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Nová vyhlídka
Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov zajistil dotaci na Vybudování
vyhlídky na Židovském vrchu ve
Šluknově. Jedná se o další investici do portfolia rozvoje turistické
atraktivnosti města Šluknova.
Dotace byla poskytnuta od Ministerstva místního rozvoje ČR,
z Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech, Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, a to ve výši 488tis. Kč, tj. 50 %
realizačních nákladů stavby.
Realizací vyhlídky bude návštěvníkům zpřístupněna poměrně zajímavá lokalita Židovského vrchu se
Pokračování na str. 4

V sobotu 20. října se na Křížovém vrchu sešli, jako každý rok na podzim, příznivci soutěžního pouštění draků. Na
závěr krásného odpoledne v přírodě a po opékání buřtíků byli oceněni i majitelé těch nejlétavějších draků. Na snímku
někteří z vítězů jednotlivých kategorií se svou sladkou odměnou.
Foto: Renáta Parkmanová

Fasády a střechy s dotacemi pomohou městu nejen
k lepšímu vzhledu, ale podpoří i turistický ruch
V letošním roce startoval pilotní dotační titul na obnovu fasád a střech na území městské památkové zóny
Šluknov (centrum města).
Snahou vedení města je nejen zlepšení vzhledu centra
Šluknova, ale též postupné rozšiřování a zkvalitňování
služeb v turistickém ruchu. Důsledkem by měl být i del-

ší pobyt návštěvníků ve městě a tím i zlepšení a zvýšení
kupní síly pro místní podnikatele a prodejce.
Ze strany města jsou k dnešnímu dni opraveny fasády
Domu kultury, radnice a přičleněného objektu Městské
policie Šluknov. Pro objekty v soukromém vlastnictví
Pokračování na str. 4

Aktuálně
Vážení občané našeho města a návštěvníci, oznamujeme Vám, že
všichni úředníci, včetně stavebního úřadu a městské policie, jsou
již přestěhovaní do nově opravené
radnice na náměstí Míru a celý úřad
je již v provozu. Více na str. 2.

Rozsvícení vánočního
stromu

30. 11. od 15 hodin
na nám. Míru

Přezouvání na zimní pneumatiky: Řešíte, co s těmi ojetými?
Přezuli jste auto a nevíte, co se sjetými pneumatikami, které už příští
zimní sezónu nazouvat nebudete?
Máme pro Vás dobrou zprávu – už

dlouho funguje bezplatný zpětný
odběr pneumatik, a to bez ohledu
na značku nebo na to, jestli jste na
místě odběru zakoupili pneumatiky
nové. Ve Šluknově to už není areál Technických služeb, ale firma
Tauto (pneuservis a klimacentrum), Zeyerova 826, Šluknov,
č. mob. 607 607 778, která spolupracuje s organizací ELTMA
(www.eltma.cz).
Eltma jako autorizovaný kolektivní
systém organizuje svoz a likvidaci
pneumatik. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz

a likvidace je v rukou našich zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou
sváženy z jednotlivých sběrných
míst a převáženy ke zpracování.
Odpadové pneumatiky lze využít
energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít
povolení ČIŽP, která také provádí
kontrolu a monitoring spalování
a vzniku emisí.
Materiálovému využití předchází
separace ocelových kordů, textilu
a gumového granulátu. Ocelové
kordy jsou dále použity v hutním

průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro dětská
hřiště, sportoviště, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové
poklopy a další produkty.
Problematiku zpětného odběru
pneumatik řeší zákon č. 185/2001
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Od 1. října 2015
je účinný zákon č. 223/2015 Sb.,
kterým se změnil zákon o odpadech, a mimo jiné umožnil vznik
Pokračování na str. 4
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Volby do zastupitelstva města Šluknov 2018 – výsledky
 Zvolení členové zastupitelstva:
Volební strana č. 1 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – 7
mandátů
Eva Džumanová			
926 hlasů
Zdeněk Kirchner			
610 hlasů
Tomáš Kolonečný			
589 hlasů
Božena Zemanová			
558 hlasů
Petr Kocián				582 hlasů
Ivana Ganišinová			
513 hlasů
Iveta Laštůvková			
499 Hlasů
Volební strana č. 2 – Hasiči – 1 mandát
Marek Kopecký				326 hlasů
Volební strana č. 3 – KSČM – 1 mandát
Emília Procházková			
295 hlasů
Volební strana č. 4 – HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST – 4 mandáty
Rudolf Sochor				591 hlasů
Lenka Líbalová				437 hlasů
Pavel Kout				375 hlasů
Jakub Šulák				386 hlasů
Volební strana č. 5 – ČSSD – 1 mandát
Milan Kořínek				239 hlasů
Volební strana č. 6 – Unie pro sport a zdraví – 1 mandát
Jiří Beneš				337 hlasů
 Žádný ze zvolených členů ZM nepodal písemnou rezignaci na svůj mandát do rukou starostky města.
Prvními náhradníky za jednotlivé volební strany, které

Stěhování radnice ukončeno
Vážení občané,
komplexní rekonstrukce šluknovské radnice je již dokončena a budova
byla úspěšně zkolaudována. V době od 8. října do 23. října 2018 tak proběhlo přestěhování všech kanceláří a zaměstnanců městského úřadu z jejich dočasných působišť na městské ubytovně v Království (většina úřadu),
v domě s pečovatelskými byty (sociální úsek) a v domě č. p. 285 na nám.
Míru (stavební úřad a městská policie) do nově zrekonstruované budovy
a v současné době jsou již všechny odbory městského úřadu (vč. stavebního úřadu, který vždy sídlil jinde) tzv. „pod jednou střechou“.
Ráda bych všem občanům a veřejnosti poděkovala za pochopení, se kterým jsme se setkali v době stěhování, které si pochopitelně vynutilo určité
omezení provozu, a kterého si velmi vážíme.
Od poloviny listopadu do poloviny prosince bude probíhat ještě ve větší
části radnice výměna vybavení, řeší se celá řada drobných reklamačních
závad a především se v současné době nastavuje provoz a funkčnost celé
řady nových technologií, a proto není náš provoz ještě stoprocentní, neboť
to vše potřebuje svůj určitý čas.
Po realizaci všech těchto dokončovacích prací uspořádáme v prosinci pro
občany a veřejnost den otevřených dveří, v rámci kterého si budete moci
prohlédnout všechny prostory nově zrekonstruované radnice, vč. výstavy
fotografií z průběhu rekonstrukce.
Z důvodu přechodu na novou IP telefonní ústřednu nyní fungují na radnici nová telefonní čísla (jak jsme již s předstihem avizovali v minulosti).
Telefonní a e-mailové kontakty na zaměstnance zveřejňujeme v tomto čísle Šluknovských novin (na str. 5) a jsou rovněž k dispozici na webových
stránkách města www.mesto-sluknov.cz.
Za kolektiv zaměstnanců města jsem velmi ráda, že Vás nyní již při vyřizování Vašich záležitostí můžeme přivítat v důstojných zrekonstruovaných
prostorách budovy radnice.
Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemnice

získaly mandát v ZM, jsou:
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Václav Mareček ml. - 549 hlasů
Hasiči				
Jindřich Müller - 222 hlasů
KSČM				
Marcela Bogdalová - 166 hlasů
HNHRM			
Petra Gallová - 375 hlasů
ČSSD				
Ladislav Čurgali - 237 hlasů
Unie pro sport a zdraví		
Zdeněk Kirchner ml. - 250 hlasů
 Z celkem 7 kandidujících volebních stran 1 volební strana, a sice volební strana č. 7 – MĚSTO LIDEM, nepostoupila
do dalšího zjišťování výsledků voleb, neboť nedosáhla ani zákonem stanovené hranice pro postup a nezískala tak v zastupitelstvu města žádný mandát.
 Historicky nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu našeho města tak získala volební strana STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – 7 z 15.
 Získaný celkový počet hlasů pro jednotlivé volební
strany a jejich podíl na celkovém počtu 20.946 odevzdaných hlasů ve volbách je následující:
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8.106 hlasů (38,70 %)
Hasiči				
1.806 hlasů (8,62 %)
KSČM				
1.717 hlasů (8,20 %)
HNHRM			
4.979 hlasů (23,77 %)
ČSSD				
1.318 hlasů (6,29 %)
Unie pro sport a zdraví		
1.899 hlasů (9,07 %)
MĚSTO LIDEM		
1.121 hlasů (5,35 %) bez
				mandátu
 Absolutně nejvyšší počet hlasů získala stávající starostka
Mgr. Eva Džumanová – 926.
 Z celkového počtu voličů 4.302 voličů přišlo v komunálních volbách v našem městě volit 1.589 voličů, účast tedy
byla necelých 37 %, což je cca o 4 % méně, než v předchozích
komunálních volbách. Nejvyšší volební účast byla ve volebním okrsku č. 4 v Království a nejnižší naopak ve volebním
okrsku č. 2 v základní škole v Žižkově ul.
 Vzhledem k tomu, že byla v našem městě podána také historicky poprvé p. Pavlem Vávrou žaloba na výsledky voleb,
bude ustavující zastupitelstvo, které bude mj. volit starostu,
místostarostu a členy rady města, svoláno v zákonem stanovené lhůtě (15 dnů) až po rozhodnutí krajského soudu o této
žalobě. Soud má na rozhodnutí 20 dnů.
Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemnice

Město Šluknov

nabízí k pronájmu prostory
restaurace Club v Domě kultury
na náměstí Míru ve Šluknově.
Více na www.mesto-sluknov.cz
nebo na tel.: 412 315 326.
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Vážení a milí spoluobčané,
v měsíci říjnu proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí v celé naší republice. Dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste přišli k volbám, velmi poděkovala. Velmi si toho vážím a jsem ráda, že Vám není osud našeho města
lhostejný, že jste svým hlasem rozhodli, jak bude vypadat vedení města
v dalších čtyřech letech. Současně gratuluji všem zastupitelům, kteří získali důvěru voličů a budou pro město Šluknov v následujícím volebním
období pracovat.
Účast voličů ve volbách
V letošních komunálních volbách ve Šluknově přišlo k urnám 36,94%
voličů. Je to málo, či hodně? Obrazně řečeno, z deseti voličů volili necelí
čtyři. To není mnoho. Vím, že téměř v každém roce probíhají nějaké volby, mnohdy i dvakrát ročně, a účast na některých z nich je celorepublikově
velmi nízká. Jedním z pravděpodobných důvodů je nezájem lidí o politiku
i vzhledem k informacím, které se na nás doslova valí z médií. A lidé jsou
mnohdy unaveni a znechuceni. Komunální volby jsou ale přeci jen jiné.
Výjimečné jsou zejména v tom, že občané mají možnost volit zástupce, které znají, kteří jsou adresní. Ovšem podíváte-li se na procentuální volební
účast u voleb v jiných městech, výsledky jsou podobné ve většině z nich.
Výsledky voleb
V letošních komunálních volbách se o přízeň voličů ucházelo sedm politických stran, hnutí a sdružení. Dle výsledku voleb se do zastupitelstva města
dostali zástupci ze šesti politických stran, hnutí a sdružení v celkovém počtu 15 zastupitelů. Toto jsou výsledky, které byly na internetových stránkách známy veřejnosti již večer v den voleb 6. října 2018. Z těchto výsledků
ovšem nevzešel starosta, místostarosta a členové rady města, jak se mnozí
občané dotazovali. Ti budou voleni teprve na ustavujícím zastupitelstvu.
O jejich volbě bude rozhodovat právě 15 zastupitelů, kteří byli díky hlasům
voličů zvoleni.
Kdy je zvolen starosta, místostarosta a rada města?
Po volbách a po uplynutí zákonných lhůt je stanoven termín stavujícího zastupitelstva. Ve Šluknově byla historicky poprvé podána stížnost na neplatnost voleb ke krajskému soudu a do doby vyřízení stížnosti nelze stanovit
termín ustavujícího zastupitelstva. Až tedy bude znám termín ustavujícího
zasedání zastupitelstva, pak na tomto zasedání proběhne volba starosty,
místostarosty, členů rady města, předsedů finančního a kontrolního výboru, příp. i jejich členů. Tito zástupci se volí dle návrhu z přítomných 15
členů zastupitelstva města, kteří vzešli z výsledku voleb.
Kompetence starosty
Jak pěkné by bylo, a mnohdy mnohem jednodušší, kdyby měl starosta právo sám rozhodovat o věcech týkajících se fungování města. A právě o tomto je přesvědčeno mnoho, možná i většina spoluobčanů, a podivují se nad
tím, když jim toto vyvracím. Ano, bohužel, Vás musím zklamat, žádný starosta takovou pravomocí obdařen není. Nemůže sám rozhodovat o tom, co
se ve městě postaví, která komunikace se opraví, komu se prodá pozemek,
apod. Dle zákona o obcích starosta zastupuje obec navenek a další úkoly
a povinnosti jsou uvedeny též v zákoně o obcích. Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo města, tedy všech 15 zastupitelů. Veškerá rozhodování o rozvoji města, investicích, plánování, přidělování zakázek apod. jsou
v kompetenci kolektivního rozhodování na úrovni rady města a zastupitelstva města. Starosta má tedy pouze jeden hlas při rozhodování o veškerých
záležitostech, které se týkají města. A to je podstata demokratického rozhodování v naší zemi, kde má každý ze zastupitelů, včetně starosty, jeden
hlas a při hlasování se menšina podřídí většinovému rozhodnutí.
Kompetence rady města a zastupitelstva
Tyto kompetence řeší přímo zákon o obcích, kde se o tom můžete dočíst.
Rada města je výkonem v samostatné působnosti a ve své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu obce. Rada města je ve Šluknově pětičlenná, schůze
rady se koná jednou za dva týdny, v případě potřeby i dříve. Schůze rady
města jsou neveřejné. Zastupitelstvo města jako nejvyšší orgán města tvoří
15 zastupitelů, schází se zhruba 4 – 5x ročně a zasedání je veřejné. Zastupitelstvo rozhoduje o důležitých věcech, jako např. schvalování rozpočtu
města, prodej majetku ve vlastnictví města, nákup do majetku města, zřizování a rušení příspěvkových organizací a má další důležité kompetence, které jsou uvedeny v zákoně o obcích. Právě rozpočet města je jedním
z nejdůležitějších dokumentů, ve kterém jsou plánovány na celý rok příjmy
a výdaje, investice, opravy komunikací, plánované akce. A právě zastupitelé jsou ti, kteří o těchto důležitých plánovaných krocích rozhodují. Je třeba
podotknout, že tomu vždy předchází společná diskuze, je potřeba vycházet
z daných možností, z finančních možností města, z potřeb občanů a strate-

STRANA 3

gického plánu rozvoje města, který
byl schválen. A zejména hledat cestu, která bude průchozí pro všechny. A vždycky k ní dojdeme.
Chystané změny ve vlakové dopravě
A nyní k jinému tématu. Starostové
z výběžku obdrželi informaci o plánované změně přímého rychlíkového spojení na lince R22 Kolín - Mladá Boleslav - Česká Lípa - Rumburk/
Šluknov. Dle plánu by mělo dojít ke
zkrácení této linky a rychlík by měl
končit svou jízdu v Novém Boru, místo v současném Kolíně. Změna je plánována od prosince 2019. Co by to znamenalo? Zejména fakt, že by tím bylo
ukončeno přímé spojení do Kolína, jako hlavního přestupního uzlu, a cestující by navíc museli více přestupovat. Plánované navazující spoje by byly
v intervalu několika málo minut, což by v reálu mohlo znamenat, že při sebemenším zpoždění vlaku navazující spoj ujede. A s tím by byly spojeny další
problémy, které by cestujícím v důsledku plánované změny mohly při cestování nastat. Starostům z výběžku se tato plánovaná změna opravdu nelíbí.
Došlo by tak ke zrušení jediného přímého vlakového spojení na východ naší
republiky a pochopitelně i k dalšímu přestupování pro cestující. Tento spoj
je hojně využíván již několik desetiletí, čas prověřil, že tento spoj má svůj význam, proto nechápeme smysl takové změny. Tato záležitost spadá do kompetence Ústeckého a Libereckého kraje a Ministerstva dopravy. Starostové
ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska se obrátili na hejtmana Ústeckého kraje a
na Odbor dopravy ÚK s tím, aby všichni společně apelovali na Ministerstvo
dopravy, aby stávající rychlíkový spoj zůstal zachován. V opačném případě
by uvedený zásah měl zcela jistě negativní dopad na již tak opomíjený region.
Stěhování do radnice na náměstí je dokončeno
V druhé polovině října proběhlo kompletní přestěhování celého úřadu do
nových prostor zrekonstruované budovy radnice na náměstí. Byla to pochopitelně náročná záležitost, ale využili jsme zkušeností z prvního stěhování do
Království, což bylo ku prospěchu. V současné době již mohou občané města vyřídit své záležitosti na radnici, včetně stavebního úřadu, který sídlí ve
2. podlaží. Slíbili jsme, že umožníme všem občanům nahlédnout do všech
prostor nové radnice v rámci dne otevřených dveří. Učiníme tak v době, kdy
bude radnice kompletně vybavená a upravená. Již nyní víme, že kompletní
dovybavení bude probíhat ještě v prosinci. O termínu dne otevřených dveří
Vás budeme včas informovat. Ještě jednou děkuji všem, kteří projevili pochopení a trpělivost při stěhování úřadu. Skutečně není jednoduché zajistit v co
nejkratší době plné fungování jednotlivých odborů, stejně tak jako připojení
na všechny sítě. Vše se nakonec zvládlo a podobná akce již úřad, zaměstnance a budovu radnice na dlouhá desetiletí nečeká.
Je neuvěřitelné, jak čas utíká, ale pomalu vstupujeme do času adventu
a předvánočních příprav. Dovolte mi, abych Vám všem popřála příjemné a krásné prožívání tohoto předvánočního času, přeji Vám všem pevné
zdraví a spokojenost.
Eva Džumanová

Připomínáme: Rozhodněme, co je
ve městě důležité zrealizovat
Vážení spoluobčané,
stejně tak jako v loňském roce jsme si i letos pro Vás připravili nové projekty
v rámci participatitvního rozpočtu. Hlasování nebo anketa, jak chcete, je realizována městem Šluknov v době od 10. října do 20. listopadu 2018, a to
elektronickou formou na webových stránkách města (www.mesto-sluknov.
cz), případně v listinné podobě formou anonymního anketního lístku, který
jste nalezli v říjnovém vydání Šluknovských novin, a zároveň v Regionálním
informačním centru (Šluknovský zámek) nebo na podatelně MěÚ Šluknov.
Vyplněný anonymní anketní lístek je nutné osobně doručit do podatelny či
recepce Městského úřadu Šluknov do posledního dne probíhající ankety.
Následně budou hlasy v obou těchto způsobech hlasování sečteny a vítězná
investiční akce, která od občanů města obdrží nejvíce hlasů, bude zařazena
k realizaci do rozpočtu města Šluknov na rok 2019. Jelikož se jedná o naše
město, je vyhlašovaná anketa určena občanům města Šluknov. Možná se
zeptáte, proč vyhlašujeme anketu tak brzy? Důvodem je, aby se upravil rozpočet města na příští rok o vítěznou akci. Naše město je ve Vašich rukou.
Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor
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Fasády a střechy s dotacemi pomohou městu nejen k lepšímu vzhledu,
ale podpoří i turistický ruch
Pokračování ze str. 1
bylo poskytnuto 7 dotací na opravu fasád a 2 dotace na opravu střech.
V současnosti je již hezký a zajímavý pohled do ulice Smetanova, kde se otvírá průhled s opravenou fasádou radnice a pokračuje opravenými objekty
čp. 2 a 3. Další objekty v řadě jsou ve vlastnictví města a jsou na pořadu,
i když ne dne, tak doufáme, že roku 2019.

Některé realizace se, bohužel, nestihly většinou z vytíženosti stavebních
firem – zde doufáme v brzkou realizaci, aby objekty dostaly nový kabát
a zlepšil se tak celkový vjem města. Celkem byly v roce 2018 vyplaceny
dotace ve výši 300tis. Kč, a jelikož věříme ve smysl této spolupráce, připravujeme na rok 2019 pokračování těchto dotací a doufáme, že i ve vyšším
objemu.
Na závěr děkuji manželům Gerlickým za nádhernou a kvalitně prováděnou
opravu objektu Rumburská čp. 560 (foto vlevo - u křižovatky Na Špici).
Za ORŽP text a foto Bc. Michal Bušek

Venku je stále dost teplo, Pokračování
Nováze str.vyhlídka
na „Žiďáku“
1
musíme mít zimní pneu?
Zákon 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích ukládá
povinnost mít na motorovém vozidle kategorie M nebo N obuté
zimní pneumatiky pokud je mezi
1. listopadem a 31. březnem a zároveň se na pozemní komunikaci
nachází souvislá vrstva sněhu,
led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám
předpokládat, že se na pozemní
komunikaci během jízdy může
vyskytovat souvislá vrstva sněhu,
led nebo námraza.
Co to vlastně znamená?
Předně to znamená to, že není
bezpodmínečně nutné mít zimní
pneumatiky v období od listopadu do dubna. Pokud neplánujete
vyjíždět, jestliže je venku souvislá
vrstva sněhu, led nebo námraza,
zimní pneumatiky mít nemusíte.
Avšak pokud venku takové podmínky panují nebo se dají alespoň
předvídat, nemůžete vyjet, pokud
nemáte přezuto. Vše tedy záleží
na vašem uvážení. Dávejte si však
pozor na značku zimní výbava,
která na vybraných úsecích zavádí bezpodmínečnou povinnost
zimních pneumatik.
Je možné mít zimní pneumatiky
jen na jedné nápravě?
Není. Zákon jasně stanoví, že

vozidla s maximální přípustnou
hmotností nepřevyšující 3500 kg
musí mít zimní pneumatiky na
všech kolech. Výjimku tvoří vozidla s hmotností převyšující
3500 kg, které musí mít zimní
pneumatiky „pouze“ na všech
kolech hnacích náprav s trvalým
přenosem hnací síly.
Jaká je minimální hloubka dezénu zimních pneumatik?
Zákon také odlišuje minimální
hloubku dezénu zimních a letních
pneumatik. Pokud jsou tedy nepříznivé podmínky, viz uvedeno
výše, je třeba mít dezén zimních
pneumatik minimálně 4 mm
(u vozů nad 3500 kg nejméně
6 mm). Zákon se však nevztahuje
na rezervu, tu v případě nouzového dojetí můžete mít letní.
Jaké hrozí pokuty?
Za porušení povinnosti použít
za stanovených podmínek zimní
pneumatiky mohou policisté řidiči uložit v blokovém řízení pokutu až do 2 000 Kč. Pokud by další
jízdou na nevyhovujících pneumatikách mohlo dojít k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jsou policisté navíc
oprávněni zakázat řidiči další
jízdu.
Jitka Schneiderová, internet

sportovně-relaxačním potenciálem (lesopark, hřiště) a předpokládáme
nastartování jejího dalšího rozvoje a využití potenciálu, kterým lokalita
disponuje. Vznikne tak místo umožňující výhled na město s popisy turistických cílů s přímou vazbou na Regionální informační centrum na Šluknovském zámku.
Stavbu realizuje stavební firma SIOPS, s.r.o., Vilémov a otevřena veřejnosti by měla být v červnu 2019.
Bc. Michal Bušek

Přezouvání na zimní pneumatiky:
Řešíte, co s těmi ojetými?
Pokračování ze str. 1
kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru pneumatik.
Primárním prováděcím právním
předpisem, kterým jsou stanoveny podrobnosti způsobu zpětného
odběru všech výrobků uvedených
v § 38 zákona o odpadech, je vyhláška č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětné-

ho odběru některých výrobků.
Hlavním prováděcím právním
předpisem ve vztahu ke zpětnému
odběru pneumatik je nová vyhláška
č. 248/2015 Sb. o podrobnostech
provádění zpětného odběru pneumatik.
Info k legislativě najdete na www.
mzp.cz/cz/pneumatiky_oleje.
Zpracovala: Renáta Parkmanová
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Představujeme...
... Bc. Janu Korečkovou

Vážení občané města Šluknova a přilehlých obcí!
Využívám tímto výzvy redakce měsíčníku Šluknováček ke stručnému představení mé osoby, drobného nástinu o dění v mateřské škole a jejích dalších plánech.
Pocházím z České Lípy a náhoda tomu chtěla, že jsem se před zhruba deseti lety ocitla ve šluknovském výběžku. Nyní žiji v Rumburku a líbí se mi tu.
Po absolvování konkurzu v dubnu tohoto roku jsem byla od 1. srpna jmenována do funkce ředitelky vaší mateřské školy. Přicházím k vám s dlouholetými zkušenostmi pedagogickými a několikaletou praxí v oblasti
manažerské. Mým předchozím působištěm a školou života byla ZŠ a MŠ
Tadeáše Haenkeho ve Chřibské.
Za ten krátký čas mého působení zde v mateřince došlo jen k drobným organizačním změnám. V řadách učitelstva zůstaly všechny stávající, včetně předchozí paní ředitelky. Pouze jedna kolegyně odešla na mateřskou dovolenou.
Z hlediska pedagogického pokračujeme ve vzdělávání dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Český rok – tradice a současnost“. Příznačný název bystrému čtenáři napoví, jakým směrem v tematických blocích, dělených do měsíčních cyklů, se škola zaobírá. Děti zpívají,
kreslí, malují, modelují, učí se novým dovednostem, získávají zkušenosti
právě dle běhu života v průběhu roku. Krom zmíněných aktivit je jejich
činnost zpestřována četnými akcemi. Za všechny jmenujme například
zpívání dětí v kulturním domě ke dni oslav stáří. Naši nejmenší však získávají kulturní povědomí o společenském životě i z druhé strany, coby diváci. Některé děti pravidelně vyjíždí do varnsdorfského divadla, kina. Jiné
pravidelně navštěvují solnou jeskyni. Součástí výchovy a vzdělávání jsou
i exkurze např. do pekárny, na farmy v okolí či návštěvy předškoláků školy základní, procházky, vycházky, drakiády, vyřezávání dýní ve spolupráci
s rodiči, logopedická odpolední sezení, soutěže apod. V prvních dvou měsících školního roku měly všechny děti možnost shlédnout dvě představení
kočovných divadelních spolků. Dorazilo k nám i sférické kino s dokumentárním vzdělávacím programem, navštívili nás sokolníci, aj.
Pedagožky čerpají pro svou práci inspiraci ze svých zkušeností a znalostí, často se však účastní i kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a to v oblasti výtvarné, hudební, matematické či logopedické.
V mateřině v současnosti pracují dvě paní asistentky. Jedna z nich je v MŠ
financována z evropského dotačního fondu vypsaného v rámci Šablon I.
Do budoucna plánujeme další zapojení do Šablon II a využití financí pro
další rozvoj školy.
Spolupracujeme také se střední pedagogickou školou v Novém Boru či
s lesnickou ve Šluknově. Jejich studentky u nás vykonávají praxe, což je
obohacujícím přínosem pro obě dvě strany.
Krom mravenčí, poctivé práce pedagogů nesmím opomenout zmínit
i činnost těch, kteří pracují na tom, aby děti ve školce dobře jedly, aby si
měly kde a s čím hrát, aby měly kolem sebe pěkně naklizeno. Tohle vše
a mnohem více pak zajišťuje tým zaměstnanců provozních. Bez nich by
to nešlo. V měsících srpnu a září 2018 proběhla v MŠ řada revizí, oprav,
úprav, odstranění poškozeného zahradního vybavení, provedlo se mnoho
udržovacích prací (ochranné nátěry, malování, opravy instalatérské, topenářské apod.), položení dlažby, zprovoznění nové kotelny ve Svojsíkově
ulici, a řada dalších. S mnohými akcemi pomáhá škole město Šluknov, ať
již organizačně či finančně, za což mu patří velké poděkování. Školka spolupracuje nejen s městem, ale i s jejími příspěvkovými organizacemi jako
jsou např. TS Šluknov a také s firmami jako jsou Uniles, Platon apod.
Rodiče mají možnost získávat informace o dění ve školce prostřednictvím
komunikace s učitelkami při každodenním kontaktu s nimi přímo v MŠ,
případně z informačních tabulí umístěných po chodbách školy a také osobní návštěvou (nedávno proběhnuvších) třídních schůzek. Další informace
mohou všichni nalézt na stánkách školy www.skolka-sluknov.cz.
Do budoucna nás čeká mnoho práce. Naši pozornost zaměřujeme zejména
na dotační tituly související s předškolním vzděláváním a např. i s případnou rekonstrukcí zahradních hřišť. U MŠ v Žižkově ulici by měl být nejpozději do konce června 2019 jeden takový projekt realizován, ale i hřiště u MŠ
Svojsíkovy by si zasloužilo úpravy.
Do budoucna zvažujeme vytvoření tříd předškoláků zaměřené na jejich intenzivnější přípravu pro vstup do základního vzdělávání, rádi bychom pre-

Text a foto: Hana Princová
zentovali práce dětí formou výstav, chceme jezdit plavat, cestovat a také se
zapojovat do akcí pořádaných ve městě a jeho blízkém okolí…
Jsme otevřeni novým nápadům a nabídkám spolupráce. Takže, pokud nějaké tajné plány či inspirace máte, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro
Vás a budeme rádi, budete-li s naší mateřinkou spokojeni!
S přáním krásného podzimu
Bc. Jana Korečková, ředitelka MŠ

Pozvánky za kulturou
Pojd’me všichni k jesličkám!
Také v tomto roce Vás co nejsrdečněji zveme k návštěvě kostelního betlému (Klanění pastýřů od 24. 12., Klanění Tří králů od 6. 1., Útěk do Egypta
27. 1.) a k výstavě jesliček na faře ve Šluknově: otevřeno od 25. 12. 2018 až
do 27. 1. 2019, každou neděli a svátek od 14 do 16 hod.
Prohlídka kostelního betlému bude provázena hrou na varhany a zpěvem
koled.
Eva Habel
Oslavme svátek Sv. Martina
Srdečně zveme rodiče s dětmi na průvod, který se bude
konat v pátek 9. listopadu
2018. Setkáme se všichni
ve 15:45 hod. před budovou Oblastní charity Šluknov, ul. T. G. Masaryka čp.
611 (naproti velké budově
Základní školy J. Vohradského). Zde si vezmeme
lucerničky a vydáme se
společně na cestu ke kostelu Sv. Václava k uskutečnění mše. Během cesty na nás
bude čekat překvapení.
Těšíme se na vás!
Za Oblastní charitu
Šluknov Petra Zbončáková
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Pár slov nejen o zdravotní péči ve výběžku

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé!
Dal jsem pokoj kolem voleb do
obecních zastupitelstev a do třetiny
Senátu a tak píši až nyní:
1) Blahopřeji kolegyním a kolegům k výsledkům voleb. Většina
vyhrála a obhájí své funkce v čele
svých obcí. Přeji hodně štěstí po
ustavení nových zastupitelstev
(v Krásné Lípě jsme tradičně dosáhli na cca 70 %, máme opět 15
z 21 zastupitelů).
2 ) Po třech měsících, co jsme se
v našem senátním výboru i já osobně věnovali víceletému finančnímu rámci EU na roky 2021- 2027

a fondům EU a souvisejícímu (jde
o částku přesahující 500 miliard
Kč), plénum Senátu přijalo několik
usnesení, vyzdvihujících nutnost
zásadně a cíleně směřovat dotace
do nejchudších regionů (tj. bohužel
ten náš).
3) Po zrušení užitečných dotací
pro venkov na opravu kapliček,
křížků, památek, veřejných prostranství... ministerstva zemědělství jsem se poslední měsíce snažil
domluvit náhradu tohoto výpadku.
Při oficiálním vznesení dotazu na
plénu Senátu ministr zemědělství
veřejně slíbil, že program obnoví
a že začne projednávat s ministerstvem kultury rozdělení dotací během měsíce. Dotace na tyto drobné
památky by tak měly být.
4) Tento týden jsem také stručně
mluvil s ministrem zdravotnictví
a dlouze s jeho náměstkyní Helenou Rögnerovou (bývalá senátorka z našeho klubu nezávislých) ve
věci zdravotní péče na Děčínsku.
Ale ministerstvo, podobně jako
starostové Šluknovska, nevyřeší za
vlastníka a za kraj jednání o situaci
v rumburské nemocnici. Snad se
po ustavení nového vedení měs-

ta Rumburk věci rychle pohnou.
Ministerstvo je ochotno pomoci
zvýšenou podporou ze strany VZP.
Mluvili jsme také o možnosti pilotního projektu poskytování přeshraniční péče v Sebnitz jako o určitém
doplňku.
5) Omlouvám se, osobní poznámka: po druhém kole voleb do Senátu
jste mohli zachytit v novinách, v TV
či také přímo od prezidenta Zemana, že bych se po výrazném posílení
senátního klubu Starostů a nezávislých měl stát předsedou Senátu
Parlamentu ČR. Opakovaně jsem
to odmítl a to z mnoha důvodů. Mj.
proto, že takto vysokou funkci by
měl zastávat zkušený a vyzrálý politik. Již předtím jsem odmítl i jen
funkci místopředsedy Senátu. Před
dvěma lety, dva roky po mém nástupu do Senátu, jsem se stal předsedou prestižního Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí – jako nejmladší předseda výboru v historii Senátu. A to
je až až. Hlavně je to do jisté míry
to, čemu trochu rozumím. Tímto
děkuji kolegům senátorům a senátorkám za důvěru a také všem příznivcům v regionu za podporu, ale

člověk má vědět, kde jsou jeho meze
a nemá mu chybět sebereflexe a pokora. Jsem jedním z těch mladších
senátorů a v Praze se teprve vlastně
učím dělat úplně jinou práci a dělat
ji jinak, než mnozí další. Děkuji za
pochopení!
Na toto téma se ke mně dostal také
následující twít s názorem novináře
Davida Klimeše:
Pánové @petrgazdik, @P_Fiala
a @PavelBelobradek, mám takovou
prosbu: Nemohli byste se prointrikařit při výběru šéfa Senátu až ke
jménu @zbynlinhart? Já vím, on to
dělat ani nechce, ale byl by docela
dobrou volbou. Fakt. Do čela Senátu „sudetského“ předsedu Zbyňka
Linharta!
Člověka na jednu stranu potěší,
že někdo ocení jeho práci, ale současně musí vědět, kde mu v daném
čase a prostoru přísluší jeho místo.
Váš senátor Zbyněk Linhart

Kancelář senátora
Ing. Zbyňka Linharta
Generála Svobody 1905,
Varnsdorf

Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. informuje
 Lužická nemocnice intenzivně
pokračuje s rekonstrukcí na PAVILONU I (U Nemocnice 1298/6).
Poté, co byla otevřena gynekologická stanice (jako součást chirurgického oddělení), tak 17. října začali
pacienti využívat zrekonstruované
prostory lůžkové části chirurgie
v přízemí budovy (v minulosti porodnické oddělení). Chirurgické oddělení získalo během několika týdnů
rekonstrukce větší prostor i zcela
nový vzhled, díky kterému je pro pa-

cienty příjemnější a komfortnější.
Oproti předchozímu stavu mají pacienti k dispozici dva nadstandardní
pokoje, kde je kromě televize k dispozici také vlastní sociální zázemí.
Denní poplatek dle aktuálního ceníku vyjde na 400 korun.
Standardní pokoje jsou vybavené
novým nábytkem. Přestěhované
jsou do stejného podlaží i chirurgické ambulance. V další etapě
zahájí nemocnice práce v prvním
patře, kam se z Pavilonu II (Lesní

1062/26) přemístí interní oddělení
a JIP – ošetřovatelská lůžka zůstávají nadále v PAVILONU II.
Současně se budou připravovat
prostory po chirurgických ambulancích, kam bude přemístěna celá
gastroenterologická ambulance,
která se nyní nachází též v PAVILONU II.
Celková rekonstrukce by měla být
ukončena do konce roku. V příštím roce 2019 připravujeme Den
otevřených dveří, kde budete mít
možnost navštívit tyto zrekonstruované prostory nemocnice.
 Vážení, oznamujeme, že jsme v říjnu znovu otevřeli Stomickou a proktologickou ambulanci.
Ordinace se nachází na adrese: U Nemocnice 1298/6 – PAVILON I.
Více informací o ordinaci a jejích službách naleznete na www. nemrum.cz
v sekci Pracoviště ambulance.
V případě jakýchkoli dotazů se pacienti mohou obracet na personál ambulance tel. 412 359 239, http://www.nemrum.cz/.
 Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Rumburk hledá odborníky na
pozice:
* primářů oddělení CHIRURGIE, INTERNY
* VEDOUCÍ LÉKAŘ/KA NA ODDĚLENÍ RHB
* FYZIOTERAPEUT/KA, ERGOTERAPETUT/KA
Texty a foto: Bc. Eva Houfová, sekretariát ředitele

tel.: 412 359 511, 412 359 520, e-mail: sekretariat@nemrum.cz
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Zveme Vás na CimbálMEN a svatomartinská vína
,,Po pár letech je čas na změnu“…řekli jsme si. A jak jsme si řekli, tak se
i stalo. Nepozvali jsme k nám naši oblíbenou libereckou cimbálku, ale zamířili jsme pro tu novou rovnou na Moravu do Lednice. V pátek 16. listopadu od 19:00 hodin v našem tradičním příjemném prostředí zahraje mladá parta muzikantů z kapely CimbálMEN Zdenka Valáška.
Kapela CimbálMEN nezapadá do klasického formátu a pojetí cimbálových
muzik. Oni jsou trochu jiní! Nehrají jenom to, co znáte, ale neustále se snaží svůj repertoár obohacovat, třeba o pořádné pecky od AC/DC, Metallicy,
U2 a dalších. Dobře ale vědí, že každý z posluchačů má tu svou moravskou
písničku, proto samozřejmě nebudou v repertoáru chybět.
CimbalMENi spolu hrají od roku 2011, nicméně oficiální datum vzniku

kapely je říjen 2012. V této době
jste je mohli slyšet na ulicích českých, německých nebo rakouských
měst, kde pravidelně vystupovali. Také jste některé z jejich členů
mohli vidět v polské televizní soutěži „Polsko má talent“ nebo v její
české verzi „Česko - Slovensko má
talent“. V dnešní době jim už na
podobná dobrodružství nezbývá
tolik času, a proto je teď nejspíš potkáte na různých akcích doma nebo
v zahraničí jako například ve Velké
Británii, Polsku a Francii. CimbalMENů je momentálně pět, ale můžete je
vidět i v komornějším čtyřčlenném obsazení.
CimbalMENi navazují na tradici moravského folklóru, ale přizpůsobují
jej době. Jsou samozvanými ambasadory jižní Moravy všude, kde se objeví
a my věříme, že tomu tak bude i u nás na zámku. Celý moravský večer nebude chybět ani degustace vín. V letošním roce jsme celou akci posunuli,
abychom Vám mohli nabídnout moravská svatomartinská vína z Rakvic.
A to od vinařství Vajbar a Pffefer. Ani jedno si myslím, že není třeba představovat, jejich portfolio je velice bohaté, na kontě mají obě vinařství pěknou řádku medailí a obě dvě se u nás již prezentovala. Tentokrát však se
svou nabídkou svatomartinských speciálů. Nebudou ale chybět i vínečka,
která máte tolik rádi a kvůli kterým se k nám rádi vracíte.
Nezapomeňte, že kapacita našeho zámku je omezená a speciálně na tuto
akci si svá místa rezervujte, již přes polovinu lístků je pryč a každý den mizí
další a další.
Těšíme se na setkání s Vámi u sklenky vína s milou moravskou cimbálkou.

Jaký byl kouzelník? Kouzelný...
V sobotu 13. října
k nám ze svého kouzelného království
dorazil Pan Kravata. Jeho program
pro děti přilákal
do zámku přes sto
návštěvníků, a to
malých i velkých.
Hlavní sál praskal
ve švech a zámek se
otřásal v základech.
Za všechno mohl
Pan Kravata, který vykouzlil nejen
úsměvy na mnoha
tvářích dětí i dospělých. Jeho kouzelnické vystoupení
trvalo přes hodinu,
zapojilo se mnoho
malých potencionálních kouzelníků a čarovalo se se

vším možným. Zlatý hřeb celého odpoledne byl ale nakonec, kdy společně
za pomoci dětí vyčaroval živého králíčka. V tu chvíli jsme měli o králíčka
trochu strach, když se na něj sesypaly všechny děti. Nicméně králíček to
skvěle zvládnul, každý si ho pomazlil, vyfotil se a sál nakonec osiřel.
Panu Kravatovi patří velký dík a velký dík patří i Vám, že jste dorazili. Podle
recenzí z Facebooku a Vaší zpětné vazby to vypadá, že u nás nebyl naposledy…příště třeba dorazí se svou balonkovou show.

Jedinečnou atmosféru navodí vánoční jóga
Tradiční adventní akce na zámecké půdě s jedinečnou
atmosférou v sobotu 8. prosince od 8:30 hodin. Prožijeme dvě jógové lekce vhodné pro každého, kdo se
rád hýbe, i bez předchozí zkušenosti s jógou, na závěr
si zahrajeme na rozličné léčivé hudební nástroje a sladíme se na vánoční tempo takové, jaké má být, klidné

a uvnitřněné. Součástí celého dopoledne je i prostor
pro sdílení, vegetariánské občerstvení a třeba i malý
nákup vánočních radostí.
Koupí vstupenky přispíváme 100 Kč na projekt pomáhající onkologicky nemocným www.karmasrdcem.cz.
Irena Kubicová

Víte, že...
…na zámku koupíte vynikající květový med od pana Stanislava Kuby
z Brtníků, který je i regionálním produktem Českého Švýcarska? Období
chladných večerů se blíží, proto se
nezapomeňte na bacily a zimu řádně vybavit.
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Připravili jsme pro Vás zajímavé vánoční akce
Je tomu teprve pár týdnů, co skončila hlavní sezóna v našem zámku a Advent
už nám pomalu ale jistě klepe na dveře. Jako každý rok, tak ani tento nebude
výjimkou, si Odbor kultury připravil opravdu pestrou nabídku pro všechny
milovníky Vánoc a vánoční atmosféry. Co Vás čeká?

pátek 30. 11. - náměstí Míru - 15.00 hodin
STAROČESKÉ VÁNOCE A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Koledy a zpěvy vánoční uslyšíte nejen od dětí ze školky, ale také od žáků
místních škol a Základní umělecké školy Šluknov.
10.00 – 18.00 – občerstvení, historická řemesla, 15.00 – slavnostní zahájení, 15.00 – 18.00 – živý betlém s oslíkem, kozou, poníkem a ovečkou,
andělé na chůdách, psaní vánočních přáníček, 15.30 – 16.30 – dětský
animační program, 16.40 – 17.40 – zpěvačka Ivana Košínová s koledami,
17.45 – Rozsvícení vánočního stromu a vypouštění dětských přáníček.

sobota 1. 12. Kostel sv. Václava Šluknov – 19.00 hodin
VARHANNÍ KONCERT
Na koncertě Vám zahraje varhanní mistr Viktor Darebný a na trubku jej
doprovodí Vojtěch Hylský. Vstupné: dobrovolné

neděle 2. 12. - Šluknovský zámek - 14.00 hodin
1. ADVENTNÍ NEDĚLE
- VÝROBA VÁNOČNÍ VÝZDOBY
Jako každý rok si v tento předadventní čas můžete vyrobit vánoční dekorace, a to první adventní neděli 2. prosince od 14:00 hodin. Ve vstupní hale
Šluknovského zámku budete mít možnost vytvořit nejen adventní věnce,
na které jste zvyklí. V letošním roce máme pro Vás rovněž různé druhy adventních stromečků, svícínků a spoustu dalších krásných dekorací do Vašich domovů. Nevíte co k Vánocům pro své nejbližší? Nejvíce potěší dárek,
který vznikne z Vašich rukou, a proto budete mít možnost vyrobit spoustu
krásných dárečků, které dozajista potěší. Vánoční atmosféru na místě naladí vánoční hudba, teplý čaj a svařák. Cena dle jednotlivých výrobků.

sobota 8. 12. - Šluknovský zámek - 8.30 hodin
VÁNOČNÍ JÓGA
Šluknovský zámek ve spolupráci s Irenou Kubicovou pro Vás připravil
netradiční jógové dopoledne „Pro sílu jdu s lehkostí“, které se bude konat
v sobotu 8. prosince od 8:30 hodin. Těšit se můžete na ranní jógovou snídani s Irenou Kubicovou, vánoční jógový pozdrav s Martinem Wagenknechtem a drum circle Martiny Plíškové. Svá místa si rezervujte na e-mailu:
info@irenakubicova.cz.

neděle 9. 12. - Šluknovský zámek - 18.00 hodin
2. ADVENTNÍ NEDĚLE
- VÁNOČNÍ KONCERT
9. prosince od 18:00 hodin zazní vánoční koncert Jitky Hercikové a Jiřího
Procházky. Vánoční hravé melodie, které navozují tu správnou adventní atmosféru, nemohou ani v letošním roce chybět. Přijďte se svými nejbližšími
načerpat vánoční energii. Zámecký svařák je samozřejmostí.
Vstupné: 100 Kč.

středa 12. 12. -Dům kultury - 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Vstupné dobrovolné.

neděle 16. 12. - Dům kultury - 15.00 hodin
3. ADVENTNÍ NEDĚLE
LOUTKOVÁ POHÁDKA
Divadelní soubor Rolnička přichystal loutkovou pohádku „O zlobivé Mařence“, při které se jistě nikdo nudit nebude. Vstupné: 10 Kč.

sobota 22. 12. - Dům kultury - 15.00 hodin
ČÁRY MÁRY ROŠŤÁRNY
Dovádění s dětmi plné písniček, soutěží, hádanek a kouzlení s hudebními
klauny Ájou a Fugínem ze školy kouzel Harryho Pottera.
Vstupné: dospělí 50 Kč a děti 20 Kč.

neděle 23. 12. - Dům kultury - 14.00 hodin
4. ADVENTNÍ NEDĚLE
VÁNOČNÍ ŠRAMLÍK
Taneční odpoledne se skupinou Peleton.
Vstupné: 50 Kč jednotlivec a 70 Kč pár.

středa 26. 12. - Šluknovský zámek
VÁNOČNÍ POHÁDKOVÁ PROCHÁZKA ZÁMKEM
Procházka bude letošní poslední akcí na zámku. Ve svátek 26. prosince
ožije Šluknovský zámek v duchu pohádkových postav. Schválně, jestli je
Vaše ratolesti poznají všechny. Čeká Vás pohádková prohlídka, která bude
v každou celou hodinu (15:00, 16:00, 17:00 a 18:00 hodin), kapacita jedné
prohlídky je 40 míst, proto si svá místa můžete rezervovat v Informačním
centru ve Šluknovském zámku. A pro ty, kdo už byli a líbilo se…nebojte se,
bude opět co nového objevovat.
Vstupné: dospělí 100 Kč a děti 50 Kč.
Až do soboty 22. prosince budou taktéž otevřeny všechny výstavy, které na
zámku máme. Miniatury v lahvích,
Fotografie Martina Voráčka nebo
Cesta kreativní duše Světlany Turkové.
Nejkrásnější období roku máme před
námi, pojďte si ho společně s námi
užít a nalaďte se na tu správnou pohodovou vánoční atmosféru. Užívejte si svých rodin, přátel a známých
a starosti nechte za hlavou. Vychutnávejte si každý okamžik vánočního
období a prožijte ve svém vnitřním
světě vděčnost. Vděčnost za každodenní maličké radosti. Nezapomínejte na ni a vracejte se k ní co nejčastěji.

Šluknovský
zámek (RIC)
č. tel. 412 332 711, +420 739 593 014,
e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
Provozní doba: 9:00 - 12:00 12:30 - 17:00 - denně vč. víkendů
Šluknovský zámek má svůj prohlídkový okruh,
v jehož rámci jsou pro návštěvníky otevřeny téměř všechny prostory zámku, včetně dobových místností s původními exponáty.
Prohlídky se konají po všechny dny v týdnu.
Dvoustranu za Šluknovský zámek připravila Mgr. Andrea Přidalová
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Kdo se bojí, nesmí do lesa!
Kdo se bojí, nesmí do lesa! To se nás ale vůbec netýká, protože my jsme
všichni odvážní, máme rádi přírodu a do lesa chodíme moc rádi. Tentokrát
jsme v lese posbírali spoustu klacků a klacíků, ze kterých jsme postavili
domečky lesním skřítkům. Rozlišíme listnaté a jehličnaté stromy, některé

stavili nám puštíka, káně, výra, raroha i poštolku. Všechny ptáky jsme si
mohli pohladit a káně jsme viděli dokonce i v letu...
Společně s rodiči jsme si užili dýňové odpoledne, na které jsme již tradičně
připravili soutěže a zakončili jsme je dlabáním dýní. Rodiče byli moc šikovní, nápadití, vydlabané dýně nám zdobily naše schodiště.

umíme i pojmenovat. Spolu se zajíčkem jsme uspávali ježka a další zvířátka, která celou zimu prospí. Cestou z lesa jsme na poli hledali myší díry
a krtince, o kterých jsme si povídali ve školce, kde jsme si mimo jiné stavěli
myší chodbičky, nebo jsme nosili zásoby ze stodoly do myších komůrek.
A abychom toho o lese věděli ještě víc, přišel mezi nás pan myslivec, který
nám moc hezky vyprávěl o životě v lese a ukázal nám spoustu lesních pokladů, mezi kterými byly různé parohy,vábničky na zvířata apod. Dalšími
návštěvníky z lesa u nás ve školce byli sokolníci se svým ptactvem. Před-

Chystali jsme se na společnou drakiádu, kterou jsme museli odložit na listopad, protože náš „dračí“ týden nám celý propršel. Dračí hrátky jsme tedy
přesunuli do školky, kde jsme rozmotávali dračí ocásky, poměřovali jsme
je, navazovali jsme drakům mašle apod. A teď už nás čeká zmíněná drakiáda a společné dýňování.

Text a foto: Hana Princová
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Na Halloweenském strašení se děti nebály

2. 11.
Hubertská
jízda
Foto: Renáta Parkmanová
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Jaký projekt z participativního rozpočtu by podpořily naše děti?
Adéla, 9. ročník
Stejně jako v loňském roce mají i v tom letošním občané města možnost po- naděje pro lepší dvůr u naší školy.
Milí spoluobčané,
dílet se na rozhodování, která z investičních akcí se v roce 2019 uskuteční.
Protože se jistě všichni shodneme na tom, že je třeba i naše nejmladší ge- jsem žákyně 9. ročníku Základní školy Šluknov a chci Vás přesvědčit o tom,
nerace vést k aktivní účasti na veřejném životě, zajímáme se na naší škole abyste napomohli zkrášlení našeho města. Moc mi na našem městě záleživě o všechny takovéto projekty. Loni jsme dětem vysvětlili, díky tomuto ží. Žiju tu celý svůj život a vidím, jak se vedení města snaží vyhovět všem
prospěšnému projektu, jak se mohou občané podílet na rozhodování o in- návrhům, stížnostem a prosbám nás Šluknováků. Nyní nám město umožňuje, díky návrhům v projektu participativního rozpočtu, naše město ještě
vestičních záměrech města.
Žáci jevili o projekt živý zájem, řada z nich se společně se svými rodiči ak- více vylepšit. Mezi možnými investicemi je návrh na úpravu Židovského
tivně podílela na hlasování, žáci devátých ročníků jako čerství občané na- vrchu. Židovský vrch je místo, kde jsem vyrůstala, a je to překrásné mísšeho města se dokonce sami s chutí pustili do hlasování. Trochu nás všech- to. Většina věcí tam ale už není jako dříve. Kdybyste podpořili tento návrh,
ny zklamalo, že projekt úpravy zahrady za městskou knihovnou nakonec možná by se z Židovského vrchu stalo opět nádherné místo, plné života,
takové, jak si ho pamatuji. Chtěla bych, aby jednou moje děti zažily takové
nevyhrál, ale rozhodně jsme neztratili zájem o dění ve městě.
A letos jsme uvítali, že se možnost rozhodování rozšířila už dokonce na nádherné dětství na tomto místě, jako jsem mohla zažít já. Eliška, 9. ročník
šest projektů. Opět jsme projekt zapojili do výuky, aby se žáci učili vztahu Dobrý den, občané Šluknova,
k městu, kde žijí, aby se pro ně stalo samozřejmostí podílet se na rozho- většina z Vás jistě zná dvůr naší základní školy a také určitě víte, že město pořádá anketu o tom, co bychom chtěli
dování, jakou cestou se bude naše
město ubírat. V hodinách jsme disv našem městě upravit. Chtěl bych
Žáci naší školy, naše šluknovské děti, by podpořili tři z navržených
Vás požádat, abyste hlasovali pro
kutovali o tom, který projekt by naši
projektů
úpravu dvora ZŠ. Udělali byste tím
žáci podpořili a proč. Při výuce koÚpravu školního dvora
radost nejen nám a učitelům, ale urmunikace se pak učili vyjádřit svou
Úpravu Židovského vrchu
čitě i budoucím generacím. Myslíme
podporu slovně.
Projekt vybudování dětského hřiště v Rožanech
Protože si myslím, že nejen rodisi, že je to jeden z nejlepších nápadů,
Pokud nejste rozhodnuti, pro který projekt byste měli hlasovat,
protože dvůr využívá velké množství
če a prarodiče, ale vůbec všechny
možná Vám hlasy Vašich/našich dětí napomohou. I jejich hlasy si
dětí. Ostatní nápady investic nejsou
dospělé občany našeho města jiszaslouží mít svou váhu.
špatné, ale tohle má nejširší využití.
tě bude zajímat, jaké projekty by
Matěj, 9. ročník
podpořilo naše „mládí“, naše budoucnost a proč, rozhodla jsem se Vám umožnit nahlédnout do některých Jsem žákyní ZŠ Šluknov a chtěla bych všechny poprosit o hlas pro projekt
prací a učinit si tak obrázek, co chybí našim dětem v tomto městě, co by vybudování dětského hřiště v Rožanech. Podpořte prosím stavbu tohoto
hřiště. Děti zde budou poznávat nové kamarády, vybijí zde na čerstvém
podpořily ony.
Konečně přiznejme si, že my dospělí často tak trochu upřednostňujeme ty vzduchu svou přebytečnou energii a nebudou vymýšlet různé nepravosti.
naše projekty, protože ty dětské hlasy nejsou tolik slyšet. Děti se ještě neu- Vaše děti, vnuci nebudou svůj čas trávit jen nad klávesnicí počítače, ale poTereza, 9. ročník
mí za své sny poprat, získat pro ně podporu. A právě tu možnost bych jim hybem na čerstvém vzduchu.
Píšu Vám tenhle vzkaz, protože mi záleží na našem městě, na naší škole.
chtěla dát tímto článkem.
Prosím, podpořte moje přání a hlasujte se mnou pro úpravu dvora ZŠ. Já
Zde jsou úryvky z prací našich „malých a mladých“ občanů:
Jsem žákyně ZŠ Šluknov. Viděli jste někdy náš dvůr? Není moc pěkný, letos vycházím, ale chtěla bych, aby i další generace měly ve škole hezčí
dost hrůza. Prosím, podpořte v hlasování úpravu školního dvora. Při re- prostředí. Děkuji, že o tom budete přemýšlet a třeba podpoříte správnou
Nikola, 9. ročník
konstrukci by se dvůr vydláždil, objevila by se tu zeleň. Bylo by to dobré, věc.
Na základě žákovských prací zpracovala Mgr. Alena Müllerová
pro nás všechny. Už to chce změnu. Děkuji za Váš čas a hlas. Každý hlas je

Žáci z 9. A se zapojili do zajímavého projektu
V letošním školním roce se naše
základní škola účastní projektu Příběhy našich sousedů, který finančně podpořil náš zřizovatel Město
Šluknov. Jedná se o vzdělávací
projekt pro žáky základních škol
či gymnázií, do kterého se zapojují
školy po celé České republice.
Žáci mají za úkol vyzpovídat pa-

mětníka, natočit jeho vzpomínky,
digitalizovat fotografie, které jim
případně poskytne, prozkoumat
archívy a nakonec vytvořit rozhlasovou reportáž.
V devátých ročnících, kde vyučuji dějepis, se nám podařilo v 9. A
sestavit tým, který měl chuť a také
dostatek odhodlání se do projektu

zapojit. Po několika přípravných
schůzkách jsme se jednu říjnovou
sobotu (20. 10. 2018) společně sešli ve škole s pamětnicí paní Krejčíkovou a ta se s námi ochotně podělila o své vzpomínky.
Atmosféra celého setkání byla
velmi příjemná a žáci se zde nenásilnou formou dozvěděli mnohé
z minulosti, o které se v letošním
roce učí. Paní Krejčíková, která se
do Šluknova přistěhovala po druhé
světové válce a svůj život prožila
v našem městě, jim přiblížila jak
poválečná léta, tak i život v pozdější
době. Žáci uslyšeli mnohé ze života
člověka, který prožil druhou polovinu 20. století, poznamenanou velkým počtem politických událostí,
v příhraničním městě.
Po nahrání rozhovoru čeká žáky
spolupráce s Českým rozhlasem
při vytváření rozhlasové reportáže,
která se objeví ve vysílání v příštím
roce. Práce na projektu vyvrcholí

v únoru na soutěžní prezentaci výstupů v Krásné Lípě, kde se náš tým
pokusí uspět se svou reportáží proti
ostatním školám z výběžku.
Chtěl bych tímto článkem poděkovat K. Pillerové, D. Martincové,
J. Kociánové. N. Čičákové a V. Krejčíkovi z 9. A, kteří se na naše schůzky svědomitě připravují a „obětují“
i svůj volný čas, aby projekt co nejzdárněji realizovali. Velký dík pak
samozřejmě patří paní Krejčíkové, která byla ochotna sdílet svoje
vzpomínky a přispět tak k zachování odkazu předchozích generací té
dnešní, nejmladší.
Mgr. Martin Vyšohlíd, garant projektu
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Stavební práce na ZŠ J. Vohradského

V současné době se dokončuje realizace změny způsobu vytápění naší
školy. Cílem je zejména úspora ná-

kladů, ale i lepší možnost regulace
vytápění. Tyto aktivity jsou součástí projektu našeho zřizovatele na
úsporu energií.
Na budově tzv „malé“ školy došlo
k modernizaci plynových kotlů a ke
změně topných větví. Nebude již
nutné např. kvůli vytápění družiny
topit v celé budově. Tato výměna
proběhla bez problémů a jen s menším zpožděním.
V hlavní budově byla vybudována
plynová kotelna. V průběhu listopadu dojde k jejímu zprovoznění. Zatím je škola stále vytápěna
z městské kotelny.
Problém nastal v budově jídelny.
Zde bylo zrušeno původní vytápění a při budování plynové přípojky
došlo k neplánovaným průtahům.
Naštěstí nám přálo počasí a začátek školního roku byl neobvykle
teplý. Když došlo k ochlazení, byly
v budově jídelny naistalovány přímotopy. Vytápěly kuchyň, jídelnu
a oddělení šk. družiny v přízemí.
Bohužel, tak jak klesala venkovní

teplota, tak již toto přitápění nebylo dostatečné. Proto od konce
října byla ranní družina provizorně
přestěhována do školního klubu
(v podkroví hlavní budovy) a odpolední družina do budovy v Žižkově
ulici. Zde budou využity k činnosti
družiny kmenové třídy, tělocvična
a další prostory.

Dále se mění způsob vytápění
v tělocvičně, topné panely budou
instalovány na stropě. V souvislosti s tím bude zrekonstruovaný
celý strop včetně osvětlení. Práce
na tělocvičně se výrazně zpozdily.
Důvodem byl požadavek statika
na vyztužení konstrukce stropu,
aby na ni mohly být zavěšeny topné
panely. Zajištění bezpečnosti uživatelů tělocvičny je však důležitější

než striktní dodržení termínů. Žáci
k výuce tělesné výchovy využívali
vzhledem k pěknému počasí zejména venkovní prostory. Ale v případě
ochlazení mají k výuce připravené
prostory v aule, jedné třídě a v tělocvičně na malé škole. Po dokončení
stavebních prací bude nutné ještě
tělocvičnu důkladně uklidit a zbavit
prachu, teprve poté ji bude možné
zprovoznit.
Všichni věříme, že stavební práce
budou dokončeny co nejdříve. Pracovníci školy i zástupci zřizovatele
poskytují stavební firmě maximální

součinnost tak, aby z naší strany
nedošlo k žádným průtahům. Doufáme, že nám nový způsob vytápění
zajistí tepelný komfort i předpokládanou úsporu finančních prostředků.
Informace o zahájení pronájmu tělocvičny budou uvedeny na webových stránkách školy v sekci Pro
veřejnost.
Děkuji všem žákům, jejich rodičům
i zájemcům o pronájem tělocvičny
za trpělivost.
Mgr. Renata Sochorová
ředitelka školy

Cestovatelské přednášky pokračují
Je to neuvěřitelné, ale naše besedy o cestování pro žáky i širokou veřejnost
již na ZŠ J. Vohradského pokračují čtvrtým rokem.
Za tu dobu se už na naší škole vystřídala řada cestovatelů šluknovských
i těch z blízkého okolí, aby se s námi podělili o své zážitky z výprav do všech
možných zemí a částí světa. Naše společná podvečerní posezení si už našla
řadu stálých příznivců, ale vždy se objevují i nové tváře, což nás organizátory vždy potěší.
Letošní rok jsme začali s vysoko nasazenou laťkou. Srí Lanka v podání
manželů Steklých znamenala poutavé dvouhodinové vyprávění, po kterém
se nám ani nechtělo odcházet. Ale máme se na co těšit, neboť už v listopadu
přivítáme manžele Strakovy, kteří nás s sebou „vezmou“ do Indie. Takže
pokud si chcete pošmourné a tmavé listopadové dny trochu projasnit, přijďte 28. listopadu do budovy naší základní školy. Začínáme v 17:00 hodin, vstup je volný a jako bonus můžete ochutnat čaj s vůní podzimu.
Těšíme se na Vás.
Za organizační tým Mgr. Alena Müllerová
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Přivítali jsme
Marečka Hrobára
Martínka Deňu
Mirečka Novotného
Martínka Fučíka

Srdečná blahopřání
70 let
pp. Miloslav Srb
Hana Trnková
75 let
pp. Antonín Kotrla
Josef Kerber
85 let
pan Ladislav Zajac
86 let
paní Jiřina Křemenáková
87 let
paní Hedvika Flodrmanová
88 let
paní Marie Kabrielová
90 let
paní Zuzana Grečmalová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, KULTURA

V zámku zazní housle, dudy, cimbál a zpěv
Zveme Vás na další koncert KPVH
ve Šluknově z. s. Bude jím už tak
trochu adventní koncert, který se
uskuteční VE STŘEDU 21. LISTOPADU 2018 v 19 hodin ve Šluknovském zámku.
V pořadu „ČESKÉ TÓNY aneb trio
CZECH TONES“ bude účinkovat
Pražské smyčcové duo – pan Miloš
Černý – housle, dudy a zpěv (absolvent Konzervatoře v Plzni ve hře na
housle a klavír, absolvent HAMU
– obor housle a sólový zpěv, stážista Institutu Gnessinych v Moskvě.
V současné době koncertuje, působí jako pedagog na DAMU a na
Mezinárodní konzervatoři), a paní
Eva Šašinková – kontrabas a zpěv
– ti u nás již vystoupili a pro velký
úspěch a zájem posluchačů jsme
je pozvali s jiným programem znovu. Jako host s nimi vystoupí pan

Michal Horsák – cimbál (Pochází
z Uherského Brodu, kde na místní
ZUŠ získal základy hry na cimbál, které později rozvíjel studiem
u paní prof. L. Dadákové. Jako hráč
na cimbál působil ve VUS Jánošík
Brno, Českém souboru písní a tanců
v Praze. Aktivně vystupuje s vlastní
cimbálovou muzikou, v projektu
Folklore Classic s houslistkou Markétou Janouškovou a Cimbálovou
muzikou Jiřího Janouška a jako host
se souborem Jaro z Prahy).
Velmi příjemný hlas pana Černého
a paní Šašinkové (absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského, absolventka HAMU v Praze obor kontrabas. Nositelka řady mezinárodních
ocenění, laureátka mezinárodní
kontrabasové soutěže v Parmě,
v Mittenwaldu a II. celosvětového
festivalu kontrabasistů v Avignonu,

Přání k narozeninám

Rozloučili jsme se s

Vzpomínky
Dne 29. října
2018 ulynulo 15
let, kdy nás opustila maminka, babička, prababička paní Vlasta
KALINOVÁ.
Nikdy nezapomeneme na toho,
koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho,
který nám moc schází.
Vzpomínky, blahopřání i poděkování jsou uveřejňovány
zdarma.

absolutní vítězka Mezinárodní soutěže v Debrecenu a v ČR. Je členkou
Českého komorního tria, Dua Bohemiabass s violoncellistou Petrem
Šporclem. Je autorkou odborných
hudebních publikací pro děti.)
a neobvyklé hudební nástroje nás
provedou vánočními zvyky, písněmi
a koledami českých a moravských

vesniček od Chodska až po Jižní Moravu.
Tento pořad bude ve Šluknově proveden hned dvakrát – od 13 hodin
pro studenty SLŠ a večer pro širokou veřejnost.
I když nejde o klasický komorní koncert, věřím, že Vás zaujme a svou
kvalitou nadchne.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám krásný zážitek a pohlazení
po duši.
Za výbor KPVH Božena Bortníková

Dne 27. listopadu osalví své
65. narozeniny
Béďa Boháček.
Hodně
zdraví,
lásky a spokojenosti přejí –
manželka Iva, synové Béďa a Jirka
s manželkami a vnoučata – Kubíček, Otíček, Matýsek a Jiříček.

paní Miladou Roháčkovou
panem Vilémem Kossem
panem Vladimírem Kuchařem
paní Růženou Grösserovou
paní Květoslavou Koubovou
paní Danuší Luftovou

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Do kostela na varhany a trubku
Srdečně Vás zveme na každoroční
varhanní koncert do šluknovského
kostela v sobotu 1. 12. od 19.00
hodin.
Uslyšíme skladby pro varhany
a trubku v podání varhanního mistra Viktora Darebného a na trubku
zahraje Vojtěch Hylský.

Přijďte „nasát“ nezapomenutelnou
atmosféru, která je možná pouze
v prostorách kostelů a zaposlouchat
se do nádherných tónů.
Vstupné je dobrovolné.
Renáta Parkmanová, Odbor kultury

Pozvánka
První prosincovou sobotu 1. 12.
2018 bude rumburské gymnázium
otevřeno pro návštěvníky a zájemce
o studium z řad veřejnosti. Na pravidelném Dni otevřených dveří pro ně
bude připraven zajímavý program
i možnost vyzkoušet si například některé přijímací testy nanečisto.

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
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dTest: Vysvětlíme Vám, Jak zdarma za kulturou?
jak je to s cenou plynu
Elektřina a plyn bývají vzhledem k podobnému způsobu využití často
označovány za sesterské komodity. Znamenají pro domácnosti především
zdroj tepla. Čím se však od sebe zásadně odlišují, je jejich původ – zatímco
elektřina se vyrábí, zemní plyn se těží. Projevuje se to na výši ceny pro konečné spotřebitele?
Plyn v domácnostech je možné podobně jako elektřinu využívat k vaření,
vytápění nebo ohřevu vody. „Rozhodnutí, který energetický pohon budete
k daným činnostem využívat, závisí pochopitelně na Vašich preferencích,
nicméně u plynu jste závislí na funkční plynové přípojce. Pokud tento předpoklad Vaše domácnost splňuje, odběru plynu po vyřízení vstupních administrativních záležitostí s dodavatelem již nic nebrání,“ vysvětluje Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
Každého zákazníka zajímá především to, jakou cenu si dodavatel za poskytnuté služby ve výsledku naúčtuje. Cena plynu je stejně jako cena elektřiny
složená z regulované a neregulované složky. Regulovanou část každoročně
vyhlašuje Energetický regulační úřad, část neregulovaná je v kompetenci
samotných dodavatelů. Jeden rozdíl mezi oběma zmíněnými komoditami
bychom však přece jen našli. Regulovaná složka ceny tvoří u plynu menší
(přibližně třetinovou) část celkové ceny za dodávky energií.
Rozdělením ceny na regulovanou a neregulovanou složku však proces cenotvorby nekončí. Obě části se totiž dále dělí na další položky, které můžete
většinou vidět i na svém vyúčtování. Co všechno je tedy zahrnuto v konečné ceně plynu?
• regulovaná složka - cena za přepravu plynu, cena za distribuci plynu (část
variabilní a fixní a cena za služby operátora trhu (poplatek pro operátora
trhu OTE)
• neregulovaná složka (struktura se může u jednotlivých dodavatelů odlišovat) - cena za komoditu a cena za obchod (náklady na obchodní činnost,
marže)
• daně - DPH, daň ze zemního plynu – není-li od ní osvobozen
V tržní ekonomice není úplně obvyklé, že by u nějakého zboží či služby byla
stanovena cena, za kterou by obchodníci měli daný artikl prodávat. Zemní
plyn je však natolik specifickou komoditou, že u něj dozorový orgán pravidelně stanovuje doporučenou cenu. Jedná se o takzvanou indikativní
cenu plynu. Co přesně se pod tímto označením ukrývá? Indikativní ceny
plynu značí výši neregulované části ceny za plyn, která je Energetickým
regulačním úřadem považována za přiměřenou. Ten vyhlašuje pro každé
čtvrtletí konkrétní číselné hodnoty, které mají sloužit dodavatelům jako
jakési vodítko, za jakou cenu by dodávky energií měli svým zákazníkům
poskytovat. Úřadem stanovené ceny však nejsou pro obchodníky závazné
– mají pouze doporučující charakter.
Indikativní ceny plynu jsou rozdělené podle charakteru odběru (na vaření,
ohřev vody a vytápění), nezahrnují DPH a je nutné k nim připočíst regulovanou složku ceny, jež je specifická pro dané distribuční území. Stanovené
ceny slouží nejen dodavatelům, ale také zákazníkům z řad domácností,
kteří si mohou jednoduše porovnat jejich výši s částkou účtovanou dodavatelem, a případně je následně použít jako argument pro získání výhodnější ceny.
Na závěr dTest přináší několik rad a tipů, jak snížit náklady za dodávky
energií. Obecně platí, že jednodušší přístup k nižším cenám mají noví zákazníci. Ti si nejen mohou zvolit, zda chtějí uzavřít smlouvu na dobu určitou, či neurčitou (a výměnou za závazek setrvání získat výhodnější cenu),
ale dodavatelé se jim v rámci získávání nových klientů snaží nabídnout příznivou cenu již téměř automaticky. „Často tak dochází k situaci, že nováčci
mívají výhodnější cenu než věrní zákazníci, kterým zůstávají ceny původní
z doby sjednání smlouvy. Stávajícím zákazníkům proto radíme, aby s dodavatelem vyjednávali o ceně a nevzdávali se,“ komentuje Lukáš Zelený a doplňuje: „Kromě předložení výhodnější nabídky od konkurence můžete operovat například s indikativními cenami nebo částkami určenými nováčkům.
Mnozí dodavatelé bývají však i přes veškeré snahy neoblomní a k obdržení
retenční nabídky Vás dovede až zaslaná výpověď smlouvy s dovětkem, že přecházíte ke konkurenci.“
Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Kristýna Kuncová, kuncova@dtest.cz

V městské knihovně probíhá dlouhodobá soutěž, při které se lze něco
dozvědět a ještě získat volný lístek
pro jednu osobu na jednu kulturní
akci dle vlastního výběru – v Domě
kultury nebo ve Šluknovském zámku. Volná vstupenka platí do konce roku 2018.
Každý měsíc je vyhlášena a zveřejněna na tabuli ve vstupní hale
městské knihovny a ve Šluknovských novinách otázka nebo úkol,
odpověď je třeba odevzdat ve vstupní hale MK do připravené krabice,
nebo zaslat mailem na adresu MK
- knihovna@mesto-sluknov.cz. Na
konci měsíce je vylosován výherce
volné vstupenky, jehož jméno je
oznámeno v ŠN a zveřejněno i na
nástěnce v hale knihovny.
Otázka na na listopad:
3. listopadu 1957 byla vypuštěna na
oběžnou dráhu Země z kosmodromu Bajkonur sovětská umělá družice Sputnik 2. Na palubě nesla psa,
prvního živého tvora na oběžné
dráze Země.
Rozhodnutí o stavbě družice Sputnik 2 bylo vydáno 11. října 1957,
krátce po úspěchu Sputniku 1. Byla
sestavena během necelých 4 týdnů. K jejímu sestavení bylo využito
maxima existujících komponent.
Za základ byl vzat vlastní Sputnik
1. Hmotnost družice byla 508,3
kg. Hermetizovaná kabina zajišťovala životní funkce psa po dobu až
7 dnů. Pes byl uchycen v postroji,
který ho fixoval v kabině a umožňoval mu vstát a lehnout si, ale už
ne otáčení se v kabině. Strava byla
pravidelně podávána formou gelu

obsahujícího dostatek živin a vody.
Celkem byly na palubě 3 litry tohoto gelu. Výkaly byly shromažďovány ve sběrném vaku. Na tělo psa
byla připevněna fyziologická čidla
umožňující snímání elektrokardiogramu a tepu, dechové frekvence,
pohybu a krevního tlaku. Tyto údaje byly předávány pomocí vysílače
zpět na Zemi.
Původně bylo plánováno, že pes
bude žít na oběžné dráze 7-10 dnů
a potom bude bezbolestně usmrcen
ukončením dodávky kyslíku. S jeho
návratem se nepočítalo - technika
té doby ještě návrat z oběžné dráhy
neumožňovala. Kvůli poruše stabilizátoru teploty ovšem teplota v kabině vystoupala k 40 °C. Pes tak na
následky vzniklého stresu a přehřátí
zemřel už po přibližně 5-7 hodinách letu. Podle dřívějších zpráv
a různých pověstí žil několik dnů
a zahynul na nedostatek vzduchu,
nebo byl otráven. To, že k jeho smrti došlo jen několik hodin po startu,
zveřejnil Dmitrij Malašenkov, jeden
z vědců přítomných programu, až
v říjnu roku 2002. I přesto znamenala data z letu první důležité informace o reakcích živého organismu na
kosmický let. Dráha družice se postupně snižovala a po 2570 obězích
Země 14. dubna 1958 vstoupila do
hustých vrstev atmosféry, ve kterých
shořela. Znáte jméno tohoto prvního kosmonauta - psího hrdiny?
Správná odpověď na otázku z října
zněla: Václav Havel
Ze správných odpovědí byla vylosována ta od od p. Richarda
Wiesnera ze Šluknova.
(šti)

Knihovna má nový provozní řád
a novou otevírací dobu
Vzhledem ke skutečnosti, že tři čtvrtiny našich návštěvníků jsou v důchodovém věku a další nejpočetnější skupina čtenářů jsou mládež a studenti,
největší nápor v knihovně je podle statistik automatizovaného výpůjčního
systému dopoledne a v době od 13. do 15. hodiny. Proto jsme s platností od
1. října tohoto roku upravili provozní dobu knihovny takto:

pondělí
úterý		
středa		
čtvrtek
pátek		

8.00 - 12.00 12.30 - 16.30 h
8.00 - 12.00 12.30 - 15.30 h
8.00 - 12.00 12.30 - 16.30 h
8.00 - 12.00 12.30 - 15.30 h
8.00 - 12.00 h

Doufáme, že převážná část našich návštěvníků bude spokojena, což je také
hlavní cíl naší práce.
Nový provozní řád je také umístěn na webu města www.mesto-sluknov.cz.
Daniela Štindlová, knihovnice
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Už víte, kolik bylo v kulturáku čertů?
Milí návštěvníci loutkového divadla a drazí čtenáři,
zahájili jsme novou pohádkovou sezónu 2018/2019, a to hned krásnou
pekelnou pohádkou O Pucifousovi. Také mladí herci z DDS Kvítko se statečně vypořádali s těžkou úlohou nové pohádky, kterou se Klárka s Víťou
dokázali naučit během pouhých 4 dnů. Kašpárek s Honzou divákům představili své obrázky, dávali hádanky a ke každému obrázku zazpívali písničku či přednesli básničku. Zvládli to opravdu bravurně.

100 let republiky, 130 let v pohybu je slogan KČT pro rok 2018.
Po celé republice probíhají zajímavé celostátní i regionální akce:
Klub českých turistů Šluknov zve
k setkání až na nejsevernější hranici
v obci LOBENDAVA u příležitosti 100 let trvání republiky a 130 let
pohybu s KČT.
10. listopadu 2018 mezi 12. a 14.
hodinou
Trasy:
1. Pěší z obce Lobendava od zastávky autobusu až k novému hraničnímu sloupu s Německem a po
hranici (po žluté) do cíle na Nordkapu - 6 km.
2. Autem přes Lobendavu do obce
Severní a dále ke hranici. Pokračovat pěšky po hranici (žlutá) na
Nordkap - 3 km.
3. Autem přes Rožany, Sohland,
Steinigtwolmsdorf.
Zaparkovat
u Waldhausu (2. parkoviště) a 300
metrů pěšky lesem na Nordkap po
dřevěných německých značkách.
Na setkání se těší
Miloš Toman (702 052 606),
krajánek Asociace TOM ČR.

17. listopadu 2018 se koná poslední celostátní akce a to v Semilech
- ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM.
KČT Šluknov vypraví pro zvídavé
turisty, pro rodiny s dětmi i seniory
autobusový zájezd.
Autobus vyjede v 7.00 hod. z Varnsdorfu přes Šluknov a Rumburk.
Informace podá a přihlášky sbírá
Helena Landová.
9. prosince 2018 se v nejsevernějším městě naší republiky rozloučíme s turistickou sezonou a objedeme naše SEVERNÍ KRÁLOVSTVÍ.
Poklady čekají na Vás!
Informace podá
Helena Landová, 731 054 028.

Všechny kroužky jsou již dnes v plném proudu. Kdyby se ale našel někdo
odvážný s trochou času, tak Dětský divadelní soubor Kvítko stále hledá
nové šikovné posily. Každou pohádkovou neděli vystupují děti z Kvítka
před loutkovou pohádkou. Pohádky volíme mimo jiné také dle počtu dětí,
kterých nyní není mnoho a pro zajímavější pohádky to, bohužel, nestačí.

Přijďte se podívat na naši zkoušku či na představení! Uvidíte, jak
zkouška probíhá, jak některé děti
zlepšují své čtení i svou paměť při
učení textů. Zkoušky Kvítka se
konají vždy ve čtvrtek od 15:30 do
+/- 16:30 hodin v Domu kultury
ve Šluknově. Pokud by Vás cokoli
zajímalo nebo byste potřebovali
více informací, stačí napsat email
na: franka2@seznam.cz případně
zavolat: 605 348 779 a jistě se nějak
domluvíme. Jsme tu pro Vás i na
facebookových stránkách: https://
www.facebook.com/LoutkovySouborRolnicka/.
Na naše další listopadové představení mají děti za úkol přinést namalované čerty z pekla. Pamatujete si,
kolik jich bylo? Zkusíme je spočítat:
Pucifous, Krucifous, Bezejmený,
Chrastítko a hlavní vládce pekel Lucifer. Prosincové představení bude
již tradičně plné dárečků a ručně
malovaných a s láskou pečených
perníčků, proto jsme navíc připravili k tomuto článku také křížovku
pro děti. A když ji přinesete vyplněnou na prosincové představení,
budete se moci těšit na zaslouženou
odměnu (ať už v podobě volňásku,
sladkosti či soukromé prohlídky
zákulisí). Nápovědu ke správnému
vyluštění křížovky najdete také na
našem facebooku či v předchozím
vydání ŠN.
Ráda bych v poslední větě před
tím, než se pustíte do křížovky, také
apelovala na dospělé návštěvníky.
Prosím maminky, tatínky a další
hlídací příbuzné, aby při představení dávali pozor na své ratolesti.
Myslete na to, aby se děti naučily
chovat jako v divadle a v případě,
že se Vaše dítě plazí, kam nemá, či
je neúměrně hlasité, prosím, zasáhněte sami.
Přejeme mnoho zábavy při luštění
křížovky a těšíme se na Vaši další
návštěvu divadla.
Za LS Rolnička a DDS Kvítko
Ing. Karolína Fráňová
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Na olympiádě jsme získali čtvrté místo
V září jsme u nás v Domově pro seniory pořádali 14. sportovní olympiádu. Celkem si přijelo zasoutěžit 10 družstev: DD Libochovice, CSS Děčín,
DZR Krásná Lípa, DD Filipov, DOZP Brtníky, Domov Severka Jiříkov,
Domovy bez hranic Rumburk. Za náš tým soutěžila p. Skalová, p. Havlová, p. Volfová a p. Sárközi. Olympiádu zahájila p. starostka Mgr. Eva Džumanová, p. ředitelka Mgr. Dagmar Hluchá a sociální pracovnice Ing. Iveta
Krejčíková. Po slavnostním zapálení olympijského ohně se soutěžící pustili do sportovního klání v 10-ti disciplínách, které byly rozmístěny po celém
areálu domova. Všichni zúčastnění svými skvělými sportovními výkony
potvrdili, že jim ani vyšší věk nebrání žít aktivně a s humorem.
A jak to celé dopadlo? Na prvním místě se umístilo družstvo DD Libochovice, na druhém místě DD Filipov a na třetím DZR Krásná Lípa. Naši senioři se umístili hned na čtvrtém místě.
Cenu nejúspěšnějšího sportovce získal náš p. Sárközi. Tímto celému našemu týmu gratulujeme za skvělé výkony. Vyšlo nám krásné počasí, a tak

se olympiáda velmi vydařila a všem
se u nás líbilo. Sportovní klání jsme
zakončili výborným obědem, vyhlášením výsledků a předáním cen. Po
vyhlášení se konala hudební zábava
s doprovodem p. Porty.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem zaměstnancům, kteří se
podíleli svou dobrovolnou účastí
na organizaci celého dne. Také moc
děkujeme kuchyni za výborný oběd
a bohaté občerstvení.
A dále mockrát děkujeme všem
sponzorům, díky kterým jsme měli
pro všechny krásné ceny: Velmar s.
r. o. Ústní nad Labem, Varnsdorfské uzeniny s. r. o., Alimpex Food a. s.
Praha, Benzina Houdek, TOP drogerie, Haback, Lékárna Na náměstí,
Infocentrum, cukrárna Dlask, cukrárna Venezia, železářství Šroubek,
Trafika, zlatnictví Gall, tiskárna Gall, Česká spořitelna, Chodská pekárna Šedivý, Obchodní dům Beránek, Moneta, květinářství Vyšohlíd,
PC obchod náměstí, PC obchod pěší zóna, MSM Atends, Papírnictví
a zastavárna, Seni.
Aktivizační pracovnice Kateřina Matulová

V Rumburku byl otevřen první bezobalový obchod
Obchod nazvaný „Násypka“ naleznete na Třídě 9. května 1156/47 v Rumburku. Vznikl z nápadu dvou kamarádek, kterým vadilo zbytečné plýtvání
plastem. Poprvé se dveře obchodu otevřely 29. října. Jedná se o první bezobalový obchod v Rumburku a ve Šluknovském výběžku vůbec. Bezobalový
obchod je zajímavý nejen z ekologického hlediska, ale i z toho ekonomického, nemusíte totiž platit za obal. V takovém obchodě buď nakupujete do
látkových sáčků, nebo do vlastních dóz. V Násypce máte možnost výběru

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
√ rychle
√ levně
Tel.: +420 608 330 383 √ spolehlivě
barak-martin@seznam.cz
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

ze širokého sortimentu zboží jako například z koření, sypaných čajů, kávy,
müsli, luštěnin, různých druhů mouky a mléčných výrobků. Dále nabízí
i stáčenou kosmetiku nebo ekologické pomůcky do domácnosti, jako jsou
organické vatové tyčinky, čistící ubrousky nebo látkové pleny. Nejen že zde
nakoupíte bez zbytečného obalu, ale budete mít také jistotu, že si odnášíte
zboží od regionálních výrobců. „Kromě prodeje se budeme také snažit šířit
osvětu o tom, co všechno plasty způsobují a jaká to nese rizika,“ říká majitelka obchodu Kristýna Klásková.
Čerpáno: výběžek.eu
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Děláme dětem radost
Na začátku ještě zmíníme naší poslední akci ke konci roku 2017, a tou byla
již tradiční Mikulášská nadílka. Přes dvěstě dětí si užilo hrátky s čerty. Mikuláš si poslechl básničky, říkanky a písničky. Andělé dětem pak za odměnu předali balíčky se sladkostmi.
Ani v roce 2018 spolek Radost dětem nezahálel a připravil pro děti hned
několik akcí. Jako již tradičně se 30. dubna u restaurace Bohemia pálily
čarodějnice. Pro děti byl připraven bohatý program v podobě soutěží, za
které dostávaly sladké odměny. Proběhla i soutěž o nejhezčí masku. Porota
to neměla vůbec jednoduché. Všechny masky byly úžasné a káždá z nich
byla odměněna dortem. Rodičům patří dík za skvělou přípravu. Večer vyvrcholil zapálením vatry a opékáním buřtíků.
Spolek se mimochodem také podílel na velké akci pro děti tzv.Hry bez hranic v Království, která byla zveřejněná v červnovém Šluknováčku.
Závěr prázdnin (24. 8. - 26. 8.) byl ve znamení celovíkendové přespávandy
pro děti v Novém Hraběcí. V pátek jsme postavili stany, zahráli si různé
hry a poseděli u ohýnku. V závěru večera proběhla i stezka odvahy. V sobotu ráno jsme vlakem odcestovali na celodenní výlet směr Jedlová. Všichni
jsme výšlap na vrchol zdárně zvládli a odměnou nám byl skvělý obídek.
Po načerpání energie jsme se ještě vydali na rozhlednu odkud byl krásný
výhled a poté vláčkem odjeli zase směr tábor. V neděli závěrem proběhla
stopovaná v jejímž cíli na děti čekal sladký poklad.

Dne 8. 9. 2018 pořádal spolek pohádkový les u rybníka Pazderák. Děti zde
viděly nespočet pohádkových bytostí a na každém stanovišti plnily úkoly,
za které dostávaly odměny a razítka do svých kartiček. V cíli čekalo bohaté
občerstvení a k poslechu zde zněly písničky z pohádek. Účast každým rokem stoupá a za to jsme moc rádi. Hnacím motorem pro naše akce je dětský úsměv, protože ten je k nezaplacení. Velké díky patří našim sponzorům
a také všem členům našeho spolku, bez kterých by to prostě nešlo!
Sponzoři: Technické služby města Šluknov, Topos, KPZ, Travel Free, Transenergy, Nabo, Rybářský spolek Šluknov, Restaurace Starý mlýn, Jan Pecka, Petr Barcal, Pítrs, Martin Novák, Míra Bílek, Marcela Honsů, Lesnická
škola 3.SO v čele s učitelkou Markétou Fořtovou a ředitelem školy Rudou
Sochorem, návštěvníci srpnové akce „Gril Fest“. Všem patří obrovský dík.
Veškeré fotografie z našich akcí naleznete na: https://radostdetemsluknov.
rajce.idnes.cz/.
Text: Pavla Hemerková, foto: Dušan Blanár

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všech barev a slepičky
Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 159 - 205 Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 18. 11. 2018
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin
……………..............................…………………
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

PNEUSERVIS + SERVIS OTEVŘEN OD 17. 9. 2018
BÝVALÝ AREÁL CEPOL
TELEFONY: 775 029 830, 608 774 007
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Naši fotbalisté pokračují v dobrých výsledcích
V předchozím čísle jsme psali o dobrém začátku našich fotbalistů v 1. B třídě. Dobré výsledky pokračují, v každém zápase získávají body, byť třikrát za
sebou remizovali – nejprve v Chabařovicích 1:1 (pokutové kopy 4:2), doma
s Mezibořím (PK 6:5) a v Březinách 3:3 (PK 2:4). Po remízách ale přišlo
zaslouženě vysoké vítězství doma s Chlumcem s výsledkem 7:1. První půle
tomu sice nenasvědčovala a skončila 2:1, ale po výborné hře ve druhém
poločase byl výsledek jednoznačný. Naši byli lepší především kombinačně a hlavně byli mnohem
rychlejší, než jejich soupeři. O branky se rozdělili Emil Mikula (3), Jiří
Mládek (2), Jakub Švec
a Láďa Čurgali ml. (po
jedné). 170 diváků bylo
v krásném podzimním
odpoledni velice spokojeno a hráči jim za podporu
mohli na závěr poděkovat.
Utkání s Chlumcem mají
jednu zajímavost. V posledních dvou ročnících,
kdy se mužstva spolu
utkávají, pouze jedno
skončilo remízou 1:1,
v ostatních vítězové nastříleli soupeři vždy pět
branek – naši vyhráli 5:0
a 5:0, Chlumec jednou 5:1.
Dospělí tedy bojují dobře,

za zmínku ale stojí výsledky i našich nejmenších fotbalistů, družstva mladší
přípravky. Ta je ve své skupině okresního přeboru na prvním místě tabulky,
když získala 62 bodů za 19 vítězství a jen pět porážek se skórem 84:21, přičemž druhé Mikulášovice jsou zpět o 8 bodů a daleko za nimi jsou přípravky
Varnsdorfu a Rumburku. K úspěchu gratulujeme a chlapcům moc děkujeme.
Text: Milan Kořínek
Foto: Petr Tichý

Název: Šluknovské noviny - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně. Vydává pro město Šluknov: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov,
IČ 00261688 v nákladu 1100 ks, e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci. Šéfredaktor a inzerce: Jitka Schneiderová, grafika: Renáta Parkmanová. Redakční rada: David Hlinka, Ing. Milan Kořínek, Mgr. Alena Müllerová, Emília Procházková. Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MK ČR pod r. č. E 12233.
Tisk: SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk. Názory redakce se nemusejí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.
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Zednické práce

- 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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Brousím nože, nůžky, řetězy a kotouče (pily) ve Varnsdorfu. Více info na tel. č. 736 649 040.
 PRÁCE v Německu: Česko-německá personální agentura nabízí volná pracovní místa v SRN, především pro alespoň částečně hovořící. Zajišťujeme však zároveň velmi efektivní a účinnou jazykovou průpravu pro rychlé zvládnutí základní konverzační němčiny - jednoduše a levně (v případě
umístění refundace platby za kurz). Situace na německém trhu práce nikdy nebyla pro Čechy lepší. vermittlungsagentur.nicke@seznam.cz /+420 774
530 676 /+49 1520 1048 472
 Nabízím k odkoupení svou polovinu nemovitosti ve Šluknově Císařský za cenu 500 000 Kč v klidné oblasti. Nemovitost je zděná, má 3 podlaží,
půdu, sklep, zahradu. Nemovitost má hodnotu 2 000 000 Kč. Informace na tel.čísle 778 012 028.
 Nabízím k pronajmutí byt 4+1 v rodinném domě se zahradou s možností parkování. Cena za pronajmutí i se službami 9 000 Kč. Pouze spolehlivým lidem. Informace na tel.čísle 778 012 028.

