bývalá VPZ)?

Do cíle první etapy v Krásné Lípě pak
dojela na 36. místě a v celkovém pořadí závodu po pěti etapách obsadila 14. místo.

Pokud by tomu tak bylo, mohlo by se dnešní „Údolí děsu“, jak mu říkají děti z táborů při bojových
hrách, změnit opět na krásný kout našeho města. Jakmile se objeví další podrobnosti, budeme informovat.

Skupina mladých tvůrců zde
připravovala materiály pro cyklus nazvaný „Příběhy domů“, který se vysílá již řadu týdnů vždy ve středu večer
na ČT 2, a zachycuje současný stav pozoruhodných objektů a sídel v Čechách, které jsou dnes v zuboženém
stavu, ovšem vypráví o nich lidé, kteří je zažili v dobách jejich krásy. Náš pořad uvidíme až po prázdninách,
protože v červenci a srpnu má cyklus vysílací přestávku.

Od okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí bude pokračování
ve skladování odpadu v uvedených nemovitostech považováno za provozování zařízení bez platného souhlasu.
Konečně se objevila naděje na odstranění dlouhotrvajícího nepořádku v centru města.

Tour de Feminin

V červnu proběhly u na-
šich sousedů v Německu
volby starostů. Na rozdíl
od nás tam volí občané
své představitele přímou
volbou, bez ohledu na slo-
žení zastupitelstva a volí
je na období sedmi let.
Další zajímavostí je, že
stávající starostové kandi-
dují jako samostatné oso-
by a nemohou se zaštiťo-
vat stranami, protože by
pro jejich znovuzvolení
měla správně hovořit vy-
konaná práce.

Nové kandidáty ale už
mohou navrhnout politic-
ké strany a hnutí, takže
obhájení funkce je mno-
hem obtížnější a nároč-
nější. Nás výsledky voleb

velice zajímaly kvůli další
činnosti Pětiměstí, proto-
že právě na spolupráci sta-
rostů závisí další využití
možností kontaktů a part-
nerství vzhledem k Ev-
ropské unii a jejím pro-
středkům. Jaké tedy byly
výsledky?

V Oppachu zvítězil stá-
vající starosta Stefan Hor-
nig (nar. 1962), který zí-
skal 70,3% voličských
hlasů a jasně porazil dva
protikandidáty. V Neusal-
ze Sprembergu stávající
starosta Günter Paulik již
kandidovat nemohl, pro-
tože překročil zákonem
stanovenou věkovou hra-
nici pro zápis na kandi-
dátku, a tak se novým sta-

rostou stal jeho kolega
Matthias Lehmann (nar.
1967), který obdržel 51,5
% odevzdaných hlasů.
Nejjasnější situace byla v
Sohlandu, kde byl jediný
kandidát, a to dosavadní
starosta Matthias Pilz
(nar. 1949), a voliči mu
odevzdali 97,6% hlasů.

První schůzka Pětiměstí
v novém složení bude v
září a starostové si stanoví
hlavní cíle společného
úsilí k získání financí pře-
devším z programu Cíl 3,
určeného pro česko-ně-
mecké programy, a dále se
dohodnou na společných
kulturních a sportovních
podnicích, které zrea-
lizují. mk

V sousedním Německu volili
občané své starosty Každý druhý rok se na

místě bývalého kostela na
Fukově scházejí rodáci,
pamětníci i bývalí obyva-
telé této zaniklé vesničky,
aby společně zavzpomí-
nali na život v místech,
která jsou dnes už opu-
štěná. Stejně tak tomu
bylo i letos v pátek 11.
července, kdy se asi stov-
ka fukovských přátel set-
kala už popáté na vzpo-
mínkové bohoslužbě u
dřevěného kříže, který
připomíná obec žijící
kdysi pestrým a samo-
statným životem. Mši ce-
lebroval farář p. Rothland
z Oppachu a na setkání
krátce vystoupili staro-
stové sousedních přeshra-
ničních měst Stefan Hor-
nig a ing. Milan Kořínek.

Setkání na
Fukově
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Cílem naší letošní cesty
byla Campania a městečko
Marina di Camerota, které
se nachází v oblasti Nea-
pole na Tyrhénském po-
břeží, na svazích nea-
polských Apenin. Oprav-
du nádherné přírodní pro-
středí, krásné počasí, čle-
nité pobřeží se skalnatými
výběžky, historické pa-
mátky a především čiré
moře. V dosahu jsou sopka
Vesuv, ostrov Capri, ar-
cheologický areál Paes-
trum, Pompeje a mnoho
dalších zajímavostí.

Rozlehlý areál, kde jsme
byli ubytováni je situován
do malebné zátoky s pláží s
velmi jemným bílým pí-
skem. Nejenom čisté mo-
ře, krásná příroda, luxusní
ubytování, ale i bazén, to vše nás nadchlo.

Nový rok se v této rekreační části Itálie slaví až koncem května. Děti viděly velkolepý ohňostroj a také tento
večer obsadily pizzerii v areálu. Měly připravenou hostinu s místními specialitami, společně s kuchaři vyráběly
pizzy a do pozdních hodin tancovaly. Chválím děti, byly opravdu po celou dobu pobytu vzorné. Při každé naší
činnosti nás s obdivem pozoroval majitel ubytovacího zařízení a také nešetřil chválou.

Jako každý rok, tak i letos nás provázela zbrusu nová písnička: Jedenáct let jezdíme s Riou, táhne nás stále níž,
jedenáct let my říkáme, že nejedeme více již. Byli jsme už na Istrii, ale také v Calabrii, loni viděli Francii a letos
jsme v Campanii. Jsme o 11 roků starší, v cestování máme kaši, z dětí nám v hlavě straší, kam bude cesta další.Na
věky tu přeci nejsi, tak říkáme užívej si, na věky tu přeci nejsi, tak říkáme užívej si.

Musím poděkovat panu Dvořákovi z Poustevny, MÚ Šluknov, firmám Plaston a Topos za finanční příspěvek,
ředitelství ZŠ za uvolnění žáků. Ale především děkuji Nadě, Lucce a Jirkovi, na které jsem se mohla plně
spolehnout. Děti byly pod jejich vedením při cestě, výletech, v moři a při opravdu netradičních hrách v bezpečí a
stále usměvavé. I letošní rok platí, že bez nich, by se nemohl zájezd Kvítka uskutečnit. K.Vidimská

Dětský divadelní soubor Kvítko opět v Itálii

• Městská policie ŠLUKNOV
412 315 310, 602 881 677

• POLICIE ČR ŠLUKNOV 412 386 333
• HASIČI ŠLUKNOV 412 386 150
• POHOTOVOST V. Šenov 412 391 444

Zveme všechny zájemce na Kinematograf bratří adíků.
Akce se uskute ní ve dnech 21. 8 - 24. 8. v Krásné Lípě.

Č
čPozvánka
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Jde o první podzimní
měsíc, proto není divu, že
teploty začnou klesat. V
tomto případě září vůbec
nezklamalo. Že se blíží
podzim, dokázal i pokles
teploty k nule. V posled-
ních třech dnech I. dekády
klesla dopoledne pod dva-
cet stupňů ráno dokonce
pod deset.

Nejchladnější ráno bylo,
jak symbolické, v posled-
ním dni první dekády, kdy
na teploměru lze čísti hod-

notu +3,5°C. Další část
měsíce však totálně zkla-
mala, podzim se totiž ne-
konal: Ranní rtuť se opět
vrátila nad pět stupňů a
odpolední zůstávala na
hodnotách dekády první,
to znamená kolem pat-
nácti stupňů. Ačkoli první
podzimní den se ráno
ohlásil deseti stupni nad
nulou, neznamenalo to
žádný přelom, neboť v
dalších dnech se teplota
opět upravila v mezích

nám už dávno známých.
Na srážky bylo září

bohatší než předcházející
měsíc. Jen dekády zapo-
mněly na své sesterství a
nerozdělily se tak hezky
jako tomu bylo kupříkla-
du v červenci. Nejvíce vo-
dy spadlo v prvních deseti
dnech měsíce, kdy bylo
naměřeno třiačtyřicet mi-
limetrů, tehdy se snad ten-
to příděl mohl zalíbit hou-
bařům, protože prý, „když
je vlhko v září, v lesích

houbám se daří“.
Druhá část se svým mili-

metrem a půl se však příliš
nevyznamenala, a tak mu-
sila zaskočit poslední de-
káda svými 26 mm.
Zářijový vítr se ničím ne-

lišil od svých předcháze-
jících kolegů, jen s tím
rozdílem, že se ani jednou
neuchýlil k nějakému ex-
cesu, jako tomu bylo v
předcházejících měsících.
podle údajůpana Loužila

sepesal p. Kabeláč

Jaké bylo šluknovské září před dvaceti lety?

Vážení zastupitele města, vážení občané,
dovolujeme si Vám představit Národní registr pramenů a studánek - , který vznikl z iniciativy
Sdružení Mladých ochránců přírody (neziskové občanské sdružení pracující s dětmi a mládeží). Registr si klade
za cil podchytit veřejně přístupné zdroje vody (prameny, studánky,...) na území ČR a přispět tak k záchraně
mizejících vodních zdrojů. Projekt navazuje na kampaň Zachraňte studánky, která probíhá již od roku 1999.

Obracíme se právě na Vás, pracovníky obecních, městských a krajských úřadu, neboť je nám známo že na
mnoha úřadech jsou k dispozici údaje o veřejně přístupných vodních zdrojích, které se snažíme podchytit. Pokud
máte chuť přispět do národního registru, budeme velmi potěšeni přidáním pramenu a studánek právě z Vašeho
okolí.

Internetová adresa registru je , kde jsou dostupné veškeré informace o tom jak vodní zdroj
do databáze přidat a je možné přehledně zobrazit zdroje v databázi již uvedené. Pokud chcete byt informováni o
dění v Registru studánek a pramenů, zaregistrujte svůj email na naší hlavní stránce Pomozte
nám zmapovat veřejně dostupné vodní zdroje a zachovat je tak pro další generace. Předem děkujeme za podporu.

www.estudanky.cz

www.estudanky.cz

www.estudanky.cz

Honza Koukl

Přispějte do Národního registru studánek a pramenů

Nově otevřená Střední odborná kola managementu a
práva s.r.o.

š

zakládá novou pobo ku v ulici itná 12 Rumburk 1. Nabízí tyřletý
studijní maturitní obor : Sociálně právní innost. Od studentů se kolné
nevybírá. Stále je tě přibíráme nové studenty a u itelé s aprobací na
v eobecně vzdělávací předměty. kola je ur ena pro sociálně slabé a
znevýhodněné studenty a pro v echny, kteří chtějí studovat. Kontakt
p.Tonelli 775 71 22 52.
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č
č

Ž
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š
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Asistentky při Farní charitě Rumburk poskytovaly v prvním pololetí tohoto roku služby zaměřené pro rodiny s
dětmi v devíti rodinách. Působnost asistenční služby je rozšířená nejen v Rumburku, ale i v okolních městech
(Šluknov, Krásná Lípa, Staré Křečany… ). Žádný zájemce o službu nebyl odmítnut a průměrná čekací lhůta
činila 43 dnů. V rodinách byla služba poskytnuta celkem 56ti osobám, z toho 22 dospělým a 34 dětem.Asistentky
zajišťovaly především přímou práci s klienty v jejich přirozeném prostředí v jejich domácnostech, kde evidují
celkem 232 návštěv (kontaktů).

Pro rodiny však připravily i sedm jednorázových akcí, které měly vliv na jejich sociální začleňování, získání
dovedností a mnohé další. Na přípravě a realizaci některých těchto akcí se aktivně podíleli i samotní klienti a
dobrovolníci. Největší úspěch mělo z pohledu klientů,,Zábavné odpoledne s muzikou“.

V rámci služby spolupracovaly asistentky s Frauen-Euro-Zentrem Zittau, které pořádá akce pro česko-
nemecko-polské trojzemí. V tomto pololetí také asistentky úspěšně ukončily kurz ,,Pracovník sociální péče“.
Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolným pracovníkům a sponzorům, bez kterých se naše služba neobejde.

Dáša Minaříková, asistentka

Služby pro rodiny s dětmi jsou i pro Šluknováky

http://www.estudanky.cz
http://www.estudanky.cz
http://www.estudanky.cz
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Rok se s rokem sešel a jak se blížily prázdniny, utíkaly naše myšlenky stále častěji na sever. Je to totiž už
dvanáct let, co trávíme několik letních týdnů na táboře kousek od Šluknova.Adíky vstřícnému přístupu místních
obyvatel si to tu opravdu užíváme. Lesnická škola nám propůjčuje “to nejkrásnější tábořiště ve střední Evropě”
(jak říkají nejen děti, ale i rodiče. Jinde zase máme uskladněné tyče na týpí.Takže už se nemusíme bát, že bychom
je po našem příjezdu museli dělat každý rok znovu, i když musíme říci, že místní revírník nám vyšel vždy
maximálně vstříc.
Máme to tu prostě rádi. Ať už máme jakýkoli program, náš “Kopeček” táboru dodá to neopakovatelné kouzlo,
které si s každým západem slunce uložíme za víčka a kterého se potom celý rok nemůžeme dočkat.

dětská organizace KONDOR z Prahy

Už třináctým rokem na louce za Solandskýmb rybníkem v Lipové u Šluknova vyrostl stanový tábor. Děti z
Liberce přijely v půlce července, aby tu strávily čtrnáct dní, na které se celý rok těšily. Stany z kovových
konstrukcí, postele z prken, vlastnoručně postavená kuchyně, suché záchody a umývárna v lese u potůčku,
znamená pro děti dost velkou změnu.
Letošním tématem tábora jsou hry bez hranic. Kromě her a zábavy se tu děti ještě naučí spoustu nových věcí, jako
například pracovat s mapou, nasekat dříví nebo rozdělat oheň. Táborů, které organizuje TJ Lokomotiva Liberec,
se účastní kolem padesáti dětí ve věku od sedmi do sedmnácti let. Dohlíží na ně asi desítka vedoucích a jedna
zdravotnice.
Počasí nám zatím vychází a tak doufáme, že děti budou jako každoročně tábor opouštět plni nových zážitků a že
za rok zase rádi přijedou. táboroví vedoucí

Táborníci při návštěvě arboreta

Indiánská píseň zapadajícímu slunci
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SOCIÁLNÍ PÉČE - čtyřletý maturitní obor

Uplatnění absolventa:

Pracovní profese:

Zaměření: PEČOVATELSKÁ ČINNOST 75-41-M/003
Zaměření: SOCIÁLNĚ-SPRÁVNÍ ČINN0ST 75-41-M/004

studijní obor řešící vysoce humánní a prospěšnou činnost
studium je přípravou pro osobní práci s klienty v sociální sféře

• sociální a administrativní činnost v institucích státní správy a samosprávy
• pečovatelská a sociální péče ve státní sféře
• pečovatelská a sociální péče v nevládních organizacích
• podnikání v pečovatelských službách a sociální oblasti
• pokračování ve studiu na vysokých školách

• pracovník v domech s pečovatelskou službou a dětských domovech
• asistent, odborný pečovatel v domácí péči o klienta
• sociální pracovník ústavů sociální péče
• odborný referent sociální problematiky státní správy a samosprávy
• soukromý podnikatel v oblasti sociálních a pečovatelských služeb

zaměřením obor vyhovuje spíše dívkám, ale chlapci nejsou výjimkou

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov
nabízí všem zájemcům o studium v sociálním a pečovatelském oboru

Na začátku srpna se spoustu koňáků sjelo do Varnsdorfu. Proběhlo zde totiž rodeo. Diváci mohli shlédnout
jezdecké umění více jak tří desítek jezdců a čest našeho města hájili i jezdci ze Šluknova, Království a okolí.
Rodeo bylo i se zahraniční účastí, protože přijeli i sousedé z Německa.

Obrázky, které vidíte pocházejí ze Stříbrnky, respektive z trati, která se zde již dlouhá léta nachází.
Několikrát do týdne je trať opět využitá, probíhají tu totiž tréninky terénních motocyklů. Jezdí tu dospělí, ale i
mladší jezdci pod bedlivým dohledem svých rodičů. Je výbornou zprávou, že tato lokalita je opět využívaná, v
minulosti byla velmi vyhlášená a oblíbená.
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Kolektiv mladých hasičů z Království se zúčastnil mistrovství republiky ve hře “Plamen a CTIF”, které se
konalo ve dnech 2. - 4. července v Trutnově. Soutěž probíhala v pěkném prostředí na třech stadionech, kde byly
rozvrženy různé disciplíny dle propozic. Náš kolektiv mladých hasičů, který se dost pilně připravoval na tuto
soutěž, se snažil dosáhnout co nejlepšího umístění, ale i zde se ukázalo, že ve velmi silné konkurenci, jsme
nedosáhli toho nejlepšího, co jsme původně chtěli.

I tak jsme ukázali, že všechny disciplíny ovládáme výborně a ostudu jsme rozhodně neudělali. Skončili jsme
sice na posledním místě, ale obrovským úspěchem pro nás bylo, na mistrovství se vůbec probojovat. Soutěž nám
přinesla řadu dalších poznatků a zkušeností, které v rámci školení budeme přenášet opět dále.
Děkujeme našim fanouškům, kteří se s námi na úkor svých dovolených na soutěž vydali a poděkovat
samozřejmě musíme také sponzorům a to městu Šluknov, firmě Plaston, panu Houdkovi a panu Podlešákovi, bez
jejich finanční podpory bychom se zúčastnit nemohli. Milan Bouzek

Poslední kolo soutěže Duha se konalo 12. 6. v arboretu v Kunraticích. Žáci sedmi základních škol
Šluknovského výběžku poznávali naši faunu a floru, byli bodově ohodnoceni a zvítězilo družstvo ZŠ Velký
Šenov, čímž získali také 1. místo celkového hodnocení XI. ročníku DUHY 2007/2008. Na putovním poháru se
tak již po třetí objeví nápis ZŠ VELKÝ ŠENOV. Naši šluknovští žáci se umístili na krásném 3. místě. Tímto chci
za všechny poděkovat Ing. Lankašovi a studentům lesnické školy za přípravu soutěžního kola v arboretu, žákům
za bezproblémový průběh celého ročníku a pedagogům za spolupráci. Renáta Parkmanová

Mladí hasiči z Království na mistrovství republiky

Alena Pisarova Melton.
Vystudovala jsem Soukromou mistrovskou kolu um leck ho designu v Praze, obor od vn n vrhar se
siln m sklonem pro malbu a kresbu.
V roce 1995 jsem za ala vyj d t a ste n studovat v zahrani r zn v dy, up ednos ovan byly ty
duchovn a um lecky zam en . V nejv t oblib jsem m la v carsko Koreu Lond n. Korea m
naprosto pohltila svou mentalitou. v carsko m pohltilo sv . V roce 2000 jsem se do roku
2007 p est hovala do Skotska. Skotsko se stalo pro m obrovskou pr pravou ivotem a jeho
rozmanitostmi.
Zde ve luknove jsem se rozhodla uspo dat men v stavu s laskavou pomoc Kulturn ho domu s n zvem
Du e v obrazech.
Malba, kresba jsou o do m ho vlastn ho vnit n ho sv ta, do sv ta m ho srdce. V m m srdci hled m
vzpom nky na m samotnou. Barv rozezn v m struny lou , kter mi jsou bl zk a pov dom , kt re
mi poskl daj p sen vzpom nek, jen mi p ipomenou kdo jsem.
Na t to v stav si p edev m budete moci schl dnout pastely na ern m podklad . ern barvy se
neboj m, jeliko je to tepl barva, pohl uj c v echny ostatn , tedy barva, kter obsahuje v echny ostatn
barvy a proto se mi s n tak dob e pracuje. ern podklad pro malbu je v zva, jeliko pastel mus b t
veden jasn , svi n a z eteln bez dn ch omylu. ern kresl c pap r je v zva, ale tuto v zvu ja p ij m m
s nad en m.
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Dne 2. 9. v 17:30 proběhne vernisá výstavy na téma: Esoterikaž
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Touto cestou bych chtěla poděkovat MUDr. Zitovi. Máme nejlepšího zubaře
a stále usměvavou sestřičku Danušku. Děkuji - Dana DužárováPoděkování
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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 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 zní:
Výhru za správnou odpověď z minulého čísla si u paní Parkmanové v kulturním domě může vyzvednout
jedenáctiletý ze Šluknova.

... opatství v Anglii.

Tomáš Burda

Dětský KOUTEK

TAJENKA
Odysseus byl jedním z hlavních hrdin a byl to práv on, kdo nechal postavit obrovského
d ev ného kon , do kterého se vešlo n kolik set nejlepších eckých bojovník .
Zbylým p ikázal odplout pry , aby si Trójané mysleli, že ekové z boje utekli. Ti si kon p ivlekli do
m sta a v noci, kdy již všichni Trójané spali, spustili se z kon e tí vojáci a celou Tróju vyplenili.
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5. kosmonaut

6. pohyblivé schodišt

7. zdravotnictví

8. nutnost

9. opak prózy

10. televize

11. autor hudby

12. zví e se dv ma páry nohou
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Odysseus byl jedním z hlavních hrdin a byl to práv on, kdo nechal postavit obrovského
d ev ného kon , do kterého se vešlo n kolik set nejlepších eckých bojovník .
Zbylým p ikázal odplout pry , aby si Trójané mysleli, že ekové z boje utekli. Ti si kon p ivlekli do
m sta a v noci, kdy již všichni Trójané spali, spustili se z kon e tí vojáci a celou Tróju vyplenili.

ů ě
ř ě ě ě ř ů

ř č Ř ě ř
ě ě ř č

(tajenka)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. ě

č

ě

ě

ě

ř ě

v c, kterou ztratila Popelka na plese

2. žena, která umí arovat

3. mnoho pen z

4. n co tajného

5. kosmonaut

6. pohyblivé schodišt

7. zdravotnictví

8. nutnost

9. opak prózy

10. televize

11. autor hudby

12. zví e se dv ma páry nohou
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Při sledování přenosů z letošního MS v ledním hokeji z Kanady, kde jsme dopadli jak „sedláci u Chlumce“, jsem si
uvědomil, že dlužím čtenářům Šluknovských novin dokončení svých vzpomínek z historie hokeje v našem městě. Čekal
jsem 4 měsíce, jestli se objeví nějaký příspěvek, odezva na mé články. Bohužel nikdo ze spoluhráčů, ani pamětníků té doby
nenašel odvahu podělit se s Vámi se svými vzpomínkami. Čtenáři, se kterými jsem mluvil, mi říkali, abych připomenul,
obzvláště mladší generaci, za jakých podmínek a v čem jsme hrávali. Bylo pro nás ctí, reprezentovat naše město i bez nároku
na finanční odměnu za předváděnou hru. Často jsme museli přispět svými penězi, když se vybíralo na dopravu k soupeři.
Rozhodl jsem se napsat, jakýsi epilog k již uveřejněným vzpomínkám. Pokusím se Vás seznámit s charakteristickými
vlastnostmi některých hráčů a jejich přezdívkami. Byl jsem rád, že jsem mohl s nimi hrát po dobu 10 let v jednom mužstvu, v
dobrém kolektivu kamarádů. Mnohým z nich šlo bruslení tak, jakoby se již s bruslemi narodili. Byli to hráči. Tonda
Chvojka, Sláva Novotný, Eda Pátek, Pepik Dudáček, Jarda Tomek, Mirek Rajman a Zdeněk Drápalík. Naopak obránci:
Karel Štědrý, Pepik Knesplů, Tonda Fráník a Míla Šulců, měli v počátcích problémy s bruslením, ale postupně se svou pílí a
učenlivostí zlepšovali. Byli to tzv. těžkotonážnící, všichni vážili přes 90 kg. Po skončeném utkání mohly vždy vyždímat
propocené dresy, které si každý hráč nosil domů na vyprání. Hráči, hlavně ženáči si nosili z domu dámské podvazkové pásy
k upevnění stulpen. Vždy před zápasy, byla v kabině sháňka po drobných mincích. Nejvíce jich sháněl Sláva, hlavně koruny,
ale nikdy je po zápase nikomu nevrátil. Říkali jsme mu , že u Novotných si s těmito penězi, vykrmují prasátko - kasičku, co
zápas to 8 Kč, někdy i více.

Nyní již konečně slíbené přezdívky a charakteristiky. Pepik Dudáček, lídr a kapitán mužstva zvaný „prófa“, střílel
ukázkové góly backhandem, jako vyšité z hokejové učebnice. Ke gólům mu hodně pomohly hokejky od p. Chvojky st. V té
době, nebyly ještě zahnuté, ale čepel byla naprosto rovná. Sláva Novotný nazývaný „Šluknovský expres“, byl vzhledem ke
své rychlosti a technice postrachem brankařů a pokaždé si vynutil respekt soupeřova mužstva. Edovi Pátkovi alias „štírek“
se hrálo nejlépe, když se nás sešlo méně hráčů do hry a on nemusel tak často střídat a mohl být na ledě co nejdéle. Často byl
nasazován do dvou útoků a hrál vždy s nasazením, jako by měl dvoje plíce, obdivoval jsme jeho fyzický fond. Zdeňek
Drápalek, měl přezdívkou mistr Salchov, protože při zápase na ledě vytáčel piruetky, ale jako obránce nešel nikdy do žádné
strkanice. Vymlouval se, že holič musí mít ke své profesi, vždy zdravé ruce a obličej.

Franta Zika - alias „Šulka“ pokaždé, když vstřelil gól, tak se po zápase ptal v kabině hráčů: „Sakra chlapi nevíte,
kdo dnes střílel ty góly? Nemůžu si nějak vzpomenout.“ Jmenoval Slávu, ten dal první dva, Eda třetí, ale pořád mu chyběl
střelec čtvrtého gólu. Pokaždé netrpělivě čekal, až mu řekneme: „No přece ty Šulko, ty jsi to vstřelil.“. Poté se celou dobu
usmíval a byl spokojený. Michal Tabi si vysloužil přezdívku „Juraj“, protože se při hře oháněl hokejkou, jako Janošík
sekyrkou. Na ledě i v létě v bráně byl pro mužstvo vždy oporou. Pepik Stejskal „Bečan“, byl dobrým brankářem, ale měl
velký problém s bruslením. V bráně byl jednička a chytal s přehledem. Když bylo potřeba, vyběhl z brány za pukem, ale
zpátky ho často museli spoluhráči dostrkat. Karel Štědrý a Pepik Knespl zvaní „bouráci“, byli postrachem útočníků. V té
době se hrálo více do těla a každý z nich vážil i s výstrojí 100 kg. Mohli si proto dovolit hrát tělem, dávat bodyčky při potkání
se soupeřem. Po vysvlečení z dresů to ale byli dobráci a parťáci do nepohody. V ručním uklízení sněhu ze hřiště před
zápasem i po něm se jim však nikdo nevyrovnal.

U mužstva fungoval 3.útok, přezdívaný komáří. Každý z jeho hráčů vážil maximálně 50 kg. Byli to: Karel
Housátko, Jirka Hrabě, Franta Tichý nebo Zdeněk Zezula. Byli vždy nasazováni do hry tak, aby si jejich spoluhráči z 1. a 2.
útoku odpočinuli. Góly moc nedávali, ale svou nápaditou souhrou, zmátli mnohdy soupeře tak, že i několikrát vstřelili
vlastní branku. Koučování, střídaní hráčů měl na starost Honza Lehrů a p. Šesták, který se proslavil nezapomenutelným
výrokem: „Sháníme praváky do hry, ale moc se nehlaste. My tady s Honzou stejněvíme, že jste všichni leví.“.

V roce 1962 byl pozván na náš trénink brankář Lacký, který chytal v Dukle Litoměřice a později i v reprezentaci.
Přivezl nám ukázat u nás novinku, brankářskou rukavici - lapačku. Předvedl, jak se s ní chytá. V jeho podání to bylo
jednoduché a účinné při střelbě na bránu. Naši hráči na něj stříleli, ale úspěšnost byla minimální. Skoro všechny jeho puky
skončily v jeho lapačce. Proto se oddíl LH rozhodl a zakoupil v Liberci roku 1963 takovouto rukavici i pro mne. Byl to jakýsi
polotovar rukavice, prý se musí ještě různě vytvarovat, kůže později změkne apod. Zkoušel jsem s ní trénovat, ale bez
úspěchu. Nezvykl jsem si na ni a proto jsem raději chytal se starými rukavicemi-vyrážečkami. Když jsem přestal v roce 1965
chytat, tak jsem si zakoupenou rukavici nechal na památku. Nyní když ji po 43 letech porovnávám s lapačkami co používají
dnešní brankáři, tak je to opravdu unikát do muzea hokeje.

V letošním roce zemřel boss ledního hokeje ve Šluknově Tonda Chvojka. Doplnil tak hvězdnou sestavu složenou z
hráčů, kteří již bohužel od nás navždy odešli, a se kterými jsme hrávali jednom mužstvu. Je to již kompletní mančaft a
připomenuVám jejich jména:
brankáři: Hergesell a Svoboda, 1.pětka: Chvojka, Drápalík, Novotný, Dudáček, Tomek, 2.pětka: Lehr, Fráník, Pátek, Tabi,
Zika, 3.pětka: Štědrý, Šulc, Jůza, Honzátko, Zigo. Než začnu jmenovat žijící hráče, kteří jsou jenom torzem mužstva z
padesátých let minulého století, musím se tímto omluvit Jirkovi Brómovi. Zapomněl jsem na něj a přitom to byl jeden ze
sólistů - zpěváků, který se zúčastnil oslav jak na „Bedřichovce“ tak i v „Monte Carlu“. Nevypadá na to chlapec, ale v květnu
oslavil své krásné 70.narozeniny. Z hráčů, se kterými jsem hrál zůstali živí a zdraví jen tito: brankáři: Sláva Kroupa, Pepik
Stejskal, Vašek Štefánek, obránci: Pepik Knespl, Tonda Kotrla, útočníci: Mirek Rajman, Jarda Zezula. Jirka Bróm, komáří
útok: Frsnta Tichý, Jirka Hrabě, Zdeněk Zezula.

Oceněním hry Slávy Novotného, jak v hokeji, tak i ve fotbale je, že se letos pořádá již 2.ročník jeho memoriálu ve
fotbale. Navrhuji pořadatelům memoriálu o rozšíření názvu o Edu Pátka. Eda pro Šluknovský sport toho udělal opravdu
hodně. Ve fotbale i přes svůj zdravotní handicap chytal i v krajské reprezentaci. Byl dlouholetým, spolehlivým brankářem v
Jiskře a později SPOZE Šluknov. Hrál se krajský přebor i divize. Děkuji redakci „Šluknováčku“ za otištění mých příspěvků
vzpomínek a čtenářům za pochopení a trpělivost při jejich přečtení. Těšík Josef

Uzavření seriálu o hráčích a samotném
ledním hokeji ve Šluknově

Redakce děkuje panu Těšíkovi za jeho příspěvky, které byly velmi poutavým vyprávěním
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Vážení čtenáři,

paní
Lucie Fryčová

Volnou vstupenku do šluk-
novského kina vyhrává

ze Šluknova.
Paní Lucie uhodla, že na fo-
tografii byla vrata pod or-
dinací MUDr. Zity v Karlově
ulici. Správných odpovědí
se nyní sešlo mnohem více,
tak jmenujme třeba ještě
Zdeňku Jandovou, Magda-
lenu Richterovou, Lubomíra
Žampacha, Věru Stříbrnou
či Pavla Bureše, všichni nám
zaslali správnou odpověď.
Máme pro vás další fotogra-
fii do soutěže. Poznáte, co je
na fotografii zachyceno a
jaká budova se skrývá v
dáli? Pokud ano, pošlete
nám správnou odpověď.
Přejeme hodně štěstí a tě-
šíme se na vaše odpovědi.
Své odpovědi můžete zaslat
na adresu městského úřadu
nebo je můžete vhodit do
schránky umístěné přímo na
budově radnice. Pokud vlád-
nete internetem, můžete nám
své odpovědi zaslat na e-
mail:
sluknovak@seznam.cz.

Fotografie
z minulých

novin

Vážení čtenáři,
pokud máte zajímavou foto-
grafii do soutěže, zašlete
nám ji e-mailem, určitě ji
použijeme. Pokud se chcete
se čtenáři podělit i o jiné
zajímavé fotografie, pošlete
nám je také.

Známe
své

město?
Děkujeme za fotografie

do tohoto čísla
3luknovských novin

paní Koldanové.

mailto:sluknovak@seznam.cz
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Romány

Historické romány

Krimi-romány

Romány pro ûeny

ävecová Jana - Zrození bestie
Vavøincová Fan - Taková normální rodinka se vrací !
Partyzánova dcera - Bernieres Louis de
Mé ztracené mìsto - Brycz Pavel
Celebrity - Bubílková Zuzana
Slepièí polévku pro maminèinu duöi - Canfield Jack
Brida - Coelho Paulo
Kouzelník z Pekingu - Hejkalová Markéta
Mít své dny - Jansa Pavel
Fejetony - Mládek Ivan
Láska v Londýnì (povídky) - Pekárková Iva
Plachý milionáø pøichází - Reiner Martin

Traviè z Ptahova chrámu - Doherty Paul
Velmoû tøí králù - Hanibal Jiøí
Mozart. 3. díl, Bratr Ohnì - Jacq Christian
Synové ïábla - Serno Wolf

Camel Club - Baldacci David
- zbav nás ode vöeho zlého:
pøípad pro komisaøe van Leeuwena
- Fischer Claus Cornelius
Mrtvý dostih - Francis Dick
Snìhová císaøovna - Rowlandová Laura Joh
Noèní vizita - Turstenová Helene
Pandemie - Kalla Daniel
Nance John J. - Poslední rukojmí
Koontz Dean R. - Neobyèejné dìdictví

Láska pøiöla jako bouøe - Birkner - Mahlerová Frieda
Poèestná - Carlyleová Liz
äkola lásky - Cartlandová Barbara
Èas ûít, èas milovat - Ciprová Oldøiöka
Králova nevìsta - Cordonnierová Marie
Plamen v srdci - Enochová Suzanne
Tanec stínù - Garwoodová Julie
Rozvod podle Daisy - Pasternaková Anna
Pøed svatbou - Quinnová Julia
Matkou na pùl úvazku - Øeháèková Vìra

Knihy pro mládeû

Pohádky

Dívèí romány

Nauèná literatura

Nechutnì výûivné experimenty (Dìsivá vìda) - Arnold Nick
Klub záhad - Zombie z jeskynì - Brezina Thomas

Klub záhad - Zlodìj mrtvol
W.I.T.C.H. story - Jaká je Hay Lin - Contiová Giulia

Tetování krví. Kniha 1. ( fantasy ) - Zaèátek cesty - Cornish D.M.
Krutá kniha kvízù - Deary Terry

Dinosauøi
Harry Trottel - poslední výstøel - Jolin Peter M.

Tøi tucty bajek ... a jedna navrch - Vít Arnoöt

Moja Tatu a tiplíci - Bobek Miroslav
Ariel a delfín Filip - Disney Walt

äípková Rùûenka a èarovná kvìtina - Disney Walt

Prázdninová láska - Francková Zuzana
Smolaøka - Láska se ukrást nedá - Láznièková Petra

Støet s láskou - Stínil Ludìk
Dívka bez minulosti - Zadinová Radka

Maturitní otázky - dìjepis
Maturitní otázky - chemie

äokující odhalení (nejvìtöí záhady svìta)
Dìèínské vlastiìdné zprávy

Zakázaná archeologie: nevysvìtlitelné záhady z dìjin lidstva
365 tvùrèích her pro dìti: od 2 let výöe

Rozvíjení emoèní inteligence ûákù: prevence öikanování ...
Odhalená pravda: neautorizovaný ûivotní pøíbìh Ivety Bartoöové

Supervize v pomáhajících profesích
Námìty pro stolní hry dìtí od 3 let

Na plovárnì. 3. díl
Jiná Afrika - Jazairiová Pavla

Královské vraûdìní: pøíbìhy z francouzských dìjin
Ztracený ûivot Evy Braunové

Struèné dìjiny antické filozofie
Ètyøi dohody: kniha moudrosti starých Toltékù

Maturitní otázky - matematika
Afrika: jiný svìt (cestopis)

Austrálie: pouötí a pralesem (cestopis)
Oceánie: perly Havajských ostrovù (cestopis)

Testy - vöeobecný pøehled
Rakytník øeöetlákový: rostlina budoucnosti

Rady bylináøe Pavla. 3. díl: léèivé rostliny od A do Z
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Spole enskč á KRONIKA
PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY:
Jana Fischera
Pavla Martince
Leontýnu Skopalovou
Violu Skopalovou
Adélu Uchytilovou

BLAHOPŘEJEME OBČANŮM, KTEŘÍ SE V ČERVENCI LETO NÍHO ROKU DO ILI IVOTNÍCH JUBILEÍ:Š Ž Ž

V em oslavencům přejeme hodně těstí, 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.

š š

60 let

65 let

70 let

75 let

80 let

81 let

pp. Navrátil Jiří
Sazanovová Jana
Janková Nadě da
Platil Josef
Mádlík Josef
Čáchová Valerie
Dobravský Zdeněk

pp. Lahučka Stanislava
Arnold Karel
Vocetková Jana
Honsů Milan
Fehérová Marie
Jirků Věra
Novotná Věra

p. Sedlák Oldřich

pp. Čápová Marie
Novotná Bo ena
Knotová Olga
Bělohoubek Rudolf

p. Čepelová Marie

pp. Rybaříková Jarmila
Pokorný Rostislav
Svárovská Vlasta

ž

ž

ROZLOUČILI JSME SE S:
panem Pavlem Gallem
panem Vlastimilem Kabelkou
panem Oldřichem Červinkou
panem Janem Bumbou
paní Helenou Profousovou

MAN ELSTVÍ UZAVŘELI:Ž
Martin Grof a Irena Morkusová

82 let

84 let

85 let

86 let

87 let

97 let

pp. Bo inová Libu e
Kočová Jiřina

pp. Holická Anna
Menčíková Dorota
Kukla Rudolf
Stejskal Josef
Svatý Zdeněk

pp. Slavíková Rů ena
Karlová Marie

pp. Adamec Josef
Strnad Josef
Bienertová Marie
Trnková Anna
Zeman Václav
Hergesellová Marie

pp. Kastlová Rů ena
Medunová Milu e
Jehličková Marie
Röslerová Kristina
Krejčová Milada

p. Koniakowská Ilona

š š

ž

ž
š
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• Koupím cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré předměty. Celé sbírky a pozůstalosti. Přijedu zaplatím odvezu. Tel.: 606 388 495, 607 662 178.
• Esoterický obchod
• Zprostředkujeme nejlevnější hypotéku!

, poradenství zdraví a léčitelství - Jiráskova 96/6, Rumburk 408 01.Tel.: 606 234 270.
Poradenství zdarma. Kontakt: eva.hamplova@golemfinance.cz, Tel: 602 490 840.

Tiskárna

E-mai :
Tel/fax.:

Jiří Mänzel
Nádražní 1263/2
Rumburk 408 01

l
412 33 22 68

manzel@rbk.cz

N ě ěabízí provedení rychle a kvalitn t chto prací:

veškeré plechování, žlaby, svody a neatypická výroba s montáží

pokládka krytiny s fólií, montáž latí, tesa ské práce, palubkyř

stavba komín , sádrokarton se zateplením, drobné zendické práce, práce ve výškáchů

Klempí ské

Pokrýva ské

Zednické

ř

č

KLEMPÍ STVÍŘ
Milan Balda · Šluknov, Studni ní 603č

Kontakty: 773 275 250, 777 282 977

... ůnabízíme podnikatel m,
neziskovým organizacím
vedení da ové evidenceň
a podvojného ú etnictví.č

Ú etnictvíč Homolkovi

Ji íkovská 831/14 Rumburk. 412 334 967, 723 888 948ř

ů č ě
ě ě
ř ě

,

,

Pronajmu prostory
bývalé videop j ovny v Nerudov ulici
ve Šluknov u nám stí o velikosti 18 m

+ sociální za ízení. K doptání v prodejn :
Ladislav Navrátil,

Elektro – drogerie – textil
nám. Míru 121,

Šluknov tel. 412 386 454, 605 465 605

2

Střední lesnická škola
Střední odborná škola sociální

nabízí k prodeji
smrkové palivové dřevo.

Informace na
telefonu - 773 040 491

mailto:zdarma.Kontakt:eva.hamplova@golemfinance.cz,Tel:602490840
mailto:manzel@rbk.cz
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ŠLUKNOV srpen/září 08

Taneční kurs pro mláde
PÁR SLEVA na 1000Kč

ž
kursovné 700Kč,

SETKÁNÍ AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNŮ

Lipová 10:45 - 11:00h.
Dolní Poust. 11:10 - 11:20h.
Vilémov 11.30 - 13:30h.

sraz vozidel je v 9 hodin na náměstí ve luknově,
v 10:30h. se vydá kolona veteránů na spanilou jízdu
obcemi luknovského výbě ku:

Š

Š ž

Zadáno pro fotbalisty

Zadáno pro předváděcí akci firmy Best4Home

Šramlík
taneční odpoledne se skupinou Peleton

Rozloučení s prázdninami
diskotéka pro nejen před kolní dětiš

Vernisá výstavy - téma: Esoterikaž

Jednání Volnočasové komise

Zadáno pro oslavu

Čechie-Böhmerland - VII. mezinárodní sraz motocyklů
čas-upřesněn na plakátech

Beseda V jiném světě
2. pokračování besedy s Milanem Dole alem
odborníkem přes hermetismus a paranormální jevy

ž

Taneční kurs pro dospělé
PÁR SLEVA na 1500Kčkursovné 1000 Kč,
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DUKLA ŠLUKNOV srpen 08

středa
13. 8.
18:30

144 minut
69+1KČ

86 minut
dos.: 54+1KČ
děti: 49+1KČ

LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
říň č č ě ř

ě ě

.

dobrodružná pohádka v ČES. ZNĚNÍ
Sk je pry ...Bílá arod jnice je mrtvá... a Aslana už p es tisíc let
nikdo nevid l. Všechno, co jste dosud znali, se navždy zm nilo.
Herci: Liam Neeson, Warwick Davis, Ben Barnes, Peter Dinklage,

William Moseley

14. 8.
18:30

čtvrtek

ONCE
Kdy se potká pouliční muzikant a talentovaná pianistka z Čech, mů e

z toho být nejen společně natočená deska, obdiv a přízeň lidí, ale i něco víc.
Markéta Irglová,

.

irské drama (mládeži nepřístupno)
ž ž

Herci: Alaistair Foley, Catherine Hansardová,
Glen Hansard

sobota
16. 8.
18:30

85 minut
59+1KČ

úterý
19. 8.
18:30

90 minut
64+1KČ

21.8
18:30

čtvrtek

sobota
23. 8.
18:30

123 minut
64+1KČ

úterý
26. 8.
18:30

112 minut
64+1KČ

středA
27. 8.
18:30

86 minut
dos.:
Děti:

54+1KČ
49+1Kč

28. 8.
18:30

ČTVRTEK 86 minut
59+1KČ

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
česká komedie (do 12-ti let nevhodný)

ě č ř
ě ,

,
ě

č .

Obrýlený, upravený muž ve v ku ty iceti let. V minulosti pracoval
jako psychiatr. Jako policajti bývají nejlepší zlod ji, tak František
jakožto odborník na partnerskévztahy a manželské krize v reálném

život naprosto selhal. Herci: Josef Polášek, Ela Lehotská, Martin Pechlát,
Zdena Hadrbolcová, Petra Nesva ilová

HORTON
ů ě ř

Co to znamená???

animovaná pohádka USA v ČESKÉM ZNĚNÍ
Horton je zvídavé sl n , které jednoho dne uslyší tichý k ik o pomoc

vycházející z malého smítka prachu poletujícího ve vzduchu.

INDIANA JONES
A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY (s titulky)

ř řá ě

v
.

Indy set ese únavu a vydá se na další mimo dn dobrodružnou cestu,
jež ho zavede až do nitra peruánské džungle, v níž se má ukrývat

zácná relikvie. Herci: Harrison Ford, Karen Allenová,
Cate Blanchettová, Shia LaBeouf, John Hurt

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Čí se čí č ě č

č
Nejúspě něj í film při leto ním udělování Oscarů.

.

krimifilm USA(mládeži nepřístupno)
m dál rychleji roztá koloto násilí v malém m ste ku, kde místo lišek

za al dávat pusu na dobrou noc nelítostný vrah.
š š š

Herci: Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Woody Harrelson, Kelly Macdonaldová

č Jak tento spor dopadne???

PAN VČELKA
animovaná komedie USA v ČESKÉM ZNĚNÍ

Barry pochopí své pravé životní poslání a zažaluje lidstvo za krádež medu
v elám.

SLÍDIL
Slídil je ř ů ěří

ě ě ě
ř ů

.

komediální thriller USA
v roli milioná ského autora detektivních román , který si m

schopnosti s nezam stnaným hercem ve smrteln vážné a vážn zamotané
h e s hrozivými d sledky.

Herci: Michael Caine, Jude Law, Harold Pinter, Eve Channingová

SEX VE MĚSTĚ
ě

ě ří ří

á.

film USA (do 12-ti let nevhodný)
Carrie, Miranda, Samantha a Charlotte - známé z nejpopulárn jšího

seriálu všech dob jsou zp t a mí p mo na velké plátno.
Herci: Sarah Jessic a Parkerová, Kim Cattrallová, Cynthia Nixonová,

Kristin Davisov

140 minut
64+1KČ
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