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Slavnostní rozsvícení městského vánočního stromu a světelné výzdoby 30. 11. doprovázel na náměstí Míru bohatý kulturní program. Na snímFoto: Renáta Parkmanová
ku nejmladší účinkující - děti z MŠ.

Šluknov má své nové představitele,
starostka v čele města již potřetí
Nově zvolení členové Zastupitelstva města Šluknov na svém prvním
ustavujícím zasedání, konaném 20.
listopadu 2018 ve Šluknovském
zámku zvolili ze svých řad starostu
a místostarostu města, členy rady
města i předsedy a členy finančního
a kontrolního výboru zastupitelstva.
Starostkou města Šluknov byla
opětovně zvolena paní Mgr. Eva

Džumanová (STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ), která získala ve
volbách nejvyšší počet hlasů, a to
všemi 15 hlasy přítomných zastupitelů. Eva Džumanová tak bude stát
v čele našeho města již třetí volební
období.
Místostarostou města byl zvolen Ing. Marek Kopecký (Hasiči)
a dalšími členy rady města pak
byli zvoleni Ing. Tomáš Kolonečný

Zámecký park – druhá etapa prořezu problematických dřevin
Na základě pasportu vypracovaného odbornou firmou
a soudním znalcem došlo v roce 2015 k vyznačení problematických dřevin rostoucích v Zámeckém parku. Již
v první polovině roku 2018 došlo k vykácení prvních
nebezpečných stromů. Za tyto stromy byla následně
provedena náhradní výsadba. Došlo k vysazení stejného druhu dřevin na téměř stejné místo.
V druhé polovině roku 2018 bude provedeno pokácení
dalších 7 exemplářů stromů jejichž zdravotní stav je ha-

varijní a hrozí jejich pád. Také v tomto případě bude na
jaře roku 2019 provedena náhradní výsadba.
Věříme, že tento zásah občané pochopí. Jedná se o zajištění bezpečnosti nejen dospělých, ale především dětí,
které si v parku často hrají
S pasportem nejen stromů, ale i dalších agend, např.
ostatní zeleně, mobiliáře apod. se můžete seznámit na
geoportálu města Šluknova: https://sluknov.obce.gepro.cz/#/
Božena Naňáková

(STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ),
Petr Kocián, DiS. (STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ) a Jiří Beneš (Unie
pro sport a zdraví).
Zastupitelstvo města dále ustavilo
své výbory a zvolilo jejich předsedy
a členy. Předsedou finančního výboru se stal Ing. Milan Kořínek a předsedou kontrolního výboru opětovně
p. Zdeněk Kirchner.
Nově zvolenému vedení města i zastupitelstvu města přejeme hodně
energie v této nelehké práci.
Ing. Bc. Ivana Lukešová

Příjemné prožití
vánočních svátků,
plných pohody, štěstí,
lásky a radosti v kruhu
nejbližších Vám přejí
pracovníci redakce ŠN.
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Městský úřad bude
na Silvestra uzavřen
Tajemnice městského úřadu informuje veřejnost, že z důvodu nařízené
celoúřadové dovolené bude Městský
úřad Šluknov na Silvestra v pondělí
31. 12. 2018 uzavřen. Občané mají
možnost vyřídit si své záležitosti kdykoli v pracovní dny, a to i mimo úřední dny. Velmi děkujeme za pochopení.
Ing. Bc. Ivana Lukešová

Den otevřených
dveří na radnici
Vážení čtenáři,
srdečně vás zveme ve středu
16. ledna 2019 v době od 8:00
do 11:00 a od 13:00 do 19:00
hodin na den otevřených dveří
v nově zrekonstruované šluknovské radnici. Budou pro Vás
otevřeny všechny prostory zrekonstruované radnice vč. výstavy
fotografií z doby rekonstrukce
a každých 30 minut budou probíhat komentované prohlídky.
Těšíme se na Vás.
Zároveň se omlouváme, že z důvodu zpoždění dodávky vybavení
radnice, která bude realizována
až před Vánoci, jsme den otevřených dveří posunuli až po Novém
roce.
Ing. Bc. Ivana Lukešová

Pozvánka
Zveme Vás na 1. část nového cyklu
diskusních kulatých stolů na téma
problematika životního prostředí
v našem regionu. Kulatý stůl se
uskuteční ve čtvrtek 13. prosince
2018 od 14 hodin v zasedací místnosti MAS Český sever, Národní
486, Varnsdorf.
Dana Dudková, MAS Český sever
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Tajemnice Městského úřadu Šluknov vyhlašuje
výzvu k přihlášení uchazečů o pracovní místo
terénního pracovníka Městského úřadu Šluknov na poloviční úvazek,
předpokládaný nástup od 1. 1. 2019
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
dosažení věku 18 let,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
Požadavky:
kvalifikační předpoklady: středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
schopnost pracovat v týmu
znalost práce na PC
praxe v oboru sociální práce, místní znalost a kurz pro pracovníky v sociál-

ních službách – výhodou
Platová třída odpovídající druhu práce:
6. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce,
nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných
službách a správě a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě zařazení do platového stupně dle
započitatelné praxe.
V případě zájmu kontaktujte tajemnici Městského úřadu Šluknov Ing. Bc. Ivanu Lukešovou ke sjednání osobní schůzky, a to buď telefonicky na tel. 731 411
509 nebo na e-mailu: lukesova@mesto-sluknov.cz, nejpozději 17. 12. 2018.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit kdykoliv v jejím průběhu,
případně nevybrat žádného uchazeče.
Ve Šluknově dne 27. 11. 2018
Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r.
tajemnice MěÚ Šluknov

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.

Svoz tříděného odpadu
Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 7. ledna 2019. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem
a PET lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony a nově také zelené pytle s drobnými kovy, např. plechovkami od potravin, od krmení
pro domácí zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte na obvyklou trasu den předem, tj. v neděli 6. ledna.
Mapa svozové trasy je k nahlédnutí na webu města – vše o odpadech.
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené pytle s jiným odpadem nebudou sváženy. Pytle na tříděný odpad obdržíte na MěÚ
ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí anebo v Technických
službách Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov.
Svozový kalendář pro rok 2019 je volně k vyzvednutí v pokladně,
sekretariátu a odboru rozvoje ŽP MěÚ ve Šluknově a také v Technických službách Městského úřadu ve Šluknově.
Božena Naňáková
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Vážení a milí spoluobčané,
v prosinci vychází poslední číslo Šluknovských novin v roce 2018. Tak
rychle tento rok utekl. Předešlé dva měsíce byly plné velmi důležitých
událostí. V říjnu proběhly komunální volby, v listopadu ustavující zastupitelstvo, kde bylo zvoleno vedení města. Tentokrát to bylo se zpožděním
z důvodu podané stížnosti na neplatnost voleb. Zásadní bylo, že Krajský
soud v Ústí n. Labem podanou stížnost zamítnul a ustavující zastupitelstvo
proběhlo dne 20. listopadu 2018. Velmi si vážím důvěry, kterou jsem od
občanů ve volbách i od zastupitelů dostala a obhájila jsem post starostky
města potřetí. Dovolím si ve svém příspěvku zveřejnit projev, který jsem
přednesla před volbou starosty.
Vážené zastupitelky, zastupitelé, vážení pracovníci městského úřadu, vážení
hosté, dámy a pánové,
dovolte mi, abych v první řadě poděkovala občanům města Šluknov, kteří
přišli v říjnu k volebním urnám, a tím dali najevo, že jim osud našeho města
není lhostejný. Pro mne je pochopitelně velmi potěšující, že hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ se stalo, již podruhé, vítězem komunálních voleb. Díky
volebnímu výsledku jsme posílili o jeden mandát v zastupitelstvu na celkový
počet sedm. Velmi si vážíme tak významného projevu důvěry ze strany občanů, který je pro nás všechny zavazující. A v žádném případě nechceme naše
voliče zklamat, právě naopak. Poctivou a smysluplnou prací chceme voličům
dokázat, že jejich rozhodnutí bylo správné.
Stejně jako před čtyřmi, a dříve před osmi lety, tak i dnes je mi ctí přijmout kandidaturu na funkci starostky města Šluknov. S osmi lety zkušeností v této funkci
si plně uvědomuji, co mne čeká, a co tato náročná a zodpovědná práce obnáší.
Předešlé čtyři roky byly pro zastupitelstvo náročné a mohu konstatovat, že
je za námi vidět spousta práce. Dovolím si zde zmínit dvě největší investiční
akce z předešlých čtyř let – rekonstrukci náměstí a kompletní rekonstrukci
budovy radnice. Obě akce byly náročné organizačně, finančně a svým způsobem se na delší čas dotkly všech občanů. Nyní zrekonstruované náměstí
i budova radnice opět slouží nám všem a tyto akce významně zlepšily celkový
vzhled centra našeho města.
Musím ale konstatovat, že vše, co se ve Šluknově povedlo a bylo úspěšné, je
tvrdě zasloužené a provázené lidskou závistí a nepřejícností některých našich spoluobčanů. Zastupitelé i úředníci mají za sebou zkušenosti s trestními
oznámeními, kontrolami na udání, nepodloženými obviněními, pomluvami.
Bohužel lidské vlastnosti, tolik typické pro český národ, jakými jsou závist,
zloba a stěžování si na všechno možné i nemožné, se plně a dlouhodobě projevují i zde ve Šluknově. Je třeba zde veřejně zmínit skutečnost, že i přes veškerá
nařčení, obvinění a udání jsme jako zastupitelé i úředníci městského úřadu
vyšli vždy s čistým štítem a nikdo z nás nebyl obviněn ze strany Policie ČR
a orgánů činných v trestním řízení. Současně bych ráda vyzvala zastupitele
i kolegy z úřadu, aby se nenechali ve své práci otrávit lidmi, kteří by si měli
zamést především před vlastním prahem.

STRANA 3

V souvislosti s tímto si dovolím jen
malé doporučení novým členům
zastupitelstva – pokud budete pracovat poctivě, v pravdě a s čistým
svědomím, nemáte se čeho obávat.
Stejně tak nemám strach ani já.
A co je naším cílem v dalším volebním období? Cílem je pokračovat
v započaté práci pro město tak, aby
práce byla ve městě vidět, a aby občané viděli posun dopředu. Jsem
zastánkyní týmové práce a spolupráce všech zastupitelů a pracovníků městského úřadu po celou dobu
volebního období. To je totiž základ úspěchu a bez toho bychom se daleko
nedostali. S oblibou a pravdivě říkám, že v našem městě je práce na dalších
20 -30 let, a mnoho z této práce bude čekat na budoucí zastupitelstva, která po nás přijdou. My se ovšem budeme snažit v následujících čtyřech letech
smysluplně investovat do další postupné obnovy města, které máme rádi a je
naším domovem.
Vážení a milí přítomní,
dovolte mi, abych Vám všem poděkovala, že jste přišli na ustavující zastupitelstvo. Ještě jednou velmi děkuji za důvěru, které se mi dostalo. Velmi si
toho vážím a jsem si vědoma zodpovědnosti, kterou na sebe beru. Byla jsem,
jsem, a pokud budu znovuzvolena, budu nadále starostkou pro všechny občany Šluknova. A jak mnozí z Vás jistě vědí, dveře do mé kanceláře budou pro
Vás vždy otevřené.
Vánoční přání
Všichni právě prožíváme krásný adventní čas. Čas, kdy se každý po svém
na svátky připravuje. Domovy jsou provoněné cukrovím, vanilkou a skořicí, hospodyňky uklízí, aby na svátky bylo vše nachystané a čisté. Za okny
svítí světýlka a ve městě vánoční výzdoba. Děti jsou nedočkavé a v očekávání, zda jim Ježíšek nadělí dárky, o které si napsaly. V tomto čase, kdy se
rok chýlí ke svému konci, také mnozí z nás bilancují. Co se nám podařilo,
co jsme naopak nestihli, kdo z rodiny a známých nás opustil, kolik dětí se
narodilo.
Přeji Vám všem krásné, pohodové a kouzelné vánoční svátky, ať je všichni
prožijete se svými nejbližšími. Dětem přeji, aby pod stromečkem našly dárky, po kterých touží, a aby si zimní prázdniny užily nejlépe na sněhu, pokud
ovšem nějaký napadne. Do nového roku 2019 přeji všem zejména pevné
zdraví, štěstí, spokojenost a lásku. A mým osobním přáním je, abychom si
vážili a pěstovali si dobré a slušné mezilidské vztahy, jak v rodinách, tak mezi
sebou. To je podstatou naší spokojenosti jak doma, tak i v našem městě.
Eva Džumanová

Severočeská vodárenská společnost zahajuje další opravy
Ve Šluknově dojde k odstranění kanalizačních výustí, prostřednictvím
kterých odcházejí odpadní vody bez
čištění do Stříbrného potoka a do
Šluknovského potoka, součástí
stavby je zároveň rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Husova,
Fibichova a Na Příkopech.
V ulici Fibichova se v úseku mezi
ulicemi Husova a Na Příkopě nachází vodovodní řad z litiny DN
80 mm. Řad byl uveden do provozu
v roce 1892 a vzhledem k jeho stáří
je již dožilý, poruchový, inkrustace
představuje 40 %.
Co se odkanalizování uvedené lokality týče, stávající kanalizace zakončená kanalizační výustí DC 113
odvádí odpadní vody z části ulice
Fibichova. Kanalizace je tvořena
z betonových trub o rozměru DN
300 až DN 600. Do kanalizace jsou

napojeny odpadní vody od celkem
9 objektů. Kanalizační výusť DC
113 je zaústěna do Stříbrného potoka u čp. 96, a odpadní voda tak
odchází bez přečištění přímo do vodoteče. Dalším řešeným úsekem je
stávající kanalizace zakončená výustí DC 115, která odvádí odpadní
vody z části ulice Fibichova a části
ulice Císařská. Kanalizace je tvořena také z betonových trub, o rozměru DN 300 až DN 500, a odvádí
odpadní vodu celkem ze 6 objektů.
Kanalizační výusť DC 115 je zakončena do Šluknovského potoka v ulici Císařská u čp. 299. I tato odpadní
voda je tak odváděna bez přečištění
do místní vodoteče. Celkem je tak
nutné zajistit likvidaci cca 4,1 m3/
den odpadní vody z uvedené lokality napojením na stávající kanalizaci
zakončenou na ČOV Šluknov.

S uvedenou stavbou dále souvisí rekonstrukce kanalizace v ulici Fibichova. Kanalizační řad byl uveden
do provozu v roce 1973, je ve špatném technickém stavu. Kamerová
prohlídka prokázala podélné trhliny, díry v profilu, vznikající kaverny, a natékání balastních vod.
V rámci stavby tak dojde k odstranění kanalizačních výustí DC113
a DC 115, a dále pak k rekonstrukci
kanalizace a vodovodu. Odstranění kanalizačních výustí DC113
a DC115 spočívá v částečném zbudování nové kanalizace v ul. Husova napojené na ul. Fibichova a celkovou rekonstrukci kanalizace v ul.
Fibichova s přepojením na stávající
kanalizační řad v ulici Na Příkopě
a vybudování odlehčovací komory
v ulici Fibichova, před stávající výustí D113 do Stříbrného potoka.

V ulici Husova tak dojde k pokládce nové kanalizace z kameniny DN
300 v délce 42,96 metrů. V ulici
Fibichova bude položena nová kanalizace rovněž z kameniny průměru DN 300 v délce 268,45 metrů.
V ulici Na Příkopech dojde k rekonstrukce stoky z betonu DN 600
v délce 12,68 metrů. Vodovod bude
rekonstruován v ulici Fibichova za
nové potrubí z polyetylenu PE 100
d90 v celkové délce 265,45 metrů.
Investorem stavby je SVS. Stavba
byla zahájena předáním staveniště
26. října 2018. Podle smlouvy o dílo
má být stavba dokončena nejpozději do 11 měsíců od předání staveniště, tj. do 26. září 2019. V této
lhůtě je započítána i předpokládaná zimní technologická přestávka
(XII/2018 – III/2019).
Mgr. Jiří Hladík, tiskový mluvčí
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Listopad, listopad, lísteček nám na zem spad‘...
...stromy nám už všechny opadaly, zahradu jsme měli plnou zlaťáků a mezi
nimi poletoval i náš zlatý drak. První listopadový den jsme na naší zahradě
uspořádali dýňové hrátky, při kterých si s radostí zasoutěžily všechny děti.

A s nástupem podzimu jsme se pustili do příprav posvícení. Nacvičili jsme
říkadla, písničky i tanečky, napekli jsme si dobroty a společně jsme si posvícení užili. Jeho součástí byla i naše oblíbená pohádka O čertovi a Káče
a dramatický příběh o svatém Martinovi. Obě představení si pro děti připravily pp. učitelky.

A co jsme se naučili na cestě za vílou Rozárkou? Že semínka potřebují vodu
ke svému růstu, už nám roste i malý doubek ze žaludu, který jsme si zasadili a víme, že ne v každé zemině se voda udrží. Poznali jsme studánku živé
a lesní vody, která skrývá vzácné vody nejvíce.

Ani letos jsme nezapomněli na putování po lidském těle. Mimo jiné víme
kudy běží kyslík tělem, i jak se vyměňuje vzduch v plicích. Víme, že naše
zdraví neohrožují jen bacily, ale třeba i kouření, které navíc ani nikomu nesluší a nevoní ...

Byli jsme se podívat na Střední lesnické škole Šluknov, kde jsme si mohli
prohlédnout například vycpaná zvířátka, některá jsme viděli poprvé, ale
viděli jsme i zvířátka živá a ta jsme si mohli i pohladit. Moc se nám tu líbilo
a těšíme se na další návštěvu.

Pomalu se nám blíží čas vánoční a my připravujeme pásmo na besídky, kterými chceme potěšit naše nejbližší. Už teď se na vás moc těšíme...
Text a foto: Hana Princová
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Betlémy: Co víme z historie, co nabízí současnost?
Adventní čas byl již zahájen a pokud se chcete příjemně naladit na vánoční
atmosféru nebo se naopak mezi svátky vydat za kulturou, máme pro Vás
přehled výstav betlémů v našem městě i blízkém Rumburku. Nejprve ale
pár slov o betlému.
Jak betlém vlastně vznikl?
Betlém nebo též jesličky jsou neodmyslitelnou součástí Vánoc, jedná se
o plastické zobrazení scény narození Ježíše Krista.
Ústřední téma je Svatá rodina, Panna Maria a svatý Josef v nuzném chlévě
pečující o právě narozeného Ježíška, který leží na seně v jesličkách. Pastýři
a orientální Tři králové přinášející dary. Tato scéna bývá doplněna zvířaty,
případně i andělem. Betlémy byly a jsou vytvářeny z nejrůznějších materiálů: dřevěné, keramické, papírové, perníkové, v některých místech je i tradice živých betlémů, kde postavy jsou představovány živými lidmi ve formě
buď statického výjevu, nebo hrané scény.
Pro vznik tradice jesliček – betlému – měla význam událost, která se stala
v roce 1223. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý přál vidět, jak
právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách, a rozhodl
se, že tento výjev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni na vrcholu skalnatého
kopce u vesničky Greccio, kterou upravil jako kapli a uspořádal v ní jev
narození Páně. Na toto místo pozval v noci 24. prosince vesničany z širého okolí. Když nastala půlnoc, rozezněly se všude zvony a kopec se míhal
mnoha světly, jak si příchozí svítili na cestu pochodněmi. Když vystoupali
k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko. Při nich sloužil kněz mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia, které jediné vypráví podrobněji
o Kristově narození.
Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu prý poprvé sloužena i půlnoční mše.
„Od doby, kdy sv. František v lese v okolí Greccia oslavoval své jesličky, se miliony prostých lidí a řemeslníků staly umělci a básníky, když v zimních večerech začaly stavět jesličky. Opatrování a radost z jesliček se staly pramenem
nejčistšího štěstí, jehož se může účastnit každý, bohatý nebo chudý, vysoce
nebo nízko postavený, když chudému božskému dítěti připraví místečko ve
svém vlastním srdci a také viditelně, ve svém domově.“
Josef Führich (1800-1876)
Šlechtické betlémy
Počátky miniaturních betlémů kolem roku 1600 jsou spojeny s intarzovanými ebenovými kabinety období manýrismu, uvnitř kterých se otevírá
oltářík se stříbrnými či slonovinovými figurkami. Betlémské oltáříky existovaly také samostatně, a stavěly se na oltářní menzu. K prvním tvůrcům
patřil stříbrník Abraham Lotter v Augsburgu, nejstarší příklady jeho prací

se dochovaly v Mnichově a v Loretě na Hradčanech.
Chrámové betlémy
Nejstarší chrámové betlémy byly zaváděny po Tridentském koncilu, zejména od 17. století do 1. poloviny 18. století. Nejhonosnější český barokní
betlém z 1. poloviny 18. století s figurkami v životní velikosti a v původních
barokních kostýmech patří kapucínům při kostele Panny Marie Andělské
při Loretě v Praze na Hradčanech. Během 2. poloviny 19. století byl opraven a doplněn o mechanické prvky.
Lidové betlémy
Do lidového prostředí se betlémy dostaly s reformami Josefa II. na konci
18. století. Josef II. nařídil uzavření některých církevních objektů a betlémy, do té doby stavěné v kostelích, odtud byly vykázány. Tehdy přišlo
o zdroj obživy mnoho malířů a pozlačovačů, kteří dosud pracovali hlavně
pro církev. Hledali tedy jiný způsob, jak se uživit a začali s betlémy.
Betlémy ve Šluknovském výběžku
Nejstarší zpráva o betlémech ve Šluknovském výběžku pochází z klášterní
kroniky a je datována rokem 1583, kdy Peter Zebieker měl prodat v Rumburku za dva stříbrné groše betlém Hansi Hozdlerovi. Vzhledem k ceně se
jednalo spíše o malé jesličky, užívané jako školní pomůcka, jako rekvizita
při vánoční hře, provozované kantory a žáky před městskou radou.
Naprosto fascinujícím byl pohyblivý betlém rodiny Kiesslichových v Radniční ulici čp. 20 v Rumburku. V délce 36 m se rozkládal podél čtyř stěn
místnosti, i nade dveřmi. S velkolepým dílem započal Thomas Kiesslich po
návratu z vojenské služby po roce 1860. Z domácích jesliček začalo vznikat pozoruhodné pohyblivé divadlo uchvacující pestrostí scén širokou veřejnost. Na celé propracované kompozici se podílely tři generace. Betlém
byl stále aktualizován a docházelo k jeho „modernizaci“ – např. přidáním
vlaku, letícího balónu či vzducholodi Zeppelin. Obsahoval 1200 figurek
poháněných původně závažími z věžních hodin snášejícími se z výšky půdy
až do sklepa. Pestrou směs postaviček řezaných v Rumburku doplňovaly
figurky kralické či oblékané. Některé vykonávaly složité pohyby, jiné stály.
Betlém byl přístupný od Adventu do Velikonoc. Platívalo se vajíčky, pytlíkem mouky nebo homolkou cukru místo vstupného. Jako upomínku si lidé
odnášeli pohlednice. Zvláště před Vánocemi se čekávaly dlouhé fronty –
pokochat se množstvím jednotlivých scén bylo časově náročné. Velkou neznámou je osud betlému. Před druhou světovou válkou měl být přemístěn
jako turistická kuriozita do budovy bývalé radnice, aby mohl být ukazován
celoročně. Ke stěhování pod tíhou válečných událostí nedošlo. Po válce byl
prokazatelně v provozu ještě 3 roky, další stopy končí v mlze.
Sepsala: Jitka Schneiderová,
čerpáno: Ester Sadivová, net

Návštěva betlému v předvánočním čase

Ve Šluknově můžete v našem arciděkanském kostele sv. Václava obdivovat na téměř 16 metrech čtverečních betlém z roku 1932,
um dávných i současných řezbářů. 25. prosince 2018 od 14.00 do 16.00 hodin, poté každou neděli
a svátky do 27. ledna 2019 od 14.00 do 16.00 hodin.
Již od 1. prosince 2018 do 2. února 2019 (úterý - sobota 9.00 – 16.00 hodin) můžete vidět v kostele sv. Vavřince v Rumburku
nádherný klášterní betlém z roku 1922. Návštěva betlémů je součástí prohlídkového okruhu v Loretě Rumburk (vstupné dle ceníku),
ve dnech 26., 27. a 28. prosince 2018 je betlém volně přístupný od 14.00 do 16.00 hodin (vstupné dobrovolné).
Loreta Rumburk vystavuje další rozmanité betlémy, vyrobené dětmi z Rumburku a okolí
od 1. prosince 2018 do 2. února 2019 (úterý – sobota 9.00 – 16.00 hodin).
Loreta Rumburk dále pořádá 26. prosince 2018 od 9.00 do 13.00 hodin vycházku za betlémy v Rumburku,
během které si můžete prohlédnout jak kostelní tak i soukromé betlémy.
Nespočet dalších betlémů, mezi které patří např. monumentální Prchalův betlém či skvostný betlém Floriana Liebsche z Dolních Křečan,
velkolepý betlém Franze Xavera Schütze a řada betlémů akademického malíře Jiřího Škopka,
můžete od 1. prosince 2018 do 2. února 2019 obdivovat v Muzeu Rumburk
(úterý - středa 10.00 – 15.00 hodin, čtvrtek – sobota 10.00 – 17.00 hodin),
dále pak 23. prosince 2018 a 30. prosince 2018 10.00 – 17.00 hodin.
Ve dnech 19., 24.-26., 31. prosince 2018 a 1. ledna 2019 je Muzeum Rumburk zavřené.
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Šluknov byl nazýván městem betlémů
Ano, to je všeobecně známo. A to nejen co do počtu a různých druhů, ale též
kvůli Betlémářskému spolku, jedinému v Niederlandu. Podle něj pak byl
založen spolek i v Mimoni a mezi oběma vznikla čilá spolupráce.

betlém Franze Schütze
Otcem šluknovských řezbářů je označován sochař Josef Kleim, narozený
kolem roku 1750 ve Šluknově. Tento umělec, který bydlel v malém domku
Na Hrázi proti Spolkovému domu (známé Divadlo mladých) a kde později
bydlel sedlák Frind, je autorem kazatelny ve šluknovském arciděkanském
kostele sv. Václava. Když měla být hotová kazatelna převezena do kostela,
musel být u domku vybourán dveřní portál, protože dveře byly příliš úzké.
Betlémové figurky tohoto umělce jsou, bohužel, ztracené.
Prvními dochovanými figurkami šluknovského řezbáře byly tzv. Mampelovi panáčci (Mampel-Mennel) od Josefa Hampela (1811-1883), které měly
podsaditou postavu jako jejich tvůrce. Většina řezbářů, a to aniž by si to
uvědomovala, vkládala do svých figurek nejen svoji postavu, ale odrážel se
v nich i jejich charakter.
Hampelovým současníkem byl Johann Ulbrich (1811-1848), jehož figurky oslovovaly zájemce i proto, že měly jemnější řezbu. Josef May, zvaný
„Bednářský Jozífek“ (1828-1897), pozdvihl
řezbářské umění Niederlandských na úroveň,
která si zasluhuje pozornost, a to podle vzorů
malířů rytíře von Führicha, Schnorra von Carolsfelda a dalších. Před druhou světovou válkou bylo velmi obtížné získat Mayovu figurku,
a kdo ji vlastnil, nedal ji. Jeho práce byly ceněny stejně jako figurky Dominika Rudolfa ze
Studánky, zemřelého v roce 1899.
Mimo tohoto Maye byli mezi řezbáři ještě dva
téhož jména. Byli to Ignaz May, který slyšel
na přezdívku „May-Naz“ (1837-1905) a jeho
nejmladší syn Emil (1875-1918). Ignaz May
vyřezával podle vlastní inspirace, vyřezával
lidovým způsobem, jeho syn kráčel stejnou
cestou. Samotný způsob vyřezávání jednotlivých řezbářů byl tak specifický, že odborník byl schopen už na první pohled určit autora. Řezbář Franz
Wolf ze Stříbrohorské ulice (1859-1916) pracoval ve stylu „Bednářského
Jozífka“. Po řezbářském noži však sáhl, bohužel, až v pokročilém věku.
O dva roky později zemřelý Baulduin Hille, který bydlel ve Svojsíkově ulici
čp. 667, vyřezával kromě barokních figurek i mnoho zvířat. „Vlnu“ svých
oveček nevytvářel nožem, nýbrž nanesením zvláštní hmoty, kterou před
úplným ztvrdnutím vytvaroval „vtlačením“.
Po delší přestávce se jako řezbář v roce 1907 představuje syn ředitele kostelního sboru Heinricha Schütze Franz Schütz, povoláním učitel. Po odsunu se usadil ve Vídni, kde působil jako profesor. Byl to sochař svévolného
ražení, který se záhy pustil i do větších prací. Nelze nepřipomenout jeho
sochu Krista v nadživotní velikosti na misionářském kříži před arciděkan-

ským kostelem, který byl později
odlit do bronzu a originál umístěn
u vchodu vysoké věže. Jeden jeho
betlém včetně figurek zdobí kostel
Karlskirche ve Vídni.
Pomocníkem řezbářů, zemřelý po
1. světové válce, byl malířský mistr
Josef Berger. Mnohý šluknovský
betlém zdobilo jeho pozadí, jeho
krajina. Dodával též potřebné stromy a keře. Byly malovány také jen
na papír a k vyztužení opatřeny
kostrou ze dřeva nebo z drátu.
V roce 1913 hrstka mužů pod vedením učitele A. P. Ulbricha (níže
na fotografii) probudila do života Spolek pro péči o betlémy, který rychle
vzkvétal. Vzal si obzvlášť za své pořízení nového betlému do místního kostela. Řezbářem byl Anton Wendler z Jiříkova, žijící dnes v Ambergu. Po
A. P. Ulbrichovi, až do roku 1934, převzal vedení spolku Franz Weikert,
tehdejší svobodný spolupracovník „Rumburských novin“.
Přestalo se debatovat o formách a nápadech ve stavění jesliček (staré
a nové náhledy, přírodní nebo umělecký betlém). Vyměňovaly se zkušenosti a představovalo se veřejnosti. Například výstavou betlémů v roce 1936
ve Staré střelnici Na Hrázi s průvodcem o nedělích a svátcích ve vánočním
čase. Více než padesát betlémů bylo tehdy prezentováno a všechny stály za
zhlédnutí. Další plánovaná výstava na rok 1938 musela být kvůli nastalým
událostem zrušena.
V roce 1937 navštívilo výstavu přes 2000 zájemců. V té době měl spolek
350 členů.
Podařilo se též zabránit hrozícímu zrušení Betlémářského spolku, který ve
své činnosti mohl pokračovat až do roku 1945. Zástupce předsedy spolku Josef Klinger, bydlící tehdy v Tylově ul. čp. 593, zůstal po roce 1945 ve
Šluknově a svůj vlastní betlém stavěl každý rok a to až do své smrti dne
7. října 1959.
Za nejvýznamnější šluknovské betlémy lze označit: kostelní betlém, který
ve 30. letech 20. století Karl Metzner, zvaný „Spittelmetzner – Charytářský Metzner“ s několika milovníky betlémů zcela nově uspořádali, vlastní
Metznerův betlém stavěný v domově důchodců v Budišínské ul. čp. 746,
betlémy obou bratří Mayových v Tylově ul. a ul. Boženy Němcové, vytvořený Dominikem Rudolfem, který majitel později prodal do ciziny, betlém tkalce Wenzela
Schäfera v ul. Edv. Beneše, který měl své místo vedle tkalcovského stavu, na kterém majitel
pracoval ještě během 2. světové války.
Dále Robitzův betlém u silnice do Kunratic
a především pohyblivý betlém Josefa Waurische na Budišínské ul. čp. 213, který přitahoval hlavně děti. Franz Schütz prezentoval
své figurky v jesličkách Franze Weikerta v ul.
Edv. Beneše čp. 409. Dalších padesát větších
či menších betlémů zde nelze vyjmenovat ani
podepsat.
Dnes už Niederland nemá řezbáře a zcela jistě
jen málo betlémů, kromě již zmíněného Klingerova a kostelního. Weikertův betlém byl umístěn do zámku, který sloužil
jako muzeum. Dva betlémy lze vidět ještě v kostele v Království. Neznamená to však, že by vánoční jesličky vymřely a řezbářské umění zaniklo.
Dodatek: Mnozí řezbáři, kteří museli po 2. světové válce opustit svoji vlast,
pokračovali ve svém umění v nových příbytcích a dál stavěli betlémy, které jim
připomínaly jejich starý domov. Dnes v bývalém Niederlandu – Šluknovsku
je jen málo umělců-betlémářů, ale i oni vytvářejí krásu, která hřeje na duši.
Nastává čas vánoční, čas betlémů. Udělejte si čas a vypravte se do některého kostela nebo do rumburského muzea. Tiše postůjte a uvědomte si,
kolik lásky vložili obyčejní lidé do jejich tvorby, kterou vytvořili pro radost
a potěšení nás všech.
Pozn.: Názvy ulic jsou ze součastnosti.
Přeložila z Unser Niederland r. 1959 Helga Hošková
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Když jsem šel z Hradišťa,
zpíval s námi celý zámek
V pátek 16. listopadu jsme oslavovali svátek svatého Martina. A jak jinak
než za zvuku moravského cimbálku se sklenkou svatomartinského vínka
v ruce. Jako každý rok, tak i v tento čas jsme se snažili zprostředkovat kousek té pravé moravské nálady Vám, našim milým návštěvníkům.

Podle Vašich reakcí byl výběr správný. Parta mladých muzikantů z Lednice
roztančila mnohé z Vás a také se poprvé stalo, že by celý sál zpíval společně
s muzikanty. Za to Vám patří velký dík. Mezi umělci je naše publikum už
známé svou bezprostředností a příjemnou atmosférou v něm, proto k nám
jezdí všichni tak moc rádi.

Letos jsme si dali opravdu záležet při výběru té správné kapelky pro Vás
a dojeli jsme se na ní podívat do Valtického podzemí. Zážitek to byl natolik
silný, že jsme pány z kapely přemluvili a oni tak vystoupili u nás na zámku.

Takže zase za rok? U sklenky dobrého vínka od moravských vinařů a se
sympatickou cimbálkou na viděnou!
Foto: Jiří Fišer

Město se prezentovalo na knižním minitrhu ve Varnsdorfu
V sobotu 11. listopadu 2018 se ve
Varnsdorfu konal již 15. ročník Regionálního knižního minitrhu.
Organizace celého dne byla obdobná jako v předešlých letech – v přízemí čekala na zákazníky knižní nabídka proložená dárkovým zbožím,
ve spolkové místnosti občerstvení
včetně guláše od krásnolipského KČT. O patro výš upomínkové
předměty, dárkové zboží, regionální nabídka (Loreta, Dolský mlýn,
KPMV, Informační centra včetně
nás, regionální nakladatelství,
gymnázium, knihovna a její sborníky, a mnoho dalšího).
V patře nejvyšším jako vždy další
dárkový sortiment a v prostoru vel-

kého sálu DDM celá řada dílniček
a herna pro nejmenší.
Akce je to velice podařená, vždy se
prezentují rovněž knižní novinky
a že ta letošní úroda byla bohatá.
Vyjmenuji alespoň pár novinek:
nová Mandava, Natalie Belisová:
...a v prach se obrátíš, aneb Bídáci z Děčínska, Jaroslav Beneš:
Z mého četnického života nebo
trojice knih věnovaných Loretánské kapli.

Víte, že...
…město Šluknov je i na Instagramu? Postujeme zde ty nejzajímavější
fotky z našeho města.
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Plný sál návštěvníků: Sen se stal skutečností
Ve středu 21. listopadu jsme zažili
v našem krásném zámku vánoční
náladu. Připravili nám ji umělci,
kteří kromě klasické hudby komorní představili klasickou hudbu
vánoční. Známé i méně známé vánoční písně od dob začátků křesťanských Vánoc tak, jak se hrály
v Čechách a na Moravě. Představili nám nástroje v našem kraji neobvyklé – cimbál, který virtuózně
a s citem ovládá Michal Horsák,
pravé chodské dudy a famfrnoch
kromě houslí a zpěvu – ten způsobil mnohým posluchačům dojemné mrazení – představil doc. Miloš
Černý a pro ženu nezvyklý nástroj
– kontrabas a také procítěný zpěv
předvedla paní Eva Šašínková.
Dvakrát naprosto naplněný sál –
odpoledne pozornými studenty
SLŠ a večer nadšeným publikem
– napověděl očekávání nejkrásnějších svátků v roce. Myslím, že
skvělé náladě trošičku pomohl i poprašek sněhu – ten dodala příroda.
Právě tak, jak byli nadšení posluchači, byli nadšení i umělci – skvělou atmosférou, zájmem a pozor-

ností publika.
Na další koncert Kruhu přátel
vážné hudby ve Šluknově z. s. se
můžete těšit již nyní. Uskuteční se
krátce po novém roce a vystoupí
u nás smyčcové Bennewitzovo
kvarteto. Měli jsme již možnost se-

tkat se s těmito vynikajícími umělci
ve Šluknovském zámku, ale jejich
repertoár je tak rozsáhlý, kvalita
tak vysoká a zájem zahrát si vedle
světových sálů i v tom šluknovském
(zase musím podotknout: pro skvělou atmosféru a upřímný zájem

Nové výstavy

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, v novém roce
hodně zdraví a hezkých hudebních setkání přejí všem příznivcům hudby členky Kruhu přátel krásné hudby ve složení: předsedkyně p. Božena Bortníková
a pp. Hana Janková, Eva Kodrlová, Jaroslava Rezková, Helga Hošková, Eva
Bernardová, Jana Mikušová, Božena Naňáková a Emília Procházková.

Na Štěpána konáme dobrý skutek
Již několik let se pravidelně na svatého Štěpána společně setkáváme
v našem zámku, který tak na jediný
den během vánočních svátků otevíráme, abychom našim nejmenším
ratolestem vykouzlili úsměv na
tváři.
Ani letošní rok tomu nebude jinak. K jedné změně ale dojde, a to
dost podstatné. Po několik let jsme
vánoční prohlídky připravovali
společně s Řádem Černých rytířů.
V letošním roce nám pomohou
Šluknováci, a to konkrétně Spolek
pro radost dětem.
Smekám před těmito lidmi pomy-

posluchačů), že jsem neodolala
a pozvala je znovu. Tentokrát provedou koncert i pro žáky II. stupně
základní školy a široká veřejnost
bude mít možnost vyslechnout díla
Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka.
Věřím, že si rádi prodloužíte sváteční pohodu a obohatíte povánoční čas novým zážitkem s krásnou
hudbou.
Těším se za výbor KPVH na Vaši návštěvu koncertu 9. ledna 2019 v 19
hodin v sále Šluknovského zámku.
Vstupné zůstává stejné: 80 Kč, senioři 40 Kč a děti do 15 let v doprovodu
rodičů 10 Kč.
Božena Bortníková

slný klobouk… Proč? Nejen, že
každý rok připravují akce pro naše
nejmenší, ale navíc nezištně. To se
v dnešní době už málo vidí a jsem
hrozně moc ráda, že mezi námi
stále jsou tací, kteří přemýšlí tímto
způsobem.
Slovo dalo slovo a my jsme se domluvili. Spolek pro radost dětem
se navíc vzdal jakéhokoli nároku na
honorář pro pomoc velmi nemocné
holčičce. Janička, které je dnes 18
let, se narodila s dětskou mozkovou obrnou, navíc trpí chorobou
Charcot-Marie-Tooth, což je degenerativní onemocnění periferních

nervů, při kterých postupně dochází k ochabování nejdříve dolních,
později i horních končetin. K tomu
Janička trpí ještě svalovou atrofií
a astmatem. Díky tomu je od května letošního roku imobilní. Spolek
se tak rozhodl pomoci a kdy jindy
než o Vánocích je ta správná chvíle? Proto veškeré vybrané vstupné,
které je pro děti minimálně 50 a pro
dospělé 100 Kč (kdo chce pomoci
vyšší částkou, rozhodně může),
darujeme Janičce na pomoc. Každá
koruna se moc hodí, ať již na pomůcky nebo na léčbu, která ji může
alespoň trochu zkvalitnit život.
Šluknovský zámek 26. prosince
od 14:00 do 17:00 hodin ožije vánočními pohádkovými postavami.
A kdo že se tu zabydlí? Grinch, Pat
a Mat, Červená Karkulka, andílci,
nevinní pekelníci, Krakonoš a další
a další pohádkové bytosti. Prohlídky budou probíhat v každou celou
hodinu, tj. 14:00, 15:00, 16:00
a 17:00 hodin. Protože míst na prohlídce je jen 40, prosím, rezervujte
si je dostatečně včas v Informačním
centru v našem zámku.
Těšíme se na Vás a věříme, že
společně vykonáme takový malý
vánoční zázrak, který bude moci
pomoci a alespoň Janičce vykouzlí
úsměv na tváři!

Kromě již zmiňované výstavy od
Jiřího Mikische ,,Fotografie šluknovských krás“, která bude doplněna o fotky z Ruska, na zámku
v lednu otevřeme ještě jednu velice
zajímavou výstavu. Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,
Institut Terezínské iniciativy a Národní institut pro další vzdělávání
připravil putovní vzdělávací výstavu „Školákem ve válečných letech“ o školním vyučování v letech
(1938 – 1945).
Cílem projektu je přiblížit mladým
generacím projevy totalitního režimu na příkladu školního prostředí
v protektorátu a oblastech Československa připojených v roce 1938
k Německu, vést mládež ke kladnému vztahu k demokratickému systému a podílet se na vybudování jejich postojů odmítajících rasismus,
xenofobii, nacionalismus, antisemitismus a další formy nesnášenlivosti a intolerance ve společnosti.
Projekt začal ve školním roce 20152016 a dosud se do něj přihlásilo
téměř dvacet týmů a jednotlivců ze
základních a středních škol v České
republice. Zatím 15 týmů pod metodickým vedením svých pedagogů
a odborných pracovníků organizátorských institucí vytvořilo scénáře
k výstavním panelům, na kterých
jsou představeny výsledky jejich
výzkumu. Z těchto panelů byla vytvořena ucelená výstava, která byla
prezentována poprvé na jaře 2017
na Pedagogické fakultě a kterou si
můžete od 10. ledna do 24. března
2019 prohlédnout denně ve Šluknovském zámku.
Dvoustranu za Šluknovský zámek
připravila Mgr. Andrea Přidalová

STRANA 10

INVESTIČNÍ AKCE

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Dům kultury v novém kabátě a vstupem jako kdysi...
Snad každý občan a návštěvník města si během letošního roku povšiml, že
kolem objektu Domu kultury je postaveno lešení s ochrannou sítí. Jednalo
se o pokračování obnovy fasády jednoho z architektonicky nejvýznamnějších objektů ve městě. Bohatá štukatérská výzdoba je chloubou na našem
náměstí, a tak bylo pokračování obnovy fasády nejen naším přáním, ale
spíše nutností.

Z celkové plochy fasády 460 m2 se tak jedná o značnou část. Tyto práce prováděl štukatér Jan Jistebnický. Významnou částí pak byl i restaurátorský
zásah na soše Spořivosti, který provedl ak. soch. Vojtěch Adamec. Generálním dodavatelem byla firma SVS-stavitelství, s. r. o. Děčín, která kromě
opravy fasády prováděla i klempířské práce. Materiálově byl aplikován systém REMMERS, který se svým složením velmi blíží materiálům použitých
při stavbě tohoto objektu (přestavba
Spořitelny z hostince r. 1909 - 1911),
kdy byly malty i nátěry založené na
vápenné bázi. Jedná se o technologii
dražší, v určitých ohledech složitější
na zpracování a výsledný efekt není
úplně kompaktní a jednolitý tak, jak
jsme asi v dnešní době zvyklí. Je to ale
daň skutečnosti, že se jedná o památkový objekt, kde se snažíme uchovávat
původní materiály a postupy tak, abychom jej předali příštím generacím ve
stavu, který bude víceméně obrazem
doby jeho vzniku. Z tohoto důvodu
žádáme o dotace Ministerstvo kultury
i Ústecký kraj.
Obnova nároží a západní fasády objektu v roce 2018 vyšla celkově na 2,8
mil. Kč. Ministerstvo kultury přispělo
v rámci Programu regenerace MPZ
Šluknov 0,8 mil Kč a Ústecký kraj
z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro
rok 2018 pak dalších 0,6 mil. Kč.
V roce 2018 se ze strany odboru roz-

V letošním roce bylo významněji přikročeno k zásahům na štukatérských
prvcích, které jsou jak plošné a plasticky velice náročné, tak ale i drobné,
které celkový ráz dotváří. Celkem jich je skoro 150 o celkové ploše 75 m2.

voje a ŽP povedla a provedla ještě jedna menší, leč velmi zdařilá oprava.
Byla vyměněna nevhodná dlažba vstupní haly v objektu. V nedávné minulosti položená dlažba nekorespondovala s charakterem, ani použitými
dlažbami v objektu, nebyla ani protiskluzná a navíc byla výškově nevhodně
umístěna tak, že nešly ani otevřít opravené vchodové dveře.
Po náročnější přípravě, kdy byl proveden návrh vzoru a pokládky dlažby
a zadána výroba nové dlažby dle původní dochované dlažby (výrobce, ruční práce – Historické dlažby HANIŠ), mohlo být skoro po roce přikročeno
k pokládce dlažby, kterou provedl šluknovský řemeslník Josef Havlíček.
Výroba dlažby stála skoro 100 tis. Kč, ale výsledný efekt a skutečnost, že se
navrátilo něco, co bylo zničeno a skoro nenávratně ztraceno, určitě stojí za
to… Určitě zhodnoťte alespoň průhledem přes prosklené hlavní dveře při
Vaší procházce Pěší zónou, nebo při návštěvě Domu kultury.
Text a foto: Bc. Michal Bušek
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30. 11.
Rozsvícení
vánočního
stromu

Poděkování

Vánoční čas jsme i bez jediné vločky sněhu přivítali hudebním vystoupením, za které
velice děkujeme dětem a učitelkám ze školky, studentům SLŠ a SOŠS s p. Andělem,
žákům ZUŠ s panem Englerem a v neposlední řadě mažoretkám Bezinkám. Vlídní
andělé dětem rozdávali cukrovinky, velcí andělé pomáhali psát přáníčka, pro dospěláky nechyběl svařák, medovina a jiné pochutiny, živý betlém a kolotoč byly zajímavou
novinkou a stromek s výzdobou se rozzářily stejně tak Vám jako nám pořadatelům,
Foto: Jiří Fišer
protože se vše podařilo a věříme, že se Vám akce líbila.

V letošním roce bylo již tradiční „Rozsvícení vánočního stromu“
tak trochu jiné, plné očekávání, které se neslo v duchu největší
změny letošního roku, a tou bezesporu byla úplná uzavírka náměstí Míru v době pořádání akce. Za Odbor kultury musím říci, že organizační zajištění nebylo až tak jednoduché, o to více nás pak těšila hojná účast Vás všech, kteří jste přišli a velmi nás tím podpořili.
Celou tuto akci bychom však nepřipravili nebýt celé řady kolegů,
spolupracovníků, spolupracujících firem a úřadů. Vyzdvihnout
bych chtěl perfektní práci pracovníků Odboru rozvoje a životního
prostředí MěÚ Šluknov, Policie ČR, Městské policie, HZS, SDH
Šluknov, TS Šluknov a SLŠ Šluknov. Zvláštní poděkování pak patří celému Odboru kultury, vedení města a Městského úřadu.
Pevně doufám, že klidná atmosféra celé akce zapůsobila i na Vás
všechny, obyvatele města i vítané návštěvníky a že se do budoucna
budeme moci na „Rozsvícení vánočního stromu“ potkávat beze
strachu o bezpečnost našich blízkých v klidné atmosféře adventu.
Bc. Jiří Jelínek, DiS., MBA, vedoucí odboru kultury
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Ochutnejte Vietnam
Žáci čtvrtého a sedmého ročníku
se zúčastnili zajímavé přednášky
o Vietnamu. Tuto přednášku nám
v rámci dlouhodobé spolupráce
bezplatně (včetně surovin na vaření) zajistila Poradna pro integraci
z Ústí nad Labem.
V první části jsme si společně připravili typická vietnamská jídla. Do
rýžového papíru žáci balili jarní závitky a z rýžové mouky a třtinového cukru vařili chutný dezert. Po dokončení našeho společného vaření proběhla ochutnávka. Ve druhé části jsme se z kuchyňky přesunuli do třídy, kde

přednáška pokračovala zajímavým povídáním o životě, kultuře a stolování
ve Vietnamu. Velice děkujeme za zajímavě připravenou akci, která všem
moc líbila.

žáci a učitelky čtvrtého a sedmého ročníku

Žáci a sportovci se již dočkali opravených tělocvičen
Prvního prosince nastal dlouho očekávaný den – zprovoznění tělocvičny
po rekonstrukci.

Žáci naší školy, ale i školy speciální, se již nemohli dočkat. První dva měsíce po začátku školního roku nám přálo počasí a hodiny tělesné výchovy
probíhaly na venkovním hřišti nebo v přírodě. V listopadu však došlo ke
zhoršení počasí a žáci museli cvičit v provizorních prostorách. Tělocvičné
pomůcky byly nastěhovány do auly a do jedné z učeben.
V průběhu rekonstrukce bylo na obou sálech nainstalováno ve stropě nové
topení i osvětlení. Tělocvična byla napojena na novou plynovou kotelnu,

která byla zprovozněna v hlavní budově školy.
V průběhu měsíce listopadu byl zprovozněn malý sál a po dokončení prací na velkém sále nastal generální úklid. Muselo být částečně rozebráno
obložení, aby mohl být vyčištěn prostor za původními radiátory. Byly sundány ochranné sítě z oken a sítě z fotbalových branek. Vše bylo odvezeno
do průmyslové prádelny. Byla umyta všechna okna i obložení stěn. Přesto
oproti novotou zářícímu stropu působí původní obložení a podlaha poněkud omšele.
Doufáme, že investice do tělocvičny budou i nadále pokračovat. Myslím, že
si to naši žáci i šluknovští sportovci zaslouží.
Bližší informace o možnostech pronájmu tělocvičny najdete na webových
stránkách školy www.zssluknov.cz v sekci pro veřejnost.
Text: Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy
Foto: Bc. Michal Bušek
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Soutěž Duha: Z počítačů máme pětku

Dne 8. 11. jsme byli na Duze v Rumburku. Toto kolo se týkalo počítačů. Vůbec jsme netušili, co si pro nás rumburská škola Tyršova připravila. Velice jsme se těšili na osm zadaných disciplín. Vyhledávali jsme data osobností, opisovali zadaný text, určovali jsme státy ve slepé mapě pomocí internetu, poznávali části PC, skládali
puzzle, luštili křížovku a vysvětlovali IVT pojmy. Dohromady jsme získali 45 bodů a za ně získali páté místo.
Dostali jsme diplom a sladkosti. Duha se mi líbila a bavila mě.
Simona Uchytilová
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Pozvánka
Rok se s rokem sešel a máme tu opět
adventní čas. Jako každý rok i letos
chystáme na naší škole Den otevřených dveří.
Třídy na prvním stupni již připravují
svá představení pro rodiče, kterými přítomné potěší v rámci třídních besídek.
Druhý stupeň nabídne žákům, rodičům
a dalším návštěvníkům z řad veřejnosti
možnost vyrobit si nějakou drobnost
pro radost svou nebo svých blízkých
v našich vánočních dílničkách. Čeká na
Vás pečení perníčků, výroba vánočních
svícnů, ozdob či přání, nebo si můžete
vyzkoušet vyrobit vlastní mýdlo. Pro
sportovně nadšené děti či dospělé bude
přichystáno netradiční sportování v tělocvičně, na které je třeba přinést si s sebou vhodné sportovní oblečení a obuv.
A kdy to všechno vypukne? Přijďte se
spolu s námi vánočně naladit ve čtvrtek 13. prosince 2018. Den otevřených
dveří proběhne od 15 do 17 hodin.
Bližší informace naleznete na našich
webových stránkách www.zssluknov.cz.
Mgr. Gabriela Krebsová

Cestujeme, sportujeme, bavíme se a poznáváme
Letošní podzim byl ve znamení příjemného slunného
počasí a možná i to vedlo k tomu, že po akcemi nabitém
začátku září Gymnázium Rumburk neslevilo z nastoupeného trendu a i v uplynulém měsíci měli jeho studenti
řadu příležitostí opustit školní lavice a vrhnout se do víru
poznávání, sportu i zábavy.
Poslední zářijový čtvrtek před státním svátkem se tak
rumburští gymnazisté z vyšších ročníků vydali na celodenní exkurzi do Berlína. V rámci přípravy exkurze se
seznámili s historií města a sami se podíleli na tvorbě
programu - výběrem a plánováním konkrétní trasy, nebo

názia, ve složení Robin Fanta, Ondřej Pavlas, Jakub Novák a Karin Paurová za doprovodu učitelů Marka Wintera a Stanislava Hocka, expedice do
Finska, aby zde absolvovala zlatou expedici jako součást mezinárodního
vzdělávacího programu Ceny vévody z Edinburghu. Expedice, která může
probíhat v České republice i v zahraničí, je jakýmsi jeho vyvrcholením a jejím cílem je překonání obav z neznámého a poznání nových míst.
Čtyřčlenná expediční skupina z Helsinek vyrazila na čtyři dny dlouhou
túru. Stanovali v národním parku Nuuksio a poté se přesunuli na dva dny
zpět do Helsinek. Jejich cílem nebyla jen návštěva národního park, ale také
se chtěli něco dozvědět o kultuře a tradicích severského národa i o postojích Finů k Evropské unii. O svých zážitcích budou studenti na konci listo-

padu vyprávět zájemcům na přednášce v Domečku Na Kopečku v Rumburku (www.cajovnanakopecku.cz).
Rovněž za poznáním pak v pátek 12. 10. 2018 vyrazila za přírodovědci na
Karlovu univerzitu do Prahy část studentů třetích ročníků. Na naší nejstarší
univerzitě totiž pro středoškoláky připravili zajímavé akce. Jejich součástí
byl program Sběratelé kostí v Hrdličkově muzeu člověka, kde měli za úkol
složit lidskou kostru a dále určit věk, pohlaví, případně prodělaných nemocí
či zranění, které se dají z kostí poznat. Odpoledne přešli na Albertov na ukázku Molekulární gastronomie. Po troše historie došlo na praktické ukázky –
od smažených vajíček přes kaviár až po zmrzlinu. Teprve ta byla z běžných
surovin, ovšem chlazených tekutým dusíkem.
Stejně jako v poslední den školy v září, i poslední pátek říjnový se odehrály akce hned dvě. Nejdříve se dívky z vyššího gymnázia zúčastnily turnaje
Florbal Challenge ve varnsdorfské sportovní hale. Do okresního kola se přihlásily tři týmy. Kromě Gymnázia Rumburk to byla VOŠ a SŠ Bratislavská
Varnsdorf a SLŠ Šluknov. Cílem dívek bylo postoupit do krajského kola, což
vyžadovalo jediné – vyhrát tento turnaj. První zápas, který odehrály se žákyněmi z Bratislavské, se ze začátku nevyvíjel dobře. Děvčata však prvotnímu
náporu dokázala odolat a nakonec se jim podařilo vstřelit i gól. Těsný náskok
1:0 udržely až do konce zápasu. Aby vyhráli celý turnaj, musely však porazit
SLŠ Šluknov. To se ale nepodařilo zápas skončil 1:2 pro Šluknov.
Večer si nejen florbalové hráčky, ale i další mohli zvednout náladu účastí na
halloweenské přespávané, kterou pro spolužáky připravila v budově školy
třída 2. D. Do nazdobené budovy dorazilo více než 150 nadšenců, většina
v zajímavých a strašidelných maskách. V jednotlivých třídách pro ně bylo
připravené například promítání hororů, halloweenské hry a aktivity, strašidelné historky či taneční soutěž. Vrcholem akce pak byla stezka odvahy,
která vedla potemnělými chodbami více než stoleté gymnaziální budovy,
a samozřejmě vyhlášení nejlepších skupinových masek i masek jednotlivců
v aule školy.
I v listopadu na žáky bude čekat řada zajímavých akcí a výjezdů. Je pro ně
připravena návštěva IQlandie, geologická exkurze, či se mohou zúčastnit
týdenního programu „Lanterna futuri - Art & Science“.
První prosincovou sobotu 2. 12. 2018 pak 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.
Text: Lenka Nedvídková, foto: Marek Winter
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Srdečná blahopřání
k životním jubileím
70 let
pp. Michal Drugda
JUDr. Miloslav Roubínek
75 let
pp. Jaroslava Rozvoralová
Marie Haseová
Vlastimil Urban
80 let
pan Eduard Kašpar
85 let
paní Drahomíra Machuldová
88 let
pp. Jarmila Stelmaščuková
Margita Novotná
92 let
paní Cecilie Koukolová
93 let
paní Marie Šedová
96 let
paní Mária Faltusová
97 let
paní Helena Kroupová
99 let
paní Věra Švandová

Srdečné blahopřání

Přivítali jsme
Aničku Tothovou
Natálku Adamčíkovou
Milánka Sršně
Valerii Zátkovou
Matyáška Hřebejka

Rozloučili jsme se s
panem Jaroslavem Altmanem
panem Vladislavem Floriánem
panem Jiřím Kulišťákem
paní Alžbětou Kellerovou
paní Růženou Stracenou
paní Marií Šebkovou
panem Rudolfem Mocíkem

V pátek 30. listopadu 2018 oslavila krásných 99 let p. Věra Švandová.
Za vedení Domova pro seniory Šluknov jí byly poblahopřát paní ředitelka Mgr. Dagmar Hluchá, dále soc. pracovnice pp. Ing. Hana Frimlová,
Ing. Bc. Iveta Krejčíková. Za Město Šluknov pak paní starostka Mgr. Eva
Džumanová a matrikářka paní Jana Galbavá. Přejeme p. Švandové všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví, ať s ní můžeme příští rok oslavit 100 let.
Za MěÚ Jana Galbavá, matrikářka

Pozvánky na ostatní kulturní akce

Vážení a milí sousedé, lidičky,
zveme Vás co nejsrdečněji na tradiční ,,ZPÍVÁNÍ V KRÁLOVSKÉM KOSTELE“, které se
bude konat na Štědrý den 24. prosince 2018
od 15.00 hodin v Království u Šluknova.
Moc se na Vás všechny těšíme a hezky si
všichni spolu zazpíváme.
Vaše Jitka Herciková s dětmi ZUŠ
a celý realizační tým.

Je Advent. Venku na nás začíná dýchat chladné počasí, všude probíhá plno příprav na blížící se nejkrásnější svátky roku, Vánoce. Všem lidem našeho
města přejeme požehnané svátky plné radosti a pokoje.
S dobou vánoční je spojena celostátní Tříkrálová
sbírka, do které se opět zapojí děti ze Šluknova, Velkého Šenova a Mikulášovic. Koledovat budou v neděli 6. ledna 2019. Po ranní mši, která je od 8.30
hodin v kostele svatého Václava, v jejímž závěru
bude uděleno požehnání všem koledníkům, vyrazí
koledníci roznášet toto požehnání k lidem v našem
městě. Koledníci nadepíší na dveře nápis K + M
+B + 2019, což znamená -„Kristus žehnej tomuto
domu“, zazpívají koledu a předají malý dáreček.
A jak poznáte pravé koledníky? Jsou oblečeni v kostýmech Tří králů, mají kasičku opatřenou logem
Charity a každý dospělý má u sebe kartičku s povolením koledovat a je připraven se na požádání
legitimovat. Prosím o přívětivost pro koledníky, nekoledují pro sebe, ale pro druhé, kteří to potřebují.
Nikdo z nás neví, kdy sám bude potřebovat pomoc
druhých. My z charity se snažíme pomáhat tam, kde
je potřeba. Prosím pomozte i Vy.
Děkujeme za Vaši štědrost.
Irena Gotthardová
a pracovníci Oblastní charity ve Šluknově

Poděkování
Tímto děkuji starostce města
Mgr. Evě Džumanové za krásné
přání k mým narozeninám.
Helena Lančaričová

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Děkuji Radě města a paní starostce
Mgr. Evě Džumanové za krásné přání a dárek k mým 88. narozeninám.
Jarmila Stelmaščuková

Zajímají Vás termíny akcí
v regionu Šluknovska?
Potřebujete kontakty
na pořadatele, skupiny atd.?
www.KULTUROUSEVERU.cz

Vzpomínky
Rok za rokem
ubíhá, čas prý
rány hojí, vzpomínky na tebe
však stále stejně
bolí. Vzal mi tě
stín, jako blesk
udeřil k nám. Jak smířit se s tím,
že v nebi žiješ teď sám.
Dne 26. 12. 2018 vzpomeneme
7. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Milana Dreveňáka.
S láskou v srdcích vzpomínají
synové Milan, Ladislav, Roman,
Michal a vnoučata Diana, Daniela,
Michal a Nikolas.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Dne 28. prosince
2018 uplynou 3
roky, co nás ve
svých 37 letech
opustil syn, bratr
a strýc
Jiří Cejzlar.
Stále vzpomíná rodina a přátelé.

Dne 31. prosince uplyne již osm let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
milovaný syn, bratr a strýc Marek
Meissner. Vy, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi na milého,
usměvavého a přátelského člověka,
který dokázal nejen rozdávat
radost a pohodu, ale zároveň vždy
uměl podat pomocnou ruku. Bylo
to naše sluníčko, na které nikdy
nezapomeneme. Věříme, že ani Vy.
Rodina Meissnerova
Vážení čtenáři,
Vaše vzpomínky, blahopřání
i poděkování jsou uveřejňovány
zdarma.
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Rok utekl a je čas bilancování Za kulturou
Vážení a milí spoluobčané,
jako každý rok i letos v závěru roku
provádíme bilancování s jeho průběhem. Stručně to provedu i já.
V roce 2018 skončil všem funkcionářům a delegátům Svazu tělesně
postižených zapsaného spolku (z.
s.) v České republice, všem pobočným spolkům (místním, okresním
i krajským) pětiletý volební mandát
a konaly se volby.
Na řádném sjezdu v Benešově
u Prahy ve dnech 21. – 22. září došlo volbami ke změnám ve vedení
Svazu. Nově byla zvolena předsedkyně paní Karla Zbořilová, místopředseda pan Ing. Vlastimil Birčák,
pět členů správní a tři členové dozorčí rady.
Byly navrženy a schváleny Stanovy,
které vstoupí v platnost od 1. ledna
2019.
Volby v naší organizaci se konaly 16. března na členské schůzi
a všechny členky výboru byly pro
další volební období do svých funkcí potvrzeny a zvoleny.
Jedenáctičlenný výbor se schází jedenkrát měsíčně, každý druhý čtvrtek v měsíci.
Činnost je řízena plánem práce,
dále pak usneseními a pokyny

z členských a výborových schůzí.
Jsme nezisková organizace, svým
počtem se 187 členy jeden z nejpočetnějších spolků ve městě, ve věkovém rozmezí 23 – 93 let.
Členové jsou dle bydliště rozděleni
do osmnácti úseků, kontakt s nimi
vzorně udržuje osmnáct úsekářů.
Kontakt udržujeme i při akcích
a setkáních pořádaných ve městě,
návštěvami v rodinném prostředí
u dlouhodobě nemocných, v Domě
pro seniory, či při hospitalizacích
v nemocnici. Vždyť drobný dárek
či květina, ale hlavně popovídání si
a vědomí, že nezůstávají opomenuti, určitě většinu členů potěší.
Třem členům jsme přispěli na rekondiční a léčebný pobyt.
Uspořádali jsme dvě akce mimo
město. První byl zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech, druhou kulturní představení s názvem
Nebezpečná válka v Domě kultury
Střelnice Rumburk. Vrcholným děním našich společných setkání bývají jarní a podzimní členské schůze. Obě bývají spojné s pohoštěním.
Druhá však mívá slavnostnější ráz,
bývá spojena s oslavou jubilantů
daného roku. Tak tomu bylo i letos
a schůze se účastnilo 101 členů.

Akce, které pořádáme, a to nejen
pro zdravotně postižené, ale i veřejnost, jsou hrazeny z finančních
prostředků, kterými disponujeme.
Jsou to členské příspěvky a hlavně
příspěvek na činnost, které nám poskytuje vedení města Šluknov a bez
kterého bychom nemohli podnikat
téměř nic. Naše činnost by byla
značně omezena a ochuzena.
Drobné finanční slevy mnohdy
získáme od místních podnikatelů.
Všem, kterým není naše činnost
lhostejná a snaží se nám jakkoli pomoci, patří naše velké poděkování.
Práce se dá dělat s nadšením, bezplatně a pro dobro věci, ale finanční
prostředky jsou potřebné, bez nich
mnohé nejde.
Vám všem bych jménem svým
i jménem organizace chtěla popřát
v tomto adventním čase, v období
vánočních a novoročních svátků,
ale i v nadcházejícím roce 2019
hodně krásných chvil v kruhu svých
blízkých a milých, mnoho štěstí,
lásky, spokojenosti, porozumění,
ale hlavně hodně zdraví, to nikdo
ničím nenahradí.
STP v ČR z. s.
místní organizace Šluknov
Předsedkyně: Božena Zemanová

Šluknovák Martin Grof zajel závod,
který nemá v Evropě obdoby
Zakladatelem závodu na 1 000 mil
je Jan Kopka (na fotografii) provozující závodní cyklistiku 30 let.
Posledních 15 let se zabývá MTB
ultramaratony převážně transkontinentálního charakteru kdekoli po
světě. Tyto závody jsou převážně
nonstop na velice dlouhou vzdálenost bez zabezbečení a účastníci
musí přežít s tím, s čím přijdou na
start. Více k těmto extrémům i osobě Jana Kopky a dalším jeho aktivitám na www.jankopka.cz.
Nasbírané mnohaleté zkušenosti ve
světě se staly základem pro vytvoření podobného typu závodu v tuzemských podmínkách. Tuto myšlenku
nosil Jan Kopka ve své hlavě dlouho. V roce 2010 začal pracovat na
její realizaci a uvedl: „Doufáme, že
se nám podaří úspěšně zorganizovat
závod, který nemá v Evropě obdoby.“
Závod 1000 Miles Adventure poprvé odstartoval 3. července 2011

a zúčastnilo se ho 89 závodníků
ze tří států. Start IX. ročníku byl
30. června 2019 v 15 hodin z nejvýchodnější obce Slovenska – Nová
Sedlica. Délka byla opět cca 1 000
mil napříč Česko-Slovenskem. Variantou byla i kratší verze závodu
o délce přibližně 500 mil.
Pro koho je závod určen?
Závod je otevřen pro bikery, běžce, chodce, koloběžkáře a všechny,
kteří se pohybují vlastní silou. Stanoven je pouze start a cíl a trasa přírodou, kterou musí závodníci dodržet. Kdy a kde spí, kdy jedou, co
jedí, je jen na nich. Cílená podpora
je zakázána.
Oproti Americe, Aljašce, Austrálii
či Asii jsou v Evropě možnosti týkající se velkých prostor a odloučenosti omezené, nicméně účastníkům i tak závod přináší velkou
dávku dobrodružství, nenadálých
příhod a nového poznání. Sledující
MOTTO ZÁVODU

veřejnosti pak při detailním „přímém“ přenosu na těchto stránkách
přináší intenzivní zážitek trvající
7–27 dní.
A co ten Šluknovák?
Zjištění redakce: Martin Grof - 36.
místo s časem 12 dní, 23 hodin, 48
minut.
Blahopřejeme a za Šluknováky
mohu říct, že jsme hrdí a děkujeme
za tak úžasnou reprezentaci našeho
města. Jen tak dál a spoustu dalších
osobních triumfů s úžasnými zážitky v sedle.
Sepsala: Renáta Parkmanová,
čerpáno z www.1000miles.cz

„Dílčí osobní vítězství, dosažení svého vlastního cíle, sebepřekonání, nabytí sebedůvěry,
pocit pokory, úcta k soupeři i přírodě, poznání i sebepoznání, strach i euforie,
radost i bolest… a hlavně velké dobrodružství!“

zdarma

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 prosinec:
1. prosince 1835 publikoval svoji
první knihu pohádek dánský spisovatel (nar. 2. dubna 1805 Odense –
zemřel 4. srpna 1875), který proslul
především jako jeden z největších
světových pohádkářů.
Mnohé z jeho 156 pohádek se staly již klasikou, např. Princezna na
hrášku, Ošklivé káčátko, Císařův
slavík, Císařovy nové šaty, Statečný cínový vojáček, Křesadlo a Malá
mořská víla a další. Psal ovšem
i verše a romány, z nichž je dosud
čtena autobiografie Pohádka mého
života. Kromě světoznámých pohádek napsal také několik úspěšných
románů, několik poměrně málo
úspěšných básnických sbírek a divadelních her. Jeho pohádky vycházely v různých sbírkách, proto je
velmi složité uvádět jednotlivé knihy. Při psaní pohádek vycházel ze
světové literatury a vlastních myšlenek. Pohádky nepovažoval za plnohodnotnou tvorbu, nevážil si jich
a také se nepovažoval za pohádkáře
– cítil se být zneuznaným básníkem
a dramatikem. Úspěch jeho pohádek začal v zahraničí, teprve poté
byly přijaty i v Dánsku. Na jeho pohádkách je zajímavé, že zpravidla
nekončí dobře. Lze říci, že jde o příběhy s pohádkovými motivy, určené
starším dětem a dospělým.
Znáte jeho jméno?
Správná odpověď na otázku z listopadu zněla: Lajka. Ze správných
odpovědí byla vylosována ta od
Josefa Těšíka z Rumburku, ten
si může volnou vstupenku vyzvednout u pí. Parkmanové v domě kultury nebo u pí. Štindlové v městské
knihovně.
(šti)
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Pracuj jako konstruktér
V listopadu již druhým rokem pořádal Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s Úřadem práce a MAS Český sever akci s výstižným názvem „Živá
knihovna povolání.“
Tato akce byla pro letošní rok sloučena s Výstavou vzdělávání, a tak měli
žáci posledních ročníků jedinečnou příležitost propojit jak své otázky
k praktickému uplatnění tak i k získání přehledu a dostatečných informací ze strany škol. Vzhledem k tomu, že Výstava vzdělávání je určena i pro
veřejnost, a tedy i pro rodiče, prarodiče a kohokoli by možnost dalšího
vzdělání zajímala, mohl si kdokoli od 8:30 do 16:30 hodin přijít vyzkoušet
díky zúčastněným podnikům práci konstruktéra, svářeče, obráběče, zámečníka, nástrojaře-seřizovače, nožíře, lesníka či zdravotní sestry. Hlavním cílem této pořádané akce bylo představení vybraných a především
v této době velmi žádoucích profesí v Ústeckém kraji žákům z posledních
ročníků základních škol z okolí Šluknovského výběžku. Pomocí názorných ukázek profesí včetně patřičného představení, jaký dress code se při
zaměstnání nosí, jsme se snažili seznámit návštěvníky s reálnou podobou
těchto povolání. A to především proto, aby návštěvníci získali konkrétní
představu, co všechno vlastně zmíněné pracovní pozice obnáší, zda jsou
složité, náročné či právě naopak.
U našeho stanoviště společnosti
TOPOS a. s. si návštěvníci mohli
vyzkoušet, díky těm nejlepším zástupcům naší firmy z oboru, práci konstruktéra, tedy za návodné
NABÍZÍ TYTO POZICE
praktické pomoci zkušené kon Lékař/-řka plicního oddělení
Nabízíme:
· podpora odborného růstu a dalšího vzdělávání
· smluvní mzdu
· podíl na hospodářském výsledku
ordinace
· 25 dní dovolené
· příspěvek na závodní stravování
· možnost ubytování
· zaměstnanecký program pro využívání mobilních služeb
· nástup ihned nebo dle dohody
Požadujeme:
· specializovanou způsobilost dle
zákona č. 95/2004 Sb. v oboru pneumologie a ftizeologie
· vstřícné chování a vystupování,
bezúhonnost, výborné komunikační,
organizační a řídící schopnosti, pracovitost, spolehlivost a odpovědnost

struktérky a průvodním slovem produktového manažera. Po krátké teoretické prezentaci pracovní náplně konstruktéra a interaktivních ukázek
jeho hlavního výstupu práce si několik odvážných dobrovolníků mohlo
vytvořit 3D model vzorového předmětu v počítačovém programu, vybrat
vlastní barvu, dále jej exportovat do 2D, okótovat, čímž v podstatě mladý
konstruktér či konstruktérka samostatně zhotovili svůj první vlastní výkres. Také se nám podařilo oslovit i několik studentů se záludným úkolem,
kdy měli rozpoznat dle výkresů již zhotovené nerezové díly. Pokud všechny
4 kusy správně přiřadili k výkresům, byli samozřejmě odměněni stejně tak,
jako odvážlivci, kteří si profesi konstruktéra sami vyzkoušeli.
Při letošní akci také žáci devátých tříd soutěžili hned o několik zajímavých
hodnotných cen, jako byla bezdrátová sluchátka, power-banky, tablety,
atp. Co však obdržel vždy vybraný žák z jednotlivých škol, byl voucher pro
návštěvu a bližší představení některého z vystavujících podniků. Věřím,
že chlapci i děvčata, kteří si práci konstruktéra mohli vyzkoušet, odcházeli z akce nejen s prospekty a malou
pozorností, ale i s novými praktickými
zkušenostmi a vědomostmi. Odměnou
pro nás bylo vidět nadšení jedinců pro
naše prezentované povolání. Snad se
tímto atraktivním stylem celému týmu
organizátorů a vystavovatelů podařilo
studentům ukázat, že zvolit si střední
školu technického zaměření a pracovat
ve vybraném technickém oboru, není nic
těžkého či nemožného. Děkujeme pořadatelům za pozvání na tuto akci a věřím,
že se příště opět zúčastníme.
Za TOPOS a. s. Ing. Karolína Fráňová

 SANITÁŘ
Nabízíme:
· 25 dní dovolené
· příspěvek na závodní stravování
· zaměstnanecký program pro využívání mobilních služeb
· nástup ihned nebo dle dohody
Požadujeme:
· sanitářský kurz dle zákona č.
96/2004 Sb. (nebo odborná způsobilost pro výkon povolání ošetřovatele)
· vstřícné chování a vystupování
· pracovitost, spolehlivost a odpovědnost
Životopisy zasílejte:
Lužická nemocnice a poliklinika, a. s., personální oddělení,
Jiráskova 1378/4, Rumburk
stoskova@nemrum.cz

Dále upozorňujeme, že chirurgická ambulance od 14. 12. 2018 24 hodin nebude přijímat náhlé příhody břišní,
polytraumata nebo plánované příjmy pro chirurgická lůžka. Ve standardním režimu budou provozována oddělení
pediatrie a ošetřovatelská lůžka, RDG pracoviště a OKBH (biochemie a hematologie). V době uzavření Vám budou
zdravotní služby poskytnuty v nejbližších zdravotnických zařízeních (Varnsdorf, Děčín, Česká Lípa, Liberec, Ústí
nad Labem,…).
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Prosluněná cesta Za posledním puchýřem do Semil
KČT Šluknov se pod vedením vedoucí paní Heleny Landové účastnil této akce v sobotu 17. listopadu.
První bod programu – bájný vrch
Kozákov, známý výskytem a těžbou
polodrahokamů.Na vrchu se nachází rozhledna vysoká 40 m a Riegrova chata. Ani silný vichr nám nezabránil ve výstupu na vyhlídkovou
plošinu a spatřit Český ráj, Pojizeří,
Krkonoše a jiné krásy naší země.

Další zastávkou byla Krkavčí skála,
z vyhlídky jsme se dívali do hlubokého kaňonu na Jizeru a Riegerovu
stezku, pojmenovanou po významném politikovi a rodákovi ze Semil
Fr. Lad. Riegrovi (1818-1903), jenž
mj. stál u založení Národní strany a později se stal jejím druhým
vůdcem. Stezka začíná v Semilech
a končí až v Železném Brodě. Poté
nás bus zavezl k nově postavené
rozhledně U tří borovic, čekal nás
výstup na vrchol rozhledny, mj. pohled na Zlaté návrší a vzpomínka
na Hanče a Vrbatu, kteří tragicky
zahynuli v roce 1913 při závodě
v běhu na lyžích. V malém bistru
zbyl čas na kávu, foto s Krakonošem a poté přejezd k Masarykově
vyhlídce, předposlední to zastávce,
poté už nás čekalo město Semily.
Průvodce nás v kostce seznámil
s historií města, první písemná
zmínka r. 1352. Pamětihodnosti:
pomník Antala Staška (1843-1931)
a jeho syna Ivana Olbrachta (18821952), kostel sv. Petra a Pavla,
z ochozu krásný výhled do okolí,
Muzeum a Pojizerská galerie, kte-

ré sídlí v barokním měšťanském
nárožním domě, jenž patří k nejstarším ve městě (1760). V tomto
domě se narodil spisovatel Ivan
Olbracht. Zde se naše cesty rozešly. Někteří se vydali na Cimmermanovu vyhlídku, další na začátek
Riegrovy stezky a my ostatní zůstali
ve městě. Navštívili jsme muzeum,
v přízemí jsme si prohlédli galerii
s obrazy malíře Milana Chábery
a bystu semilského rodáka, spisovatele a publicisty Pavla Tigrida
(1917-2003), 1. patro je věnováno
rokům, pro naši zemi významným,
1918, 38 a 68. V druhém patře je
k vidění místnost zařízená nábytkem z doby před sto i více lety, ruční
výrobky – krajky, látky, oblečení,
dále kolovrátky i ukázka, jak se vyráběly ručně střešní šindele. Chvíle
posezení v Plzeňské restauraci při
dobrém obědě a už jen poslední

tečka za vydařeným dnem - setkání
s ostatními turisty z Čech i Moravy, kteří se zúčastnili 47. ročníku
Posledního puchýře v Kulturním
centru Golf Semily. A již jsme spěchali k autobusu, cesta nám za sdílení dojmů z pěkně prožitého dne
rychle utíkala a brzy jsme dorazili
domů do Šluknova. Pěkný den byl
za námi, tak příště přátelé! V neděli
9. prosince Severní království!

Text: Věra Šnajdrová,
foto: Helena Landová
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Víte, jak to vypadá na Východě, třeba konkrétně v Moskvě?
Vzhledem k tomu, že jsem v minulém roce navštívil Moskvu a po novém
roce od 7. ledna do 24. března 2019 bude ve Šluknovském zámku instalována moje autorská výstava fotografií, dovolil jsem si „k našemu Šluknovu“ několik zajímavých fotografií z hlavního města Ruské federace přidat.
A proto i tento článek – vždyť kdy se podíváte do Moskvy?
Jak to vypadá na Východě?
Je čtvrtek ráno 6. dubna, venku je hrozná zima, prší, a já se chystám jako
správný cestovatel a dobrodruh do ještě většího nečasu a nepohody. Batoh
na záda, kufr – ještě jsem ani nevytáhl paty z domu a už toho mám „plné
kecky“. Mám to fakt těžké.
Odjíždím již tradičně ze Šluknova vlakem do Děčína. České dráhy opět (!)
nezklamaly a rychlík na Prahu mi ujel před nosem. Hlavně že ve vlaku hlásili, že čeká… Ale nevadí, mám časovou rezervu a počítám s tím. Takže kafčo, cigárko a nasedám do EC směr Praha. Tady krátké zdržení v Bredově
dvoře (oběd) a vzhůru směr letiště.
Odbavení na letišti v pohodě, sedím v Airbusu A 320 směr Moskva. Kam
mě to ten kámoš Jarda vytáhl?
Letíme s Rusy, Aeroflotem. Pozor, fakt rozdíl od našich aerolinek! Jídla
a pití co hrdlo ráčí, a kupodivu zdarma, letušky nádherné. Po 2,5 h přistáváme na letišti Šeremetěvo, probíhá kontrola pasů a víz, dostáváme tzv.
migrační kartu. A už nám jede vláček Aeroexpres na metro Běloruská,
cca 40 km za slabou půlhodinku. Blíží se půlnoc, konečně recepce v hotelu. Tzv. registrace a policejní hlášení –
to neznáme. Omlouvám se, ale přece jen
bych se chvilku pozastavil. Není totiž tak
jednoduché do Ruska vycestovat. Musíte
mít vízum, k jehož získání potřebujete tzv.
pozvání. Není to sice problém (pokud víte,
jak na to – mohu poradit), ale stojí to nějaké peníze.
Konečně pokoj. Je tu čisto, ale připomíná
mi to slušnou ubytovnu. Bydlíme ale cca
15 minut chůze od Kremlu, což je velká
výhoda.
Dnes bych si s Vámi chtěl povídat pouze
o tom, jaké panují v Ruské federaci poměry a v příštích článcích Vám představím
Kreml, Stalinův bunkr, Lomonosovu univerzitu, moskevskou ZOO, Starý a Nový
Arbat.
Počítejte s tím, že Moskva rozhodně nepatří k levným destinacím; někteří Angličané
dokonce tvrdí, že je dražší než Londýn. Za
týdenní pobyt v hlavním městě Ruské federace totiž zaplatíte tolik, že u moře můžete
mít i 3 týdny pobytu All inclusive. Ale pro
ty, kteří by se pro Moskvu přece jen rozhodli, pár rad či doporučení.
Jízdenku z letiště a zpět si zakupte už u nás

na webu Aeroexpress, ušetříte, stojí pouze cca 200 Kč. Máte ji nahranou
na mobilu a prokážete se jí při výstupu (!) z vlaku na Běloruském nádraží. Také doporučuji týdenní jízdenku na MHD („Jedinnyj“), který vyjde na
cca 380 Kč. Ušetříte spoustu peněz a můžete procestovat Moskvu křížem
krážem metrem, tramvajemi, trolejbusy i autobusy bez omezení. Počítejte
s tím, že vstupné do veškerých památkových objektů je nesmírně drahé.
Vskutku je to cca 600 Kč a více na osobu, rodinné vstupné je mírně výhodnější. Jen pro pořádek – ceny jsou v korunách a mohou se samozřejmě lišit
v závislosti na kurzu koruny.
A pozor na stravu! Hned první den ráno při snídani jsem zažil šok i přes to,
že jsme měli uhrazenou snídani. Porce pro nás absolutně nezvykle malé –
jedna nožička párku či kolečko salámu (tolko adin), o sýru přemýšlí, zda
ano či ne. Ale můžete se dosytit „kaškou“ – ovesnou kaší či chlebem bez
omezení. Jídlo je zde zkrátka drahé a porce miniaturní. Obstojný oběd za
cca 600 Kč není výjimkou. První večer jsme se rozhodli jít posedět do ruské
restaurace. Šok - 0,7 l láhev vína 1 100 Kč, pivo 190. Dali jsme si večeři
a 5 000 Kč bylo fuč. Našli jsme i levnější restaurace, např. Kružka (půllitr), kde pivo stojí necelou „stovku“ a láhev vína 250. Avšak jak říkal náš
soused u stolu - Angličan: „Pro nás je tu draho“. Já dodávám - pro Čechy
tuplem. Také jsem chtěl navštívit Český dům. Je to „naše“ restaurace a hotel, vstup s českým pasem. Zde si dáte pravé české jídlo, plzničku - platba
eurem či kartou. Ceny od 7 Euro. Přijde Vám to drahé? Ne ne, je to nejlevnější moskevský restaurant. V hotelu nám
doporučili ruský řetězec Mu Mu (český bů
bů - jako kravička), ale pozor! Můžete si
nabrat kolik chcete, avšak ochutná-li od
Vás soused, je mu naúčtována plná cena
jako Vám. Chytré.
Dost jídla a pití, nejen tím je člověk živ.
V Moskvě si člověk musí zvyknout na neustálé kontroly - v metru, při vstupu do muzeí apod. Nejdříve jsem to kvitoval - ochrana obyvatel, později je to již obtěžující.
Prostě mi to už lezlo na nervy. A to jsem to
chtěl doporučit našemu ministru Chovancovi. Co se mi ale velmi líbilo je, že internet
wi-fi je po celém městě (i v metru) zdarma.
Každý - mladý či starý - internetuje nonstop. Menší nevýhodou pro cizince je, že
se nepřipojíte k ničemu jinému, co nemá
koncovku „.ru“. Takže Seznam.cz byl pro
mě tabu! Kamarád Jarda, rusofil jeden, si
to však velmi užíval. Také se mu líbilo, že je
zde vše v azbuce a jen opravdu důležité stanice metra či nádraží jsou psány i latinkou.
Přátelé, přese všechny peripetie Moskva
za návštěvu stojí! I něco málo jsem ušetřil,
měl jsem s sebou šišku turisťáku.
Text a foto: Jiří Mikisch

Prodej vánočních kaprů a pstruhů
na sádkách v Rožanech, v suterénu penzionu U Karlů.
Prodejní doba ve dnech 21. - 23. 12. od 10 do 17 hod.
Mimo uvedený termín denně mimo neděle od 13 do 17 hod.
Možnost provést objednávku na vykuchání kapra na čas
na tel. 775 386 731 a 775 218 510,
nebo na e-mail alexandr.karel@seznam.cz
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Úžasný fotbalový podzim
V neděli 18. listopadu se uzavřela podzimní část krajských a okresních fotbalových soutěží a pro mužstva SK Plaston Šluknov ve všech kategoriích
přinesla výborná umístění.
A-mužstvo v posledním utkání doma s Unčínem zvítězilo 6:1 a dokončilo
cestu soutěží bez jediné porážky v základní hrací době, v každém zápase
bodovalo a jediné čtyři body ztratilo ve třech penaltových rozstřelech. Tabulku 1.B třídy tak jasně vede s náskokem 8 bodů před druhým Mezibořím.
Impozantní je i skóre – 51:10, které ukazuje, že na naši hru s mnoha vstřelenými góly je radost se dívat a počet diváků na utkáních stále roste.
Totéž se dá napsat i o B-týmu. I ten skončil ve II. třídě na prvním místě tabulky s 31 body také bez jediné porážky a body ztratil – stejně jako Áčko
– jen v penaltových rozstřelech při nerozhodných výsledcích. Náskok před
druhým Heřmanovem má dva body. Podzimní část soutěže skončila pro
tyto hráče vítězstvím doma nad Dolní Poustevnou v poměru 13:1, takže
další unikátní úspěch.
Dorostenci v posledním utkání 1.A třídy porazili vedoucí tým tabulky Velké
Březno 8:3 a podzim ukončili 3. místem v tabulce se ztrátou jednoho bodu
na druhý Libouchec a sedmi bodů právě na vedoucí Velké Březno. U tohoto
mužstva je velikým přínosem výkonnost některých hráčů, která dovoluje
je nominovat do sestavy „Béčka“ nebo i „Áčka“ byť ne na celá utkání, ale
každá minuta mezi staršími a zkušenějšími hráči je pro ně velká zkušenost.
Největší radost ale můžeme mít z našich nejmladších. Mladší žáci v okresním přeboru v osmi utkáních neztratili ani bod a vedou s náskokem osmi
bodů před žáky Rumburku, když soupeřům nasázeli 49 branek a dostali
pouhých 12. Starší přípravka obsadila ve stejné soutěži 2. místo s 21 body
a skórem 94:44 a konečně mladší přípravka skončila na 1. místě s 89 body

a skórem 138:24.
Skvělé výsledky a poděkování za ně patří všem hráčům, trenérům a asistentům, ale i všem ostatním, kteří se o stadion a fotbalové zázemí starají.
A ještě jeden dík! Před posledním utkáním představitelé fotbalového oddílu veřejně poděkovali paní Gizele Navrátilové, která letos oslavila krásných devadesát let, za přízeň a věrnost, protože už od roku 1960 je stálou
a věrnou fanynkou šluknovského fotbalu. Přejeme jí hodně zdraví a hodně
radosti z výkonů všech našich mužstev.
Milan Kořínek

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Brousím nože, nůžky, řetězy a kotouče (pily) ve Varnsdorfu. Více info
na tel. č. 736 649 040.
 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.
 Koupím LP gramofonové desky, větší množství či sbírka vítáno. Přijedu. Č. mob. 721 442 860.

Stěhování, úklid, autodoprava

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

PNEUSERVIS + SERVIS OTEVŘEN OD 17. 9. 2018
BÝVALÝ AREÁL CEPOL
TELEFONY: 775 029 830, 608 774 007
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Od ledna se navyšují ceny plošné inzerce v našich novinách
Vzhledem k navýšení nákladů dojde od 1. ledna 2019 k navýšení cen plošné inzerce ve
Šluknovských novinách. Rozhodla tak Rada města na své 118. schůzi 12. 11. 2018.
Černobílá - 2880 Kč/A4, 1440 Kč/A5, 720 Kč/A6, 360 Kč/Vizitka
Barevná - 3585 Kč/A4, 1673 Kč/A5, 870 Kč/A6, 435 Kč/Vizitka

 Sleva na černobílou/barevnou inzerci - otištěná dvakrát se slevou 10%
Černobílá - 2592 Kč/A4, 1296 Kč/A5, 648 Kč/A6, 324 Kč/Vizitka
Barevná - 3227 Kč/A4, 1506 Kč/A5, 783 Kč/A6, 392 Kč/Vizitka
 Sleva na černobílou/barevnou inzerci – otištěná třikrát a více se slevou 17%
Černobílá - 2391 Kč/A4, 1196 Kč/A5, 598 Kč/A6, 299 Kč/Vizitka
Barevná - 2976 Kč/A4, 1389 Kč/A5, 723 Kč/A6, 362 Kč/Vizitka
Uvedené ceny jsou včetně DPH za otištění v jednom vydání.
Ceny řádkové inzerce zůstávají stejné – první řádek 20 Kč,
druhý a všechny další á 10 Kč. Vkládaná inzerce 1 Kč/ks, tzn. při nákladu 1100 ks
výtisků je celková cena vkladu 1100 Kč vč. DPH.

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

