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V únoru přibyly na mapu památ-
ných stromů Šluknova další dva 
exempláře. 
V obou případech se jedná o duby 
letní a naleznete je v parčíku v Tyr-
šově ulici a ve Fukově. Prvním nově 
vyhlášeným památným stromem 
je tzv. Körnerův dub, který byl vy-
sazen roku 1913 u příležitosti od-

Ústecký kraj může v letošním 
roce z přidělených 162 milionů 
Kč uspokojit celkem 1 082 ža-
datelů o kotlíkové dotace. 
V současné době je však již 
podáno 1 000 žádostí, a proto 
bude moci být uspokojena již 
jen necelá stovka žadatelů. 
S případnou žádostí proto není 
radno otálet. 
Žadatelé, kteří však letos neu-
spějí, nemusí mít obavy, neboť 
krajský úřad deklaroval, že 
obdobnou finanční alokaci má 
přislíbenu i na rok příští, kdy 
bude moci uspokojit zhruba 
stejný počet žadatelů. 

Ing. Bc. Ivana Lukešová

Körnerův a fukovský dub rozšířily
seznam našich památných stromů

Předposlední únorovou neděli patřil sál Domu kultury dětem v maskách, rodičům a prarodičům a členům zábav-
ného seskupení Piškot. Ti všichni se bavili při tradičním dětském karnevalu.                      Foto: Renáta Parkmanová 

Kdo zaváhá, 
nezatopí si

halení pomníku básníku Theodoru 
Körnerovi. Dub dnes dominuje 
parčíku ve spodní části Tyršovy 
ulice a je základním kamenem celé 
parkové úpravy, která byla v ne-
dávno době vyhlášena významným 
krajinným prvkem.
Druhý památný dub roste ve Fu-
kově, v blízkosti staré cesty od bý-

valého hřbitova do Taubenheimu. 
Jeho stáří odhadujeme na 160-180 
let a stával v blízkosti domu č. p. 40. 
Dnes roste solitérně na mezi upro-
střed obdělávaného pole. Je jednou 
z mála dochovaných solitérních 
dřevin, které mají vazbu na původní 
sídelní strukturu Fukova. 

Text a foto: Jiří SvobodaNa snímku Körnerův dub

Dlouhé noci, krátké dny, za okny 
pochmurno a vlezlý déšť, připomíná 
vám to něco? 
Zimní období se zdá být nekonečné, 
jaro se připomíná jen občasnými 
slunečnými dny, ale ještě je daleko.
Nálada klesá k bodu mrazu a člověk 

se cítí unavený. Co s tím?
Možností je více. Vždyť i tohle obdo-
bí nabízí spoustu skvělých možností, 
jak si zvednout náladu. Co takhle 
vyzkoušet některý z 5 tipů?
1. Ohřejte se
Zimní měsíce přímo vybízejí k ná-

vštěvě sauny. Funguje jak přímo 
v našem městě, tak i například 
v blízkém Rumburku nebo soused-
ním Německu, kde poměrně neda-
leko můžete navštívit i různé druhy 
saun. Takový saunový svět najdete 
třeba v Kirschau, doporučit lze i ná-

vštěvu Neustadtu. Prospějete svému 
tělu a zdraví a ještě se báječně zre-
laxujete.
2. Jděte za kulturou
Na procházku se vám v nevlídném 
počasí nechce? Využijte toho, že 

Pět tipů jak překonat zimní splín a zvednout si náladu

Pokračování na str. 5
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Škola, když zazní toto slovo, vět-
šina lidí si vybaví učení, děti nebo 
sám sebe v mladých letech. Šluk-
novská škola nevzdělává jen děti, 
ale i dospělé. Ne všichni jsme měli 
možnost vzdělat se v oboru, co nás 
bavil. Za některé z nás rozhodli ro-
diče nebo jsme prostě byli ke studiu 
líní. A nyní stojíme před problé-
mem, že nás práce nebaví, a chce-
me ji změnit. Nebo zaměstnání vů-
bec nemáme, nemůžeme ho najít. 

Šluknovská střední škola vzdělává i dospělé studenty
A právě na tyto případy jsme mysle-
li, když jsme připravovali vzděláva-
cí programy pro dospělé. 
Naše škola má s tímto vzděláváním 
více než patnáctileté zkušenosti. 
A nyní je pro Vás možná dobrý oka-
mžik zamyslet se, co dál. Protože od 
září letošního roku nabízíme znovu 
otevření prvního ročníku dálkové-
ho studia lesnictví, kde si můžete 
doplnit maturitní vzdělání v per-
spektivním oboru. Dále pořádáme 

kurzy: „Práce s motorovou pilou“, 
„Další vzdělávání mechanizátorů“ 
a „Opravář strojů a zařízení v pěs-
tování rostlin“.
Pokud by měl někdo zájem o rekva-
lifikaci ve zcela odlišném oboru, 
můžeme mu vyjít vstříc s rekvali-
fikačním programem v oboru so-
ciální činnost „Sociální pracovník“ 
a v bezpečnostně právním oboru 
kurzem „Strážný“.
Co dodat, každý z Vás zná film „Ma-
rečku, podejte mi pero“- tak proč to 

nezkusit. Můžeme být skvělým pří-
kladem nejen našim dětem, ale ješ-
tě si můžeme v životě něco dokázat. 
Pro letošní deváťáky jsme připra-
vili ještě jedno kolo přijímaček na 
nečisto, které proběhne 19. břez-
na a pro pedagogy, ve spolupráci 
s městem, koncert ke Dni učitelů. 
Ten se uskuteční 31. března od 
15.00 hodin, již tradičně v prosto-
rách Šluknovského zámku. 

Mgr. Bc. Rudolf Sochor, 
David Hlinka

Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanými laboratořemi________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 2. 5. 2016
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

• domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, 
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individu-
ální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
 cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
 cena včetně DPH 439 Kč (platba hotově při odběru)

• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné stud-
ny, školy apod. 
krácený rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 1 186 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné

úplný rozbor a odběr vzorku
 cena bez DPH 9 294 Kč + 315 Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
 

objednávky do 28. 4. 2016:

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního 
prostředí
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
tel. č. 412 315 315
e-mail: nanakova@ mesto-sluknov.cz

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: laboratore@aquatest.cz

Svoz popelnic a pytlů 
s biologicky rozložitelným odpadem

První svoz popelnic a pytlů s biologicky rozložitelným odpadem 
se uskuteční 

22. března resp. 25. března 2016. 
Následující svozy budou probíhat každý sudý týden.  O termínech 

vás budeme průběžně informovat 
ve Šluknovských novinách 

a na webových stránkách města Šluknova. 
Poslední svoz se uskuteční 

dle klimatických podmínek. 
Celoroční přehled , který si můžete vystřihnout a uschovat nalez-

nete v tomto čísle Šluknovských novin. 
ORŽP 

I v letošním roce se v měsíci dubnu 
rozeběhnou do ulic, lesů a příkopů 
tisíce dobrovolníků sbírajících od-
pad, který tam jiným neukázněným 
„dobrovolníkům“ odpadl od ruky,  
aut či svačinových košíků. Zapojí se 
tak k celorepublikové akci „Ukliď-
me svět, Ukliďme Česko“. V roce 
2015 se v rámci této úklidové akce 
uskutečnilo celkem 1473 úklidů za 
účasti 52 359 osob a sebralo se při 
něm 1403 tun odpadů.
Stejně jako loni se i letos k této akci 
připojilo město Šluknov. Plánuje-
me úklid nejen celého města Šluk-
nova a jeho přilehlých částí, ale také 

podél potoků, rybníků, naučných i 
turistických stezek. Úklid proběh-
ne v týdnu od 18. do 24. dubna 
2016. Účast již přislíbili místní 
školy a dobrovolní hasiči. Potěší 
nás, když se zapojí také jednotlivci 
a další spolky.
Město Šluknov ve spolupráci 
s Technickými službami poskytne  
všem účastníkům pytle na odpady 
a jejich následný odvoz a likvidaci. 
Více na: http://www.uklidmecesko.cz/ 
a na Městském úřadě, ORŽP.
Předem Vám děkujeme za spolu-
účast a za kladný vztah k našemu 
městu.                       Božena Naňáková

Ukliďme svět, ukliďme 
Česko, ukliďme město

Finanční úřad bude i letos v březnu 
úřadovat na šluknovské radnici

V rámci klientského přístupu finanční správy 
budou i v letošním roce probíhat v průběhu měsíce března 

výjezdy pracovníků územních pracovišť FÚ na vybrané obce, 
s cílem zajistit pomoc obyvatelům s podáváním 

daňového přiznání k daním z příjmů. 
Na Městském úřadu ve Šluknově (přízemí) si budou moci občané 

podávat daňová přiznání k daním z příjmů 
ve středu 23. března 2016 od 14.00 do 16.30 hodin.
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Vážení a milí spoluobčané,
v těchto zimních měsících se žádné venkovní práce dělat příliš nedají jak 
z důvodu klimatických, tak z důvodu ekonomických, neboť rozpočet města 
na rok 2016 je před schválením. Kolegové z úřadu ovšem nezahálejí, právě 
naopak. Tento čas věnovali především administrativní práci a zpracování 
žádostí o dotace.
Podané žádosti o dotace
Za Odbor vnitřní správy jsou podány čtyři žádosti o dotace – na pečovatel-
skou službu, na terénní práci, na sociální práci a ve spolupráci s velitelem 
Městské policie na asistenty prevence kriminality. Tyto dotace pokrývají 
značnou část platů zaměstnanců na těchto pozicích. V předešlých letech 
jsme byli velmi úspěšní v získání dotací, doufejme, že nám štěstí bude na-
kloněno i v roce letošním.
Odbor rozvoje a životního prostředí podal zatím 6 žádostí o dotace, další 
budou následovat. Kterých akcí se to bude týkat? Rozšíření kapacity Ma-
teřské školy ul. Svojsíkova (vybudování nového oddělení pro děti ve věku 
2 – 3 roky), včetně rekonstrukce zahradního domku. Zájem o umístění ma-
lých dětí do školky je značný, proto bude možné rozšířením kapacity škol-
ky uspokojit více rodičů. Předpokládané náklady jsou ve výši 3,5 mil. Kč, 
podíl dotace je 90 %. Dále je podána žádost o dotaci na vybudování nového 
chodníku v Císařském. Předpokládaná cena nového chodníku je 6 mil. Kč, 
podíl dotace 85 %. Vzhledem k nepěknému stavu veřejných záchodků na 
náměstí u samoobsluhy jsme plánovali jejich rekonstrukci. A protože i na 
tuto akci lze žádat finanční prostředky v rámci dotace, žádost o dotaci na 
vybudování nových veřejných toalet již leží na příslušném místě. Před-
pokládané náklady jsou ve výši 1,2 mil. Kč, dotace je ve výši 50 %. Další 
podaná žádost se týká dokončení sportovního hřiště v ul. Budišínská. Ná-
klady jsou vyčísleny na 800 tis. Kč, podíl dotace ve výši 60 %. Sportovních 
ploch pro volnočasové aktivity dětí i dospělých je stále potřeba a věříme, 
že budou i využívány. Další podaná žádost o dotaci se týká rekonstrukce 
veřejného osvětlení na sídlišti, které je v současné době opravdu ve velmi 
špatném technickém stavu a provoz je značně neúsporný. Projekt počítá 
s výměnou 58 kusů stožárů a instalaci 58 nových LED svítidel včetně ka-
beláže. Předpokládané náklady jsou ve výši 2,8 mil. Kč, podíl dotace 70 %. 
Rekonstrukce veřejného osvětlení přinese i úsporu energie až o 60 %. Další 
žádost o dotaci se týká obnovy alejí v Karlově údolí až k zahrádkářské kolo-
nii. Náklady jsou odhadnuty na 220 tis. Kč, dotace je ve 100% výši. Byla by 
to již třetí alej v našem katastru, která by byla obnovena. V současné době 
jsme v období, kdy musíme respektovat čas pro posuzování žádostí a vý-
sledky by nám měly být známy v průběhu jarních měsíců. Realizace jed-
notlivých akcí by proběhla v tomto roce. Naším velkým přáním je, aby nám 
dotace byly přiděleny v co největším počtu.
V tomto roce se plánuje též podání žádosti na rekonstrukci radnice. Pokud 
bychom byli úspěšní, realizace by byla zahájena v roce 2017. Budova rad-
nice je, bohužel, jednou z budov v majetku města v nejhorším technickém 
stavu. Dle statického posudku je střecha v havarijním stavu, stejně tak 
stropy mezi 2. podlažím a půdou. Celé přízemí budovy je mokré a černá 
plíseň ve všech kancelářích na špatný stav upozorňuje a znepříjemňuje 
pracovní prostředí zaměstnanců. Každoročně jsou prováděny práce, které 
plíseň alespoň na čas eliminují. V projektu na rekonstrukci radnice je pa-
matováno též na vybudování výtahu, aby byl zajištěn bezbariérový vstup 
a pohyb po budově. Dále pak je počítáno s umístěním stavebního úřadu do 
budovy radnice, aby občané našli všechny služby „pod jednou střechou“. 
Rekonstrukce bude řešit i mnohá další opatření, od zabezpečení radnice, 
přes výměnu oken a naprosto nevyhovujících a nedostatečných rozvodů, 
až po využití půdních prostor. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o nároč-
nou a nákladnou rekonstrukci, bude pravděpodobně probíhat v etapách, 
ale o tom všem byste byli včas informováni. 
Havárie potrubí
Od nového roku se v našem městě řeší na tři desítky havárií na kanalizačním 
a vodovodním potrubí. Mnozí z Vás tyto práce jistě zaznamenali. Bohužel 
je technický stav těchto sítí zastaralý, proto je výskyt podobných havárií tak 
početný. Opravy se řeší ve spolupráci se SVS a.s. a SČVak a.s. Opravami 

často dochází k porušení ce-
listvých povrchů komunikací, 
ovšem prioritní je zprovozně-
ní a obnova funkčnosti kana-
lizačních a vodovodních sítí.
Práce v zámeckém parku
Před turistickou a letní se-
zónou jsou plánovány a již 
probíhají některé práce na 
údržbě zámeckého parku. 
Nejen zub času, povětrnostní 
podmínky, ale i aktivity van-
dalů se podepsaly na vzhledu 
parku, proto je potřeba před 
nadcházející sezónou dát vše 
do pořádku. Budou upraveny 
cestičky v růžové zahradě, 
bude natřeno posezení. Místo 
pro posezení u cukrárny bude 
nově vydlážděno, zábradlí se 
dočká nového nátěru. Staros-
ti nám dělá jezírko. Při jeho vypuštění a stávajícím čištění se na dně našlo 
mnoho kamenů, které tam naházel některý z návštěvníků parku nejspíš 
v rámci trávení svého volného času, a díky tomu došlo k protržení nepro-
pustné fólie na mnoha místech. Mimochodem její cena je 70 tis. Kč. I toto 
se musí zainvestovat tak, aby jezírko plnilo svou funkci. V plánu jsou další 
drobné dílčí opravy, úpravy a plán údržby parku, aby byl potěšením a pří-
jemným místem odpočinku pro občany i pro turisty. V letošním roce bude 
také provedeno odborné ošetření stromů v parku, které je opravdu nutné. 
Bude probíhat postupně a takovým způsobem, aby umožnilo běžný chod 
a akce v zámeckém parku.  
Nové veřejné osvětlení cyklostezky v Rožanech
V Rožanech bylo vybudováno nové osvětlení cyklostezky. Jistě i mnozí 
z Vás, kteří přes Rožany jen projíždíte, jste tuto změnu zaznamenali. Nové 
veřejné osvětlení je v délce 1,2 km a umístěno je 40 nových světelných sto-
žárů s osvětlením LED technologií. Věříme, že se tím zpříjemní život obča-
nům žijícím v tomto katastru a především přispěje ke zvýšené bezpečnosti 
chodců a cyklistů.
V tomto období čelíme chřipkové epidemii a čekárny praktických lékařů 
a hlavně pediatrů jsou plné nemocných pacientů. Proto Vám všem přeji 
především pevné zdraví, dostatek odpočinku a věřte, že bude lépe. Jaro se 
blíží. A s blížícími se jarními měsíci nás na konci března čekají velikonoční 
svátky. Přeji Vám všem příjemné prožití těchto svátků a dětem pak bohatou 
pomlázku. 

Eva Džumanová

Český statistický úřad 
bude opětovně v našem městě 

organizovat výběrová šetření v některých domácnostech 

Výběrová šetření 
o životních podmínkách domácností v ČR 

(Životní podmínky 2016) se uskuteční 
v době od 6. února do 5. června 2016, 

a to prostřednictvím speciálně vyškoleného tazatele. 
Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, 

které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 
Pracovník zapojený do šetření 

se bude prokazovat průkazem tazatele 
a příslušným pověřením. 

Ve všech fázích zpracování 
je zaručena anonymita zjištěných údajů 

a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona. 
Občané, oslovení pověřeným tazatelem, si mohou 

jakékoliv informace ověřit u pracovnice Krajské správy ČSÚ 
paní Ing. Jany Kopecké, tel. 472 706 173, mob. 736 509 973. 

Městská policie Šluknov
 č. tel.: 412 315 310, 602 881 677, 156

e-mail: vyskocil@mesto-sluknov.cz
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Je sobota ráno, počasí „nic moc“, 
ale doma tedy rozhodně nebudu… 
Na dnešní den jsem si připravil vý-
let na Anenský vrch u Lobendavy. 
Jak jsem se dočetl, je to jedinečné 
místo, kde lze načerpat i mnoho 
kladné energie, v současné zimně-
-nezimní době tolik potřebné. Tak-
že sváču a čajdu (tedy čaj) do batůž-
ku a vzhůru směr Nové Hraběcí, les 
a Šluknovská cesta. Je to nádherně 
upravená stezka, vedoucí až do Li-
pové. Míjím zámek v Lipové a zdej-
ší rybník. Zámek je v rekonstrukci, 
zámecký park se revitalizuje – mys-
lím, že se máme na co těšit. A blížím 
se na vrch Jáchym – je tu překrásně, 
ale o tom si řekneme příště.
Konečně… Anenský vrch – překrás-

Jedinečné místo: Anenský vrch
ná kaple a křížová cesta. Tato byla 
zbudována jako sedmá v pořadí ze 
čtrnácti „venkovních“ křížových 
cest ve Šluknovském výběžku a do-
plnila tak poutní kapli Sv. Anny, 
která byla postavena v letech 1775 
– 1776 za podpory majitele panství 
Františka Václava hraběte ze Salm-
-Reifferscheidtu a jeho matky, Ka-
rolíny z Ditrichsteinu.
Třináct výklenkových kapliček z let 
1829 – 1834 je sestaveno do tvaru 
podkovy a v jejím středu je právě 
kaple svaté Anny (na tzv. Anenském 
vrchu, Annabergu). Ta je nemovi-
tou kulturní památkou České re-
publiky, nacházející se zhruba 800 
metrů od centra obce. Je to nádher-
ná sakrální stavba, která byla v roce 

1857 rozšířena a ve své zadní části 
i pseudogoticky upravena. 
Celý poutní areál byl rozšířen roku 
1840 o tzv. Getsemanskou zahra-
du, sestávající se ze sedmi spících 
apoštolů, anděla a Krista.
K poslední úpravě došlo v roce 
1988 zásluhou kněze Františka 
Opletala. Zajímavostí jistě je i to, 
že poutě ke svaté Anně se konaly až 
do poloviny 20. století. Později však 
počet věřících poutníků stále klesal.
Návštěvu vřele doporučuji. Výlet 
je středně náročný, cca 25 km. Pro 
„mototuristy“ je zde i malé parko-
viště. Jsou zde lavičky k odpočinku 
a relaxaci či rozjímání.
Chtěl bych Vám popřát mnoho 
krásných (nejen turistických) zá-

žitků, je tu opravdu krásně. Příště 
bych Vám, jak jsem slíbil, pově-
děl něco málo o vrchu Jáchym (na 
snímku). Těším se na Vás!

Foto a text: Jiří Mikisch

Zvolená destinace, DSO Sever ve 
Šluknovském výběžku, je přiměře-
ná pro organizátorskou již devítile-
tou práci zodpovědných pořadatelů  
turistického soutěžení.
Odbory Klubu českých turistů 
Krásná Lípa, Dolní Poustevna, 
Rumburk a Šluknov zde pořádají 
zajímavé a přitažlivé akce pro ve-
řejnost, akce vhodné pro rodiny 
s dětmi. 
Organizátory turistických akcí jsou 
dobrovolní kvalifikovaní vedoucí 
a cvičitelé KČT.
Turistické akce se konají během 
celého roku a takto přispívají 
k systematické turistické činnosti 
aktivních rodin, které se poznávají 
a rády se na akcích potkávají. Spo-
lečenský program je součástí turis-
tické akce a je vhodnou příležitostí 
pro seznamování se dětí, rodičů 
i dalších účastníků. 
Konkrétní slevy na akcích pro čle-
ny KČT a další nabízené výhody 
jsou posledním krokem ke člen-

Projekt rodinné turistiky na Šluknovsku funguje
ství v KČT. Jeho členská základna 
v SEVERNÍM KRÁLOVSTVÍ roste 
a mládne. Např. členskou základnu 
KČT Šluknov tvořilo v roce 2007 
pouze šest osob. Začátkem roku 
2016 registruje KČT, odbor Šluk-
nov, 79 členů, z toho 13 rodin s 
dětmi.
Program je zaměřen na různé dru-
hy turistiky a pobyt v přírodě.
Je obsažen v turistickém balíčku 
s nabídkou aktivit pro veřejnost. Je 
určen pro obyvatele i návštěvníky 
regionu.
Turistický balíček má 3 části:
 První část programu je motivač-
ně zaměřená k pravidelnému poby-
tu v přírodě formou celoročního 
turistického soutěžení. 
Aktualizovaný přehled turistických 
akcí, organizovaných odbory KČT 
na Šluknovsku a vhodných pro ro-

diny s dětmi je k dispozici účastní-
kům na každé akci, které se konají 
v SK každý měsíc .
 Druhá část programu je nabíd-
ka tematických tras pro společné 
turistické akce a také pro indivi-
duální výlety návštěvníků regionu, 

např. Za monarchy Severního krá-
lovství, Modré putování po sakrálních 
památkách SK, Až na severní pól.
 Třetí částí programu jsou víken-
dová a vícedenní setkání. Výpravy, 
tábory, srazy. Tvoří určitou turis-
tickou synergii. Přispívají nejen 

k prezentaci místa, ale především 
k lidské vzájemnosti a sounáleži-
tosti ke krajině, k utváření domova. 
Podporují lokální ekonomiku.  
Vybíráme z kalendáře celoroční-
ho  turistického soutěžení:
 Táta, máma a já v Severním krá-

lovství
Děti, vyberte si aktivity z doporu-
čeného přehledu turistických akcí 
a přijďte. Začít můžete kdykoli bě-
hem roku. Poklady čekají hlavně na 
Vás.
Informace na: kctSLUKNOV@se-
znam.cz, www.region-sluknovsko.
cz, tel. 731 054 028
 19. 3. 2016 Jarní okresní sraz 
turistů na rozhledně Velký Chlum 
KČT Děčín.
Zahájení srazu: v 11.30 hodin. 
Informace podá: Karel Veselý, ka-
rel.ves45@gmail.com
 26. 3. 2016 Otvírání studánek 
- KČT Krásná Lípa - K pramenům 
Křinice – z náměstí v 10 hod., špe-
káčky s sebou (10 km). 
Informace podá: Mikuláš Peterka, 
Wolkerova 955/28, Krásná Lípa, 
tel.: 412 383 768, 602 482 239, mi-
kulas.peterka@seznam.cz
 25. - 28. 3. Jarním Šluknov-
skem - KČT LOKO Teplice - Egon 
Wiesner, šluknovský rodák, tel.: 
728 254 009, egon.w@seznam.cz, 

Mgr. Helena Landová, 
předsedkyně KČT Šluknov
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Martinou Holičovou, masérkou, 
která už více jak dvacet let úspěš-
ně pomáhá od rozmanitých bolestí 
těla nejen Šluknovákům. Že je ve 
své profesi člověkem na svém mís-
tě dokládá spousta spokojených 
zákazníků. V případě potíží se na 
ni opakovaně obracejí a její šikov-
né ruce doporučují dalším lidem. 
Vedle klasické, zdravotní a rela-
xační masáže se v poslední době 
věnuje také masáži rehabilitační.
Jak jste se k masírování dostala?
Už od prvního ročníku gymnázia 
mě přitahovala fyzioterapie, a tak 
jsem si splnila svůj sen. 
V roce 1991 jsem dodělala spor-
tovní školu v Plzni se zaměřením 
na vodoléčebné procedury, a tak 
to všechno začalo. Masíruji už 
dvacet pět let. Moje práce je záro-
veň mým koníčkem.
Co Vás na masírování baví?
Není jednotvárné. Pokaždé se setká-
vám s něčím novým, s novými lidmi 
a jejich problémy. Masáže nejsou 
jednotvárná práce. Motivuje mě, 
posouvá někam dál, nutí mě praco-
vat na sobě samé, a zároveň mi dává 
dobrý pocit z toho, že můžu a doká-
žu lidem pomoci. I po pětadvaceti 
letech se mám co učit a nepovažuji 
se za „bůhví jakého“ profíka.
Problémy každého člověka jsou 
specifické?
Samozřejmě, vždyť každý člověk 
je originál. Důležité je si s lidmi 
povídat, získat od nich co nejví-
ce informací, se kterými potom 
mohu pracovat, zkrátka musíte se 
jim dostat tzv. „na kobylku“. Jak 
chcete pomoct lidem, o kterých 
nic nevíte?
Psychosomatický přístup k li-
dem je dnes ve zdravotnictví in?
Zcela určitě. Hlavně zásluhou 
MUDr. Jana Hnízdila se psycho-
somatika dostala do povědomí 
veřejnosti. A ve zdravotnictví by 

Na slovíčko s...
se mělo k lidem a k řešení jejich 
problémů přistupovat celostně, 
tedy se vším všudy.
S jakými problémy lidem pomá-
háte?
Většinou jde o bolesti zad zapříči-
něné svalovými spazmy, různými 
blokádami páteře, uskřinutím 
nervu, nebo v těch krajních přípa-
dech i výhřezem ploténky.
Jsou vaši klienti především lidé 
důchodového věku?
Hodně, ale bohužel nejen ti. Setká-
vám se i s dětmi. Zjišťuji, že děti 
nemají pohybové základy, které 
bývaly dříve běžné. V hodinách tě-
locviku hrají většinou míčové hry 
a základy prostné gymnastiky ne-
mají. Nedostatek pohybu, dlouhé 
sezení u počítače nebo u televize, 
to vše se časem projeví právě na 
páteři. Alarmující je právě ta sku-
tečnost, že se tyto obtíže čím dál 
tím více vyskytují u dětí.
Životní styl dnešní populace 
vlastně maséry potřebuje?
Vzhledem tomu, jak hektický ži-
vot dnešní generace lidí žije, se 
dá pouze zkonstatovat, že je to už 
vlastně potřeba chronická. Větši-
na lidí hledá vhodný způsob pro 
načerpání nových sil, a masáž je 
jedním z nich. 
Kde jste získala masérské zkuše-
nosti?
Začínala jsem sportovní masáží, 
ale kdybych z ní měla dnes dělat 
zkoušky, asi bych propadla. Kaž-
dý masér má svůj rukopis, každý 
to dělá jinak, zkušenosti získává 
praxí. Ta formuje jeho osobnost, 
osobní přístup k lidem a způsob, 
jakým masíruje. Nejlepší zkuše-
ností je praxe a já měla to štěstí, že 
jsem mohla deset let pracovat pod 
odborným dohledem MUDr. Jin-
dřišky Nové na rehabilitačním 
oddělení v nemocnici v Podhájí. 
Byla to pro mne velmi cenná zku-

Foto: Vít Steklý

šenost.
Před pár týdny jste získala baka-
lářský titul. Co jste vystudovala?
Před pár týdny zrovna ne, je to 
už pět měsíců, ale máte pravdu 
v tom, že diplom je ještě mokrý. 
Studovala jsem na VŠ v Českých 
Budějovicích rehabilitaci, a to jak 
rehabilitaci sociální, tak i zdra-
votnickou, což zase dává mému 
masírování jiný rozměr. Neustále 
se vzdělávat je v této práci nut-
nost, proto plánuji pokračovat 
magisterským studiem.
Jaká masáž je nejžádanější?
To záleží na tom, s čím za mnou 
člověk přijde. Když si potřebuje 
odpočinout, tak volím relaxační 
typy masáží, např. masáž lávový-
mi kameny. Pokud má zdravotní 
problém, který se neřešil delší 
dobu, tak volím většinou kombi-
naci reflexní, nebo rehabilitační 
masáže, lymfodrenáž nebo klasi-
ku. 
Je možné masáž u Vás darovat 
blízkým jako dárek?
Samozřejmě, dárkové poukazy 
jsou oblíbené. V dnešní uspěcha-
né době je to, myslím, vhodný dá-
rek k relaxaci.
Jaký máte názor na domácí ma-
sáže od neprofesionálů, masáže 

lidí jen tak, mezi sebou?
Fandím jim, protože konkuren-
ce je zdravá. Pokud jejich zájem 
o masírování bude opravdový, 
sbírání zkušeností je někam po-
sune, a z tzv. rychlokvašek se brzy 
stanou také profesionální masé-
ři, kteří budou schopni pomáhat 
lidem, a dost možná budou ještě 
lepší než já. K masážím je třeba 
přistupovat s pokorou a poznat, 
do čeho se můžu pustit a do čeho 
už ne. Špatným rozhodnutím jde 
udělat více škody než užitku a, bo-
hužel, je to někdy i nevratné.
Používáte při masážích pomůc-
ky?
Ne, pouze své ruce.
Lidé mají často názor, že správ-
ná masáž musí bolet…
Masáž bychom měli cítit, to že 
s námi někdo něco dělal. Pokud 
člověk nemá nějaký akutní svalový 
problém, masáž by bolet neměla.
Kde Vás můžou lidé navštívit?
U mě doma v Lipové, ve Šlukno-
vě v solné jeskyni v Tyršově ulici a 
také docházím masírovat do veřej-
né sauny. Po domluvě mohu, na-
příklad u špatně se pohybujících, 
provést masáž i u nich doma.

Mgr. Filip Kadeřábek

právě zimní měsíce nám nabízejí 
spoustu různých kulturních příle-
žitostí.  
V březnu to může například být kon-
cert KPVH (16. 3. klavírní recitál) 
nebo další z cyklu cestovatelských 
přednášek Putování (30. 3. ten-
tokrát o cestě k Baltskému moři) 
pořádaných na naší základní škole. 
Zajít se dá i do divadla, anebo si 
třeba může vybrat některou výstavu, 
kterých je v našem výběžku více než 

dost.
3. Dopřejte si dobré jídlo
Je sice období půstu, ale proč si ne-
zahřešit a nedopřát si nějaký kuli-
nární zážitek. 
Už jste třeba ochutnali vietnam-
skou polévku Pho? Nebo navštívili 
některou z vyhlášených kuchyní 
v našem okolí, třeba tu v penzionu 
Na Stodolci? Anebo pozvěte pár 
přátel a uvařte si něco dobrého. 
Letní grilování je fajn, ale i zimní 
večeře či oběd s přáteli může mít 

svoje kouzlo.
4. Vybarvujte si
Pokud patříte k pravidelným ná-
vštěvníkům knihkupectví, jistě 
vám neušel teď tak módní boom 
relaxačních omalovánek určených 
dospělým. Jsou cenově dostupné 
a stačí pár pastelek a můžete re-
laxovat.
5. Zajděte si na masáž
Masáž rozhodně není něco, co by-
chom si měli dopřávat jen v zimním 
období, zvláště když ji potřebujeme 

ze zdravotních důvodů, ale my teď 
máme na mysli masáž čistě pro uvol-
nění, relaxaci, potěšení. Můžete si ji 
dopřát třeba během nějakého wel-
ness pobytu, ale pokud je to pro Vás 
časově náročné, nemusíte ani nikam 
daleko. I přímo ve Šluknově si může-
te dopřát například masáž lávovými 
kameny, čokoládovou či medovou 
masáž nebo masáž lymfatickou.
Tak co? Ještě pořád jste na zimním 
období nenašli žádná pozitiva?

Mgr. Alena Müllerová

Pět tipů jak překonat zimní splín a zvednout si náladu
Pokračování ze str. 1
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Foto: Dušan Blanár

Bc. Andrea Přidalová

Letos jsme se snažili poprvé ucho-
pit oslavy masopustu. Připravili 
jsme pro Vás hned tři akce a dle Va-
šich reakcí sklidily velký úspěch.
Tento zabijačkový čas, který se 
věnuje rozličným vesnickým zá-
bavám, tancovačkám a nevázané 
veselosti, se slaví již odjakživa. Jen 
s postupem času ze Šluknova tato 
krásná tradice vymizela. Když se 
zapojíte, rádi ji vrátíme zpět.
V zámeckém parku jsme 5. února 
pořádali již 3. Zámeckou zabijač-
ku. Byly opět připraveny domá-
cí zabijačkové dobroty, pivo od 
Křinického pivovaru – tentokrát 
dovezli i svůj speciál, a samozřej-
mě nechyběl ani stánek s něčím 
tvrdším. Na to, že byla opravdu 
zima, Vás přišlo opět spousta. Na 
všechny se dostalo a zároveň nic 
nezbylo.
V 17.00 hodin si vzala slavnostní 

Jako každý rok, tak ani letos jsme 
nevynechali možnost prezentovat 
se na nejprestižnějším veletrhu 
cestovního ruchu, který se v České 
republice pořádá. Řeč je o Holiday 
World Prague 2016, který probí-
hal od 18. do 21. února.
V letošním roce slavil veletrh 25 let. 
Představil nejen širokou prezentaci 
46 zemí, ale i kompletní zastou-
pení domácích regionů. Součástí 
mezinárodního veletrhu byl i roz-
sáhlý doprovodný program pro 
odborníky – semináře, prezentace 
a konference. Laickou veřejnost, 
kromě nabídky individuální dovo-
lené a zájezdů, přilákala i přehlídka 
cestovatelských filmů, autogrami-
ád a výstav. Souběžně s veletrhem 
probíhal i 10. ročník veletrhu Top 
Gastro& Hotel.

Prezentovali jsme město Šluknov na veletrhu 
cestovního ruchu v Praze

Ohlédnutí za Šluknovským masopustem

slovo paní starostka a přivítala 
masopustní strašidla (Folklorní 
soubor Lužičan). Také jim předala 
symbolicky klíče od města a slav-
nostní masopustní průvod tak 
byl započat. Strašidla si zatančila 
s návštěvníky zabijačky a vydala 
se skrz zámecký park do pěší zóny, 

kde byly první zastávky. Úplně 
první přišlo na řadu květinářství, 
dámy obsloužily strašidla, a ta si 
s nimi za odměnu zatančila. Takto 
probíhaly všechny zastávky: Se-
cond Hand v pěší zóně, restaurace 
Club, lékárna Jiřího Šice, Elektro 
Navrátilů a poslední zastávka byla 

v krámě u pana Doležala a Schne-
idera. Strašidlům ani návštěvní-
kům se nechtělo domů, nicméně 
všechno musí jednou skončit. 
Sobotu 13. února jsme věnovali 
těm nejmenším. Na hlavním sále 
Šluknovského zámku vystoupilo 
Divadlo kapsa se svou ,,Masopust-
ní pohádkou ze zahrádky“. Přišlo 
kolem třiceti dětí, a je škoda, že 
jich nebylo více. Pohádka byla  
interaktivní a zapojily se všechny 
děti. Hravou formou se tak sezná-
mily s masopustními tradicemi 
a zvyky na venkově.
A protože po masopustu dozníva-
la spousta pozitivních reakcí od 
návštěvníků, rozhodli jsme se, že 
ho příští rok znovu zopakujeme. 
Doufáme, že se Vás do průvodu 
zapojí co nejvíce, máte na přípravu 
celý rok.

Ačkoli za okny ještě před několika 
dny „řádila“ bílá zima, na Odbo-
ru kultury MěÚ jsme myšlenkami 
ve slunečných červnových dnech. 
Přípravy na další ročník Zámec-
kých slavností finišují a my už 
dávno víme, na co se mohou ná-
vštěvníci letos těšit. A protože 
platí, že „slibem nezarmoutíš“, 
chceme Vám udělat radost a na-
bízíme Vám stručný přehled bo-
hatého hudebního a kulturního 

V zámeckém parku jako na Divokém Západě
programu.
Už samotné téma letošních slav-
ností – Divoký Západ, western 
a country – dává široký prostor 
pro fantazii a možnosti zábavy. 
Páteční večer 24. června bude 
především ve znamení hudebních 
vystoupení a koncertů skupin 
a umělců zvučných jmen. Mladé 
určitě potěší ATMO MUSIC, poz-
ději si přijdou na své dříve naroze-
ní a fandové rocku při „nářezu“ se 

skupinou KABÁT REVIVAL. 
V sobotním programu se už tra-
dičně prolínají hudební, taneční, 
pěvecká i herecká vystoupení, 
o která se po celý den postarají 
country kapela ze Šluknovského 
výběžku RUKSAK, MIRO ŽBIR-
KA se svými nesmrtelnými hity, 
ROMAN VOJTEK s kapelou 
FANTASTIC 80s, ŘÁD ČER-
NÝCH RYTÍŘU si připravil wes-
tern hry (vrhání seker a nožů, 

souboje „na kolty“, vystoupení 
s koňmi), skupina TRN V OKU 
nabídne country tance s výukou 
pro zájemce z řad návštěvníků 
a PAVEL VOTÁPEK ohromí svojí 
zručností s lasem a bičem.
Atmosféru doladí  westernová 
krčma, kulisy osady z Divokého 
západu, nebude chybět ohnivá 
show a o strhující závěr se postará 
ohňostroj.

(šti)

Město Šluknov letos na veletrh vy-
razilo společně s Obecně prospěš-
nou společností České Švýcarsko. 
Pod jejich záštitou jsme tak měli 
možnost oslovit daleko více turis-
tů, než kdybychom se prezentovali 
jen sami za město Šluknov. Ne, že 
bychom neměli co nabídnout, ale 
značka České Švýcarsko již výbor-
ně funguje a přitahuje pozornost 
mnoha lidí. Čtvrtek a pátek byl na 
veletrhu ve znamení odborné veřej-
nosti. Sobota a neděle byla pak pro 
všechny ostatní. 
Za tyto čtyři dny navštíví veletrh 
téměř 40 000 návštěvníků. Vě-
říme, že ti, kteří si vybrali i náš 
stánek,zavítají k nám do Šluknova 
a pomohou tak turismu ve Šluk-
novském výběžku.

Bc. Andrea Přidalová



ŠLUKNOVSKÉ NOVINY STRANA 7V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ

Víte, že...
...se město Šluknov a Šluknovský zámek budou prezentovat na burze turistic-
kého ruchu v Bad Schandau? V sobotu 19. března 2016 nás můžete navštívit 
v domě Saského Švýcarska v Bad Schandau. 

V měsíci březnu a v dubnu Šluknov-
ský zámek chystá spoustu dalších 
akcí. Snažili jsme se vybrat něco pro 
každého, takže věříme, že hlavní sál 
i půda budou opět praskat ve švech. 
V pátek 11. března od 19.00 hodin 
na zámecké půdě vystoupí dixie-
landová kapela ,,OldStars“ neboli 
,,Staré hvězdy“. A proč ten název? 
Věkový průměr kapely dosahuje už 
úctyhodných 60 let! Ale muzikanti 
rozhodně do starého železa nepatří. 
Ukáží Vám, jak se hraje starý dobrý 
a hlavně tradiční jazz. Ke své kape-
le pozvali i Jitku Hercíkovou (dříve 
Košťálovou), která je široko daleko 
velice známá. Počet míst je omezen, 
proto si zavolejte o svou rezervaci.
V pondělí 14. března na hlavním 
sále v 18.00 hodin přivítáme pana 
Františka Šestáka. Se svým kole-
gou navštívil 10 západoevropských 
zemí a zavítali až do Španělska 
a Portugalska a jak jinak, než na 
kole! Ujeli úctyhodných 6 087 km 
a tato Svatojakubská cesta na mys 
Finisterre jim trvala 68 dní. Takže 

Koncert, beseda a divadlo, 
u nás si vybere každý

si nezapomeňte napsat do svého 
kalendáře besedu ,,Z Čech až na 
konec světa“.
V pátek 8. dubna od 19 hodin opět 
na zámecké půdě přivítáme již té-
měř domácí divadelní soubor Hra-
ničář. Všechny jejich hry bedlivě 
sledujeme a vždy Vám je nabízíme 
a ani teď tomu není jinak. Hraničář 
tentokrát zpracoval dílo od dokto-
ra Čechova – Strýčka Váňu. Děj se 
odehrává na zapadlém venkovském 
statku, kam přijíždí penzionovaný 
profesor Serebrjakov se svou mla-
dou a krásnou ženou Jelenou. Na 
statku hospodaří bratr profesoro-
vy první ženy Vojnickij – strýček 
Váňa, a Soňa, Serebrjakova dcera 
z prvního manželství. Návštěva 
honorace z města obrátí zaběhnutý 
chod hospodářství naruby. Snídá se 
v poledne, obědvá večer. Ženy pijí, 
zpívají a pláčou nad promarněnými 
možnostmi. Muži pijí, zpívají a plá-
čou nad promarněnými možnostmi 
ještě o poznání více. A úroda zatím 
hnije. Serebrjakov býval Váňo-

vým idolem; ve víře v profesorovy 
schopnosti na něho Váňa dlouhá 
léta ochotně dřel a zřekl se vlast-
ních ambicí. Teď se však vyjeví, že 
profesor je jen nadutá vědecká nula 
a egoistický parazit. Váňa už nemá 
proč žít. Miluje Jelenu, ale Jelena 
koketuje s doktorem Astrovem, jen-
že Astrova miluje Soňa, ale profesí 
venkovského lékaře zdrchaný Ast-
rov miluje vodku a touží se zmocnit 
leda Jeleny, jenže Jelenu má profe-
sor a profesor by statek, který mu 
neříká pane, nejradši prodal, aby 
zaopatřen mohl žít všude jinde, jen 

ne tady. A tak se „rozhněvaný dobrý 
muž“ Váňa chopí revolveru, aby...
Inu, souboj vášní, sebeklamů, roz-
bitých iluzí, nenaplněných nadějí 
a neopětovaných lásek: nadmíru 
působivý nadčasový obraz způsobu 
života druhu homo sapiens. Hru pl-
nou humoru a smutku napsal dok-
tor Čechov před sto dvaceti roky, 
ale to čechovovské trápení, trap-
nosti a směšnosti nám nejsou vů-
bec vzdálené. Akce se koná rovněž 
na zámecké půdě a doporučujeme 
proto rezervovat si svá místa včas.

Každý turista, ať již rekreační či aktiv-
ní, ví, co je to turistická vizitka. Malá 
nálepka, s obrázkem turistického 
místa, která se vlepuje do Turistické-
ho deníku. Návštěvník těchto míst 
tak nikdy nezapomene, kde všude byl 
a co viděl. K nálepce patří také razít-
ko a drobný komentář. Sběratelé tu-
ristický vizitek schraňují čárové kódy, 
a ty pak zasílají na adresu do Liberce, 
který je jejich domovem. Za ně získá-
vají odznáčky a podobně.
Za pár let své existence již Turistic-
ký deník vydal 5746 vizitek a každý 
den přibývají. A protože i my jsme 
vášniví sběratelé, tak nás napadlo, 
přivést co nejvíce turistických vizi-
tek do Šluknova. Protože turistická 
vizitka rovná se turista, proto věří-
me, že na jejich výstavu se jich při-
jde hodně podívat.
Výstava bude otevřena slavnostní 

Fenoménem současnosti
jsou turistické vizitky 

Jako každý zimní měsíc jsme 
i v únoru ve Šluknovském zámku 
přivítali vynikající hudebníky.
Kruh přátel vážné hudby ve 
Šluknově z. s. tentokrát pozval 
špičkového houslistu Bohuslava 
Matouška s jeho dlouholetým 
klavírním doprovodem Petrem 
Adamcem. Tito pánové u nás 
vystoupili již poněkolikáté, ale 
v sále našeho zámku to bylo po-
prvé. Přesto, že hráli na moha 
významných i světových pódi-
ích, rádi se do Šluknova vracejí. 
Podle jejich slov je těší předávat 
kouzlo krásné hudby tak pozor-
nému a vnímavému publiku, jaké 
je ve Šluknově.
Naopak vděční posluchači odmě-
nili umělce dlouhým a nadšeným 
potleskem a vyžádali si tak něko-
lik hudebních přídavků, u kte-
rých až srdce usedalo, s jakým 
citem byly interpretovány. 
Kromě pochvaly publika, zámec-
kého prostředí a celkové atmo-
sféry, velice pochválil pan Petr 
Adamec náš mistrovský hudební 
nástroj – velký klavír Petrof. Je 
velmi dobře udržovaný, dobře 
naladěný a dobře vyrobený. Je 

Koncert na zámku

Bc. Andrea Přidalová

vernisáží 17. března v 10.30. Tento 
čas je velice specifický a pro nás i ne-
tradiční, ale má samozřejmě svůj dů-
vod. Kontaktovala nás totiž skupina 
těch největších sběratelů v České 
republice, která chtěla na naši vý-
stavu dorazit jako první a přestřih-
nout si pásku. Protože jedou z celé 
České republiky, výstava započne 
už dopoledne. Nahlásilo se nám 
jich zatím přes padesát a my věříme, 
že nebudou rozhodně sami a i Vy 
k nám dorazíte. A jestli to nestihnete 
ve čtvrtek, tak rozhodně nezoufejte. 
Výstava bude otevřena denně až do 
30. října. Vstupné opět lidové: 40 Kč 
dospělí a 20 Kč děti. Součástí výsta-
vy je i Absolventská vizitka za její 
návštěvu, kterou můžete zakoupit 
společně se vstupným a samozřejmě 
nebude chybět ani turistické razítko.

světlou výjimkou mezi nástroji 
ostatních kruhů přátel hudby v re-
publice. Máme být na co pyšní.
A protože zima ještě neskončila, 
KPVH Vás srdečně zve na další 
koncert klasické hudby. Tento-
krát přivítáme mladého, úspěš-
ného klavíristu Jana Šimandla. 
Může se chlubit prvními cenami 
získanými na mnoha prestižních 
mezinárodních klavírních sou-
těžích. Dalo by to téměř na půl 
stránky, kdybych chtěla všechny 
jeho úspěšné soutěže a všechny 
zahraniční sály, kde již vystupo-
val, vyjmenovat. 
Tedy jste zváni na klavírní recitál 
Jana Šimandla, který se uskuteč-
ní v sále Šluknovského zámku 
ve středu 16. března 2016 od 
19.00 hodin. Můžeme se těšit 
na nejkrásnější sonáty Ludwiga 
van Beethovena, a to sonátu č. 8 
c moll „Patetická“, sonátu č. 21 
c dur „Valdštejnská“, sonátu 
č. 14 cis moll „Měsíční svit“ a so-
nátu č. 23 f moll „Appassionata“. 
Hluboký zážitek z „Beethove-
novského večera“ Vám za KPVH 
ve Šluknově přeje Božena Bort-
níková.

Bc. Andrea Přidalová

Bc. Andrea Přidalová
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Cílem DofE, jak nazýváme Mezi-
národní cenu vévody z Edinburghu 
v České republice, je připravit mladé 
lidi na budoucí život i budoucí pro-
fesní dráhu, přivést je k tomu, aby 
se o sebe uměli postarat, poradili si 
v dnešním světě, byli samostatní, 
odvážní, vytrvalí, houževnatí, krea-
tivní, ale i odpovědní vůči sobě sa-
mým, vůči ostatním lidem, naší spo-
lečnosti a jejím hodnotám. Tedy jde 
o posílení osobnostních kompetencí 
mladých, po kterých se v současné 
době ve vzdělávání tolik volá. Účast-
níci si sami za pomoci svého vedou-
cího určují, v čem se chtějí zlepšit, 
čeho chtějí dosáhnout, komu nebo 

GYMNÁZIUM 
RUMBURK

FAKULTNÍ ŠKOLA 
UNIVERZITY 

J. E. PURKYNĚ

kde pomoci a jaká bude obtížnost 
jejich cílů. Věnují se zároveň rozvo-
ji svého talentu, sportovní aktivitě, 
dobrovolnictví a vyráží se svými 
spolužáky na dobrodružnou expe-
dici, tedy v rámci čtyř aktivit posilují 
svého ducha i tělo. Taková moderní 
calocaghatia. Program je rozdělen 
na bronzovou, stříbrnou nebo zlatou 
úroveň podle náročnosti stanove-
ných cílů. Na závěr získávají všichni 
účastníci certifikát s mezinárodní 
platností, který je na mnoha zahra-
ničních univerzitách a u mnoha za-
městnavatelů vnímán jako známka 
vysoké kvality kandidáta.
Prestižní mezinárodní ocenění za-
mířilo i na Gymnázium Rumburk. 
25. ledna 2016 jsme totiž vyrazili 
z Rumburku s dalšími šesti stu-
denty a učitelským doprovodem 
do Prahy na Slavnostní předávání 
bronzových a stříbrných medailí 
Mezinárodní ceny vévody z Edin-
burghu, které se konalo na Národní 
třídě v prostorách bývalého biogra-
fu Galerie Louvre.  

I přesto, že se předávání účastnilo 
více než 100 lidí, panovala v galerii 
přátelská atmosféra. Na samotném 
předávání nechyběl ředitel DofE, 
pan Tomáš Vokáč, který spolu s dal-
šími osobnostmi jako např. s dce-
rou lady Abrahams (která se podí-
lela na založení DofE v ČR), paní 
Helen Felix, nebo se členy skotské 
profesionální dudácké skupiny The 
Rebel Pipers, ceny předával. Účast-
níci dostali certifikát a symbolický 
odznak, podle toho, jakou úroveň 
programu si zvolili.
Rumburské gymnázium se toho-
to předávání účastnilo poprvé. 
Každý z účastníků si zvolil oblast, 
v níž se chtěl realizovat – naučit 
se něco nového, zdokonalit se v 
určité činnosti, pomáhat jiným 
lidem… Mezi oceněnými byly Ni-
kola Gottlieberová, která v rámci 
Ceny pomáhala postiženým lidem v 
Agentuře Pondělí, naučila se šplhat 
a sestavila svůj rodinný rodokmen, 
Kristýna Zahejská, která se zdo-
konalila v němčině, horolezectví 
a neziskově hrála na flétnu na kul-
turních akcích, další pomocnice 

v Agentuře Pondělí - Hana Bílá, 
která se učila sebeobranu a hru na 
kytaru a Eliška Krištofová, jež po-
máhala v psím útulku, zlepšovala 
se v němčině a běhu na 1 km a kte-
rá se s ostatními výše uvedenými 
účastnila expedice do Jizerských 
hor. Za druhý tým, který absolvoval 
expedici v Krušných horách, získali 
cenu Ondřej Koštejn, který působil 
jako trenér florbalu a cyklistiky pro 
děti, zlepšil si němčinu a vyzkoušel 
si moderní pětiboj, Pham Thi My 
Hanh, která se věnovala malování 
akvarelu a spolu se mnou, Karolí-
nou Veselou, hrála florbal a pomá-
hala v Agentuře Pondělí. Já jsem 
k výše jmenovanému přidala ještě 
hru na klavír.
Účastníci DofE na gymnáziu jsou 
samozřejmě stále aktivní a jejich 
počty se pomalu rozrůstají přede-
vším díky učitelům – DofE instruk-
torům - Marku Winterovi, Stanisla-
vu Hockovi, Janě Pokorné a Lence 
Nedvídkové, kterým tímto velmi 
děkujeme za jejich podporu a jejich 
volný čas, který nám věnují.

Text a foto: Karolína Veselá

Milan Kořínek se ptá Emílie Pro-
cházkové:
Paní Procházková, v posledních 
týdnech se v médiích hodně probírá 
školství. Postavení učitelů, chování 
žáků, slušnost a úcta, peníze. Vím, 
že škola je Vaším oblíbeným téma-
tem, a proto se ptám: můžeme se na 
chvíli vrátit zpět do doby, kdy učitel 
byl v obci uznávaná osobnost, děti 
díky výchově ve škole samozřejmě 
zdravily starší lidi a vážily si svých 
rodičů? Jak školy fungovaly v na-
šem regionu? A co osobnosti mezi 
našimi učiteli?
Celý kulturní svět si každoročně 
28. března připomíná narození 
„Učitele národů“, evropského 
učence, duchovního, filozofa a prů-
kopníka moderního vzdělávání 
Jana Amose Komenského. Jako 

myslitel přesáhl Komenský svou 
dobu. Jeho dílo a myšlenky jsou 
symbolem touhy po lepším světě 
a člověku, po všeobecné harmonii, 
životě v míru, bez válečných kata-
strof. Jeho slova „Pušek se má užíti 
proti šelmám, kdežto z děl by se měly 
slévat zvony nebo hudební nástroje“ 
zní i dnes nanejvýš aktuálně.
Přeskočme téměř 300 let a zastav-
me se v roce 1918 v samostatném 
československém státu. Uvědo-
mování si příslušnosti k vlastnímu 
státu začalo v lidech znovu pro-
bouzet pocit národního uvědo-
mění, avšak veliká radost národa 
ze vzniku republiky byla v českém 
pohraničí zastiňována tíživou 
otázkou o bytí a nebytí českých 
menšin.
Nejmenší českou menšinou v Če-

chách byla nejsevernější česká 
menšina ve Fukově. Tehdy za 
první Československé republiky 
se zde nacházelo několik chalup, 
ve kterých žili se svými dětmi pře-
vážně tkalci a kameníci. Fukovští 
menšináři společně s funkcionáři 
Národní Jednoty Severočeské za-
čali řešit velmi palčivou otázku, 
a to vzdělávání českých dětí. Až 
v září roku 1920 se jim podařilo 
otevřít jednu třídu české školy, 
která vzdělávala děti v mateřském 
jazyce. Prvním správcem školy byl 
J. Kukla a školu navštěvovalo ko-
lem 20 dětí.
Postupně vznikaly další školy. V sa-
motném Fukově byla otevřena čes-
ká jednotřídní škola 3. ledna 1925. 
Prvním rokem navštěvovalo školu 
15 dětí a jejich učitelem byl pan 

Vladimír Vlček.
Čeští učitelé vykonávali v našem 
kraji nelehkou a ve všech ohledech 
záslužnou práci. Vykonali mnoho 
a nejen pro dobu, ve které žili. S hr-
dostí můžeme vyslovovat jména 
těch, kteří se pustili do tak těžkého 
úkolu. Tři z nich – Josef Vohrad-
ský, Josef Škoda a Josef Kasal byli 
vlastenci a skuteční humanisté. Je-
jich osobnost mnohé naučila, že ne 
slovy, ale činy je třeba dokazovat, 
jak utvářet dobrého člověka a jak 
soustavně pěstovat v lidech národ-
ní hrdost.
Josef Škoda – zahynul v Osvětimi.
Josef Kasal – zahynul v Osvětimi.
Josef Vohradský – zemřel po týrání 
a mučení na gestapu.

(pokračování příště)
Emília Procházková

Učitelé byli vlastenci a skuteční humanisté

Gymnazisté získali Cenu vévody z Edinburghu
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Jako každý rok, tak i letos jsme oslavili masopust. Oblékli jsme si masky 
a vydali jsme se na náměstí, kde jsme všem přihlížejícím předvedli krátké 

Už víme, jak přezimovávají zvířátka a ptáci

pásmo masopustních písniček, říkadel a tanečků. Začalo nám masopustní 
období, které skončí o Velikonocích, kdy budeme vítat jaro a nové období 
hojnosti. 

Únor se však nenesl jen v duchu masopustu. Prostřednictvím her, vyprá-
vění, jsme se dozvěděli, jak přezimovávají zvířátka a ptáci, jak my sami jim 
můžeme pomáhat, blíže jsme se seznámili s dopravními prostředky a také 

jsme se vydali do říše pohádek, kde na nás čekaly úkoly připravené pohád-
kovými  postavami a sami jsme se stali součástí pohádek. 

Foto a text: Hana Princová

A protože venku už kvetou sněženky a krásně zpívají ptáci, už teď se moc 
těšíme na jaro...



STRANA 10 ŠLUKNOVSKÉ NOVINYZE ŽIVOTA DĚTÍ A MLÁDEŽE

Kreslený komix: Julie Bomko

Tělocvik našich páťáků

V letošním školním roce spolupracujeme i při hodinách tělesné výchovy 
s lektory Schrödingerova institutu. Děti se na společné hodiny těší a tělo-
cvik si vždy řádně užijí. Do nového pololetí jsme již naplánovali další spor-
tovní aktivity i mimo školní tělocvičnu.
Děkujeme zejména panu Švarcovi za energií nabité hodiny.

Jana Eichlerová, Martin Vyšohlíd a žáci 5. ročníku

Ze života prvňáčků 
a přípravné třídy
V úterý 12. 1. nás přišla navštívit paní Pencová se svým kamarádem Lud-
víkem, aby nám popovídala o tom, jak se k sobě máme navzájem chovat. 
Zapojila děti aktivně do svého povídání a naučila je pěknou písničku „Ka-
marád“. Těšíme se na další setkání s Ludvíkem.

J. Schneiderová, J. Vomelová, R. Kotuličová, J. Kvapilová

V úterý 16. února nás 
navštívila pprap. Pet-
ra Zbončáková, kte-
rá s námi pravidelně 
spolupracuje v rámci 
bezpečnosti a chování. 
Děti z druhého ročníku 
ZŠ od ní dostaly krás-
ný a potřebný dáreček. 
Každá třída obdržela 
čtyři reflexní vesty, re-
flexní samolepky a Pří-
ručku dopravní výcho-
vy s pracovními listy. 
Tyto dary nám věnoval 
Jan Pechout, Krajský 
koordinátor BESIPu 
pro Ústecký kraj.  Dě-
kujeme paní policistce 
za péči a zájem o bez-

V pátek 22. 1. proběhla tematická výuka zaměřená na pozorování krás 
zimní přírody a na zimní radovánky, při kterých děti sáňkovaly, koulovaly 
se a tvořily ve sněhu andělíčky. Děti s radostí přivítaly hry na sněhu, při 
kterých jim mráz vykouzlil červené tváře.

J. Schneiderová, J. Vomelová, R. Kotuličová, J. Kvapilová

Mráz vykouzlil červené tváře

Okresní kolo olympiády 
V Děčíně se 8. února 2016 konalo okresní kolo olympiády z českého jazy-
ka. Tohoto jazykového klání se zúčastnili žáci 9. ročníků - Natálie Jirků 
a Jindřich Pešan. Ačkoli bylo toto kolo podle odborné komise náročnější 
než v jiných ročnících, zhostili se reprezentace naší školy výborně. Natálka 
obsadila dokonce krásné 6. místo. Oběma žákům velmi gratulujeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Gabriela Krebsová

BESIP ve druhém ročníku

pečnost našich dětí. Těšíme se na další společné akce.
Kateřina Zahejská, Hana Syrochmanová, Doris Halamková 

Dne 16. února 2016 jsem navštívila za Policii ČR ve Šluknově druhé třídy  
Základní školy a předala jim s radostí slíbené reflexní vesty a reflexní ná-
lepky určené pro jejich bezpečnost.  Tyto pro děti osobně přivezl pan Jan 
Pechout, Krajský koordinátor BESIP pro Ústecký kraj. Tímto bych chtěla 
rovněž panu Pechoutovi  poděkovat.  Radost dětí  a učitelského sboru byla 
obrovská. 

Za OO PČR Šluknov
pprap. Petra Zbončáková
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Foto: Renáta Parkmanová

Zveme Vás na geologickou výstavu do lesnické školy

Na šluknovské střední škole je v současné době nainstalovaná geologická vý-
stava, která se věnuje tomuto oboru v rámci Šluknovského výběžku. Skládá 
se z naučných rolapů a sbírky nerostů, které jsou umístěné v dřevěné skříni. 
Každá část vystavované horniny nese několik podob ve formě přírodní i leš-

těné. Za zapůjčení výstavy děkujeme panu Werneru Hentschelovi z Lipové, 
který nám exponáty poskytl. Pokud by měl někdo z veřejnosti zájem expozici 
si prohlédnout, může se ozvat na tel. číslo 775 922 496. 

Text a foto: David Hlinka

21. 2.
KARNEVAL
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Tentokrát Vás inspirujeme recep-
ty, ve kterých se potkávají typicky 
zimní uskladněné suroviny (jako je 
např.: česnek, cibule, oříšky, hou-
by,...) s čerstvými jarními surovina-
my (jarní cibulka, bylinky, vajíčka, 
čerstvý salát,...).

Salát s jablky, ořechy a sýrem
Ingredience: 100 g polníčku, 100 g 
rukoly, 1-2 jablka, 80 g sýru (např. 
krémový tvarohový sýr: Gervais 
Délicatesse - s fíky a ořechy, nebo 
gorgonzola), 100 g vlašských oře-
chů, půlka citronu, 2 lžíce octa, 60 
ml olivového oleje, 1 lžíce medu, 1 
lžička dijonské hořčice, sůl a pepř.
Postup: Nejdříve si připravte záliv-
ku. V misce smíchejte ocet, med, 
hořčici a olivový olej. Vše dobře 
rozšlehejte. Nakonec trochu posyp-
te namletou solí a pepřem. 
Z půlky citronu vymačkejte šťávu 
do misky, budete do ní namáčet 
plátky jablek. Díky tomu nebudou 
tak brzy hnědé. Ve velké míse smí-
chejte oba druhy salátu (lehce je 
předtím opláchněte). Dále přisyp-
te vlašské ořechy. Jablka rozpulte 
a nakrájejte na tenoučké plátky, 
každý z nich vložte do misky s cit-
ronovou šťávou. Stačí chvilička, jen 
aby ji jablko lehce nasáklo. Všechny 
plátky přidejte do mísy k salátu. Za-
lijte zálivkou a opatrně vše promí-
chejte, aby se vám jablečné plátky 
nepotrhaly. Finální krok? Na salát 
rozdrobte sýr! 

Kulajda z nákládaných hub 
se ztraceným vejcem

Ingredience: 1 malá sklenička na-
kládaných hub, 1 cibule, 3 brambo-
ry, 2 lžíce hladké mouky, 1 kelímek 
smetany ke šlehání, 1 lžíce másla, 2 
kusy bobkového listu, 2 l vody nebo 

vývaru, kopr, cukr, sůl, pepř a ocet 
dle chuti, na ztracené vejce potře-
bujeme vejce a 20 dcl octa.

Postup: Na másle zpěníme cibul-
ku, zaprášíme moukou, zalijeme 
vodou, přidáme brambory na kos-
tičky, bobkový list, sůl, pepř a vaří-
me asi 15 minut. Houby si scedíme 
z nálevu a dáme do polévky společ-
ně se smetanou a povaříme ještě 5 
minut. Stáhneme z plotny a dochu-
tíme octem, cukrem a koprem.

Ztracené vejce
Do středně velkého hrnce dáme va-
řit vodu společně s octem. Vejce si 
opatrně rozklepneme do skleničky. 
Když začne voda vařit, ztlumíme 
plamen, vařečkou si uděláme v hrn-
ci vír a do středu nalijeme vejce. 
Občas míchneme, aby se vír úplně 
nezastavil a vaříme 2-3 min.

Slané bochánky 
Recept jsme dostali od naší pravi-
delné čtenářky paní Klikarové, 
která doporučuje podávat bochán-
ky například k polévce.
Ingredience: 200 g hladké mou-
ky, 25 g kvasnic, voda dle potřeby, 
špetka cukru, 3 stroužky česneku 
a jedna lžíce oleje
Postup: Smícháme mouku, kvasni-

ce, sůl a přiměřené množství vody. 
Vypracujeme hladké nelepivé těsto, 
které necháme kynout přibližně 
30 minut. Po vykynutí tvarujeme 
z těsta bochánky, které klademe na 
plech (pomaštěný nebo vyložený 
pečícím papírem), potřeme lehce 
olejem a pečeme dozlatova. Upe-
čené bochánky potíráme olejem 
smíchaným s drceným česnekem 
a můžeme podávat. 

Hovězí na víně 
a kořenové zelenině 

Ingredience: 500 g hovězí kližky, 
4 ks cibule, 3 ks mrkve, 1 ks velké 
petržele, 1 láhev kvalitního červe-
ného vína, 2 ks bobkového listu, 
5 kuliček nového koření, olej dle 
potřeby, 1 lžíce másla, 1 velká lžíce 

Půjčovní doba 
Městské knihovny Šluknov

pondělí 9.00 - 12.00 h    
 13.00 - 17.00 h 
úterý 9.00 - 12.00 h    
 13.00 - 17.00 h 
středa 13.00 - 17.00 h 
čtvrtek 9.00 - 12.00 h    
 13.00 - 17.00 h 
pátek 9.00 - 13.00 h 

Kuchařská zimní inspirace z knihovny
a slané bochánky od pravidelné čtenářky

Jako každoročně i letos se naše 
knihovna připojuje k celorepubli-
kové akci v rámci Března - Měsíce 
knihy hned několika způsoby. 
Opětovně je vyhlášena amnestie pro 
dlužníky, tzn. že čtenáři, kteří poza-
pomněli včas vrátit vypůjčené knihy, 
to mohou v průběhu března napra-
vit, aniž by jim hrozila pokuta. 
Nabízíme také, v předešlých letech 
vyzkoušenou a populární možnost, 
přihlásit se v tomto měsíci mezi re-
gistrované návštěvníky knihovny 
bez zaplacení registračního poplat-
ku – noví čtenáři si tak mohou zcela 
zdarma půjčovat knihy až do konce 

Březen je měsícem čtenářů, u nás i četby na pokračování
roku 2016.
Jako novinku jsme letos připravili 
akci „V březnu čteme dětem aneb 
Čtení sluší každému“. Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků 
(SKIP) vyhlásil opětovně celostát-
ní akci BŘEZEN - měsíc čtenářů. 
V centru zájmu je především čtenář 
a čtení, tedy ne kniha ani knihovna, 
ale každý čtenář knihy, časopisu, 
e-zdrojů; prostě aktivní uživatel 
knihovny. 
My proto budeme každý čtvrtek 
v březnu od 16 do 17 hodin „zku-
šebně“ v dětském oddělení naší 
knihovny předčítat dětem (vlastně 

i dospělým, budou-li se chtít při-
pojit) na pokračování. Předčítat 
ostatním mohou i samy děti, nebo 
rodiče, dobrovolníci z řad starší 
mládeže a samozřejmě my, kni-
hovnice. A co budeme číst? Volbu 
necháme na návštěvnících. SKIP 
doporučil autory jako Jan Karafi-
át, Zdeněk Jirotka, Jack London, 
Rudyard Kipling, Jaroslav Havlí-
ček, František Hrubín, Tenesse 
Williams, Zdeněk Svěrák, Ludvík 
Souček, Eduard Štorch, Vladislav 
Vančura, Ernest Hemingway, Jo-
sef Hora, Karel Havlíček Borovský, 
Jiří Orten, Jaroslav Seifert, James 

Herriot, Karel Hynek Mácha, Vác-
lav Čtvrtek… O tom, zda budeme 
předčítat pohádky, dobrodružnou 
prózu na pokračování nebo verše, 
se rozhodne aktuálně každý čtvr-
tek, podle věku a zájmu většiny zú-
častněných.
Chceme si zároveň vyzkoušet, zda 
bude tato akce navštěvovaná, jest-
li se setká se zájmem. Pokud ano, 
pak se k ní určitě vrátíme v zimních 
měsících (pravděpodobně listopad 
- únor), kdy je venku brzy tma a ne-
vlídno a děti tento čas raději stráví 
u nás v knihovně, než na vzduchu 
v přírodě.      (šti)

hladké mouky, sůl dle chuti, 1 lžíce 
citronové šťávy
Postup: Nejdřív začněte tím, že na-
čnete lahvinku s vínem a nalijete si 
kontrolní vzorek (jako ochutnáv-
ku).
Ve větším hrnci nebo tlakovém hrn-
ci rozpalte olej a přidejte oloupa-
nou a najemno nakrájenou cibuli. 
Ztlumte plamen a cibuli pozvolna 
opékejte, postupně přilévejte olej, 
aby nebyla cibule suchá. Cibuli 
opékejte aspoň půl hodiny, než z ní 
bude hnědá kaše. Odhrňte cibu-

li na stranu a přidejte oloupanou 
a na kostičky nakrájenou zeleninu. 
Nechte opéct do barvy a přidejte 
kostky masa. Maso nechte zatáh-
nout asi deset minut, přidejte bob-
kový list, nové koření, sůl a podlij-
te červeným vínem, tak, aby bylo 
maso zcela ponořené. Nechte projít 
varem a ještě chvilku nechte pro-
bublávat. Pak přilejte asi dvě deci 
vody, přiklopte a duste. V tlakovém 
hrnci vařte hodinu. V klasickém 
hrnci to bude trvat déle, tak dvě 
hodiny. Když je maso měkké, přijde 
asi ta nejtitěrnější práce a to vyndat 
maso z omáčky vedle na talíř. Když 
jste hotoví, omáčku rozmixujte do 
hladka. Pokud je omáčka dostateč-
ně hustá, je zbytečné do ní přidávat 
mouku, ale mouka dodá omáčce 
lepší konzistenci. Přiveďte omáčku 
k varu. V misce si rozetřete máslo 
s moukou a postupně rozmíchej-
te v omáčce. Nechte deset minut 
provařit, vraťte maso do omáčky 
a zakápněte citrónovou šťávou. Po-
případě opepřete. Následně můžete 
podávat třeba s bramborovou kaší.

Rychlé mini koblížky
Ingredience: 200 g hladké mouky, 
250 g měkkého tvarohu, 1 lžička 
cukru, 6 lžic mléka, 4 vajíčka, 1 ba-
líček kypřícího prášku do pečiva, 5 
lžic rumu, špetka soli, špetka citro-
nové kůry, tuk na smažení a mouč-
kový cukr na obalení
Postup: Všechny ingredience smí-
cháme a vypracujeme těsto. Pomo-
cí lžíce z těsta vykrajujeme kuličky, 
které smažíme v rozpáleném tuku 
a ještě horké obalujeme v moučko-
vém cukru. Rum je v těstě důležitý, 
protože koblížky díky němu nena-
sáknou tolik tuku.                        (sko)
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Stále máte možnost získat volnou 
vstupenku na kulturní akci, která 
platí a až do konce roku 2016.
Otázka na březen:
7. března 1850 se v Hodoníně na-
rodil český filosof, sociolog, politik 
a státník, prezident (1918-35), za-
kladatel novodobého českého stá-
tu. Vývoj české společnosti konce 
minulého století a moderní dějiny 
zrodu samostatnosti a počátečních 
let československého státu jsou jen 
prázdným pojmem, opomineme-li 
fenomén jeho osobnosti.
Roku 1897 byl jmenován profe-
sorem Karlovy university. Roku 
1900  vytváří českou stranu lido-
vou. Po vypuknutí I. světové války 
se rozhoduje k aktivnímu odporu 
proti rakousko-uherskému moc-
nářství. Po celou dobu války nesl 
na sobě největší tíhu a odpověd-
nost za budoucnost celého české-
ho a slovenského národa při jed-
nání v Anglii (1916), Rusku (1917 
- duben 1918) a poté v Americe, 
až po podpis Pittsburské dohody 
a Washingtonské deklarace. A za-
tímco evropští spojenci s rozbitím 
Rakouska-Uherska dlouho váhali, 
jemu se podařilo pro vznik nového 
státu získat podporu amerického 
presidenta Woodrowa Wilsona. 
Proto také po vzniku ČSR stanul 
oprávněně v jejím čele. V letech 
1918, 1920, 1927 a 1934 byl opě-
tovně zvolen prezidentem, ale od 
roku 1934 se jeho zdravotní stav  
zhoršoval, a tak 14. prosince 1935 
abdikoval. Poslední chvíle strávil 
na zámku v Lánech, kde také dne 
2. září 1937 skonal. 
Znáte jeho jméno?
Správná odpověď na otázku 
z února zněla: Victor Hugo
Vylosována byla správná odpověď 
Lucie Nehasilové (11 let) ze Šluk-
nova a ta si může v knihovně nebo 
v DK vyzvednout volnou vstupen-
ku.                                               (šti, sko)

Soutěž o volné vstupenky

Výborné rohlíčky 
od paní Věrky Vyšohlídové

Těsto: 40 dkg hladké mouky, 1 
máslo (Hera), 1 zakysaná smetana, 
špetka soli
Zpracujeme těsto a necháme odpo-
činout 2 hodiny v lednici.
Náplň: 15 dkg mletých ořechů, 10 
dkg moučkového cukru, trošku 
medu, 2 lžíce smetany nebo mléka.
Pracovní postup: z těsta vypracu-
jeme váleček, rozdělíme jej na 10 
bochánků, které postupně rozvá-
líme do kulaté placky. Rádýlkem 
placky rozdělíme na 8 dílků, od širší 
části naplníme a svineme. Upečené 
rohlíčky posypeme vanilkovým cuk-
rem.                             Emília Procházková

Ve čtvrtek 18. února 2016 navští-
vila v rámci výuky českého jazyka 
a literatury třída 5. B naší šluk-
novskou knihovnu. Pod vedením 
p. učitelky Mgr. Jany Eichlerové ve 
spolupráci s knihovnicí p. Danielou 
Štindlovou se žáci seznámili blíže 
s různými literárními styly a žánry. 
Bylo jim také umožněno zapůjčit si 
knihu dle vlastního výběru s tím, že 
o obsahu budou referovat na hodi-

Mezi knižními regály 
o literárních žánrech

Šluknovská vařečka

I přes loňské ne moc houbařské po-
časí se nám nakonec přeci jen poda-
řilo uskutečnit tradiční výstavu hub. 
Odložili jsme ji o 14 dnů a nakonec 
jsme „vydolovali“ 147 druhů.
Jak jsme se dozvěděli z odborné li-
teratury a hromadných sdělovacích 
prostředků, plno měst loňskou výsta-
vu zrušilo.
Ani ve snu nás nenapadlo, že nám 
budou chybět druhy „každoroční“. 
Např. lakovka ametystová, čirůvka 
zelánkia, strmělka kyjonohá, hřib 
žlučník, křemenáč březový, špič-
ka obecná atd. Přesto bylo k vidění 
i něco málo hub zajímavých: hřib 
kovář žlutý (vzácný a chráněný), 
hřib modračka, hzvězdovka smr-
ková, hvězdovka brvitá, pavučinec 
pelargoniový, pavučinec polokrvavý, 
nedohub cihlový, holubinka mokřad-
ní, ouško zaječí, květnatec archerův, 
slizák švýcarský, kuřátečko svraskalé 
mnohotvaré, rosolovka listovitá, ry-
zec datlí, černorosol bukový, choroš 
smolonohý, lesklokorka jehličnano-
vá, hřib uťatovýtrusý atd.
Tímto nám dovolte poděkovat všem 
návštěvníkům a přátelům hub za je-
jich zájem o naši práci.
Za houbařský spolek Šluknov

Harry (Miroslav Traxler)
 Ohlasy na výstavu:
Krásná výstava, okouzlující houby, 

jak vzhledově, tak podle názvu, ale 
některé bych nejedla, i když jsou jed-
lé. Pavel a Petra Herpaiovi, Zákupy 
u České Lípy.
Přijeli jsme ze Sokolovska, moc se 
nám výstava líbila. Děkujeme za 
krásný zážitek. Karel a Hana
Děkujeme za pěknou výstavu. Ná-
vštěvníci z Hradce Králové a Rych-
lebských hor
Výstava svědčí o vybraném vkusu 
a znalostech pořadatelů. Ing. Ur-
ban
Krásná a podnětná výstava a moc 
důležitá. Ederovi z Jiříkova atd.
 V minulých dnech nás potka-
la krutá zpráva: Zemřel jeden ze 
zakladatelů našeho spolku, vý-
borný a obětavý kamarád Luboš 
Beinhauer, všemi zvaný Lubo-
šek. Budeme vzpomínat a doufat, 
že v houbařském nebíčku spolu 
s Dr. Hlaváčkem či Pepou Hružkou 
sbíráš své oblíbené bedly vysoké 
a pochutnáváš si na kulajdě.
Čest tvojí památce.

Pro labužníky
Bramborový salát s houbami

600 g vařených brambor, 150 g 
hub naložených ve sladkokyselém 
nálevu, 2 vejce uvařená natvrdo a 1 
cibule.
Na marinádu: 1/8 l nálevu z hub, 
3 lžíce oleje, lžička cukru, 1-2 lžíce 

Šluknovští mykologové nezrušili 
podzimní výstavu, ba naopak 

octa a sůl.
Uvařené a oloupané brambory na-
krájíme na kostičky a dáme do salá-
tové mísy. K nim přidáme pokrájené 
houby, nadrobno nakrájenou cibuli 
a rozsekaná vejce. Nyní do hrnečku 
nalijeme nálev z hub, přidáme olej, 
cukr, sůl, podle chuti přikyselíme 
octem a zamícháme. Připravenou 
marinádu nalijeme na salátovou 
směs a lehce promícháme.
Podáváme jako přílohu.

Harry (M. Traxler)

ně českého jazyka.
Zaměstnanci knihovny vědí, že 
i díky podobným akcím se stále zvy-
šuje počet aktivních čtenářů a kníž-
ky i v dnešní přetechnizované době 
díky tomu neupadnou v zapomně-
ní… Možná nevíte, že český národ 
(doposud) patří k nejaktivnějším 
čtenářům na světě – ať si to nepo-
kazíme!

Text a foto: Jiří Mikisch

Vlaková zastávka Karlovo údolí byla sbourána před několika lety. 
Od února 2016 neexistuje ani zastávka Valdek s čp. 344. 

Toto malé nádražíčko sehrálo důležitou roli ve skutečném příběhu Františka Frýdy
 „Smrt se dívá do oken“, který autor věnoval zapomenutým hrdinům tragického podzimu roku 

1938. Knihu si lze zapůjčit v místní knihovně.
V knize se setkáte s mladým světlovlasým a horkokrevným finančníkem Jurečkou,

s rodinou Stejskalovou, která bydlela na zastávce Valdek, s dozorcem finanční stráže 
četařem Makovcem, s vrchním strážmistrem Paškem a dalšími.

                                                                                                                                                            Helga Hošková
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Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.

VZPOMÍNKY

Ellenku Popovyč

Klárku Adamčíkovou

Jasmínku Kolčákovou

Filípka Hrobára

paní Irenou Hlaváčovou
panem Jaroslavem Langem
panem Lubomírem Beinhauerem
paní Martou Korandovou
paní Alenou Kerberovou
panem Petrem Zeleným
panem Milanem Kršňákem
panem Jaroslavem Patrovským
panem Vladimírem Macudzinským

Př iv íta l i  j sme nové 
občánky

Rozloučili jsme se s

Dne 15. února uply-
nulo 10 let od chví-
le, kdy nás navždy 
opustil spoluza-
kladatel firmy HA-

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ

60 let
pp. Fišerová Irena
Šulcová Ivana
Slavíková Libuše
Ločárková Jana
Novotný Jiří
Humlová Graźyna-Celina
Kuruc Josef
Boubínová Věra
Chadimová Ĺudmila
Rychecký Jiří
Vojáček Jiří
Boháčková Ivana

65 let                       
pp. Böhm Rudolf
Bilý František
Nechvílová Bohuslava
Svobodová Jiřina
Benda Jiří
Černá Jarmila
Patkolová Věra
70 let
pp. Šnajdrová Věra 
Hodboďová Marie
Hanuš František
75 let
pp. Bolík Josef

Rezek Vladimír
80 let
pp. Nivnická Olga
Roháčková Milada
81 let 
pp. Kunzeová Kristina
Ekmajer Milan
Kašpar Jaroslav
83 let
paní Pažoutová Jiřina
84 let
paní Linhartová Svatoslava
86 let
paní Houdová Květoslava

87 let

pp. Petříková Miloslava

Goldberg Herbert

90 let

paní Hlávková Marie

91 let

paní Hojná Libuše

92 let

paní Suchardová Růžena

93 let

paní Šímová Marie

Blahopřejeme k životnímu jubileu

VÝZNAMNÝ ŠLUKNOVÁK

Dne 19. března 
uplynou 3 roky, kdy 
odešla naše milova-
ná maminka, babič-
ka, prababička 

Anna Holická.
S láskou vzpomínají dcery Dana, 
Míla, Věra, Marie a Jana s rodina-
mi.
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.

Dne 25. března uplyne již 5 let, co 
nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek 

pan Miloslav Milčinský.
Stále vzpomínají děti a rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Dne 18. března 
2016 by se dožil 
95 let náš tatínek, 
dědeček a pradě-
deček 

Josef Svoboda.
Stále vzpomínají děti Míla, Milan, 
Jana a Iva s rodinami, vnoučata 
a pravnoučata.

BACK, v. o. s. 

pan Jiří Havlíček.
Svérázný a pracovitý člověk, hodný 
manžel, milující otec a děda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 
Za celou rodinu manželka Dáša.
Kdybych si oči vyplakala 
a jako moře byl můj žal, 
nikomu tím nepomůžu, 
život půjde dál.

Dne 28. března 
2016 uplynulo 20 
let, kdy nás navždy 
opustila naše ma-
minka, babička 
a prababička 

Božena Svobodová.
Stále vzpomínají děti Míla, Milan, 
Jana a Iva s rodinami, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 14. března 2016 oslaví své 70. narozeniny 
pan František Koňák.
Do dalších let hodně zdraví, lásky a spokojenosti mu přejí 
manželka, děti a vnoučata.

Dne 8. března 2016 uplynul rok, 
kdy nás navždy opustila naše milo-
vaná maminka, babička a prababič-

ka paní Josefa Heřmanová.
S láskou v srdci vzpomínají - syn 
Václav, vnučka Anna s manželem 
a ostatní příbuzní.

Dr. med. František Kindermann
se narodil v prosinci 1842 v Novém 
Hraběcím. V prvním roce povinné 
školní docházky navštěvoval školu 
ve svém rodišti, pak tehdejší hlavní 
školu ve Šluknově. Poté, co absol-
voval první ročník reálné školy ve 
Dvoře Králové, nastoupil do prv-
ní třídy gymnázia v Litoměřicích, 
pokračoval však druhou až šestou 
gymnaziální třídou na biskupském 
chlapeckém semináři v Mariasche-
inu. Pak přestoupil na gymnázium 
v Č. Lípě, kde absolvoval sedmou 
a osmou třídu s vyznamenáním, 
čímž byl podle tehdejších branných 
zákonů osvobozen od vojenské 
služby.
Po složené maturitní zkoušce po-
kračoval Kindermann ve studiu me-
dicíny na univerzitě Praha a Graz 
- a složil, se souhlasem vyšších míst 
ještě před ukončením desátého se-
mestru, první rigorosu s dobrým 
výsledkem. Počátek a pokračová-
ní jeho medicinálních studií byly 
možné jen za podpory příbuzných 
jeho matky, jelikož jeho otec, bez 
zanechání jakéhokoli majetku, již 
velmi brzy zemřel. Ve válečném 
roce 1866 nastoupil dobrovolně 

na dobu trvání války jako lodní 
ranhojič k ct. majestátu vojenské-
mu námořnictvu. Po dosažení me-
dicinálního doktorského diplomu 
se Kindermann usadil v listopadu 
1868 jako praktický lékař v Mikulá-
šovicích, kde vykonával rozsáhlou 
praxi a v každém směru si získal zá-
sluhy i pro obec. Tuto praxi přerušil 
od října 1875 do června 1876 kvůli 
pokračování v dalším studiu na 
univerzitě ve Vídni z důvodu slože-
ní fyzikální zkoušky, což se v květnu 
s dobrým výsledkem uskutečnilo. 
V listopadu 1882 byl Kindermann 
v náhradních volbách zvolen po-
slancem říšské rady a později bě-
hem abstinence Němců v zemském 
sněmu v Čechách také do něj zvo-
len v mimořádných volbách. Jako 
poslanec říšské rady vstoupil v roce 
1882 do tehdejší sjednocené levice, 
po nových volbách v roce 1885 do 
německého klubu, po nových vol-
bách v 1891 do německé národní 
strany a po nových volbách z 1897 
do německé lidové strany a zastu-
poval vždy a z plných sil nejen zá-
jmy svých voličů, ale také celého 
německého národa v Rakousku.

Helga Hošková
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Únorové kolo Duhy proběhlo ve Vel-
kém Šenově. Soutěž byla zaměřena 
na výtvarnou a hudební výchovu. 
Vybraní žáci plnili tyto úkoly: kres-
bu uhlem, skládání origami, výrobek 
z keramiky, poznávání lidových pís-
ní a odpovídali na otázky, týkající se 
života hudebních skladatelů - Bedři-
cha Smetany a Antonína Dvořáka. 
Do všech soutěžních úkolů dali naši 
žáci vše a získali šesté místo. Začíná-
me si myslet, že toto umístění je pro 
nás osudné. Zda se nám podaří zís-
kat jiné místo než šesté, zjistíme na 
dalším kole Duhy, které bude 7. 4. 
organizovat naše škola. 
Děkujeme pořádající škole za pří-
jemnou atmosféru a za poskytnutí 
azylu po dobu čekání na autobus. 
Soutěžící: Natálie Holakovská, 
Julie Líbalová, Kateřina Beláková, 
Lucie Dušíková, Kristýna Gallová 
a Marek Dibelka (všichni ze 7. B). 

Text: Sabina Siváková

Absolvování přípravné třídy má pro 
dítě velký význam z psychologického 
hlediska. Dítě si zvyká na školní pro-
středí a režim spojený s výukou.  
Vzdělávání v přípravné třídě vychází 
ze školního vzdělávacího progra-
mu pro předškolní vzdělávání a je 
tematicky zaměřené: „Jaro, léto, 
podzim, zima – celý rok je prima“. 
Výuka je rozdělena do několika vý-
ukových bloků, ve kterých probíhá 
rozvoj oslabených oblastí. Formou 
her se dítě zdokonaluje v předčte-
nářských dovednostech, v matema-
tických schopnostech, v grafomoto-

„Přípravka“ od září funguje již třetím školním rokem
rice, prodlužuje se délka pozornosti 
a v neposlední řadě se rozvíjí řečový 
projev. Celkově je posilována školní 
připravenost dítěte. Přípravná třída 
nabízí i logopedickou péči. Součástí 
vzdělávání je i široká celoroční na-
bídka akcí (divadelních, hudebních, 
sportovních, výtvarných, preventiv-
ních i zábavních). 
Pokroky přípravné třídy se v letošním 
školním roce projevily ve výtvarných 
soutěžích a v soutěži o nejchutnější 
štrúdl, kdy chutnost jednotlivých št-
rúdlů hodnotila široká veřejnost.  
Předností je také spolupráce s 1. roč-

níky na projektových dnech, tematic-
kých výukách a odpoledních akcích.
Přípravná třída je vhodná pro děti od 
5 let ale hlavně pro děti s odkladem 
školní docházky. Vzhledem k tomu, 
že ji navštěvuje maximálně 15 dětí, 
je tu dětem věnována individuální 
péče. Výuka je časově ohraničena, 
začíná v 7.40 h a končí 11.40 h, škola 
nabízí pro pracující rodiče i možnost 
využití školní družiny.
V případě zájmu o umístění dítěte 
v přípravné třídě, musí zákonný zá-
stupce dítěte vyplnit žádost o přijetí 
do PT a doložit doporučení škol-

ského poradenského zařízení (PPP 
nebo SPC). Přednostně se přijímají 
děti s odkladem školní docházky. 
Rozhodnutí o přijetí do PT je ředi-
telkou školy vydáváno po doložení 
všech výše uvedených dokumentů 
do maximálního počtu 15 žáků.
Uvažujete-li o přípravné třídě pro 
své dítě, jsme Vám na naší škole 
k dispozici od 8.00 do 14.00 hodin. 
Nabízíme i možnost nahlédnutí do 
výuky v přípravné třídě (po předcho-
zí domluvě). V případě dotazů nás 
kontaktujte na čísle 731 495 478.

Jana Kvapilová (učitelka PT)

Získali jsme duhové šesté místo POZVÁNKA

Po přednášce Tomáše Lufta o jeho 
zážitcích z pracovní cesty do Bra-
zílie, která proběhla v únoru, bych 
Vás rád pozval na další vyprávění 
z cyklu Putování, tentokrát již tře-
tí. 
Mám velkou radost, že nápad 
pořádat zde ve Šluknově v pro-
storech základní školy cestopis-
né besedy se u veřejnosti setkává 
s ohlasem a že už máme jak věr-
né posluchače, tak přibývá těch 
odvážných, kteří jsou ochotni se 
s ostatními podělit o svoje zážitky 
z cest. 
Potvrzuje se tím totiž to, kvůli 
čemu jsem se do projektu pus-
til, že i v našem malém městečku 
žije či pracuje řada lidí, kteří mají 
čím přispět ke kulturnímu dění ve 
Šluknově a že na to, abychom se 
dobře bavili, nepotřebujeme vždy Foto: Renáta Parkmanová

Každý z nás se jistě během života 
zastavil u stromu, který na něj dýchl 
zvláštní atmosférou. Určitě jste po-
mysleli na to, kdo jej asi vysadil a za 
jakým účelem a též na to, kolik musel 
vynaložit síly, aby vyrostl. A právě 
o těchto zelených obrech nám vyprá-
věl pan Mgr. Martin Chroust ve stře-
du 16. února 2016 v Domě kultury. 
Představil nám na obrázcích stromy 
vyhlášené za památné a vysvětlil nám, 
jak se strom památným stane. Chtěla 
bych se zmínit aspoň o některých. 
Nejznámější z nich je Javorová brána 
v Rožanech. A protože víme, že každý 
živý tvor a tedy i strom musí jednou 
zahynout, jsou proti ní přes silnici vy-
sazeny dva mladé javory, které budou 
po čase opět spojeny lidskou rukou 
a budeme doufat, že z nich vyroste 

nová brána. Další památný strom – 
dub – najdeme v parčíku v Tyršově 
ulici, ke kterému 9. listopadu 2013 
vrátil Svaz c. k. vojenských vysloužil-
ců v čele s panem Vašíčkem pamětní 
desku básníku Theodoru Körnerovi, 
který zahynul v boji proti Napoleo-
novi. Tabule byla nalezena v sutinách 
při budování solné jeskyně. Dub byl 
vysazen jistě v roce 1913, kdy sem 
byla deska umístěna poprvé. Nád-
hernou lísku tureckou můžeme vidět 
na Rumburské ulici před panelovými 
domy, která byla vysazena do zahra-
dy vily čp. 717 rodiny Kreibichů před 
více než 100 lety. Po válce zde bydlel 
a ordinoval MUDr. Rudolf Laube, 
dnes žije ve vile rodina Hemerkova. 
Chráněný dub najdeme ve Fukově 
směrem k Taubenheimu. Nesmím 

zapomenout na jasan ztepilý, který 
stojí v bývalém parku hotelu Karlo-
vo údolí a je nucen dívat se na zkázu 
tohoto kdysi vyhledávaného výletní-
ho místa. Také musím zmínit Krá-
lovství, kde nalezneme víc než 100 
let starou lípu srdčitou. Tento 15 m 
vysoký strom, jehož větve dosahují 
až na zem, vyrostl zcela bez zásahu 
lidské ruky a roste poblíž zemědělské 
usedlosti rodiny Stelmaščukovi.
Viděli jsme také chráněnou hrušku a 
liliovníky tulipánokvěté, které rostou 
ve Varnsdorfu, borovici v Lipové na 
pozemku soukromého letiště, víc než 
200 let starý javor klen v Mikulášo-
vicích s obvodem kmenu víc jak 3,5 
metru, nebo vůbec nejstarší strom 
na Děčínsku, kterým je soudní lípa 
v Severním, vysazena v roce 1564 

rychtářem Herzogem u příležitosti 
jeho nástupu do služby.
Dozvěděli jsme se také, že v roce 
1908 byly poprvé vyhlášeny památné 
stromy a že v roce 1992 vyšel zákon o 
ochraně přírody a krajiny, ve kterém 
je stanoveno, co musí strom nebo 
skupina stromů splňovat, aby se 
k nim mohla umístit dřevěná tabul-
ka s nápisem Památný strom a znak 
naší republiky. MěÚ uvítá návrhy 
na vyhlášení stromu jako památky, 
a i když se nebude moci hned umís-
tit, bude na něj pamatováno a třeba 
se jednou dočká „povýšení“. 
Potleskem jsme poděkovali panu 
Chroustovi za krásnou a poučnou 
přednášku, během které jsme se do-
zvěděli řadu zajímavostí. 

Helga Hošková

drahé „umělce“ z Prahy či jiných 
velkých měst.  
A navíc i naše děti na konkrét-
ních příkladech vidí, že cestování 
může člověka v mnoha směrech 
obohacovat.
Pokud jste tedy dosud váhali, zda 
se na naše přednášky zajít podí-
vat, máte další příležitost.  
Nenechte si ujít, jistě poutavé, 
vyprávění nadšeného cestovate-
le pana Petra Petráše, který nám 
bude vyprávět o svém splněném 
snu – cestě k Baltskému moři na 
kole. 
„Putování III. aneb na kole k Bal-
tu“ proběhne ve středu 30. břez-
na 2016 od 17 hodin v hlavní bu-
dově ZŠ Šluknov.
Těším se na Vás já i náš předná-
šející.

Mgr. Filip Kadeřábek

Putování III. aneb na kole k Baltu

Zaujala nás poutavá a poučná přednáška o stromech
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Město Šluknov, Odbor vnitřní správy řeší přestupky jak města Šluk-
nov, tak i okolních obcí tj. Velký Šenov, Vilémov, Lipová, Lobendava, 
Mikulášovice a Dolní Poustevna, a to na základě uzavřené veřejno-
právní smlouvy. Komise řeší přestupky proti majetku, občanskému 
soužití a proti veřejnému pořádku. 
Dne 1. 10. 2015 vstoupila v účinnost novela přestupkového záko-
na, která zvyšuje výše horní sazby pro uložení pokut ve zkráceném 
řízení:
v případě blokového řízení z původní částky 1 000 Kč na 5 000 Kč
v případě příkazního řízení z původní částky 4 000 Kč na 10 000 Kč
U osob, které v době spáchání přestupku dovršili patnáctý rok 
a nepřekročili osmnáctý rok svého věku – MLADISTVÁ/Ý se:
horní hranice pokuty snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být 
vyšší než 5 000 Kč. V blokovém řízení se horní hranice pokuty u mla-
distvého snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2 500 
Kč. V ústním projednávání přestupku tedy mladistvému může být 
uložena maximální pokuta ve výši 5 000 Kč a ve zkráceném blokovém 
řízení maximálně pokuta ve výši 2 500 Kč.
Novela zákona zavádí institut PŘERUŠENÍ BĚHU PROMLČECÍ 
DOBY – běh 1 roční prekluzivní lhůty se nově přerušuje:
zahájením řízení o přestupku
vydáním rozhodnutí o vině z přestupku
doručením příkazu o uložení pokuty
Přerušením běhu 1 roční prekluzivní lhůty začíná běh nové lhůty, ale 
přestupek musí být projednán maximálně do 2 let od jeho spáchání. 
Důvodem této změny je skutečnost, že stávající prekluzivní jednoroč-
ní lhůta je příliš krátká a často docházelo k tomu, že po jejím uplynutí 
zůstal spáchaný přestupek nepotrestán.
Změny přestupkového zákona dále nastanou dnem 1. 10. 2016, 
kdy dojde k novému rozčlenění vymezení přestupků proti občan-
skému soužití a proti majetku:
za urážku na cti z 5 000 Kč na 20 000 Kč, při recidivě pak až do 
30 000 Kč
u majetkových přestupků dojde k navýšení horních sazeb z původ-
ních 15 000 Kč až na 20 000 Kč, při recidivě opět až na 30 000 Kč
V rámci přestupkového zákona se za RECIDIVU považuje opakované 
spáchání přestupku = došlo-li ke spáchání přestupku, přičemž za ten-
týž byl v posledních 12 měsících pravomocně uznán vinným.
Velkou změnou bude rovněž zavedení REJSTŘÍKU PŘESTUPKŮ, ve 
kterém se budou evidovat pravomocná rozhodnutí (tj. rovněž i ulože-
ní blokových pokut) o přestupcích na úseku ochrany před alkoholis-
mem a jinými toxikomaniemi, na úseku zemědělství a myslivosti, na 
úseku obrany České republiky, přestupky proti veřejnému pořádku, 
občanskému soužití a proti majetku.
Z důvodů prověřování případné recidivy bude povinností správních 
orgánů opatřit si opis z evidence (rejstříku) přestupků, dle kterého 
bude zjištěno, zda již byl pachatel postižen za spáchání přestupku 
a jakým správním orgánem, tj. např. v Praze, Brně atd. V takovém 
případě za recidivu musí být postižen vyšší pokutou.
Tuto ověřovací povinnost by měla plnit i Policie ČR a obecní policie 
před vyřízením věci v blokovém řízení na místě spáchání přestupku.

Přestupková komise města Šluknov v letech 2010 - 2015 projednala 
celkem 1883 přestupků. Ve znázorněné tabulce je podrobnější pře-
hled. 
Za spáchané přestupky ukládá přestupková komise pokuty, které jsou 
stanovené zákonem. Pokud pokuta není uhrazena do stanovené lhůty 
ani po výzvě k zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení, předá město 
Šluknov vymáhání této pohledávky advokátní kanceláři, která zajistí 
u soudu exekuční příkazy.

Přestupková komise neřeší jen přestupky, ale v součinnosti se státními or-
gány jako jsou např. soudy, obce, státní zastupitelství, policie atd. vydává 
tzv. posudek na dotazovanou osobu. Jak je vidět na grafu, tak v roce 2011 
bylo vystaveno rekordních 502 posudků. Posudky se opět vystavují i za 
ostatní obce. 

Z tabulek a grafů je zřejmé, že v loňském rocedošlo opět k mírnému ná-
růstu v počtu přestupků a doufáme, že tento trend nebude v dalších letech 
pokračovat. 

Jan Kunze
předseda přestupkové komise

Přestupky proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku
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Rádi bychom Vás informovali 
o tom, jak do nového občanského 
roku vstoupilo Nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež Ambrela 
(Oblastní charita Šluknov), které 
je financováno Ústeckým krajem 
a z osobních darů. Všem, kteří nás 
podporují, chceme také touto ces-
tou srdečně děkovat.
V současnosti dochází - od pondělí 
do čtvrtku - na psaní úkolů a dou-
čování 26 dětí (tj. na každého vyu-
čujícího připadá cca 5 dětí, uvítali 
bychom ještě další dobrovolnici/ 
dobrovolníka. Součástí doučování 
je čtení a práce s montessori po-
můckami – písmena, počty atd. 
Pololetní vysvědčení, kterým se děti 
přišly pochlubit, byla pro nás důka-
zem, že naše práce přináší ovoce. 
Většina pedagogů naši práci oce-
ňuje, zástupci školy nás též 9. února 
v odpoledních hodinách navštívili. 
Odpoledne je pro děti v Ambrele při-
pravený program – zpěv, tanec, diva-
dlo a společenské hry (zvláště oblíbe-
ný je stolní fotbal), malování, výtvarná 
činnost podle aktuální potřeby a ná-
lady. Naše práce - či lépe poslání - je 
založena na křesťanských principech, 
které vycházejí z vědomí jedinečnosti 

V Ambrele si děti hrají a učí se
každého člověka před Bohem a jeho 
nezastupitelného poslání ve světě. 
Chceme děti vést k tomu, aby získali 
co největší šance prožít plnohodnotný 
život ve společnosti.
Začátkem roku se počtvrté hrála 
vánoční hra a to ve šluknovském 
kostele (7. ledna) a následující den 
měla derniéru v německém Schir-
giswalde. Děti z Ambrely poskytly 
divákům okouzlující (veselý a záro-
veň dojemný) zážitek, v němž nám 
zprostředkovaly okolnosti Ježíšova 
narození, včetně apokryfního obrá-
cení lhostejného hospodského páru.
V neděli 24. ledna zažili naši ta-
nečníci ze souboru Loli Ruža velký 
úspěch v tančírně Halabala v Rum-
burku, kde vystoupili v rámci kurzu 
flamenga a sklidili veliký potlesk.
Ve čtvrtek 4. února proběhl v are-
álu Ambrely Masopust, kterého se 
zúčastnilo bezmála šedesát dětí, 
rodinné příslušníky nepočítaje. Při-
praveny pro ně byly soutěže (Běh 
Jeruzalémem, pojídání zákusku na 
čas apod.), hudba a tanec, karaoke, 
celou akci ukončovala tombola, ve 
které vyhrával každý, kdo vydržel 
až do konce. Všichni zúčastnění se 
dostavili s maskou. Dívky většinou 

( n i k t e r a k 
p ř e k v a p i -
vě) volily 
přestrojení 
za prin-
cezny, ča-
rodějnice, 
c h l a p c i 
(pochopi-
telně) šerifů a super- (spider -, bat-) 
manů, ale nouzi jsme neměli ani 
o strašidelné maškary – kostliv-
ce, upíry a nezbytnou masopustní 
Smrtku. Pohoštění připravily děti 
společně s rodiči už den předem 
a všem velice chutnalo. Soudě dle 
příznivého ohlasu zúčastněných, 
se Ambrela řádně připravila na pří-
chod rozjímavého období půstu. 

Navzdory tomu, že Velikonoce jsou 
pro velkou část společnosti nanej-
výš svátky jara (pokud jim vůbec 
něco říkají), skutečný důvod, proč 
se my, křesťané, v tyto dny schází-
me, je připomínka utrpení našeho 
Pána Ježíše Krista a oslava jeho 
Zmrtvýchvstání. 
Svatý týden začíná Květnou nedělí, 
kdy oslavujeme Ježíšův vjezd do Je-
ruzaléma a světíme vrbové proutky 
na památku palmových ratolestí, 
kterými mávali obyvatelé Jeruzalé-
ma vstříc přicházejícímu Mesiáši.
Nejdůležitější dny začínají Zeleným 
čtvrtkem, v němž vzpomínáme Po-
slední večeři, při které Ježíš, „v tu 
noc, kdy byl zrazen“ odevzdal svým 
učedníkům (a prostřednictvím 
nich i nám) tajemství, které si při-
pomínáme při každé eucharistické 
slavnosti. Po bohoslužbě následu-
je adorace, kdy si zpřítomňujeme 
Spasitelovu agónii v Getsemanské 
zahradě a jeho zatčení. 
Velký pátek je dnem nejhlubšího 
smutku (a zároveň i nejhlubší vděč-
nosti), protože tehdy podstoupil 
Pán pro naši záchranu potupnou 
a děsivou smrt na popravčím kříži. 
Na Velký pátek se zpravidla koná 
křížová cesta (u nás ve Šluknově 
tradičně na Křížovém vrchu) a sla-
ví se pouze bohoslužba slova, jejíž 
součástí je obřad „uctívání kříže“. 
Bílá sobota je dnem tichého rozjí-
mání – Ježíšovo tělo spočívá v hrobě. 
V noci (s ohledem na místní okol-
nosti někde už vpodvečer) se pak za-
žehnutím ohně a svěcením paškálu 
(velikonoční svíce) začíná samotná 
Veliká noc, ten nejmocnější ze všech 
časů, ve kterém Ježíš přemohl smrt, 
peklo i satana. Velikonoční vigilie je 

Z pátku na sobotu 12. -13. 2. pro-
běhla v Ambrele „přespávačka“ 
děvčat. „Přespávačka“ je pro ně 
vždycky velkým zážitkem. Ta zapo-
čala bowlingem v pizzerii, pokračo-
vala pečením muffinů, smažením 
palačinek a výrobou čokolády, pak 
se povídalo, tancovalo a dívalo na 
pohádky. Ráno celou akci ukončil 
společný úklid. 

Připravujeme Velikonoce

Tříkrálová sbírka

V neděli 10. ledna se uskutečnila 
Tříkrálová sbírka, pořádaná Ob-
lastní Charitou Šluknov, do které se 
zapojilo 18 dětí. Nešlo jen o pouhé 
oživení lidové tradice, ale také – a to 
především - o zvěstování křesťan-
ského poselství, spojené s žehnáním 
domácností. Ačkoli nám počasí ne-
přálo, děti přesto překypovaly nad-
šením. K nejdojemnějším chvílím 
docházelo během návštěv domova 
důchodců a domů s pečovatelskou 
službou, kdy se staří lidé rozpomínali 
na své dětství.
Večer se mohly děti na sebe podívat v 
televizi. Česká televize u nás natáčela 
již v prosinci o naší činnosti krátký 

film, jako příklad toho, k čemu se 
výtěžek z Tříkrálové sbírky využívá. 
Další událostí byla pozvánka na „sní-
dani v Senátu“, kde naše pracovnice 
Mgr. Veronika Kadrlová a Simona 
Hoťová představili Předškolní klub 
Ambrela. Jejich vystoupení se těšilo 
velkému zájmu a odpověděli na mno-
ho dotazů.
Při koledování se letos ve Šluknově 
vybralo 23 661 Kč, ty jsme odevzda-
li do pražského ústředí Charity ČR, 
odkud nám bude vráceno 65 procent, 
které využijeme na činnost Před-
školního klubu. Srdečné díky všem 
ochotným dárcům, malým (i větším) 
koledníkům a jejich vedoucím.

obvyklým termínem křtů a obnovy 
křestních slibů. 
Následující neděli – kterou nazývá-
me Hod Boží velikonoční – si připo-
mínáme objevení prázdného hrobu 
a první zjevování Vzkříšeného Kris-
ta. Podle staré církevní praxe se při 
liturgii světí pokrmy.
Pondělí velikonoční – spojené s li-
dovými zvyky (pomlázka, malování 
kraslic) je pak už jen všedním dnem 
ve velikonočním oktávu (osmiden-
ní), které ukončuje Neděle Božího 
Milosrdenství. Velikonoční čas 
však pokračuje a uzavírá se teprve 
padesátý den po neděli Vzkříšení – 
slavností Seslání Ducha Svatého.
V našem kostele se budou boho-
služby konat v tomto čase:
Květná neděle 20. 3. 2016 v 8.30 
hodin žehnání ratolestí.  
Zelený čtvrtek 24. 3. 2016 v 17 ho-
din večerní mše svatá na památku 
Poslední večeře Páně.
Velký pátek 25. 3.2016 v 15 hodin 
pobožnost křížové cesty na Kalvá-
rii, v 17 hodin památka umučení 
Páně v kostele. 
Bílá sobota 26. 3. 2016 ve 20 ho-
din Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
– Velikonoční vigilie.
Hod Boží velikonoční 27. 3. 2016 
v 8.30 hodin Slavnost Zmrtvý-
chvstání Páně, žehnání velikonoč-
ních pokrmů. 
Pondělí v Oktávu velikonočním 
28. 3. 2016 v 8.30 hodin slavnostní 
mše svatá.
Všichni, kdo toužíte poznat božský 
zdroj naší víry a máte zájem prožít 
s námi nejdůležitější křesťanské 
svátky, jste srdečně zváni!

Stránku připravil 
Bc. Martin Gruber
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Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák

Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

Tel.: +420 608 330 383
barak-martin@seznam.cz

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

 

Golfový klub Mikulášovice
hledá děti

do golfového kroužku

Hlásit se mohou děti 

všech věkových kategorií, 

vybavení zapůjčíme.

Na přihlášce uveďte 

nejvhodnější dobu tréninku 

a zpětnou kontaktní adresu.

Kroužek zahájí svou činnost 
v dubnu 2016, 

roční poplatek bude 300 Kč.
Tréninky budou probíhat i v době 

letních prázdnin.

Rodičovský doprovod si může zapůjčit 

vybavení a trénovat samostatně, 

v případě zájmu zajistíme úvodní lekci 

i pro ně.

Více na: www.golfmikulasovice.cz

 
Zednické práce

- podřezávání domů

- stavby a rekonstrukce komínů

- obklady a dlažby

- fasády a zateplování domů

- malířské práce

- kamenické práce

- sádrokartonářské práce......

Adrian Ucrainschi, č. tel. 774 186 101
a.ukrajinsky@seznam.cz
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Za několik dní začne po zimní pří-
pravě pro všechny naše fotbalisty 
soutěžní jaro. Zatímco naše dro-
botina – žáci a přípravky – zahajují 
sezónu až v dubnu, dospělí a doros-
tenci nastoupí už tento měsíc.
A-mužstvo vyjíždí k prvnímu mis-

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledam podnájem 1 místnosti za rozumnou cenu. Pomůžu i v domácnosti. Prosim jen vážné nabídky. Žena(35)sama. č. tel. 723 190 682. Děkuji za 
odpověď.

 

Firma Železárny Velký Šenov s. r. o. 
hledá 

vhodného kandidáta na pozici
VEDOUCÍ GALVANIZACE A ČOV

Požadavky a očekávání:
 ÚSO technického zaměření nejlépe chemie
 Zkušenost s vedením pracovního týmu
 Aktivní a odpovědný přístup
 Ochota učit se a řešit nové věci
 AJ nebo NJ výhodou

Náplň práce:
 Plánování, vedení a řízení provozu galvanické pokovo-
vací linky
 Vedení a řízení čistírny odpadních vod

Nabízíme:
 Práci ve stabilní společnosti
 Možnost profesního a odborného růstu
 Odpovídající platové ohodnocení
 Zaměstnanecké benefity

Kontakt pro informace:
Jana Šetková, Vilémovská 275, 407 78 Velký Šenov
Tel.: 412 354 528
E-mail: jsetkova@zelezarnyvs.cz

Firma Železárny Velký Šenov s. r. o. 
hledá 

vhodného kandidáta na pozici
REFERENT OBCHODNÍHO ÚTVARU

Požadavky a očekávání:
 ÚSO vzdělání
 AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
 Znalost práce v Microsoft Office
 Ochota učit se a řešit nové věci
 ŘP sk. B (není podmínkou)
 Praxe není prodmínkou

Náplň práce:
 Komunikace s obchodními partnery
 Administrativní činnosti útvaru

Nabízíme:
 Práci ve stabilní společnosti
 Možnost profesního a odborného růstu
 Odpovídající platové ohodnocení
 Zaměstnanecké benefity

Kontakt pro informace:
Jana Šetková, Vilémovská 275, 407 78 Velký Šenov
Tel.: 412 354 528
E-mail: jsetkova@zelezarnyvs.cz

Začíná fotbalové jaro
trovskému zápasu 1.A třídy na Ju-
nior Děčín, se kterým na podzim 
doma prohrálo 1:3 na pokutové 
kopy, když samotné utkání skončilo 
nerozhodně 3:3. V tabulce jsou naši 
na 11. místě, Junior má o pět bodů 
víc a je sedmý, takže se dá očeká-
vat vyrovnaný boj, ve kterém bude 
každý bod důležitý. Soupiska SK 
Plaston, který vedou trenér Láďa 
Čurgali s asistentem Petrem No-
votným, zůstává bez podstatných 
změn. Hraje se v Děčíně v neděli 
27. března v 17 hodin. 
Také B-mužstvo první jarní zápas 
okresního přeboru hraje venku a to 
v děčínských Březinách v sobotu 
26. března v 15 hodin. Březiny 
jsou v aktuální tabulce na 9. místě, 
naši na sedmém s rozdílem jednoho 
bodu, síly jsou hodně vyrovnané. 
Na podzim jsme vyhráli 2:1, proč 
by se stejný výsledek nemohl zopa-
kovat i na jaře!

Jako první se tedy na domácím 
hřišti objeví dorostenci, kteří hra-
jí dorosteneckou 1.A třídu. Jejich 
soupeřem bude Mšené – Lázně, se 
kterým jsme na podzim prohráli 
2:1. Po podzimní části ale je Šluk-
nov na 5. místě a získal zatím 17 
bodů, jeho soupeři o čtyři místa níž 
mají o pět bodů méně. První čtyři 

mužstva soutěže mají dost velký 
odstup, ale střed tabulky, ve kte-
rém jsou i naši, je velice vyrovnaný 
a body mohou získat jak domácí, 
tak i hosté. Doufejme, že domácí 
prostředí pomůže. Zápas na stadio-
nu Slávy Novotného začíná v sobo-
tu 26. března v 11.30 hodin.

Ing. Milan Kořínek

Foto: Dušan Blanár
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