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Tradiční dětský karneval se konal 18. února na sále Domu kultury. O dobrou zábavu se postaral Fešák Píno s Bóňou BON Bóňou, „maskované“ děti byly odměněny v soutěžích dárečky, nejkrásnější masky dortem.
Foto: Renáta Parkmanová

Cítíte se ve Šluknově bezpečně?
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku týkajícího se pocitu
bezpečí v našem městě. Dotazník
pro Vás připravilo vedení města ve
spolupráci s ústeckou univerzitou
za podpory Ústeckého kraje a je
součástí naší dlouhodobé snahy

Věděli jste, že...
…se město pilně připravuje na příští rok? V příštím roce totiž oslaví
660 let od povýšení na město. Při
této příležitosti bude poprvé ve
své historii slavnostně představena vlajka města, na které se nyní
usilovně pracuje. Na únorovém
zasedání zastupitelstva města byl
Pokračování na str. 2

o zlepšování bezpečnosti a kvality
života ve Šluknově.
Váš názor na tuto problematiku
je pro nás důležitý. Dáváme Vám
možnost vyslovit svůj názor na bezpečnostní situaci ve Šluknově a přilehlém území a umožnili každému
občanu navrhnout možná řešení.
Otázky z dotazníku se týkají bezpečnosti a s ní spojených problémů,
které se u nás mohou vyskytnout.
Dotazníky jsou k dispozici na poda-

telně MěÚ Šluknov (Království 10,
Šluknov) nebo v Regionálním informačním centru Šluknov - Šluknovský zámek (Zámecká 642, Šluknov).
Dotazník je anonymní a můžete jej
odevzdávat do 15. března 2018 na
výše uvedených místech.
V elektronické podobě je k dispozici
na http://www.mesto-sluknov.cz/cz/
info/429-hlavni-aktuality/7268-dotaznik--pocit-bezpeci.html.
Eva Džumanová

Po realizovaném výběrovém řízení, do něhož se
přihlásilo celkem 7 uchazečů, jmenovala Rada města
Šluknov na své 98. schůzi
konané dne 19. února 2018
nového vedoucího Odboru
kultury Bc. Jiřího Jelínka,
DiS., MBA, s účinností od
1. března 2018.
Podrobnější informace se
dočtete v dalším čísle Šluknovských novin.

Zápis do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2018/19
V ZŠ J. Vohradského Šluknov se
bude zápis do prvního ročníku konat ve středu 4. 4. 2018 od 14.00
do 17.00 hodin v budově ZŠ
v Žižkově ulici. Ti, kteří se nebu-

dou moci v tomto termínu k zápisu
dostavit, mohou využít dodatečného zápisu do prvního ročníku,
který se bude konat 11. 4. 2018 od
14.00 hod. v hlavní budově školy

(bližší informace k zápisu budou
zveřejněny na webových stránkách
www.zssluknov.cz).
Zápis je určen pro děti narozené
Pokračování na str. 2
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Svážíme
od března
Počátkem března bude zahájen
svoz popelnic s bioodpadem. První svoz se uskuteční ve dnech 6.
a 9. března a následně pak každých
čtrnáct dní.
V měsíci březnu bude však ještě
zachován týdenní svoz nádob na
směsný komunální odpad.
Provoz kompostárny bude zahájen 5. března 2018.
Kalendář s vyznačením svozů pytlů
s vytříděným odpadem a biopopelnic
obdržíte na MěÚ ve Šluknově, Odbor
rozvoje a životního prostředí, a na pokladně.
Božena Naňáková

Věděli jste, že...
Pokračování ze str. 1
vybrán vítězný návrh. Nyní Podvýbor pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny ČR projednává
Žádost o udělení obecných symbolů a v příštím roce přijde na řadu
samotná výroba vlajky. Více o této
tematice v rozhovoru s tajemnicí
města Ing. Bc. Ivanou Lukešovou
v příštím čísle Šluknovských novin.
…pan Miloslav Šmíd, provozovatel restaurace Na Špici ve Šluknově, ukončil dne 1. února 2018 po
dlouhých 27 letech své podnikání?
Důvodem uzavření restaurace byl
odchodu do důchodu. Zeptali jsme
se pana Šmída, zda kromě oroseného a dobře vychlazeného pivečka
se budeme muset rozloučit i s výbornou točenou zmrzlinou? Potěšil
nás svou odpovědí, protože točená
zmrzlina bude i nadále příjemným
osvěžením nejen pro malé. A nejen
to, umožnuje otevření restaurace
pro pořádání předem objednaných
společenských akcí, jako jsou oslavy, večírky, aj.
Za redakci novin přejeme panu
Šmídovi zasloužilý odpočinek.
Jitka Schneiderová, šéfredaktora

Daňová přiznání
k dani z příjmů
mohou i letos občané
podávat ve Šluknově.
Ve středu 21. března
od 14:00 do 16:30 hodin
budou pracovníci
Finančního úřadu
úřadovat v Domě kultury,
hlavní sál, 1. patro.
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Zápis do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2018/19
Pokračování ze str. 1
v období od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2012. K zápisu se samozřejmě
musí dostavit i děti s odkladem
školní docházky.
Pro rodiče s dětmi bude otevřený
prosklený vchod budovy, kde si
každý rodič vyzvedne u asistentky
registrační číslo. Toto číslo je nutné
si uschovat. Pod tímto registračním
číslem bude každé dítě evidováno
a nejpozději do konce dubna bude
zveřejněn pod těmito čísly seznam
přijatých dětí do 1. ročníku (na
webových stránkách školy).
Zápis bude probíhat ve třídách
v přízemí a v 1. patře. Zde proběhne motivační pohovor dítěte
s pedagogem, který slouží pouze
k orientačnímu posouzení školní
připravenosti dítěte. Zároveň rodiče obdrží žádost o přijetí, kterou
vyplní. Pro tyto účely musí rodiče doložit důležité údaje o dítěti
a o obou dvou zák. zástupcích
(jméno, příjmení, bydliště a tel.
kontakt), proto je nutné mít s sebou potřebné doklady k ověření
údajů (rodný list dítěte, občanský
průkaz, případně pas).
Současně si zákonní zástupci budou moci vyplnit přihlášku do školnií družiny, pokud o ni budou mít
zájem. Ve školním roce 2018/2019
bude školní družina v provozu od
6.00 do 17.00 hod.
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku informováni:
jak mohou do doby zahájení

povinné školní docházky pomoci
dítěti v jeho dalším rozvoji a budou
upozorněni na oblasti, na které se
mají s dítětem zaměřit,
v případě potřeby o možnosti
udělení odkladu školní docházky
a zároveň o možném vzdělávání
v přípravné třídě, která slouží k vyrovnání vývoje dítěte.
V případě žádosti o odklad
školní docházky doloží zákonný
zástupce společně s touto žádostí v den zápisu (nebo nejdéle do
30. 4. 2018) doporučující posouzení školského poradenského
zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře (pediatra), nebo
klinického psychologa.
Otázkou, co musí dítě k zápisu
zvládnout, se rodiče vůbec trápit
nemusí, neboť děti jsou na zápis
systematicky připravovány v MŠ,

tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá.
Pokud mají rodiče přesto obavy
z nástupu svého dítěte do první
třídy, bude jim v průběhu zápisu
k dispozici speciální pedagožka, na
kterou se mohou v případě zájmu
obrátit.
Nicméně do začátku září zbývá
ještě pět měsíců, během kterých
děti velmi často udělají velký pokrok.
Z důvodu zamezení dlouhé čekací doby během zápisu, prosíme
rodiče, aby svůj příchod nesměřovali pouze na 14. hodinu, ale
aby k příchodu využili celého nabízeného časového rozpětí konání
zápisu.
Už se na Vás moc těšíme!
Za vedení školy a pedagogický sbor
Mgr. Lenka Líbalová

Probíhá výběrové šetření
statistiků v domácnostech
Český statistický úřad organizuje
v celé republice každoročně výběrové šetření o životních podmínkách
domácností pod názvem „Životní
podmínky 2018“, a to ve více než
11 tisících domácnostech na základě náhodného počítačového výběru. Takto bylo vybráno i několik
domácností v našem městě, které
v době od 3. února do 27. května
2018 navštíví speciálně vyškolený

tazatel z ČSÚ. Aktivní účast občanů a jejich ochota spolupracovat
na tomto významném šetření je
nesmírně důležitá a umožní získat
řadu důležitých informací. Tazatel
se vždy prokáže průkazem tazatele
a pověřením ČSÚ. Tazatelem oslovení občané mají možnost vznést
dotazy na pověřenou pracovnici
ČSÚ Ing. Janu Kopeckou. Mobil
736 509 973.

Doplňujeme informaci: Hlasujme pro projekt
SPOLEČNĚ PRO Šluknov 2018
- 1. ročník participativního rozpočtu města Šluknov.
Vím, že většina z Vás asi nechodí
na zastupitelstvo, proto jste asi
nezaznamenali velkou změnu
v nově schváleném rozpočtu našeho města. Jedná se o participativní rozpočet.
O co jde: je to proces demokratické
diskuse a rozhodování a typ participativní demokracie, ve kterém se
jednotlivci rozhodují, jak přidělit
část obecního nebo veřejného rozpočtu. Participativní rozpočtování
umožňuje občanům diskutovat
o jednotlivých složkách veřejných
výdajů a některé z nich upřednostňovat, a dává jim možnost
rozhodovat o tom, jak jsou peníze
vynakládány. Když je participativní
rozpočtování bráno vážně a je založeno na vzájemné důvěře, mohou
z něho mít prospěch jak místní sa-

mospráva, tak občané. V některých
případech participativní rozpočtování dokonce zvýšilo ochotu lidí
zapojit se do dění ve městě. A to byl
i jeden z motivačních faktorů, proč
i naše město šlo touto cestou. Jelikož se jedná o novinku a nechceme zájmy občanů úplně rozmělnit
na mnoho požadavků, zvolili jsme
nastartování pozvolné. První rok
o malý krok, to znamená volba mezi
dvěma projekty. Který projekt získá
víc hlasů, bude realizován. Záleží
tedy jen na Vás, co si budete přát
víc a to se zrealizuje. Samozřejmě
cílem by bylo, aby od vás vzešly
podněty pro další projekty do budoucích let, které by jste si sami
pak mohli do rozpočtu prohlasovat.
Letos jsme opravdu na začátku, tak
tedy z čeho si můžete vybrat:
1. Revitalizace historické zahrady
objektu městské knihovny a ZUŠ
2. Obnova kaple Žaláře Krista

v areálu Křížové cesty v Království
Hlasovat můžete prostřednictvím
ankety, která je zveřejněna na
webových stránkách města www.
mesto-sluknov.cz.
Ti, kteří nemají přístup k počítači
a internetu, mohou podat písemný
hlas spolu s podpisem na podatelně
MěÚ Šluknov (Království 10, Šluknov).
Termín ukončení hlasování je 31. 3.
2018. Projekt, který získá nejvíce
hlasů, letos zrealizujeme. Nestojí
Vás to téměř nic, jen zauvažovat
o tom, jak vypadá Vaše okolí a co
myslíte, že je pro město lepší. Já
osobně věřím, že je to správná cesta
a rozhodně první ročník nebude tím
posledním. Tak tedy krom toho, že
budeme fandit našim sportovcům
na olympiádě, fanděme i našemu
městu.
Mgr. et Bc. Rudolf Sochor
místostarosta města
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Vážení a milí spoluobčané,
nedávno jsem Vám přála prostřednictvím Šluknovských novin vše dobré
do nového roku 2018, nyní je již březen a jaro nám pomalu „klepe na dveře“. A s ním i blížící se Velikonoční svátky, které v letošním roce slavíme
v neděli a pondělí 1. a 2. dubna. Děti a mládež školou povinné čekají také
velikonoční prázdniny, na které se jistě všichni těší.
Letošní způsob zimy je pro milovníky zimních sportů a pro děti, které by
se rády věnovaly sáňkování a bobování, opravdu nevhodný. Na druhou
stranu absenci sněhu oceňují zejména chodci a řidiči, protože chůze i jízda
po suchých chodnících a komunikacích je mnohem bezpečnější. A také řemeslníci mohli pracovat mnohem déle v terénu, mnozí pracují nepřetržitě.
Pro naše město je výhoda v tom, že pokud by nás nepřekvapila ještě nějaká
zimní kalamita, ušetřili bychom určité finanční prostředky za zimní údržbu, které bychom následně mohli použít na jiné investice. Ale nepředbíhejme, příroda nás již mnohokrát dokázala překvapit.
Co je ve městě nového?
Rada města Šluknov vyhlásila konkurz na obsazení pozice ředitel/ka mateřské školy. Stávající paní ředitelka Eva Heinzová je již ve starobním důchodu
a nadále ve funkci ředitelky pokračovat nechce. A protože v létě končí 6 – ti
leté funkční období, museli jsme jako zřizovatel vyhlásit na tuto pozici konkurz. Věříme, že se přihlásí dostatečný počet uchazečů, ze kterých bude vybrán jeden, který bude nově řídit mateřskou školku dalších 6 let.
Oprava krajských komunikací
Obdrželi jsme informaci od Správy a údržby silnic, že by měla být v jarních
měsících letošního roku dokončena oprava krajské komunikace od křižovatky na Karlovo údolí (směr Staré Křečany) až k současnému Domovu
seniorů (dříve Domov důchodců). Mnozí z Vás si jistě pamatují, že původně měla být oprava této komunikace provedena směrem ze Šluknova do
Starých Křečan, nakonec tomu bylo naopak. A z důvodu nedostatku finančních prostředků oprava byla dokončena právě v této křižovatce. A ten
nejvíce poškozený úsek směrem do Šluknova zůstal v původním stavu.
O to více nás potěšila informace, že právě tento úsek by měl být mezi prvními, který bude opraven. Tato komunikace je hojně využívána řidiči, ale
i chodci, kteří tudy chodí na vycházky směrem do Karlova údolí, k Čítkovu
mlýnu, nebo jenom na houby. Budeme se tedy těšit.
Dalším úsekem krajské komunikace, která by měla být v letošním roce
opravena, je hlavní komunikace od restaurace Na špici, podél základní
školy až k přejezdu. Tento úsek je také ve špatném stavu a mnozí občané
na toto opakovaně upozorňovali. A my zase upozorňovali příslušná místa
a žádali o provedení opravy. Pokud vše půjde podle plánu, k opravě by mělo
dojít na podzim tohoto roku.
Oprava místní komunikace
Další úsek místní komunikace, který je ve velmi špatném stavu, je spoj-

Dodatek k článku ze ŠN 2/2018
Peter Franz Miller nebyl jen vynikajícím a uznávaným učitelem, ale i hudebníkem. Byl velmi rád, že mu bylo umožněno navštěvovat se svými žákyněmi hodiny hudby a že se mohl cvičit u nich i ve hře na klavír, jelikož
vlastní nástroj neměl. Brzy se hudba stala jeho nejmilejším koníčkem. Začal skládat hudbu ke svým básničkám věnovaným dětem a naučil se i hře
na varhany. Věřící jej mohli vidět i slyšet při mších v kostele sv. Václava.
Když pan Igor Heinz hledal v archívech zapomenuté hudebníky ze Šluknovska, narazil i na Millerovo jméno a věnoval mu místo i ve své knize
„Z hudební minulosti Šluknovska“, která vyšla v roce 2012 a lze do ní nahlédnout nebo si ji i zakoupit v informačním centru v zámku.
P. F. Miller se 5. 11. 1771 oženil s vdovou Annou Weberovou, ale manželství zůstalo bezdětné. Přesto v domku u zámeckého rybníka vládla po celých 26 let pohoda a štěstí. Po smrti své první ženy se Miller ve svých 52
letech znovu oženil a to se svou bývalou žákyní Veronikou Martinovou.
Tehdy se konečně dočkal potomka, dcery Bibiany, které věnoval svou veškerou lásku a péči.
Na závěr ještě jedna zajímavost. Na článek v novinách reagovala paní Gudrun Kratzer z nedalekého Neugersdorfu. Je v sedmé generaci potomkem tohoto významného Šluknovana. Až do vysídlení po druhé světové
válce žila se svými rodiči v domě čp. 324 v Karlově ulici a nevěděla, že její
předek byl tak váženým občanem Šluknova. Měla velikou radost ze všech
článků o svém předkovi Petru Franzi Millerovi, které jí byly předány.
Helga Hošková
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ka mezi krajskými komunikacemi mezi přejezdem u Toposu
a ul. Rumburskou. Ve stejném
stavu je i komunikace vedoucí
k bytovým domům a k budově krajského zařízení. Tyto komunikace
jsou v plánu oprav v letošním roce
a Rada města schválila podání žádosti o dotaci z fondu Ústeckého
kraje, která může činit až půl mil.
Kč. Přejeme si, aby finanční podpora byla co nejvyšší, protože plánované náklady jsou vyčísleny ve výši
1,8 mil. Kč. Úsek mezi oběma krajskými komunikacemi je hojně využíván,
stejně tak jako komunikace k bytovým domům. Tím bychom měli další část
místních komunikací opravenou. Ale dobře víme, že mnohé komunikace
na svou opravu čekají. Ale jak jsem již v některém z předchozích příspěvků
psala, pracujeme na tom postupně, najednou vše opravit opravdu nelze.
Malé povzdechnutí
Byla provedena kontrola stavu černých skládek po zimních měsících v katastru našeho města a výsledek je více než žalostný. O některých černých
skládkách jsme věděli na základě upozornění občanů, ovšem jaké množství
odpadu je uloženo různě na městských pozemcích a v lesích, je opravdu velmi smutné. Nejobjemnější jsou hromady pneumatik, které jsou rozsety po
různých pozemcích města i v lesích. Vím, že se opakuji, ale stále nás zaráží
naprostá lhostejnost a nezájem některých lidí, kteří takto hyzdí vzhled našeho města a životní prostředí. A doplácíme na to my všichni, protože likvidace
černých skládek jde na vrub městského rozpočtu a věřte, že by tyto finanční
prostředky mohly být použity na něco mnohem smysluplnějšího.
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné a veselé Velikonoční svátky, dětem
bohatou pomlázku a pohodové prázdninové dny. Bylo by moc hezké, kdyby svátky provázelo slunečné počasí, budeme tedy doufat.
Eva Džumanová

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

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

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

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: laboratore@aquatest.cz
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Jak se psala historie sladovny ve Šluknově
Převzato a upraveno ze Stavebně
historického průzkumu, zpracovaného 2016 Ing. Janem Anderlem
a Lucií Galusovou.
V minulosti byla sladovna součástí
panského pivovaru, jehož vznik není
doposud objasněn. Při šluknovské
tvrzi není známo, že by pivovar stával. Jeho vznik lze dávat do souvislosti již se založením sídla. Podle
neověřených údajů prý nejstarší
zmínky o budově zámku pocházejí
z přelomu 15. a 16. století. Údajně
se mělo jednat o dřevěné stavení,
při němž byl pivovar, sladovna a zahrada. Jeho bližší podoba a umístění
jsou však neznámé.
Historik M. Ebel sice připouští, že pivovar ve Šluknově mohl fungovat již dříve,
avšak na místo jeho nedávno
zaniklé budovy jej klade až od
doby po roce 1565 za Arnošta
Šlejnice, který Šluknov tehdy
získal, brzy nato jako panství
osamostatnil a započal se stavbou zámecké budovy. Z tohoto
vyplývá, že mimo zámku zde
vzniklo též hospodářské zázemí, a zajisté i pivovar. Již po 11
letech však Arnošt Šlejnic upadl do dluhů a zahájenou stavbu
zámku s hospodářským zázemím a pivovarem tak nejspíše
dokončil až Albrecht Šlejnic
ze Šlejnic, který panství získal
roku 1607. Ten jej následně
prodal roku 1618 Ottovi Štaršedlovi rytíři ze Štaršedlu.
Existenci panského pivovaru (tedy
i sladovny) lze sledovat též nepřímo, prostřednictvím sporů měšťanstva s vrchností o svá privilegia.
Roku 1537 získali šluknovští měšťané várečné a sladovnické právo.
Následní držitelé panství, kteří měli
jmenovaná privilegia měšťanům
potvrdit, však prosazovali své zájmy a často tak docházelo k vleklým
sporům. Jako první tuto rozepři
začal Arnošt Šlejnic (1579–1594)
a pokračoval v ní Otta ze Štaršedlu,
který však brzy nato - v důsledku
pobělohorských konfiskací - přišel prakticky o celý Šluknov. Roku
1623 jej získal Wolfgang hrabě
Mansfeld. Nedlouho poté se opětovně rozhořel spor o várečné právo
mezi ním a měšťany. Uvedené sváry
jednoznačně demonstrují konkurenční boj piva vrchnostenského
s pivem měšťanským.
Ačkoli lze tedy z nepřímých zpráv
předpokládat, že panský pivovar již
v průběhu druhé poloviny 16. století
fungoval, první prokazatelné záznamy o něm pocházejí až z konce první

čtvrtiny 17. století, kdy panství náleželo Wolfgangu hraběti z Mansfeldu. Za doby jeho držby došlo k úpravám zámecké budovy, zda se však
stavební změny dotkly i pivovaru,
není zřejmé. V roce 1662 Wolfgang
z Mansfeldu zemřel. Šluknovské
panství následně převzala jeho dcera Žofie Anežka (provdaná Ditrichštejnová), která zaměstnávala sládka
Georga Endtricha a dva jeho tovaryše i jednoho bednáře.
Roku 1720 se majitelem panství
stává rod Harrachů. Za jejich působení došlo k úpravám pivovaru a samotné sladovny. Z rozpočtu z let

hvozdu. O skutečném provedení
této akce však taktéž nelze říci nic
bližšího. V plánech jsou zaznamenány půdorysy jednotlivých pater
objektu, řezy a pohled na jeho fasádu hvozdu z ulice Zámecká.
Nedlouho poté zakoupil Šluknov
roku 1876 saský komerční rada,
podnikatel Ernst Grumbt z Drážďan. E. Gumbt zdejší zámecký
pivovar pronajal roku 1888 místnímu právovárečnému měšťanstvu
(Braucommune
Schluckenau).
Z pachtovní smlouvy z roku 1888
se dochoval popis sladovny: „Sladovna s hvozdem s příslušenstvím

1820 až 1821 je počítáno na opravy
části střechy a odstranění a znovuvybudování krovu i střechy z důvodu instalace nové nespalné střešní
krytiny. Zda se práce provedly, není
zřejmé, jelikož se však v rozpočtu
za rok 1822 s rekonstrukcí střechy
nepočítá, lze tedy předpokládat, že
na ně skutečně došlo. Akce patrně
zasáhla též samotnou sladovnu
s humnem. Celkový rozpočet na
provedení těchto úprav činil 3842
zlatých a 24 krejcarů. Z doby Harrachů dále pocházejí dva nejstarší
stavební plány. Prvním z nich je dílo
od Josefa Schuberta z roku 1862,
které zachycuje úpravu jihozápadní
části pivovaru s hvozdem a sladovými humny – část budovy nejblíže
k zámku. Tento plán se však, bohužel, nepodařilo dohledat. M. Ebel
ve své stati sděluje, že o realizaci
není žádných zmínek a je tedy pravděpodobné, že tato rekonstrukce
nikdy neproběhla. Následující kolorovaný plán z roku 1869 od Josefa
V. Nováka zachycuje část budovy
sladovny s hvozdem. Úpravy zahrnovaly zvětšení stavby stávajícího

a všemi prostory k vaření odzdola
až nahoru s výjimkou následujících
prostor, které si ve sladovně správa
panství jako dosud vyhražuje. Tedy:
Půdní prostor na uskladnění obilí
a jiného nářadí a takzvanou půdu
na semena. Do těchto vyhražených
prostor má pachtýř v denní čas
umožnit přístup správě panství, jejím orgánům a služebnictvu“.
Pachtýři mající pivovar v nájmu, jej
zamýšleli již od roku 1893 přebudovat. Alespoň již z této doby je zachován první plán na přestavbu varny.
Jedná se však pouze o jediný pohled
na fasádu pivovaru z ulice Zámecká
a nelze tedy posoudit, jaké úpravy
byly plánovány, a dále není známo,
zda byly provedeny. Celý pivovar
se dočkal rekonstrukce až v letech
1902 a 1903 staviteli Hampelem
a Franzem Jäntschem s technologií
F. Ringhofera. Na počátku dvacátých let 20. století byla v pivovaře
instalována nová technologie. Ovšem podstatné je, že roku 1924 byla
přestavěna sladovna stavitelem
Jäntschem. K této adaptaci se dochoval plán na úpravu sousedního

hvozdu. Opět stavbu řídil Fr. Jäntsch a roku 1929 bylo vybetonováno
sladové humno.
Další údaje se týkají jen pivovaru.
Byla zřízena granitová podlaha
a do roku 1932 je datován plán od
ing. France Kursy na přestavbu starého kvasného sklepa na nový.
V roce 1933 prodal tehdejší majitel panství Ernst Alfred Grumbt
z Drážďan šluknovskému pivovarnickému společenstvu (Braukomune) celý zámecký pivovar.
V roce 1947 národní správce Právovárečného měšťanstva - Josef
Heifler - podává žádost na Městský národní výbor (MNV) ve
Šluknově o povolení k nástavbě sladovny pro umístění máčecích náduvníků. Stavební
akce byla MNV schválena.
Nové náduvníky byly do sladovny vestavěny, ale nikoli
podle schváleného plánu, nýbrž na severní okraj západního křídla do 1. patra (dochovány dodnes).
Brzy nato byl pivovar zestátněn a stal se součástí národního podniku Severočeské
pivovary. V padesátých letech
proběhla kolaudace nově zřízené varny, která nevyžadovala žádných velkých stavebních
úprav objektu. Pouze došlo
k vymontování stávající a zabudování nové technologie
varny na 150 hl. O dva roky
později, tedy 1954, bylo nutné opravit kanalizaci ve sladovně.
V roce 1977 výroba skončila a pivovar zchátral. V roce 1992 vznikla
komanditní společnost za účelem
obnovy pivovaru Šluknov. Členy
společnosti se stala firma P – servis Louny s. r. o. a město Šluknov,
které do společnosti vložilo pivovar. Následně byla provedena demolice části areálu pivovaru, který
se stal s ohledem na svůj havarijní
stav nebezpečný. Zůstala zachována pouze sladovna, která však
dále chátrala. V roce 2011 ji získalo
město Šluknov a o tři roky později
byla prohlášena kulturní památkou. V roce 2014 – 2015 se provedly zabezpečující práce a podepření
nosných prvků krovu. V následujícím roce se dozdila zřícená zeď sladovny a dozděny propadlé klenby.
K dnešnímu dni je již zpracována
architektonická studie možného
dalšího využití objektu sladovny.
Příště si můžeme přiblížit, co se
vlastně ve sladovně vyrábělo – nástin o technologii výroby sladu.
Bc. Michal Bušek
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To jsou pořád samé volby a bude hůř

Před pár měsíci proběhlé volby do
poslanecké sněmovny ještě nepřinesly výsledek v podobě plnohodnotné Vlády s důvěrou a už máme
za sebou další volby – prezidentské,
kde jsme ve dvou kolech hlasovali
opět ve velmi zjitřené atmosféře.
A již pomalu začíná příprava voleb
dalších a hned dvojích. Pravděpodobně na začátku října proběhnou
volby do zastupitelstev obcí v celé
ČR a do třetiny Senátu. A příštích
devět let to budou minimálně jedny volby v roce. Do toho se ještě
zřejmě prosadí možnost konání
celostátních referend. A zdá se, že
i přímé volby starostů a hejtmanů.

Z toho plyne, že bude pokračovat
stálá nepřetržitá volební kampaň,
sliby, utrácení, intriky, manipulace,
populismus, maskování, politická
reklama. Ale nějak i nadále nebudou síly na to, abychom se zaměřili
na základní fungování státu. Na
štíhlou, racionální, funkční, moderní a vstřícnou státní správu, která bude sloužit svým občanům, ne
je otravovat. To se zatím přes všechny proklamace vůbec nedaří. Centrálních státních úředníků přibývá
každoročně mnoho tisíc a s nimi
mizí ze státního rozpočtu další miliardy. Na tyto zbytečné kádry se
nabalují podobné skupiny zaměstnanců v právních a konzultačních
firmách, kteří společně s masou
úředníků vymýšlí a vytváří složitější
a složitější povinnosti. O srozumitelnosti a předvídatelnosti práva,
o stavu justice a možnosti domoci
se svých práv raději snad ani nebudu začínat.
To, co zatím ještě docela funguje
a lidé v celostátních průzkumech to
dávají najevo, je činnost obecních
zastupitelstev a starostů. A o to
jde. Všechny strany sice dvacet let
říkají o přibližování veřejné správy
blíže lidem, většinou se však děje

opak. A samospráva je stále více zaměstnávána další administrativou,
svazována povinnostmi, omezována ve své činnosti, formalizována,
donekonečna kontrolována. Rozvrtalo se už kde co, tak ještě hurá na
samosprávy!
V podzimních volbách si tedy opět
vybereme nové vedení svých obcí.
Práce starostů, pokud ji dělají
poctivě a s rozumem, je náročná
a v mnohém nevděčná. Četní starostové a starostky budou chtít svoji práci obhájit a pokračovat přes
všechny těžkosti. Mnozí tu práci
dělají dlouho a s nadšením, mají
neoddiskutovatelné zkušenosti a už
si ani nechtějí připustit, že by mohli
dělat něco jiného. Na druhé straně
povstane mnoho nových bojovníků, objeví se pomluvy ještě ve větší
míře než doposud. Jistě do nějaké
rozumné míry to k věci patří. To je
politika, bohužel, už i na té nejnižší

úrovni. Ale nezapomínejme, že i po
volbách spolu ve svých městech
a obcích musíme žít. A že mnohé
není tak, jak se někdy jeví, a není
tak jednoduché, jak z dálky vypadá.
Často občané po volbách s odstupem pochopí, že si dělali naděje a volili změnu za každou cenu. A byla to
iluze. Já už dlouho neříkám, když vidím dost zoufalou situaci, že „horší
už to být nemůže“. Může.
Proto, spoluobčané, sousedé, přátelé - mysleme na to!
Těm, kteří stojí v čele obcí, přeji mnoho zdaru v posledních pár
měsících mandátu, dobré spolupracovníky na úřadech i v zastupitelstvech, před i po volbách. A ve volební kampani slušnou konkurenci,
se kterou budete schopni spravovat
obec i po sečtení volebních výsledků. Neberme si příklad z centrální
politiky. Tudy cesta nevede!
Váš senátor Zbyněk Linhart

Kancelář senátora Ing. Zbyňka Linharta
je pro veřejnost otevřena každé 2., 3. a 4. pondělí v měsíci,
vždy od 14.00 do 16.30 hodin
Adresa: Generála Svobody 1905, Varnsdorf
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Jak rybáři hodnotí loňskou sezónu a na co se připravují letos?
Opět se sešel rok s rokem a my rybáři hodnotíme, co se nám podařilo, ale i nepodařilo v loňském roce
a co nás čeká v roce letošním.
Loňská zima byla do jisté míry specifická. Během prosince a téměř až
do konce ledna byla mírná a naopak v únoru došlo k ochlazení a intenzivním mrazům trvajícím delší
dobu. V tomto období vyžadovaly
všechny rybníky speciální péči.
Ani my jsme se nevyhnuli pravidelnému osekávání a řezání ledu, který svojí rozpínavostí mohl poškodit hráze a výpustná zařízení. Proč
se vlastně řežou a vysekávají prohlubně do ledu? Pokud zamrzne,
ale nenapadá na led sníh, není to
takový problém vzhledem k tomu,
že pod ledem může probíhat fotosyntéza. Stačí jen zajistit kvalitní
přítok vody a odtok vody spodní.
Problém však nastává, pokud na
led nasněží. Důsledkem tohoto
jevu přestává probíhat intenzivní fotosyntéza a hodnoty kyslíku
mohou klesnout pod 4mg/l. Právě proto se vysekávají prohlubně
do ledu, jenž jsou zdrojem světla
a odvětrávají bahenní plyny, jako
sirovodík, metan a oxid uhličitý.

I v zimě musíme kontrolovat stav
bezobratlých živočichů, pH vody
a množství amoniaku, který může
být pro ryby a vodní organismy ve
větším množství toxický.
V letním období jsme se brigádnickou činností zaměřili na sečení
trávy a úklid u chovných i sportovních revírů. Pomáhali nám také
mládežníci se svými vedoucími.
Podzimní výlovy nám ukázaly
úspěch naší celoroční práce (úlovek
roku 2017 na str. 10). Do sportovní
vody jsme vysadili z chovných rybníků 1650 ks kapra, 420 ks štiky, 25 ks
candáta, 100 ks lína, 300 kg okouna. MO Děčín si odebrala 100 ks
štiky a 300 kg bílé ryby (plotice, karas, okoun). Dále jsme darovali cca
250 kg karase stříbřitého ZOO v Děčíně (v roce 2016 to bylo cca 1000 kg
ryb). Jsme jednou z posledních
rybářských organizací ve výběžku,
jenž je v produkci štiky, lína obecného a částečně i kapra, hospodářsky
téměř soběstačná. Do pstruhového
Lučního rybníka byl nasazen pstruh
duhový a siven americký. Tento revír
je všemi nadšenými pstruhaři, nejen
z výběžku, velmi vyhledáván a oblíben. Násadu nám dodává pan Karel

z Rožan, se kterým dlouhodobě spolupracujeme.
Naše organizace se zaměřuje i na
výchovu další generace nových zapálených rybářů a rybářek. Vedoucími rybářského kroužku byli a jsou
manželé Ganišinovi společně
s panem Marcelem Bielikem. Zajišťují pro děti i kulturní akce. Loni
to byla Zlatá udice a dětské soustředění na řece Lužnici v Příběnicích.
Příjemné zázemí našim mládežníkům poskytuje již šestým rokem ZŠ
J. Vohradského.
V letošním roce nás čeká pořádání rybářských závodů O pohár
Šluknovského výběžku, kterých
se během posledního květnového
víkendu zúčastní v sobotu dospělí
a v neděli děti ze všech organizací
ve výběžku. V září pak bude naše
město hostit dětské závodníky
z Ústeckého a Libereckého kraje.
Soutěžit se bude o pohár předsedy
Severočeského územního svazu.
Tentokrát závody bude pořádat
organizace Velký Šenov na našem
rybníku „Pazderák“.
Finanční a materiální dotace dostáváme od MěÚ ve Šluknově, ale
i od dalších sponzorů. Velice si vá-

žíme podpory Městské policie ve
Šluknově při ochraně sportovních
a chovných revírů. Při náročných
technických pracích nám pomáhá pan Tomáš Laštůvka. Velkými
pomocníky jsou také studenti TeenChallenge v čele s Jiřím Camfrlou. Všem výše jmenovaným bych
chtěl touto cestou poděkovat.
Jako předseda naší místní organizace děkuji také všem členům výboru i dalším aktivním členům za odvedenou práci v roce 2017 a pevně
věřím, že naše další činnost bude ku
prospěchu nejen nám rybářům, ale
všem občanům našeho města.
Obyvatelům Šluknova i jeho návštěvníkům bych přál, aby si v současném „rychlém“ a přetechnizovaném světě dokázali najít čas na
prohlídku našeho vzkvétajícího
města. Aby si vyšli do krásné přírody a zastavili se u některého z rybníků, které jsou nedílnou součástí
Šluknova a načerpali pohledem na
vodní hladinu hodně klidu a energie.
Na závěr přeji všem rybářům a rybářkám velký Petrův zdar.
Předseda MO ČRS Šluknov
Ing.Tomáš Kolonečný
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Počátkem roku 2018 vešla v účinnost novela stavebního zákona
Stavební zákon patří k zákonům,
které, ač jsou velmi rozsáhlé a složité, mají dopad na nejširší vrstvy
obyvatel. Každý stavebník, ať už
občan, který chce na svém pozemku stavět domek, nebo stát budující
dálnice, se s ním dostává do kontaktu.
Chtěli bychom Vás ve zkratce seznámit s nejzásadnějšími novinkami, které nám novela přinesla.
Jednou z těch významnějších novinek je sloučení dvou, popřípadě i tří
povolovacích procesů do jednoho
řízení. Takzvané společné řízení
sloučilo doteď oddělené územní
řízení, stavební řízení i posuzování
vlivu na životní prostředí (EIA). Ale
jen v případech, pokud si stavebník
tuto cestu vybere. V rámci společného řízení se tak účastníci řízení
a případně i veřejnost bude moci
vyjadřovat a odvolávat pouze jednou, a to v rámci společného řízení.
Novela zkrátila dobu pořizování
aktualizací zásad územního rozvoje krajů a změn územních plánů
v případě, že nebudou vyžadovány
varianty řešení. U liniových staveb
bude možné tzv. vybočení z koridoru, pro tyto účely vymezeného
v územním plánu, a to v případech,
že z objektivních důvodů do něj
nebude možné tyto stavby umístit. Byly zkráceny lhůty pro podání
návrhu na přezkum nebo zrušení
opatření obecné povahy na 1 rok.
Byla nastolena povinnost zveřejňovat dokumenty územního plánování na internetu, kde k nim bude mítpřístup každý, bez omezení.

Malé stavby
Pro malé stavebníky je velkým přínosem to, že pro stavby rodinných
domů neomezené zastavěné plochy
bude místo stavebního povolení stačit ohlášení stavby. To bylo v minulosti možné použít jen pro menší domky
zabírající maximálně 150 m2.
Ohlášení stavebního záměru i stavební povolení sice vyžadují téměř
stejné množství dokumentů, avšak
ohlášený stavební záměr musí být
vyřízen do 30 dnů, a správní poplatek je také nižší.
Novela umožnila provádět svépomocí nejen výstavbu všech rodinných domů, ale i realizaci dalších
drobných staveb jako jsou všechny
bazény nebo skleníky, což je asi jedna z hlavních úlev. Stavebník však
bude muset mít i tak řádně provedeny a zdokumentovány všechny
zkoušky požadované zákonem pro

příslušný druh stavby.
Zcela odpadla povinnost hlásit
stavebním úřadům stavbu plotu,
pokud nebude hraničit s veřejným
prostranstvím a nebude vyšší než
dva metry.
Po nabytí účinnosti novely stavebního zákona se nejvíce množí dotazy týkající se kolaudace stavby
rodinného domu a přidělení čísla
popisného.
Od 1. 1. 2018 vyžaduje kolaudaci pouze stavba uvedená v § 103
odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona, nebo stavba, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d)
a k) stavebního zákona nebo podle

Číslo popisné
zvláštního právního předpisu, nebo
pokud vyžaduje stavební povolení,
a jedná-li se o stavbu veřejné infrastruktury, stavbu, jejíž vlastnosti
nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, stavbu, u které bylo stanoveno
provedení zkušebního provozu,
změnu stavby, která je kulturní památkou.
Rodinný dům patří do kategorie
staveb uvedených v § 104 odst. 1
písm. a) stavebního zákona, a je-li
splněna podmínka, že se nejedná
o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou
budoucí uživatelé ovlivnit, nebo
o stavbu, u které bylo stanoveno
provedení zkušebního provozu,
anebo o změnu stavby, která je kulturní památkou, pak stavba rodinného domu nevyžaduje kolaudaci
a stavebník ji může užívat po jejím
dokončení. Před započetím užívání
stavby je však stavebník ze zákona
povinen zajistit, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními
předpisy (tlakové zkoušky, revizní
zprávy atd.).
Skutečnost, že se po 1. 1. 2018 nebudou některé stavby kolaudovat,
nemění nic na tom, že stavebník
a další osoby zúčastněné na výstavbě jsou nadále povinny plnit
povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a právních předpisů
vydaných k jeho provedení, a že
ustanovení § 132 stavebního zákona zavazuje stavební úřady k provádění soustavného dozoru cíleného
na ochranu veřejných zájmů, práv
a oprávněných zájmů právnických
a fyzických osob, a dále na kontrolu
plnění jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů.

Pro stavební úřad nadále zůstává
povinnost zapisovat identifikační
údaje stavebního objektu a údaje
o jeho vazbách na ostatní územní
prvky a na územně evidenční jednotku části obce ze zákona o zá-

Povinnosti stavebníka
kladních registrech. Povinnosti stavebníka pak upravuje ustanovení
§ 152 stavebního zákona.
Pojďme si je ve zkratce připomenout:
dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom mít na zřeteli
zejména ochranu života a zdraví
osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost
k sousedství,
uvést do souladu prostorovou
polohu stavby s ověřenou projektovou dokumentací u stavby prováděné svépomocí,
zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím u stavby,
která vyžadovala ohlášení nebo stavební povolení a bude prováděná
svépomocí,
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název
a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno
a příjmení stavbyvedoucího; změny
v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit
na viditelném místě u vstupu na
staveniště štítek o povolení stavby
a ponechat jej tam až do dokončení
stavby,
zajistit, aby na stavbě nebo na
staveništi byla k dispozici ověřená

projektová dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze
výstavby podle plánu kontrolních
prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud
tomu nebrání vážné důvody, této
prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na
stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
zajistit provedení a vyhodnocení
zkoušek a měření předepsaných
zvláštními právními předpisy (tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.).
Stavebník tedy po dokončení stavby rodinného domu požádá stavební úřad, aby vyzval příslušný obecný úřad o přidělení čísla popisného.
Žádost se podává na jednotném
formuláři, který je k dispozici na
stavebním úřadě, jehož přílohou
bude geometrický plán a prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla
provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou dokumentací/ověřenou projektovou dokumentací.
Pokud při provádění stavby dojde
k odchylkám oproti ověřené dokumentaci/ověřené projektové dokumentaci, přiloží stavebník místo
prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.
S novelou se tedy nyní budeme potkávat a potýkat všichni. Jak stavebníci, projektanti, firmy provádějící
stavby, tak i my - úředníci. Teprve
čas ověří, zda je novela konečně tím
„pravým ořechovým“.
Čerpáno ze stránek Ministerstva
pro místní rozvoj.
Sepsala: Naďěžda Vránová

Na závěr nezbytné upozornění pro všechny budoucí stavebníky:
Nový stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky stanoví, že podání
(návrhy, žádosti) musí být zpracované na přesně stanovených formulářích, které lze „stáhnout“ z internetových stránek www.mmr.
cz, příp. stránek města Šluknov, Informace z radnice - formuláře ke
stažení.
Úřadovna stavebního úřadu se nachází v budově č. p. 285 na náměstí Míru.
Úřední dny:
pondělí a středa od 7.30-11.30 a 12.30-16.30 hodin
Korespondenční adresa:
Městský úřad Šluknov, odbor stavební úřad, nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov.
Telefonické spojení: 412 315 313, 412 315 337, 412 315 331
E-mailové adresy: masek@mesto-sluknov.cz,
michnova@mesto-sluknov.cz, muller@mesto-sluknov.cz,
vranova@mesto-sluknov.cz
Datová schránka: IDDS: 8jkbbf3
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Už jste navštívili naučné stezky ve Šluknově?
V letošním roce nastává jarní rovnodennost 20. března v 17:15 hodin. Pokud se nevyplní pranostika „březen, za kamna vlezem“ a s příchodem jara
přijde i slunce a jarní teploty, můžeme vyrazit na jarní procházku do okolní přírody. Mám pro Vás pár typů. Naše město může nabídnout celkem tři
tyto stezky…
Kunratická naučná stezka
Stezka je dlouhá cca 5 km, je vhodná pro rodiny s dětmi, její součástí je
5 zastavení s příjemným posezením.
První zastavení představuje naše město s jeho nejvýznamnějšími památkami a také vznik firmy Plaston CR Šluknov, za jehož finanční podpory společně se SLŠ a SOŠS Šluknov byla tato stezka realizována.
Druhé zastavení, „Důl Schweidrich“, se nachází poblíž dolu, který dříve
sloužil při těžbě stříbra a mědi, dnes je pouhým zimovištěm chráněných
netopýrů.
Třetí zastavení nás informuje o lesích v našem městě.
Čtvrtým zastavením je „Arboretum Kunratice“, které je dokonce zapsané v seznamu světových arboret a botanických zahrad. Na rozloze téměř
4,2 ha můžete spatřit parkovou sbírku živých rostlin.

A posledním, pátým, zastavením je „Honitba Knížecí“, v jejímž prostoru se
můžete setkat se srncem obecným, prasetem divokým, daňkem a jelenem
evropským.
Stezka Střelnice
I když délka této trasy je pouze 900 m, jedná se o velice příjemné místo
s poměrně lehkým terénem, dostupným též pro kočárky a vozíčkáře s doprovodem.
Stezka se nachází nad Šluknovským rybníkem tzv. „Pazderákem“ směrem k lesu. Dříve bylo toto místo využívané jako cvičná střelnice pro ruční
střelné zbraně. Projdete od chráněné nivní louky po haťovém chodníku
a mostku až ke tři sta let starému dubu, vedle něhož se nachází příjemné
zastřešené posezení.
Kromě běžných druhů rostlin a zvířat zde mohou ti pozornější spatřit chráněné ledňáčky, čolky nebo ropuchy.
Posedět zde, slyšet šumící les a zpěvy ptáků, je neskutečná relaxace po náročném dni.

Naučná stezka Šluknov – Rožany
Trasa vedoucí prostorem mezi městem Šluknov a obcí Rožany po polních cestách a částečně po silnici
měří cca 7 km. Během ní se seznámíte se čtyřmi lomy a zajímavostmi
okolní přírody a krajiny. Celkem má
5 zastavení.
První zastavení „Živočichové“ se
nachází u rybníčku, který osidluje
kachna divoká, čáp bílý, vydra říční, ondatra pižmová, pstruh potoční nebo siven americký.
Druhým zastavením je bývalý menší kamenolom.
Dalším, třetím, zastavením je obec Rožany. Zde stojí za povšimnutí přírodní zajímavost „Javorová brána“ – strom ze dvou rostoucích javorů srostlých v jeden kmen. Tento zvláštní přírodní útvar je spojen s legendou, která
praví… Při narození dvou synů majitel pozemků vysadil dva javory. Nadešla
doba, kdy otec své potomky musel poslat do 1. světové války. Jeden ze synů v ní
padl. Bolestnou ztrátu otec symbolizoval svým činem. Dva vyrůstající javory
k sobě svázal tak, že ze dvou kmenů se vytvořila jediná koruna, jakýsi symbol
splynutí, sounáležitosti těch, které jsme oplakali a těch, do nichž vkládáme
nové naděje a víru.
Na čtvrtém zastavení nazývaném „Architektura“ můžete spatřit architektonický fenomén hrázděných a roubených domů.
Trasa naučné stezky končí pátým zastavením „Lom“.

Bližší informace k těmto naučným stezkám, včetně jednoduché orientační
mapky, získáte v Regionálním informačním centru ve Šluknovském zámku.
Čerpáno z brožurky o naučných stezkách.
Jitka Schneiderová
pracovnice RIC Šluknov, šéfredaktorka ŠN

ZÁKAZ VSTUPU DO LESA
STÁLE TRVÁ
Nařízení Města Rumburk č. 1/2018 o dočasném vyloučení vstupu do
lesa ve vlastnictví České republiky na území Lesní správy Rumburk na
tomto katastrálním území –Dolní Poustevna, Horní Poustevna, Nová Víska u Dolní Poustevny, Doubice, Město Jiříkov, Krásná Lípa, Krásný Buk,
Kyjov u Krásné Lípy, Vlčí Hora, Zahrady, Lipová u Šluknova, Liščí, Lobendava, Severní, Mikulášovice, Dolní Křečany, Horní Jindřichov, Rumburk,
Brtníky, Kopec, Panský, Staré Křečany, Šluknov vč. Království, Císařský,
Fukov, Královka, Kunratice, Nové Hraběcí a Rožany, dále Velký Šenov,
Knížecí, Staré Hraběcí a Vilémov.
Nařízení se stanovuje od 1. 2. do 30. 4. 2018.
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Prezentovali jsme město na veletrzích cestovního ruchu
Jako každý začátek roku, tak i tento byl ve znamení propagace našeho města na veletrzích cestovního
ruchu. Od 25. ledna do 28. ledna
jsme zavítali k našim slovenským
bratřím do Bratislavy na Veletrh ITF Slovakiatour Bratislava
2018. Propagovali jsme město na
stánku agentury Czech Tourism,
která sdružuje města, organizace
a firmy z celé České republiky. Na
stánku jste tak vedle Českého Švýcarska mohli najít Lázně Luhačovice, město Most, Plzeňský Prazdroj nebo Prahu. Společně veletrh
tvořilo 347 vystavovatelů z celého
světa a výstaviště navštívilo 70 867
návštěvníků.

Součástí veletrhu bylo rovněž setkání s třiceti novináři z celého Slovenska v turistické kavárně Nomád.
Pro novináře bylo připraveno představení Českého Švýcarska a našeho města a velice nás překvapil
zájem o naši krásnou krajinu. Na
Slovensku tak v různých denících,
časopisech nebo rádiích zazněla
chvála na místo, kde žijeme.
Od 15. do 18. února jsme zavítali na
Veletrh cestovního ruchu Holiday
World Prague 2018. Velkolepé
expozice, doprovodný program,
nabídka cestování po světě i po
Česku, takový byl 27. ročník veletrhu na pražském Výstavišti v Holešovicích. Na ploše 18 880 m2 mohli
návštěvníci shlédnout novinky od
642 vystavovatelů ze 46 zemí. Ze 14
krajů navštívilo pražský veletrh 13.
Návštěvnost byla opět obrovská,
v letošním roce ještě o 10 % vyšší
než obvykle, tj. 29 535 návštěvníků.
Veletrhy cestovního ruchu jsou
možností nejmasovější propagace našeho regionu a také díky nim
k nám ročně zavítá spousta návštěvníků. Jsme velice rádi, že pod
patronací Českého Švýcarska tak
můžeme jejich návštěvníkům rozšířit obzory a nabídnout naše město
jako jednu z turistických možností
v našem kraji.

Zveme Vás na Velikonoce
Jak u Vás probíhají velikonoční
přípravy? Nám na zámku ten čas
velice rychle utíká. Připadá nám to
jako včera, kdy jsme sklízeli vánoční výzdobu a přitom Velikonoce už
klepou na dveře.
24. března od 14:00 hodin se budeme připravovat na velikonoční
svátky na zámku. Takže jestli Vám
chybí ty správné velikonoční dekorace nebo třeba pomlázka, tak ur-

čitě neváhejte a navštivte nás. Budeme tvořit velikonoční dekorace
z papíru, z ruliček, budeme zdobit
vajíčka nebo plést pomlázky. Když
nám vyjde počasí, tak v parku budou probíhat soutěže s velikonoční
tematikou a nebude chybět i oblíbená zábava, kterou je hledání velikonočního zajíčka v parku. Kdo zajdu
najde, bude sladce odměněn. V případě nepříznivého počasí všech-

ny aktivity přesuneme do zámku.
V loňském roce měly Velikonoce na
zámku velký úspěch, věříme, že i le-

tos nám zachováte přízeň a oceníte
nové výrobky i soutěže. Těšíme se
na Vás.
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Masopustní veselí jsme
si všichni moc užili

2. února jsme v našem městě
oslavili Masopust. Vstupní hala
Šluknovského zámku praskala ve
švech. Nechtěli jsme podcenit počasí a protože v loňském roce nám
nepřálo, tak jsme letošní ročník
rovnou umístili do haly. Přes 150
návštěvníků dorazilo, aby s námi

strávili masopustní den. Zabijačkové pochoutky od p. Strnada z Rumburku byly připraveny v dostatečném množství a na zapití nechybělo
regionální pivko Falkenštejn.
Prodalo se všechno do poslední jitrničky či masopustního koláčku
z Habacku a v 17:00 hodin začalo to
pravé masopustní veselí.
Dorazil folklorní soubor Lužičan,
kterému paní starostka symbolicky
předala klíče od města. Nechyběl
nezbytný tanec a následoval masopustní průvod městem. Dovolte mi,
abych na tomto místě poděkovala
za skvělou spolupráci s místními
obchodníky: Květinářství, PC obchod, Restaurace Club, Elektro
Navrátil, Kebab a Potraviny Doležal a Schneider. Všichni zůstali
v práci po pracovní době, aby nás
přivítali s něčím dobrým k snědku
a pití, aby pohostili masopustní

strašidla a zajistili si tak blahobyt
do dalšího roku.
Věříme, že masopustní oslavy postupně v našem městě zdomácní
a najdou si své příznivce. Rádi bychom uvítali více masopustních
masek, proto kdo máte chuť, přijďte nás zase za rok podpořit. Ať je
Šluknovský masopust opravdu tím
šluknovským.

Atmosféra koncertů je maximálně pozitivní
Milí spoluobčané, opět musím napsat
několik řádků o koncertech uskutečněných ve středu 21. února 2018.
Tentokrát jsme přivítali ,,Bohemia
Saxophone Quartet“. Soubor u nás
vystoupil již v minulosti a protože
jeho kvality jsou bezesporné, dopřáli jsme je i naší mládeži ze SLŠ
Šluknov. Odpoledního koncertu se
zúčastnilo 100 studentů se svými
pedagogy. Podle jejich reakce mám
za to, že jim koncert přinesl přinejmenším zajímavé poznání. Studenti byli pozorní – skvělé publikum –
jak se vyjádřili sami hudebníci.
I večerní koncert byl velmi pěkně
navštíven. Těší mě, že i na koncerty pořádané Kruhem přátel vážné

hudby nachází cestu čím dál více
posluchačů. Nabízíme špičkové
umělce a jsem ráda, že toho naši návštěvníci využívají. A co mě nejvíce
těší, je reakce umělců. Po každém
koncertu poslouchám, jak máme
skvělé publikum. Svědčí o tom i zápisy do naší kroniky, dopisy které
od umělců dostávám i žádosti o další koncerty. A to píší umělci, kteří
nemají nouzi o vystoupení. Jsou
žádaní na světových pódiích a pak
přijedou do Šluknova a jsou překvapení, že v tak zastrčeném městě
na konci republiky zažijí upřímný,
nepředstíraný zájem o klasickou
hudbu. Atmosféra koncertů je maximálně pozitivní. Samozřejmě na

tom má zásluhu i prostředí, ve kterém se koncerty konají (Šluknovský
zámek všichni obdivují) a jaké jim
jako pořadatelé vytvoříme.
V této souvislosti bych ráda poděkovala panu Janu Peckovi,
provozovateli restaurace Club, za
sponzorsky poskytnuté občerstvení – oběd pro hudebníky při ,,dvojkoncertu“. Jako vždy hosté chválí
výbornou kuchyni. I to přispívá
k dobrému jménu našeho města.
Za výbor KPVH ve Šluknově z. s.
všem návštěvníkům koncertů děkuji za podporu naší činnosti, těším
se na další setkání a přeji všem nevšední zážitky s krásnou hudbou.
Božena Bortníková

Pozvánka
Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově z. s. srdečně zve občany našeho
města i ,,přespolní“ na předposlední
koncert sezóny 2017 – 2018.
Uskuteční se ve středu 14. března
2018 v sále Šluknovského zámku.
Přivítáme mladého, ale vynikajícího
klavíristu Pavla Zemena. Jeho první
ceny získané na různých soutěžích
doma i v zahraničí by zabraly celou
stranu A4 k jejich vyjmenování. Za
všechny jen ukázkově ty z posledních
v roce 2017: prestižní stipendium
v soutěži YMFE, speciální cena za
provedení Klavírní Sonáty S. Barbera v rámci ,,Ibiza International Piano Competition“, 1. cena a ocenění
pro nejlepšího českého účastníka
Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka
v Brně, cena Grand Prix a doporučení
,,umělce 21. století“ na Mezinárodní
interpretační soutěži v talském Lonigu a další a další ocenění.
V provedení Pavla Zemena si poslechneme skladby:
F. Chopina – Barcaralle Fis dur, Op.
60, S. V. Rachmaninova – etudy –
tableaux Op. 39, Sonáta č. 2 b moll,
Op. 36, A. N. Scriabina – Fantasie
h moll Op. 28, L. Janáčka – Po zarostlém chodníčku – výběr.
Koncert začíná jako vždy v 19 hodin.
Vstupné je 80 Kč, důchodci a mládež 40 Kč a děti do 15 let 10 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
příznivcům krásné hudby jedinečný
zážitek.
Božena Bortníková
Vážená paní Bortníková,
bez přehánění upřímně gratuluji k organizaci a průběhu
koncertů na zámku ve Šluknově, bylo to skvělé! Děláte to
výborně, nejen na publiku je to
poznat. Pavel Fiedler za BSQ
Dvoustranu připravila za RIC
Mgr. Andrea Přidalová
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Studentka poutavě vyprávěla o svém putování
Oblíbený cyklus Putování pokračuje v březnu další zajímavou besedou. Po poutavém únorovém
vyprávění studentky rumburského
gymnázia Bětky Petrášové s námi
budou tentokrát své zážitky z návštěvy Jamajky sdílet Roman Brož
a Iveta Špirytová. Těšíme se na
jejich povídání a na Vaši účast, a to
21. března v 17.00 hodin.
V dubnu se pak můžeme těšit na
besedu o Portugalsku a celý cyklus
uzavřeme v květnu velmi zajímavou
destinací Islandem.
Mgr. Alena Müllerová

Foto: Vít Steklý

Veselý
karneval

Úlovek
roku 2017

Candát obecný, 85 cm, 6,5 kg, uloven na Pazderáku, nástraha plotice 15 cm,
lovec Jiří Doležal
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Co si únor zazelená, to si březen hájí...
Nezapomněli jsme ani na říši obrů,
kde na nás čekali broučci. „Šili“
jsme jim nové krovky a uspořádali
jsme broučí olympiádu, ve které
jsme poměřovali své síly a nakonec
jsme všichni zvítězili.

...tak uvidíme, protože letošní únor byl více zelený, než bílý.
My jsme únor začali přípravou a realizací masopustní veselice. Celý týden
jsme si vychutnávali všemi smysly. Nejprve jsme si nachystali čuníka, který nám prošel celým zabijačkovým procesem, v hmoždíři jsme si natloukli koření, naloupali jsme cibuli i česnek a naplnili jsme si spoustu jitrnic.
A abychom zabijačkové dobroty mohli opravdu i ochutnat, zašli jsme si je
nakoupit do samoobsluhy. A abychom je nejedli „jen tak“, upekli jsme si
k nim chleba. To byla hostina! Něco chutnalo, něco nechutnalo a brzy se
po všem jen zaprášilo. Moc dobře víme, že to nebyla zrovna nejzdravější
jídla, taky proto je nejíme každý den. Celý týden jsme završili veselicí na
naší zahradě, kde jsme si společně zazpívali a zatančili.

Největším zážitkem však bylo naše
bobování na Stříbrnce, kde jsme
objevili zbytky sněhu, když jsme
nesli zvířátkům do lesa dobroty,
které jsme si pro ně připravili minulý měsíc. Dokonce jsme našli
i pár stop a vůbec nám nevadilo, že
nebyly lesních zvířátek, ale patřily
pejskovi.
Teď už nám jaro pomalu ťuká na
dveře, tak se těšíme, až se příroda
kolem nás začne probouzet a my
vyběhneme ven jen v tričku.

Po jarních prázdninách jsme se vypravili do pohádky. Tahali jsme pohádky
z pohádkového pytle, skládali jsme puzzle, vyprávěli jsme podle obrázků,
spoustu pohádek jsme si sami zahráli a byli jsme moc šikovní!

Text a foto: Hana Princová
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KNIHOVNA

Amnestie i bezplatné přihlášení

V březnu probíhají v městské
knihovně v rámci celorepublikové
kampaně „Březen - Měsíc čtená-

řů“ již tradiční akce, jako např.:
Bezplatné přihlášení mezi registrované čtenáře. To znamená, že
do konce roku 2018 si nově přihlášený čtenář může půjčovat knihy
bez poplatku, další rok již platí jako
všichni ostatní čtenáři - důchodci,
nezaměstnaní, ženy na mateřské
dovolené, děti a studenti 50 Kč za
rok, dospělí pracující návštěvníci

MK platí 100 Kč na rok.
Další zajímavou nabídkou je v březnu tzv. Amnestie pro dlužníky. Radost udělá zvláště těm, kteří již delší
čas dluží knihovně penále, nebo nevrácené knižní tituly. Pokud v březnu v pořádku vrátí všechny půjčené
knihy, nebudou muset toto penále
ani zpozdné platit.
(šti)

Velikonoční kuchařčino okénko
V městské knihovně se často stává,
že se tu potkají kamarádky, přítelkyně a známé, které si kromě doporučení oblíbené knihy, vymění i tipy
na dobrou koupi (“ve slevě mají...“)
nebo nenáročný recept.
Rozhodli jsme se s Vámi podělit o tyhle „osvědčené“ a zaručeně úspěšné
návody na stránkách ŠN v pravidelné rubrice. Budeme rádi, pokud nám
do městské knihovny „svůj“ recept
na moučník či jídlo přinesete, nebo
pošlete mailem (knihovna@město-sluknov.cz) i Vy.
A protože svátky jara - Velikonoce,
jsou už téměř za dveřmi, tentokrát
jsme se zaměřili na velikonoční pochoutky.

Velikonoční kuře
s nádivkou
Ingredience: 1 kuře, 1 káv. lž. drceného kmínu, 80 g másla, 160 g slanina vepřová, 2 káv. lž. soli.
Nádivka: 200 g vařeného uzeného
masa, 4 vejce, 1 cibule, 2 stroužky
česneku, 3 pol. lž. kopřiv, 1 pol. lž.
pampeliškových listů, 1 pol. lž. pažitky, 2 pol. lž. petrželové natě, 1,3 dl
plnotuč. mléka, 5 ks bílých rohlíků,
sůl a pepř podle chuti.

krájené máslo, přilijeme vodu a kuře
dáme do předehřáté trouby. Pečeme
při 200°C přibližně 1 hodinu dozlatova. Během pečení kuře poléváme
výpekem. Upečené kuře zbavíme
nití, nakrájíme ho na porce a podáváme například s vařenými brambory a broskvovým kompotem.

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Za kulturou
bez placení
V městské knihovně probíhá dlouhodobá soutěž, při které se lze něco
dozvědět a ještě získat volný lístek
pro jednu osobu na jednu kulturní
akci dle vlastního výběru.
Každý měsíc je vyhlášena otázka
nebo úkol a odpověď je třeba odevzdat v knihovně, nebo zaslat mailem na adresu MK - knihovna@
mesto-sluknov.cz. Na konci měsíce
je vylosován výherce.
Otázka na březen:
2. března 1978 odstartoval na palubě kosmické lodi Sojuz 28 do
vesmíru Čechoslovák, jehož jméno
je březnovou hádankou.

Velikonoční věnec
Ingredience: 500 g polohrubé
mouky, 250 ml mléka, 100 g másla, 2 žloutky, 1 celé vejce, špetka
soli, 1 pol. lž. hrozinek, 30 g droždí,
100 g krupic. cukru, 1 vanilk. cukr,
citronová kůra.

Vejce se žloutkovým
krémem a ořechy
Ingredience: 10 natvrdo uvařených
vajec,1 káv. lžička hořčice, 1 pol. lž.
kerblíku (nebo petrželové natě), 1/2
pol. lž. majonézy, 250 g másla, 100 g
vlašských ořechů, 150 g sýra Niva,
pepř a sůl podle chuti.

Postup: 10 vajec uvaříme v 1 litru
vody natvrdo. Vaříme je 10 minut.
Pak je zchladíme, oloupeme, rozkrájíme na poloviny a vyjmeme žloutky,
které odložíme do mísy. Přidáme
k nim změklé máslo, sůl, čerstvě
pomletý bílý pepř, hořčici, majonézu, sýr Nivu a elektrickým šlehačem
vyšleháme lehký krém. Omyjeme
lístky kerblíku. Půlky vajec ozdobíme žloutkovým krémem, ozdobíme
lístky kerblíku, vlašskými ořechy
a servírujeme.

Postup: Nejdříve si připravíme nádivku. Rohlíky pokrájíme na kostičky, které dáme do mísy a zalijeme je
mlékem se 2 rozšlehanými žloutky
a 2 celými vejci. Vařené uzené maso
pokrájíme nadrobno. Očištěnou
cibuli nakrájíme na malé kostičky.
Česnek posekáme nadrobno. V pánvi na másle cibuli s česnekem zpěníme, přidáme maso, promícháme
a krátce vše osmažíme. Ze 2 bílků
vyšleháme tuhý sníh. Petrželku, pažitku, kopřivy a pampeliškové listy
omyjeme pod tekoucí vodou, vodu
setřepeme, bylinky drobně posekáme a přidáme k rohlíkům. Přidáme
sůl, pepř, cibuli s masem, vše promícháme a zapracujeme sníh z bílků.
Očištěné, omyté kuře osušíme
a vykostíme. Z kuřete bez kostí
nám vznikne velký plát masa, který
z obou stran osolíme a posypeme drceným kmínem. Celou plochu masa
pokryjeme plátky slaniny (80 g),
na ně navrstvíme nádivku a okraje
masa spojíme tak, že je zašijeme.
Vznikne nám „tunel“.
Kuře dáme do pekáče, ve kterém
jsme si na dno rozložili zbylé plátky
slaniny. Okolo kuřete rozložíme na-

Postup: Ve 100 ml vlažného mléka
rozdrobíme droždí, přidáme lžičku
cukru, lžičku mouky, zamícháme
a necháme vzejít kvásek. V míse
utřeme máslo s cukrem, vanilkovým
cukrem a se žloutky. Potom přidáme mouku, sůl a citronovou kůru.
Zbylým vlažným mlékem a vzešlým kváskem zaděláme těsto. Do
dobře prohnětého těsta vmícháme
rozinky. Vykynuté těsto rozdělíme
na 3 díly a z každého vyválíme váleček. Válečky spleteme do copu,
který stočíme do tvaru věnce a konce
přimáčkneme. Věnec necháme na
plechu vyloženém pečicím papírem
ještě 20 minut kynout. Před pečením povrch věnce potřeme rozšlehaným vejcem. Pečeme nejdříve při
200 stupních Celsia, po chvíli teplotu ztlumíme na 180 stupňů a dopečeme. Věnec pečeme celkem asi
45 minut dozlatova.
(šti)

Byl 87. kosmonautem světa, prvním z jiné země než z tehdejšího Sovětského svazu nebo USA, což bylo
úspěchem československé kosmonautiky. Evropská kosmická agentura se k němu hlásí jako k „prvnímu evropskému kosmonautovi“.
Do kosmu letěl v rámci programu
Interkosmos, když Sovětský svaz
nabídl členským státům programu
návštěvu jejich kosmonauta na sovětské vesmírné stanici. Ke svému
letu na stanici Saljut 6 vzlétl společně se sovětským kosmonautem
Alexejem Gubarevem. Ve vesmíru
prožil 7 dní, 22 hodin a 17 minut.
Po návratu do Československa do
roku 1995 sloužil ve vojenském
letectvu, naposledy jako ředitel Vojenského muzea letectví a kosmonautiky v Praze-Kbelích. Od roku
2014 vykonával funkci velvyslance
ČR v Rusku. Znáte jeho jméno?
Správná odpověď na otázku z února zněla: Miroslav Zikmund.
Ze správných odpovědí byla vylosována ta od pí. Helgy Hoškové
ze Šluknova. Ta si může volnou
vstupenku vyzvednout v městské
knihovně nebo v Domě kultury
u pí. Parkmanové.
(šti)
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Z ordinace praktických lékařů - když srdce zabolí
V březnovém vydání navážeme na předchozí sérii článků o nejčastějších
onemocněních – tentokrát bude řeč o ischemické chorobě srdeční (ICHS),
která je jednou z nejčastějších příčin úmrtí v české populaci, proto si jistě
zaslouží zvýšenou pozornost.
Naše srdce je zásobeno okysličenou krví dvěmi věnčitými tepnami (koronární tepny). Srdeční sval (myokard) je silně závislý na dostatečném průtoku krve věnčitými tepnami. Jejich stěny jsou však s přibývajícím věkem
a také vlivem špatné životosprávy poškozovány aterosklerózou – kornatěním tepen. Do stěny tepny se ukládají tukové částice vytvářející aterosklerotické pláty, které zužují průsvit tepny, a tím se k srdci dostává při zvýšené
námaze méně okysličené krve. V určitých situacích může dojít k ruptuře
plátu a následnému vzniku sraženiny z krevních destiček v místě plátu,
čímž se tepna ucpe a přívod krve k srdci je velmi omezen či úplně zastaven
– pak vzniká infarkt myokardu.
RIZIKOVÉ FAKTORY ATEROSKLERÓZY
• věk – s vyšším věkem se postižení zvětšuje
• pohlaví – ženy jsou do období menopauzy vlivem ženských pohlavních
hormonů méně rizikové
• pozitivní rodinná anamnéza – rozvoj ICHS u příbuzného mužského pohlaví před 55. rokem, u ženského pohlaví
před 60. rokem
• kouření, vysoký tlak, cukrovka, zvýšený cholesterol a triglyceridy, obezita
Ischemická choroba srdeční je skupinou onemocnění, pro
které je společná ischémie (nedokrvení) srdečního svalu.
Pro jednoduchost si blíže popíšeme pouze dvě základní
klinické jednotky spadající pod ICHS – a to anginu pectoris (AP) a infarkt myokardu (IM).
ANGINA PECTORIS (AP)
AP je onemocnění charakterizované námahovými bolestmi na hrudi. Jak jsme uvedli výše, při zvýšené námaze se vlivem zúžených
koronárních tepen nedostává srdci tolik kyslíku, kolik při námaze potřebuje, a vzniká bolest na hrudi. Typická bolest na hrudi při ICHS je svíravá,
pálivá či tlaková, lokalizovaná za hrudní kostí. Může vystřelovat do levého ramene, dolní čelisti či mezi lopatky. Typické pro AP je to, že v klidu do
několika minut (obvykle do 3-5 minut) zcela ustoupí, velmi dobře reaguje
také na podání nitrátů, kterými jsou pacienti trpící AP vybaveni. Bolesti
přicházejí nejčastěji v ranních hodinách, častější jsou v chladu a po jídle,
mohou vzniknout i při psychické zátěži. Je třeba zmínit, že zejména u diabetiků se tyto bolesti nemusejí vůbec projevit – mluvíme o němé ischémii.
Základním vyšetřením je EKG křivka, avšak v období mezi záchvaty může
být zcela normální, proto se přistupuje k zátěžovému EKG (ergometrii),
kdy vyšetřovaný šlape na rotopedu ve snaze vyvolat námahové bolesti na
hrudi s patřičným odrazem na EKG křivce. Další možností je EKG Holter, kdy je pacientovi snímáno EKG během pacientovy každodenní aktivity
nejčastěji po dobu jednoho dne. Náročnější možností je radionuklidové
vyšetření (SPECT myokardu) - do žíly je vstříknuta radioaktivní látka a následně po námaze je detektory snímáno záření uvolňující se z radionuklidu
v oblasti srdce, což umožňuje sestavit mapu krevního zásobení myokardu
a jeho případné poruchy. V určitých případech je pak nutné podstoupit tzv.
selektivní koronarografii (SKG), kdy se přes stehenní tepnu či tepnu na
zápěstí zavede tenký drátek k srdci, koronární tepny se nastříknou rentgen-kontrastní látkou a pod rentgenovou kontrolou vidíme, zda je některá
z koronárních tepen či jejích větví zúžená. Postiženou tepnu je možné zároveň rozšířit balonkem či vyztužit speciální kovovou trubičkou – stentem.
Léčba angíny pectoris je kombinovaná – vedle léků je nutno upravit životosprávu. Mezi základní léky při AP patří zejména beta-blokátory, které
zjednodušeně řečeno zklidňují srdeční akci a tím snižují nároky srdce na
okysličenou krev. Dále pacienti užívají nitráty (roztahují koronární tepny)
– ať už v tabletách s prodlouženým účinkem nebo při záchvatu bolestí na
hrudi v podobě spreje pod jazyk. Dalšími léčivy jsou antiagregancia – látky bránící srážení destiček (prevence vzniku sraženiny v koronárních tepnách) – nejznámější je kyselina acetylsalicylová (lidově zvaná aspirin). Ke
stabilizaci tukových plátů ve stěně tepen jsou užívány statiny, které vedou
ke snížení cholesterolu. Nutná je léčba případné hypertenze či cukrovky,
které ke vzniku ICHS přispívají.
Varovným příznakem u angíny pectoris je, pokud se bolesti vyskytují se

zvýšenou frekvencí a intenzitou než doposud – mluvíme pak o nestabilní
angině pectoris. Obzvláště nebezpečné je, vzniká-li bolest v klidu či pokud
bolest trvá i po ukončení námahy déle jak 20 minut nebo pokud nereaguje na podání nitrátů. Takové stavy jsou velmi podezřelé z rozvoje akutního
infarktu myokardu, což je život ohrožující stav vyžadující urychlený transport rychlou záchrannou službou do nemocnice.
AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU
Vzniká při uzávěru koronární tepny či její větve, čímž dochází k nedokrvení
části myokardu. Na rozdíl od AP, kdy je porucha přechodná a v klidu se průtok krve obnoví bez větších následků, při infarktu myokardu je nedokrvení
srdečního svalu delší a vede tedy k odumření části svaloviny, kterou zásobuje
postižená tepna. Rozsah a následky IM jsou závislé na tom, jak rychle se podaří obnovit průtok krve uzavřenou tepnou – tedy jak rychle se pacient dostane na specializované kardiologické pracoviště od vzniku příznaků.
Typickým příznakem IM je klidová bolest na hrudi trvající déle jak 20 minut (může být tupá, svíravá, pálivá, může vystřelovat do ramene, horních
končetin, dolní čelisti, nadbřišku, mezi lopatky). Typické je také pocení,
slabost, obava ze smrti, dušnost. Mnohdy nebývají příznaky typické či nemusejí být vyjádřeny vůbec.
Pacienti s výše uvedenými obtížemi by neměli zbytečně otálet a ihned volat 155 – rychlou záchrannou službu. Udává
se, že nejvíce úmrtí na IM nastává do 1 hodiny od vzniku
obtíží, nejčastěji vlivem srdeční arytmie – fibrilace komor.
Základním vyšetřením u IM je opět EKG křivka, jejíž změny jsou závislé na čase od vzniku obtíží. Závažnější je, pokud se na ní objeví tzv. ST elevace – tito pacienti jsou ihned
transportováni do kardiocentra (mluvíme o infarktu typu
STEMI), jelikož je u nich poškození myokardu větší než
u infarktů bez ST elevace – takoví pacienti jsou mnohdy
přechodně hospitalizovaní na interní JIP a až během několika hodin či dnů jsou odesláni k definitivnímu ošetření do kardiocentra
(zde mluvíme o infarktu typu non-STEMI).
Nevýhodou EKG je, že ne vždy se na křivce typické změny musí projevit, proto
je pacient odesÍlán ke sledování na interní oddělení a odběru tzv. kardioenzymů, kdy zejména zvýšení troponinů potvrzuje diagnózu infarktu myokardu.
Základním léčebným postupem u nemocných s IM je časná koronární intervence – tedy výše popisovaná selektivní koronarografie, kdy je kovovým
drátkem zavedeným do koronárních tepen uzavřená céva roztažena balonkem či vyztužena stentem. Určitá část pacientů může profitovat z kardiochirurgické operace jménem bypass – dojde k přemostění zúženého úseku
koronární tepny našitím žíly (odebrané z bérce pacienta), která funguje
jako objížďka přes zúžení.
Pacienti v akutním stádiu jsou ohroženi zejména srdeční zástavou na podkladě fibrilace komor. Naopak nejčastější komplikací po prodělaném IM je rozvoj chronického srdečního selhání, jelikož odumřelá část srdeční svaloviny je
nahrazena vazivovou jizvou, která nemá původní vlastnosti srdeční svaloviny.
Pacienti po IM užívají stejně jako pacienti s AP léky ze skupiny beta-blokátorů, statiny, antiagregancia (po zavedení stentu mnohdy ve dvoukombinaci na 6-12 měsíců) a tzv. ACE inhibitory, které mají mnohočetné pozitivní účinky na kardiovaskulární systém. Základem je ovšem jako vždy
úprava životního stylu – nejdůležitější je okamžité zanechání kouření,
pravidelná pohybová aktivita dle fyzických možností nemocného, dieta
s omezením tuků a cukrů. Samozřejmostí je opět korekce vysokého tlaku
a kompenzace cukrovky.
Na závěr musíme podotknout, že zdaleka ne každá bolest na hrudi je vyvolána ICHS, obdobné bolesti může vyvolat velké množství jiných chorob či
stavů s různou závažností a správná diagnostika bývá mnohdy velmi obtížná. Nejčastěji se v ordinaci setkáváme s bolestmi na hrudi vertebrogenního
původu („od páteře“), pro které bývá typická zejména závislost na určité
poloze či pohybu těla.
MUDr. Petr Čechovič a MUDr. Vratislav Prejzek
Víte, že čerstvé informace z naší ordinace se můžete dozvědět
také na Facebooku či našich nových webových stránkách?
www.facebook.com/mudr.vratislav.prejzek
www.ordinace-sluknov.cz
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Srdečné blahopřání
70 let
pp. Patkaňová Agnesa
Soukup Petr
Poklop Pavel
Černoch Miloslav
Skácelová Věra
75 let
pp. Mansfeldová Jana
Rokošová Ludmila
Vykoukalová Marta
80 let
pp. Zezula Zdeněk
Voska Jiří
Meistnerová Věra
Kocková Jindřiška
86 let
paní Linhartová Svatoslava
87 let
paní Chvojková Vlasta
89 let
paní Petříková Miloslava
92 let
paní Hlávková Marie
95 let
paní Šímová Marie

Poděkování
Rády bychom poděkovaly všem,
kteří nám vyslovili účast, soustrast
a hlavně podporu po odchodu manžela a táty Václava Víška.
Anna Víšková a dcery

Děkuji touto cestou zástupkyním
Rady města za dárek a blahopřáním k mému životnímu jubileu
a přeji jim rovněž hodně úspěchů
v jejich činnosti.
Josef Adam

Tímto bych chtěl poděkovat Městu Šluknov a jeho zástupkyním za
dárkový balíček a přání k mému
životnímu jubileu. Přestože jsem se
nemohl ze zdravotních důvodů této
návštěvy zúčastnit, velice si toho
vážím.
Petr Soukup

Zajímají Vás termíny akcí
v regionu Šluknovska?
Potřebujete kontakty
na zdejší pořadatele,
kulturní zařízení,
hudební a taneční skupiny,
divadla, účinkující soubory
i jednotlivce?
kontakt@kulturouseveru.cz
www.KULTUROUSEVERU.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, HISTORIE

Přivítali jsme
Elišku Černouškovou

Manželství uzavřeli
Zdeněk Karala a Renata Zajacová
Michal Polák a Martina Ločárková

Vzpomínky
Dne 19. března
uplynulo 5 let,
kdy nás opustila
naše milovaná
maminka paní
Anna Holická.
Stále vzpomínají dcery s rodinami
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Rozloučili
jsme se s
paní Helgou Husákovou
panem Antonínem Sedlákem
panem Jiřím Procházkou
paní Martou Švagrovou
paní Marií Veselou

I článek „Kněží a biskupové“ najdete
v brožurce o Království
Z někdejšího katolického Šluknovského výběžku, který se v minulosti
nazýval Böhmisches Niederland,
tedy České Nizozemí, vzešlo několik vynikajících kněží a biskupů.
Z bývalé samostatné obce Království to byli především Ferdinand
Kindermann a Wenzel Karl,
kterým bude v brožurce věnována
zvláštní kapitola.
Dalším významným knězem je
Karl Kindermann (na fotografii),
narozený 23. prosince 1930 v Království v domě čp. 292, kde vyrůstal
se svými rodiči a dvěma mladšími
sestrami. Navštěvoval nejdříve školu ve svém rodišti, pak ve Šluknově
a to až do doby, kdy byla rodina
nucena po druhé světové válce svůj
domov opustit. Nejdříve se usadili
ve Waren-Müritz, od roku 1950 žili
v Heidelbergu, pak v Benscheimau
v ulici Bergstrasse. Po maturitě
v Hessenu studoval Karl filozofii
a teologii v Königsteinu (Taunusu
a Limburgu) Lahn., kde byl 8. prosince 1958 v místním dómu vysvěcen na kněze. Poté sloužil jako kaplan v Möllingenu ve Westerwaldu
a ve Frankfurtu nad Mohanem. Od
roku 1966 byl knězem v Taunussteinu/Wehen. V Bad Schwalbachu
se angažoval jako farář pro mládež
a děkan a v okrese Untertaunus
byl činný jako duchovní v nemocnicích a na klinikách, kde se staral
o nemocné pacienty, aby jim poskytoval duchovní útěchu. Pak se stal
farářem ve Wiesbadenu. Od roku
1983 se jako duchovní věnoval
navíc svým vysídleným krajanům
v biskupství Limburg. Od roku
1984 do roku 1995 řídil Otcovský
dům vysídlenců spolku Alberstus-Magnaus-Kolegium v Königsteinu v Taunusu. V angažovanosti pro
vysídlence, zvláště pro své krajany
z Českého Nizozemí, pokračoval
i po odchodu do důchodu v roce
1995. Jeho zásluhou se konaly sbírky na opravu kostela sv. Vavřince
v Království a tento úkol byl v roce

1995 dokončen. Také rekonstrukce
XII. zastavení křížové cesty, kterou
osobně domlouval s tehdejším starostou panem Ing. Milanem Kořínkem, proběhla na jeho přání. Jeho
bohoslužby a kázání v kostelích
jeho bývalé vlasti a kázání během
setkání rodáků, a to od roku 1966,
zůstanou lidem navždy v paměti,
a náleží mu za to velké poděkování. 13. ledna 1991 celebroval v milosrdné kapli poutní obce Filipov,
kde se před více než 150 lety zjevila
na smrt nemocné Magdaleně Kade
Panna Maria a uzdravila ji, první
bohoslužbu v německém jazyce od
vysídlení původních obyvatel. Za
své mimořádné zásluhy, které překračují česko-německé hranice, jej
biskupství v Litoměřicích jmenovalo čestným kanovníkem dómu sv.
Štěpána. Byl též dlouholetým opatrovníkem bývalého okresu Šluknov, byl činný i v dalších krajanských organizacích a spolcích a za
tuto činnost byl vícekrát oceněn
a vyznamenán. Dokud mu to zdraví
dovolovalo, velmi rád navštěvoval
svoji bývalou vlast a pro svoji milou
a otevřenou povahu byl všude vítán s otevřenou náručí. Taktéž i na
městském úřadě ve Šluknově. Ještě
ve svých 86 letech předával starší
i mladší generaci své bohaté životní
zkušenosti a byl ochoten komukoliv
a kdykoli pomoci slovem i skutkem.
Zemřel 29. 8. 2017.
Dalšími z dosud žijících farářů jsou
bratři Mikschovi. Gerhard Miksch
se narodil 14. března 1935 v Království, části Nová starost čp. 440, jako
druhé nejmladší dítě rodičům Adolfovi a Marii, rozené Ulbrichové. Po
ukončení měšťanské školy se vyučil
horníkem v dolech Kalibergwerk
v Rosslebenu. Ve studiích pokračoval v Magdeburgu, kde složil maturitní zkoušky, které jej opravňovaly
pokračovat ve studiu na vysoké škole teologické v Erfurtu a připravovat
se tak na kněžské poslání. Na kněze byl vysvěcen 21. prosince 1963

v dómu v Erfurtu.
Nejprve působil jako kaplan ve Worbisu, Dermbachu a Kleinbartloffu.
V roce 1966 se stal zastupujícím
farářem v Gräfenrodě v Duryňském
lese. V této diaspoře vybudoval kapli
a faru. V roce 1977 obdržel jako farář místo ve Steinachu v Eichsfeldu.
Poutní kapli v Erzelsbachu, která
náležela do oblasti jeho působnosti,
nechal renovovat. Zde 23. září 2011
celebroval papež Benedikt XVI. za
účasti 90 000 poutníků bohoslužbu. Své 50. výročí kněžství oslavil
21. prosince 2013.
Gottfried Miksch, mladší bratr
Gerharda, se narodil také v Království a to 17. ledna 1940 jako
nejmladší z deseti dětí. Po odsunu
se rodina dostala do města Wiehe
nad Unstrutem. Po složení maturity studoval v Erfurtu teologii, kde
26. června 1966 obdržel kněžské
svěcení. Poté byl čtyři roky kaplanem v Apoldě. V roce 1971 obdržel
v Gerstungen své první místo jako
farář a působil zde až do roku 1979.
Pak se skoro 30 let jako farář staral o své ovečky v obci Lutter v Eichsfeldu u Heiligenstadtu, kde ještě
dnes jako důchodce žije se svojí
sestrou. Zde v kruhu svých věřících
slavil 26. června 2016 zlaté výročí
kněžství. V kostele sv. Vavřince ve
svém rodišti celebroval několikrát
mši svatou u příležitosti setkání
rodáků.
Nejstarší bratr Benno, narozen
24. května 1920, musel jako student teologie narukovat do války,
kde u Stalingradu padl.
Sepsala: Helga Hošková
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Jak to všechno bylo tenkrát doma o Velikonocích?
Několik staletí žilo v severních Čechách a tedy i ve Šluknovském výběžku převážně katolické obyvatelstvo dle přísných církevních regulí.
Přičemž Velikonoce byly bezesporu
nejdůležitějším svátkem v roce.
Tyto svátky začaly už na Květnou
neděli svěcením kočiček a končily
Velikonočním pondělím, nazývané
též „Velikonoční týden“. O těchto
svátcích si připomínáme utrpení
Krista z Nazaretu od jeho ukřižování až po vzkříšení. Tyto svátky
začaly na Květnou neděli sváteční
bohoslužbou. V ten den proudily do
kostela davy dětí a mládeže nejen
ze Šluknova, ale i z okolí. V rukou
držely velké svazky kočiček. Už
dlouho předtím musely být větvičky namočeny do teplé vody, aby
napučely. Shora z empor vypadal
náš kostel jako zelený les. Prostě
nádhera.
Tentýž den odpoledne byly posvě-

cené větvičky kočiček pokládány na
pole a proseno tak o dobrou úrodu.
Také za kříž s Kristem byla v jednotlivých domácnostech umístěna pro
štěstí posvěcená větévka. My děti
jsme si často strčily kočičku do uší
nebo do nosu.
První tři dny tohoto zvláštního
týdne patřily úklidu a pečení. Na
Zelený čtvrtek muselo být k jídlu
vždycky něco zeleného, např. špenát z kopřiv. Pro chlapce tím začal
důležitý den. Vyzbrojeni řehtačkami či klapačkami a plátěným pytlíkem jsme chodili od domu k domu
a u dobrých lidí sbírali drobné dárky za říkanku „Přicházím na Zelený
čtvrtek, kdy pro Ježíše nastalo utrpení. On pro nás trpěl bolestí a trýzní,
abychom mohli být osvobozeni.“
Každý něco dostal a lidé dávali rádi:
fialový bonbon, linecké placičky.
Nejvíce jsme bažili po čokoládě
s lískovými oříšky. Při našich po-

chůzkách jsme dělali neuvěřitelný
rámus, přičemž každá skupina
měla svůj revír. Doma byl obsah
pytlíku vysypán na kuchyňský stůl
a dary spravedlivě rozděleny.
O velkém pátku oněměly zvony.
Mezi katolíky se tradovalo, že zvony
na znamení bolesti a žalu nad ukřižovaným Ježíšem odletěly do Říma.
Ráno na Bílou sobotu si děvčata
postříkala čerstvou vodou z potoka
tváře. Tento rituál byl garancí pro
krásu a zbavení se obtížných pih.
A každá z děvčat krásná být chtěla.
Už po celou postní dobu se mnoho
lidí těšilo na Velikonoce do Šluknova. Důvodem byli velikonoční jezdci. Už v šest hodin ráno o Velikonoční neděli byli obyvatelé hudbou
a vyzváněním zvonů vyhnáni z postelí. Školní mládež už měla připravené plechovky s bouchačkami.
Stovky lidí proudily do kostela vyzdobeného čerstvými karafiáty, fré-

Slavíme znovuzrození přírody a svátky jara
Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky, každý rok
připadají na jiné datum – na neděli
následující po prvním jarním úplňku. Mají připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat
tři dny po jeho ukřižování. Na tyto
svátky se křesťané připravují čtyřicetidenním obdobím nazývaným
postní doba, která začíná Popeleční
středou. Poslední týden dlouhého
postního období připomíná utrpení Ježíše Krista a každý den má své
pojmenování (viz níže). Vedle toho
jsou Velikonoce obdobím lidových
tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí
jen volně. Jejich úkolem bylo zbavit
se všeho starého, očistit domácnost
i tělo od chorob a připravit se na
znovuzrození přírody.
Modré pondělí - v kostelech se vyvěšovaly modré látky.
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely ve svých
světnicích.
Škaredá středa – vymetaly se komíny a kdo se v tento ten mračil, zůstalo mu to každou středu po celý rok.
Zelený čtvrtek – Lidé vstávali časně, rodina se pomodlila, omyla se
rosou, protože údajně bránila onemocnění šíje a dalším nemocem.
Hospodyně zametly dům ještě před
východem slunce. Smetí se odneslo
na křižovatku cest, aby se v domě
nedržely blechy. Kdo snědl před
východem slunce pečivo namazané
medem, byl chráněn před uštknu-

tím hadů a před žihadly vos. Když
zazněly zvony kostela v tento den
naposledy, mělo se zacinkat penězi,
aby se nás držely po celý rok.
Velký pátek – je připomínkou dne
smrti a ukřižování Ježíše Krista.
Lidé i v tento den vstávali před východem slunce a chodili se mýt do
potoka, aby se chránili před nemocemi. V krajích s plátenickou výrobou se předly pašijové nitě, pak
se udělalo na šatech několik stehů,
jako ochrana před uhranutím a zlými duchy. Také se nepralo prádlo,
protože by se prý namáčelo místo
do vody, do Kristovy krve.
Bílá sobota – Den, kdy byl Ježíš
ukládán do hrobu.
V tento den se připravovalo a chystalo na slavné Vzkříšení a na Boží
hod velikonoční. Pekly se mazance
i velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí nebo se
vázaly březové metličky a zdobila
se vajíčka. Z ohořelých dřívek se
vytvářely křížky a nosily se do pole,
aby bylo úrodné. Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky.
V sobotu se uklízelo a bílilo.
Velikonoční neděle – je největším
svátkem celého liturgického roku.
Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do domácnosti
přišel, musel být takovým jídlem
obdarován.
Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje. Ve východních
Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli, stud-

ni a zahradě, aby byla úroda, voda
a dostatek ovoce.
Velikonoční pondělí – V tento den
je pomlázka, velikonoční hodování nebo jinde nazývaný mrskut.
Chlapci chodí dům od domu za
děvčaty se spletenými pomlázkami
většinou z vrbového proutí zdobenými stuhami. Šlehají dívky, aby
byly celý rok zdravé. Za to se jim
dívky odvděčí malovanými vajíčky.
Někde je zvykem, že v úterý chodí
s pomlázkou děvčata, jinde polévají
chlapce vodou. V mnoha vsích bylo
zvykem číhat na děvčata ráno, když
šla do kostela.
Velikonoční symboly
Beránek je v křesťanství jedním ze
symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl
odsouzen k smrti ukřižováním.
Bohoslužba velikonoční vigilie
začíná zapálením Velikonočního
ohně, který symbolizuje vítězství
Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se poté zapaluje
Velikonoční svíce, která symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí. Zapálená svíce
se následně ponořuje do vody, voda
se tak posvěcovala na křestní vodu.
Velikonoční vajíčko je symbolem
nového života. Ve spojení s lidovou
tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček
doprovázený řadou obřadů a pověr.
Důvodem pojídání vajec o Veliko-

ziemi a bílými azalkami. A lavice se
rychle plnily. Konečně vstoupil do
Božího domu farář se svými ministranty. Sbor zpíval sváteční píseň
o zmrtvýchvstání Krista, doprovázený mohutnými tóny varhan.
Po mši se shromáždili věřící, zpěváci a jezdci s vyšňořenými koňmi na
prostranství před kostelem sv. Václava. Následovala krátká promluva,
po které farář celé procesí požehnal
a byla zazpívána ještě jedna nábožná velikonoční píseň.
Pak už farář všem oznámil radostnou novinu „Kristus vstal z mrtvých“. Na okraji cesty stálo mnoho
lidí, další se dívali z otevřených
oken okolních domů, aby na vlastní
uši slyšeli tu radostnou zvěst.
Tyto křesťanské svátky, tento jedinečný pohled na věřící před kostelem v nás i po více jak sedmdesáti
letech zůstaly živé.
Werner Pflughaupt
Přeložila: Helga Hošková

nocích byla zřejmě i skutečnost,
že vejce se nesměla jíst v postní
době, proto lidé netrpělivě čekali,
až skončí postní doba a budou moci
vajíčko pozřít.
Velikonoční zajíček je dnes označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka – nejlépe čokoládová.
Toto spojení vzniklo tak, že zajíc na
jaře hledá v blízkosti lidských obydlí potravu a jelikož je plachý a lidí
se straní, je mu přisuzováno i tajné
roznášení velikonočních vajec. Bývalo také zvykem, aby kmotři zvali
děti k tzv. honění velikonočního zajíce, to znamenalo hledání ukrytých
vajíček v zahradě.
V souvislosti s blížícími se Velikonocemi Vás Město Šluknov srdečně zve do Šluknovského zámku
24. března 2018 od 14:00 hodin.
Přijďte si se svými ratolestmi vytvořit velikonoční dekoraci, uplést si
pomlázku, najít si svého velikonočního zajíce a spousta dalšího…
Jitka Schneiderová
čerpáno z internetu
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Co jsou Děti na startu?
Nejsevernější město ČR se také
zapojilo do celorepublikového projektu Děti na startu (DNS). Co jsou
Děti na startu?
Kurzy všeobecné pohybové přípravy zaměřené na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, síly a rychlosti určené pro
děti od 4 do 9 let. Vaše děti se naučí
formou her ovládat tělo, správně
běhat, skákat, padat, udělat kotrmelec i hvězdu, chytat a házet míč
a mnoho dalších dovedností, nutných pro jakoukoli další pohybovou
sportovní činnost. Navíc získají základ pro celoživotní pozitivní vztah
k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.
Vlastníkem a provozovatelem
projektu a známky Děti na startu
je Český svaz aerobiku a fitness.
Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených instruktorek
a trenérek SK Viktorie Jiříkov, které
s tímto projektem mají již tříletou
zkušenost a též za finanční podpory Ústeckého kraje. Začínali jsme
v Jiříkově a od září 2017 jsme pro
narůstající zájem z řad dětí i rodičů
aktivitu rozšířili i v jiných městech
Šluknovského výběžku.
Ve Šluknově probíhá kurz již od
září 2017 v tělocvičně Základní
školy a to každé pondělí od 16 hodin do 17 hodin. Cvičení probíhá
v různých formách, většinou však
formou kruhového tréninku na
čtyřech stanovištích po určených
skupinkách. Každá skupinka pod
vedením trenéra se věnuje zdokonalování v jiné činnosti – pohybové
hry, základy atletiky, základy gym-

nastiky, míčové hry. Hodnocení dětí
v rámci kurzu pak probíhá formou
základních testů, vybraných na základě metodiky DNS. Tak můžeme
jednoduchým způsobem otestovat
pohybové a motorické schopnosti
dítěte na začátku a na konci každého pololetí a sledovat tak vliv tréninku na rozvoj dítěte.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o volnočasovou aktivitu, nemá
dítě pocit, že je do něčeho nuceno.
Vše si může vyzkoušet podle svých
fyzických možností a schopností,
kdy se správnou motivací trenérek,
přes možné počáteční neúspěchy,
dítě postupně zbavuje i ostychu.
Získá více sebedůvěry za podpory
ostatních dětí, vlastně už kamarádů. Trenérky respektují individualitu každého dítěte, vždyť každé je
šikovné a nadané jinak, ale přesto
jsou všechny děti chválené a do
svého deníčku dostávají pokaždé
pochvalu. Děti, které se účastní tohoto kurzu, mají možnost také se
zapojit do většiny akcí, které pořádají samotné „Viktorky“ (SK Viktorie Jiříkov). Ať už jsou to např.
inspirační víkendy, řádění v bazénu, různé výlety, stanování na Racku i každoroční letní tábor a jiné.
Všechny plánované akce najdete
aktuálně na webových stránkách
www.skviktorie.cz či facebooku.
Libuše Havlová, DiS.
SK Viktorie Jiříkov, z. s.

http://skviktorie.cz/
l.havlova@skviktorie.cz

Společnost
ELEKTRO MENZEL GmbH
sídlící v Sohlandu hledá kolegy na pozici Elektrikář.
Podmínky:
• řidičský průkaz skupiny B
• platná vyhl. 50/
• praxe v oboru
• alespoň částečná znalost NJ
Výhody:
• pracovní smlouva
• finanční ohodnocení
• profesionální přístup
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis v NJ, případně v ČJ.
Možnost komunikovat v češtině na elektro.menzel.cz@g.mail.com
mail: info@elektro-menzel.de
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Provázíme rodiny v obtížné životní situaci
Kostka zkvalitňuje život v regionu.
Pomáhá vést důstojný a hodnotný
život dětem i dospělým a podporuje
je při řešení jejich životních situací.
Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, spolehlivost a vstřícný přístup.
Někdy se situace v rodině, kam
Kostkou poskytovaná služba pro
rodiny s dětmi vstupuje, zdá být
téměř neřešitelná. Nicméně pokud
sociální pracovnice najde to semínko motivace v klientovi a podpoří
ho v růstu, dějí se věci nečekané.
Tak jako u jedné rodiny, která s naší
službou začala spolupracovat na
základě doporučení OSPOD. Jednalo se o matku samoživitelku se
třemi dětmi, po léčbě drogové závislosti, v rodině byl stanoven soudní dohled. Děti chodily do školy minimálně, měly výchovné problémy
a nedostatečný prospěch. Příprava
do školy doma vůbec neprobíhala.

Rodina žila v nevyhovujícím bytě.
Po navázání spolupráce s naší
službou pracovnice docházela do
rodiny dvakrát v týdnu nebo dle
dohody. Matka začala být aktivní
a za podpory služby se jí podařilo
získat jiné bydlení, následně proběhlo přestěhování rodiny. Pracovnice také zprostředkovala kontakt
s učiteli základní školy. Tam matku
zpočátku doprovázela do chvíle,
kdy začala probíhat lepší komunikace. Děti začaly chodit do školy
a podařilo se předcházet či včas řešit nastalé problémy. Dále byla navázána spolupráce se Střediskem
výchovné péče, kam matka s dětmi
dochází již sama. Příprava do školy
začala probíhat dvakrát v týdnu za
účasti pracovnice, matka postupně
rozvíjela rodičovské kompetence.
Naučila se, jak s dětmi pracovat
samostatně a jak je připravit do
školy. Postupně se situace v rodině

Nabízíme cestu k oddlužení
Poradna v kostce nabízí již osmým
rokem občanům Krásné Lípy a dalších měst Šluknovska službu Odborné sociální poradenství. V průběhu svého působení pomohla
řešit klientům poradny problémy
z různých oblastí života, zejména se
však jednalo o zadlužení, exekuce,
insolvence a dále problémy v oblasti rodinných a partnerských vztahů,
rozvody a majetko-právní spory.
Cílem poradny je pomoci klientům
nalézt řešení jejich problému v co
nejkratším čase.
V Kostce nabízíme také dluhové
poradenství a zpracování návrhu
na oddlužení. S klientem většinou

spolupracujeme po dobu nezbytnou pro shromáždění všech podkladů a jejich posouzení, až po
odeslání návrhu soudu. Od 1. července 2017 je účinná novela insolvenčního zákona, která mimo
jiné upravila to, že již nelze, aby
si dlužník insolvenční návrh
u soudu podal sám. Musí si najít
oprávněnou osobu (advokát, notář,
soudní exekutor, insolvenční správce nebo pověřená osoba), která ručí
za kvalitní zpracování. Pozitivní je
to, že novela insolvenčního zákona
upravila cenu za sepsání a podání
návrhu, jejíž maximální výše činí
4 000 Kč bez DPH, a v případě spo-

Prodej slepiček

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

stabilizovala a péče o děti je zajištěna podstatně lépe. Je tu prostor
pro řešení dalších věcí, následovat bude snižování počtu návštěv
a ukončení spolupráce.
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi poskytují podporu
rodinám v obtížné sociální situaci,
u kterých je ohrožen vývoj dětí nebo
fungování rodiny. Snahou je předcházet a snižovat míru sociálního
vyloučení rodin prostřednictvím
kvalitní a profesionální spolupráce
pracovníka s rodinou. Služby jsou
poskytovány především terénně
v přirozeném prostředí rodiny.
Tu se pracovníci snaží motivovat
a podpořit v tíživém období. Podporují rodiče v jejich kompetencích,
zůstávají v roli průvodce a usilují,
aby se rodiče na řešení problému
spolupodíleli a zodpovědnost za řešení situace zůstala na jejich straně.
Obsahem spolupráce je individuál-

ní sociální pomoc a poradenství při
uplatňování práv a oprávněných
zájmů rodičů a jejich dětí, získávání a prohlubování rodičovských
schopností, dovedností a kompetencí, zlepšení hospodaření rodiny,
prevence zadlužení, ztráty bydlení,
zaměstnání apod. Náplní služby
je také zlepšení života dětí a jejich
úspěšnosti ve vzdělání včetně prevence předčasného ukončování jejich vzdělávání. Služba spolupracuje s dalšími institucemi v regionu.
Sociální služba působí v obcích ve
Šluknovském výběžku. Poskytování služby finančně podpořil Ústecký kraj, Evropská unie a obce z regionu. Ve službě pracuje v současné
době 5 zaměstnanců – tři sociální
pracovníci a dvě pracovnice v sociálních službách. Za rok 2017 bylo
podpořeno 60 rodin.
Mgr. Renáta Kučerová, vedoucí
služby Kostka Krásná Lípa p. o.

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Konzultační hodiny poradny:
Pondělí 10.00 – 17.00 (15.00 – 17.00 bez objednání)
Středa 8.00 – 15.00 (13.00 –15.00 bez objednání)
Do poradny je vhodné
se telefonicky objednat na čísle 777 925 302 nebo elektronicky na
e-mailové adrese hanzlicek@komunitnicentrum.com.
lečného návrhu manželů jde o částku 6 000 Kč. Méně příjemné je, že
se řada oprávněných osob rozhodla
za uvedenou cenu tuto službu neposkytovat. V Kostce máme dohodu s právníkem, který pro naše
klienty za uvedených podmínek
insolvenční návrh zpracuje a podá.

Jsme tedy schopni podpořit klienta
i v případě, pokud se rozhodne pro
oddlužení.
Poskytování sociální služby finančně podporuje Ústecký kraj a obce
z regionu.
JUDr. Miloš Hanzlíček, odborné
sociální poradenství

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák

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

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

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

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

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

Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84
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9. 3. 2018
se v restauraci Bohemia Šluknov
v 1. patře (vchod zezadu)

nově otevírá
Herna-bar.
Provozní doba je denně od 14.00 do 3.00 hodin.
Disko v pátek a v sobotu v restauraci Bohemia.
Srdečně Vás zveme.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 PRÁCE v Německu: Česko-německá personální agentura nabízí pomoc při hledání práce v SRN, především pro alespoň částečně hovořící. Zajišťujeme jazykovou průpravu pro rychlé a efektivní zvládnoutí základní konverzační němčiny - jednoduše, levně – situace na německém trhu práce nikdy
nebyla pro Čechy lepší. E-mail: vermittlungsagentur.nicke@seznam.cz, č. mob.: 774 530 676.
 SKZ REALITY Rumburk, místní osvědčená realitní kancelář, www.skzreality.cz/reference-klienti, tel. 603 536 548.
 GEPARD FINANCE Rumburk, nejvýhodnější hypotéka, www.gpf.cz/rumburk-snp, tel. 603 536 548.
 DEKYPERI Rumburk (u nádraží), čistírna peří, nové přikrývky a polštáře, tel. 412 332 462.
 Prodám zahrádku s chatkou v kolonii pod Křížovým vrchem. Tel. 605 160 678 nebo e-mail janzem@email.cz.
 Pomoc s vyřizováním dětských přídavků a s podáváním daňového prohlášení (termín do konce května) pro Čechy pracující v Německu. Tel. 777 758 000.
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Buď fit! aneb Kde najít ve Šluknově ztracenou formu
Začátek roku je pro řadu z nás nedílně spojen s předsevzetími. Budu se
učit anglicky, naučím se vařit, budu konečně cestovat atd. A protože mísa
majonézového salátu, řízky a maminčiny vanilkové rohlíčky udělaly své,
bývají nejčastějšími předsevzetími: budu cvičit, začnu chodit do posilovny, každý den budu běhat a podobně. A tak v lednu posilovny a tělocvičny
praskají ve švech, zatímco pravidelní návštěvníci tiše trpí a nevrle zahlížejí na ty „vetřelce“, co jim najednou okupují ten „jejich prostor“. Naštěstí
to nemá dlouhé trvání, neboť všichni víme, jak to většinou s našimi předsevzetími bývá. Ale každopádně leden přináší zvýšený zájem o cvičení, a
tak jsme se rozhodli pro vás, čtenáře ŠN, zjistit, jaké máme ve Šluknově
možnosti. A kde najít nejlepší informace? Přece tam, kde mají se cvičením
nejvíce zkušeností. A tak jsme se v ŠN rozhodli položit několik otázek týmu
ze SALTA FITNESS, za který tentokrát odpovídaly tamní lektorky Renáta
Parkmanová a Viola Kindermanová.
Také pociťujete na vašich lekcích v lednu zvýšený zájem o cvičení?
Ano, ovšem nejen v lednu a únoru, ale i v květnu, červnu a před Vánocemi
je větší zájem o cvičení. Bohužel „ shodit“ ¨kila nebo nabrat svalovou hmotu nelze za jeden či dva měsíce. Mnoho lidí se domnívá, že pokud začnou
cvičit a vyberou si ke cvičení tzv. „ výbušné“ sporty jako jsou Jumping nebo
kruhový trénink, že zhubnou rychle. Není to tak, jen se zvýší případné riziko zranění. Po měsíci chtějí někteří lidé vidět výsledky, pak zjistí, že to není
tak jednoduché a se sportem skončí. Zdravý životní styl ovšem znamená
pravidelně cvičit a určit si dlouhodobé cíle. K tomu se nesmí zapomenout
na nejdůležitější bod, a tím je výživa, která je velmi důležitá pro úbytek kilogramů a formování postavy.
Dalo by se říci, která věková kategorie má ve Šluknově největší zájem
o cvičení?
Jsou to lidé mezi 30 a 50 lety, avšak i tady platí, že výjimka potvrzuje pravidlo – máme i jednoho či dva starší sportovce a také i cvičence mladší, např.
jedenáctiletou Nelu.
Na vašich webových stránkách nabízíte různé možnosti jak začít s pohybem? Mohly byste nám je ještě jednou v krátkosti představit?
Nabízíme různé druhy cvičeni a tj. Fitball, Ladyfit, Jumping, Kruhový trénink, Fluitraining, Cvičení dětí. Dále nabízíme kompletní poradenství pro
výživu a individuální fitness programy pro zpevnění, zvýšení svalové hmoty a zlepšení postavy. Jako příklad uvedeme naše lekce:
 Jumping® je skupinové cvičení, jehož podstatou je kombinace rychlých
a pomalých poskoků, dynamických sprintů, silových prvků, což přispívá
nejen k hubnutí, ale i k výborné kondici.

 Kruhový trénink - krátké, intenzivní a efektivní cvičení, které posiluje
svaly, zpevňuje celé tělo, zrychluje metabolismus, spaluje tuky a pomáhá
snižovat váhu.
A když se vrátíme k našim úvodním slovům, jaké cvičení byste doporučily těm, co se pravidelně pohybu nevěnují, ale teď by před jarem nějaké
to kilo rádi shodili?
Na základě našich letitých zkušeností, bychom doporučily několik měsíců
navštěvovat cvičení Fitball/Lady fit, aby se zpevnil celý Core (střed těla),
neboť střed je nejdůležitější částí pro držení těla a správného postoje. Pak
pomalu pokračovat a vybrat si z nabídky cvičení jako je Fluitraining, Kruhový trénink a Jumping. Nemá smysl začínat se cvičením jako je Jumping
nebo Kruhový trénink, kde se dostáváme do tzv. anaerobního tempa a zátěž
na kondici a výkon je větší, když člověk nemá zpevněný Core a zádové svaly.
Jakým způsobem se na vaše lekce dostaneme? A kde cvičení probíhá?
Na stránkách www.salta-fitness.com máme rezervační systém, kde se můžete zarezervovat na kteroukoli sportovní lekci v nabídce. Zároveň je možnost do tří hodin před cvičením se odhlásit přes odkaz, který obdržíte na
e-mail po Vaši rezervaci na hodinu nebo telefonicky.
Cvičime ve druhém patře v DK Šluknov. Počet míst na cvičení je omezen,
většinou na max. 10 lidí, neboť se chceme věnovat našim zákazníkům co
nejvíce individuálně. Při větším počtu už to bývá náročnější. V létě se cvičí
i venku na hřišti ZŠ Šluknov
Potřebujeme s sebou něco, kromě vhodného úboru? A jaký úbor byste
vašim cvičencům doporučily?
Mimo sportovního oblečení (vzdušné bavlněné oblečení anebo úbor určený pro sport, sálovou obuv) dostatek tekutin (ideální neperlivá voda, ale
také cokoli neperlivého a nesladkého), ručník a dobrou náladu.
Co byste vzkázaly těm, co by rádi s nějakým pohybem začali, ale jaksi
zatím zůstalo jen u toho přání?
Mějte ke cvičení správný „zdravý“ přístup, jelikož po několika odcvičených
hodinách nikdo nezhubne tolik, kolik by chtěl, nechtějte zázraky a nebojte
se mezi nás přijít poprvé, nejsme všichni štíhlí, vysportovaní a nadaní.
Přání se mění v realitu v okamžiku, kdy člověk se „zařekne“ a pochopí, že
je čas na změnu.
Zůstat doma bez pohybu určitě nepřispívá ke zlepšení postavy a sebevědomí. Každý z nás má za sebou náročný pracovní den, péči o děti a domácnost, ale v okamžiku, až začnete cvičit pravidelně, všimnete si sami, jak
budete mít více energie i chuti do života. Těšíme se na Vás všechny.
Za tým SALTA FITNESS Viola Kindermannová, Renáta Parkmanová

Týden plný sportu a zábavy v Krkonoších
V neděli 14. ledna 2018 jsme u budovy rumburského
gymnázia nasedli do autobusu směr Krkonoše a nechali
všechny starosti všedních dní daleko za sebou. Čekal nás
týden plný sportu a zábavy.
Penzion, kde jsme měli být ubytováni, se nacházel nad
sjezdovou dráhou a protože člověk je tvor líný, po vynošení zavazadel z autobusu jsme se uvelebili v sedačkách
lanovky a dobrých patnáct minut se při jízdě vzhůru kochali nádhernou krajinou našich nejvyšších hor.
Brzy se nám otevřel pohled na chatu Portášky, která se
následující týden měla stát naším domovem. Mnozí z nás s neskrývaným
nadšením zamířili k chatě těšíce se na to, až si zahřejí ruce, které se jim
během dlouhé cesty k výšinám téměř změnily v rampouchy.
Ubytovali jsme se a odpoledne nás čekalo rozřazování do družstev. Lyže,
snowboard či pěší, každý z nás dal přednost něčemu jinému.
Denní program se během týdne stráveného na horách téměř neměnil. Snídaně, procházka či sjezd, návrat na chatu, oběd, polední klid, odpolední
výšlap či návštěva sjezdovky, návrat na chatu, večeře, přednáška a večerka.
Byl nám poskytnut dostatek volného času na vlastní aktivity, během něhož
jsme odpočívali a akčnější z nás tančili „just dance“, či se věnovali hraní
ping-pongu, do kterého se ochotně zapojili i někteří z vyučujících.
Ve středu, v krizový den všech lyžařských kurzů, jsme se vypravili na Sněžku. Na její vrchol se řada z nás i přes nepřízeň počasí vydrápala. Bohužel
díky všudypřítomné sněhové vánici jsme neměli možnost si rozhled z nej-

vyšší hory České republiky příliš vychutnat.
Páteční odpoledne bylo věnováno slalomu, kde jsme mohli obdivovat výkony zkušených lyžařů, snowboardistů, ale i začátečníků, kteří během týdne
udělali obrovské pokroky.
Mohu říci, že během sedmi dnů strávených v Krkonoších jsme napříč třídami navázali přátelské vztahy. Můžeme se rovněž pochlubit i poměrně
nízkým počtem zlámaných či naražených končetin. Myslím, že mohu mluvit za všechny, když řeknu, že na letošní lyžařský kurz budeme velice rádi
vzpomínat.
Veronika Zamrzlová, Valerie Elstnerová 1. C
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PLACENÁ INZERCE

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Zednické práce

Ceny inzerce platné od 07/2014
Řádková inzerce: první řádek 20 Kč, druhý a všechny další – á 10 Kč.
Ceny plošné inzerce:
		 A4
A5
A6
Vizitka
Černobílá		
1.920,960,480,240,Barevná		
2.390,1.115,580,290,Sleva na černobílou/barevnou inzerci
Inzerce otištěná dvakrát: (černobílá/barevná) sleva 10%
		 A4
A5
A6
Vizitka
Černobílá		
1.728,864,432,216,Celobarevná
2.151,1.035,522,261,Inzerce otištěna třikrát a více (černobílá/barevná) sleva 17%
		 A4
A5
A6
Vizitka
Černobílá		
1.594,798,399,199,Celobarevná
1.984,955,482,241,Všechny uvedené ceny jsou za jedno vydání a vč. DPH .

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

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