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Fámy

Vážení spoluobčané, v nové rubrice „Fámy a fakta“ se budeme snažit vyvra-

cet všemožné smyšleniny a dezinformace, které jsou v našem městě a jeho 

okolí rozšiřovány, mnohé z nich už dlouhé roky a zcela účelově. Současně 

se budeme snažit na tyto lži, polopravdy a mýty reagovat, aby nedocházelo 

k dalším dezinformacím. Pokud se i Vás týká podobná smyšlenka, napište 

nám a my pravdu zveřejníme.

Fáma: 

Prý po 22 letech končí Stavebniny K&Z? 
Fakt: 

Ne, nekončí. 
Naopak s přicházející sezónou se těší na zákazníky a jsou připraveny sor-
timent rozšířit. A i nadále platí nabídka odběru materiálu po telefonické 
dohodě na č. tel. 602 844 793 i mimo otevírací dobu a to i o víkendech a 
svátcích.
Otevírací doba: pondělí až pátek: 7-16 hodin, sobota: 7-11 hodin.
Stavebniny K&Z, U nádraží 514, Šluknov, e-mail: kzstavebniny@seznam.cz

Fakta

Foto: Jiří Mikisch
Na snímku pořízeném v Ambrele při předávání cen, jedna z účastnic literár-

ně-fotograficko-výtvarné soutěže, kterou pro předškoláky a žáky ZŠ pořáda-

la Městská knihovna Šluknov. Více se dočtete v článku na str. 12.

Město Šluknov zahájilo práce na 

programu rozvoje města. 

Strategický plán je velmi důležitý 

dokument, ve kterém budou shrnu-

ty plány rozvoje města. Tento doku-

ment je také zásadní při podávání 

žádostí o dotace. Na tvorbě strate-

gického plánu se podílí pracovní 

skupina a je třeba do tohoto proce-

su zapojit i občany města, podnika-

tele, firmy, spolky, sdružení.

Dovolím si tímto vyzvat občany ke 

spolupráci. Ta spočívá ve vyplnění 

dotazníku, který bude k dispozici 

v elektronické podobě na webových 

stránkách města, v tištěné podobě 

ve Šluknovských novinách, jednot-

livě budou osloveny firmy, podnika-

telé, spolky a sdružení. 

Strategický plán rozvoje města
Individuální distribuci i sběr dotaz-

níků budou provádět tazatelé – žáci 

Střední lesnické školy a Střední 

odborné školy sociální Šluknov. Ta-

zatelé budou mít pověření a budou 

obcházet domácnosti. 

Termín vyplnění a odevzdání do-

tazníků je do konce měsíce března 
2015.
Čeká nás mnoho pečlivé práce se 

zpracováním údajů, ale budou vel-

mi cenným materiálem při zpraco-

vání strategického plánu rozvoje 

města. 

Děkuji touto cestou všem, kteří bu-

dou ochotni dotazník vyplnit a při-

spět tím k sestavení co nejlepších 

vizí do budoucna.

Eva Džumanová

Od začátku dubna bude zahájen provoz kompostárny Šluknov. Ta se na-
chází v ul. Tovární (za nádražím). Do kompostárny bude svážen bioodpad 
z hnědých biopopelnic, které občané města Šluknova obdrží na základě 
smlouvy v technických službách. 
Do kompostárny bude možné předávat také vlastní odpad ze zeleně - po-
sekanou trávu, zbytky rostlin, větve apod. Tato služba bude poskytována 
pro občany města Šluknova a rekreanty, kteří zde vlastní (užívají) objekt 
k rekreaci ZDARMA. U vstupu do kompostárny bude nutné se prokázat 
občanským průkazem, případně průkazem rekreanta. 

Za ORŽP Božena Naňáková

Kompostárna bude brzy v provozu 
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Město Šluknov prostřednictvím 
Technických služeb Šluknov, spol. 
s r. o. poskytuje zdarma občanům  
nádoby na biologicky rozložitelný 
odpad.  
Smlouva na výpůjčku nádoby 
Tuto smlouvu lze sepsat v technic-
kých službách, kde si zároveň nádo-
bu na bioodpad můžete vyzvednout 
nebo dohodnout její přistavení. Ke 
smlouvě každý občan obdrží infor-
mační leták, ve kterém jsou uve-
deny přesné podmínky výpůjčky 
a také způsob využití nádoby na 
bioodpad. 
Podmínkou výpůjčky je však svoz 
černé popelnice na směsný komu-
nální odpad jednou za čtrnáct dní. 
Důvody tohoto opatření jsou dva. 
První je ten, že bioodpad z kuchy-

U odpadků, především organického původu, je nutno brát v úvahu pře-
devším fakta, zda jsou vystaveny slunečnímu záření, zda jsou zhutnělé, 
zda jsou nasycené vodou a hlavně, zda jsou přístupné kyslíku. Pokud jde 
o suché a anaerobní (bez přístupu kyslíku) prostředí, rozklad se značně 
prodlužuje, dochází dokonce k částečné konzervaci této organické hmoty. 
Jako důkaz uveďme údaje ze skládek starých asi dvacet let, kde se zjistily 
následující stavy:
rohlík (poněkud pomačkaný) – stáří 6 let
párek v rohlíku (hnědavý vyschlý kus pečiva s párkem) – stáří 17 let
noviny (zmačkané, leč perfektně čitelné) – stáří 12 let
syrový řízek (růžově hnědavé barvy s bílým tukem na okraji) – stáří 15 let
kukuřičná palice (zachovaná) – stáří 20 let
Tedy, jak vidíme, skutečně zakonzervováno na mnoho let!
Údaje o době rozkladu v příznivějším prostředí také nejsou příliš povzbu-
divé. Je skutečně s podivem, jak dlouho některé odpadky mohou v přírodě 
strašit:
ohryzek jablka – týden až 20 dní
slupka od banánu – 3–6 měsíců
pomerančová kůra – 6 měsíců až 1,5 roku
vlněná rukavice – 1–2 roky
papírový kapesník – 2–5 měsíců
Údaje o rozkladech dalších materiálů jsou odstrašující. Lidé, kteří takové 
věci odhazují, si neuvědomují, že doba rozkladu některých z těchto odpad-
ků dalece přesahuje časový prostor, ve kterém žijeme své životy:
igelitová taška – 20–30 let
nedopalek cigarety s filtrem – 10–20 let
plechovka – 5–15 let
krabička od pití – 6–10 let
plastový kelímek nebo PET láhev – 50–80 let = sklo – nikdy, odhad asi 
3 000 let
kus polystyrenu – nikdy
Lidstvo umí produkovat odpady, které se rozloží v krátké době, i odpady, 
které přetrvávají celé generace. Nejnovějším hitem těch krátkodobých od-
padů mohou být degradabilní plasty, které se umějí rozložit třeba za rok 
od výroby. Je to povzbudivé pro budoucnost, nicméně bez lidské slušnosti 
vůči naší přírodě to stejně nikdy nepůjde.

... za nejstarší doloženou systema-
tickou recyklaci se považuje pře-
tavování nepotřebných a poško-
zených bronzových předmětů ze 
střední a mladší doby bronzové?

Jak dlouho se rozkládají? Městský úřad ve Šluknově ve spolupráci s

______akreditovanou laboratoří________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu

v pondělí 20. 4. 2015
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 16. 4. 2015:

Městský úřad ve Šluknově
Odbor rozvoje a životního pro-
středí
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

Pro svoz biodpadu Vám stačí
uzavřít smlouvu v technických službách

Víte, že...

ní se přesune z černé popelnice do 
biopopelnice, čímž se objem směs-
ného komunálního odpadu znač-
ně sníží. Druhý důvod je ten, že se 
náklady na biopopelnici nijak ne-
projeví na Vaší platbě poplatku za 
odpad a poplatek tak nebude muset 
být navýšen. 
O přesných termínech svozů bu-
dou uživatelé nádob vyrozuměni  
osobně, následně v tisku a na webu 
města.

Žádost 
o poskytnutí 

popelnice
je možné domluvit 

též telefonicky 
přímo v Technických 

službách Šluknov spol. 
s r.o. ,

tel. č. 412 386 202 
nebo 773 949 474 
u paní Skotnicové. 

Za ORŽP stránku připravila
Božena Naňáková
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POZVÁNKA

Vážení a milí spoluobčané,
letošní zima byla opravdu mírná a skoupá na mrazivé dny i sněhovou na-
dílku. Dětem to nejspíš bylo líto, ale mnozí z nás v tom vidí i mnoho výhod.
Náměstí
Výhodu mírné zimy jsme ocenili i my, zejména z důvodu, že mohly být 
mnohem dříve zahájeny práce na rekonstrukci náměstí. Práce jistě pozor-
ně sledují všichni občané města a neunikne ani pozornosti návštěvníků. 
Radikálních změn se dočkaly oba parčíky. V parčíku před radnicí se rýsuje 
nová plocha pro dláždění a cestičky. Poděkování patří všem občanům, kteří 
jsou k pracím na náměstí, a s tím spojené zvýšené hlučnosti i prašnosti, 
ohleduplní. Věříme, že výsledek bude stát za to!
Revitalizace zeleně
V současné době probíhá plánovaná akce revitalizace zeleně na hřbitově. 
Stromová alej podél cesty vedoucí hřbitovem je již pokácena. Občané měs-
ta byli s tímto záměrem a plánovanými pracemi již opakovaně seznáme-
ni. Znovu připomínám, že na hřbitově a Křížovém vrchu bude pokáceno 
celkem 145 stromů, ale 200 nových bude vysázeno. Sázení stromů má být 
zahájeno v měsíci dubnu. Pařezy, které v současnosti vyčnívají nad povrch, 
budou frézováním upraveny tak, aby byly srovnány s terénem. Výsadba 
zeleně a úprava terénu by měla být dokončena do konce května. Po těchto 
radikálních úpravách a nové výsadbě se budeme moci po další desetiletí 
těšit z pěkného prostředí.
Hrozící nedostatek zubních lékařů
Dne 20. února jsem se zúčastnila jednání na radnici ve Varnsdorfu, kte-
ré vyvolal MUDr. Petr Bartl, předseda Oblastní stomatologické komory. 
Jednání se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Ústí nad Labem, zástup-
ci několika měst z okresu Děčín a řada stomatologů. Předmětem jednání 
byl hrozící nedostatek zubních lékařů z důvodu zvyšujícího se věku sou-
časných lékařů, z nich mnozí pracují i v důchodu. Stomatologická péče se 
stává hůře dostupnou a lze předpokládat, že se stav bude v následujících 
letech ještě zhoršovat. Hledali jsme společně způsob, jak bychom mohli 
všichni zúčastnění tuto situaci v rámci svých možností pomoci řešit. Před 
lety lékaři nastupovali na svá působiště na základě umístěnek a v pohraničí 
měli nárok na příplatek, který byl jistě motivační. Tyto možnosti dnes nee-
xistují. V současné době pracuje v okrese Děčín 41 % stomatologů starších 
šedesáti let. Jen ve Varnsdorfu je to dokonce 66 %. Současný trend mla-
dých vzdělaných lékařů je takový, že svou praxi začínají ve velkých městech 
a o práci v malých městech a v pohraničí je zájem zcela minimální, ne-li 
žádný. Toto je ale stav v celé republice a netýká se pouze zubních lékařů, ale 
i obvodních lékařů, gynekologů, pediatrů. Je zájem stomatologů z Ukraji-
ny a Ruska o práci v naší republice. Avšak vzdělávání lékařů je tam na jiné 
úrovni, proto musí každý zájemce o práci u nás složit jazykovou zkoušku 
a akreditační zkoušky na ministerstvu. Musí zvládnout jazykovou bariéru 
a jeho odbornost musí odpovídat standardu u nás. A proto z mnoha žada-
telů uspěje jen opravdu malá část a nedostatek stomatologů se tím u nás 

nevyřeší. Krajský úřad 
v Ústí nad Labem má 
program stipendií pro 
vysokoškolské studenty i 
pro mediky, který je mo-
tivační, a studenty s vý-
borným prospěchem vy-
užívaný. Nyní je v plánu 
změna tohoto programu 
tak, aby došlo k citelné-
mu zvýšení stipendia 
pro studenty, kteří by 
se zavázali po ukončení 
studia pracovat v Ústec-
kém kraji. A jak by tomu 
mohla být nápomocna 
města? I naše zastupi-
telstvo mělo a má v pro-
gramovém prohlášení 
bod, týkající se vytvoře-
ní podmínek pro nové 
lékaře, zajištění bydlení 
přidělením městského 
bytu, příp. možnosti za 
zvýhodněných podmí-
nek poskytnout ve městě pozemek pro výstavbu rodinného domu. Tuto 
nabídku jsem na jednání přednesla. Stejnou nabídku učinili i přítomní zá-
stupci dalších měst. Z České Kamenice byla nabídnuta i zařízená a funkční 
ordinace. Těmito prostory naše město nedisponuje. Naopak ze strany lé-
kařů, kteří by ukončili svou praxi odchodem do důchodu, by byla nabíd-
nuta mladým začínajícím lékařům možnost za velmi výhodných podmínek 
převzít plně vybavenou ordinaci.  VZP dle informací má zájem uzavírat 
smlouvy s mladými stomatology. Toto jsou jistě motivační podněty, které 
by mohly být pro začínající lékaře zajímavé. Shodli jsme se, že současný 
stav nedostatku lékařů v nejrůznějších částech republiky je problém sys-
tému a je třeba, aby se jím příslušné ministerstvo začalo vážně zabývat. 
Pro zajímavost – nejvyšší počet stomatologů je v Praze a v Brně. Tam je 
průměrný počet pacientů na jednoho lékaře 500 až 600. Zde ve Varnsdor-
fu a dalších městech je počet pacientů na jednoho lékaře 2.000. Doufejme 
tedy, že vstřícné kroky krajského úřadu, stomatologů, měst, VZP a snaha 
Oblastní stomatologické komory Děčín přinese úspěch s cílem, aby byla 
zajištěna stomatologická péče pro nás všechny.
Na začátku měsíce dubna nás čekají svátky jara – Velikonoce. Přeji Vám 
všem příjemné prožití svátečních dní a koledníčkům bohatou pomlázku.

Eva Džumanová

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ S OBČANY
Dovoluji si Vás srdečně pozvat na 
veřejné setkání s občany, které pro-
běhne, jako vždy, ve Šluknovském 
zámku ve 2. patře 1. dubna 2015 
od 16.30 hodin.
Máte příležitost zeptat se na co-
koli, co Vás zajímá. Budete sezná-
meni s nově zahájeným provozem 
kompostárny – jak správně třídit, 
s frekvencí svozu a dalšími podrob-
nostmi. Rádi bychom Vás seznámili 
s plánovanými investičními akcemi 
v tomto roce dle schváleného roz-
počtu. Další témata jistě vyplynou 
z diskuze. 
Těším se na setkání s Vámi.

Eva Džumanová

Český statistický úřad organizuje 
v roce 2015 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších před-
pisů, výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v České 
republice – EU-SILC 2015 (Životní 
podmínky 2015), které navazuje na 
předchozí ročníky tohoto šetření. 
Smyslem tohoto zjišťování je získá-
vat dlouhodobě srovnatelné údaje 
o sociální a ekonomické situaci 
v celkem 32 evropských zemích. 
Dalším cílem je získat data pro vý-
počet ukazatelů peněžní a materiál-
ní chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé 
České republiky v 9 924 domácnos-

Výběrové šetření o životních 
podmínkách v domácnostech

tech, z nichž se 5 924 zúčastnilo 
šetření již v předchozích letech. 
Všechny domácnosti byly do šetře-
ní zahrnuty na základě náhodného 
výběru počítačem.
Vlastní šetření probíhá do 15. květ-
na 2015 prostřednictvím speciálně 
vyškolených tazatelů. Do šetření 
budou zahrnuty všechny osoby, 
které mají ve vybraném bytě obvyk-
lé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se 
budou prokazovat průkazem taza-
tele a příslušným pověřením, které 
je ve spojení s občanským průka-
zem opravňují k provedení šetření 
Životní podmínky 2015 a které jim 
vydá Krajská správa ČSÚ, nebo 

průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve 
všech fázích zpracování je zaručena 
anonymita zjištěných údajů a zís-
kaná data jsou důsledně chráněna 
podle přísných požadavků zákona 
č. 89/1995 Sb. o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpi-
sů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů. Všichni 
pracovníci, zúčastnění na zjišťová-
ní a procesu zpracování, jsou vázá-
ni mlčenlivostí o všech šetřených 
skutečnostech ve smyslu par. 16 
zmiňovaného zákona o státní sta-
tistické službě.

Ing. Roman Bechtold
ředitel Krajské správy ČSÚ 

v Ústí nad Labem
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Baví mě cestování, a to především 
po našem kraji. Kamarád nutně po-
třeboval do Ústí nad Labem – prý 
do Makra, takže jsme se domluvili, 
že spojíme příjemné s užitečným.
Ráno jsme nasedli na vlak směr Dě-
čín, projeli se dráhou „Národního 
parku Českosaské Švýcarsko“ (což 
obnáší projet překrásnou krajinou, 
cca 9 tunelů a přejet 17 mostů jen 
na německé straně v pohodlné sou-
pravě Desiro), v Děčíně přesedli na 
rychlík do Ústí nad Labem a zhruba 
po 2 hodinách cesty jsme vystupo-
vali na hlavním ústeckém nádraží.
Makro počká. Ve vlaku jsem se 
dozvěděl, že je tu možno navštívit 
zoologickou zahradu, takže kousek 
pěšky zpět podél řeky a za 20 minut 
vstupuji do ráje zvířátek.
ZOO v Ústí nad Labem byla za-
ložena v roce 1908 podnikatelem 
Heinrichem Lumpem jako soukro-
má ptačí rezervace, která však byla 
v roce 1914 otevřena veřejnosti. 
Po II. světové válce pak byla „pře-
měněna“ v plnohodnotnou zoolo-
gickou zahradu. Je situována na 

Ve vlaku jsem se dozvěděl o ústecké ZOO

východním svahu Mariánské hory 
s rozlohou asi 30 ha. Je zajímavé, že 
pokud nevíte, že je tu ZOO, nikdy 
byste ji tu nehledali.
Prohlídku jsme zahájili u tuleňů. 
Předvádějí se, umí ležet na zádech 
a odpočívat (na dovolené u moře 
jsem se o to pokoušel taktéž, ovšem 

bez úspěchu). Několik foto nejen 
tuleňů je na mikisch.rajce.cz, mrk-
něte – stojí to za to.
Pravda, byla zima, takže spousta 
zvířátek byla na zimovištích, kam 
návštěvníci nemají přístup (je to 
proto, aby se od nás nenakazila). 
Ale měli jsme velké štěstí. Těšil 

jsem se na slony a vyšlo to. Obě slo-
nice byly ve výběhu a jedna z nich si 
mě asi oblíbila, protože přišla až ke 
mně a téměř mě hladila chobotem – 
zážitek. Lvi a tygřice Indra odpočí-
vali, ale po chvíli se předvedli v celé 
své „kočičí“ kráse. Jsem akvarista, 
takže jsem si nemohl nechat ujít 
pavilon s rybičkami a plazy. Ně-
které rybičky byly druhově shodné 
s mými, ale několikanásobně větší 
– snad mi doma nedorostou. Mu-
sel bych je asi přestěhovat do vany. 
Jako ve správné ZOO nechybí žira-
fy, velbloudi, krmil jsem i jeleny.
ZOO v Ústí stojí za to. Vstupné 
v zimě 100/50 Kč (rodinné 270 Kč) 
a v letní sezóně 120/60 Kč (rodin-
né 310 Kč). V zimě je tu levněji, 
protože spousta zvířátek spí, ale je 
tu méně návštěvníků, takže je na 
pozorování zvířat u klecí více času.
A Makro? Ano – byly totiž v akci ex-
tra měkké kartáčky na zuby.
Těším se třeba ve vlaku na shleda-
nou. Už aby bylo jaro – vzhůru za 
„velkou“ turistikou.

Foto a text: Jiří Mikisch

Základní informace o „velikonočních jízdách“
V Lužici se můžeme setkat celkem s devíti procesími jezdců, mezi nimiž 
jsou převážně Lužičtí Srbové. Pouze v procesí farnosti Kulow/Wittichenau 
najdeme již od počátku našeho století také německy mluvící složku.
V obcích, jimiž muži projíždějí, zpívají písně zvěstující Kristovo zmrtvý-
chvstání. Mezi vesnicemi se pak během jízdy modlí růženec nebo litanii.
Na čele každého procesí je nesen kříž, kostelní korouhve a soška vzkříše-
ného Krista.
Jezdci jsou svátečně oblečeni a také koně jsou bohatě vyzdobeni. Typický je 
mimo jiné osobitý postroj a pestré stuhy zapletené do ohonu. Pokud je tato 
stuha černá, je znamením smutku v jezdcově rodině.
Dříve, než se vydají na cestu do sousední farnosti, objedou velikonoční 
jezdci neboli „křižáci“ (křižerjo) třikrát kostel a hřbitov ve své farní obci, 
kde se shromáždili. Především během této doby zvěstují Vzkříšení a modlí 
se za zemřelé. Ten, kdo se jízdy účastní poprvé, má na prsou připevněný 
myrtový věneček. K jubilejním jízdám se připínají stříbrné číslice „25“, re-
spektive „50“. V roce 1997 se procesí zúčastnilo 1 480 jezdců.
Přehled jednotlivých procesí
Ralbicy - Kulow / Ralbitz - Wittichenau - v obou uvedených farnostech se 
shromažďují jezdci, představující nejpočetnější procesí Lužice, již za čas-
ného dopoledne, neboť před sebou mají nejdelší cestu.
Chróscicy - Pančicy-Kukow / Crostwitz - Panschwitz-Kuckau - vedle veliko-
nočních jízd přitahuje pozornost početných návštěvníků Pančic také kláš-
ter Mariina Hvězda (Marijna Hwězda/St. Marienstern), založený v roce 
1248, s prostorným dvorem a zahradou.
Njebjelčicy - Wotrow / Nebelschütz - Ostro. Njebjelčicy jsou co do velikos-
ti nejmenší lužickosrbskou farností.
Radwor - Baćoń / Radibor - Storcha - Pozoruhodnostmi v Radworu i Baćo-
ni jsou místní kostely.
Budyšin / Bautzen. Až do konce 18 století byly velikonoční jízdy v Budyší-
ně součástí zdejší každoroční tradice.
Informace: H. Landová, Šluknov, Dr. M. Horákové 200, tel. 731 054 028. 

Zveme Vás na cestu za poznáním historie sousedů
aneb Poznejte velikonoční jízdu s námi

VELIKONOČNÍM SASKEM 
neděle 5. 4. 2015

Cesta za poznáním historie sousedů
Odjezd autobusem ze Šluknova - náměstí         

v 7. 20 hodin, příspěvek na autobus 140 Kč
Ralbitz, Crostwitz - velikonoční jízdy

Budyšín - historické město
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Na slovíčko s ...

PODĚKOVÁNÍ

Velice děkujeme všem, kteří se po-
díleli při záchraně života p. Jiřího 
Honzátka 20. února v ranních ho-
dinách.
Děkujeme.

Bratr a rodina 

Chtěla bych touto cestou poděko-
vat Odboru kultury našeho města, 
hlavně paní Parkmanové a panu 
Tomancovi, za skvělou podporu a 
pomoc při pořádání 1. Rukodělné-
ho jarmarku našeho města.  
Jsem přesvědčena, že naše spolu-
práce bude stále tak příjemná jako 
doposud. 
Přeji celému Odboru kultury hodně 
úspěchů. 

Michaela Tomková 

Petrem Tomancem, vedoucím Od-
boru kultury MěÚ Šluknov.
K začátku léta neodmyslitelně pat-
ří ve Šluknově Zámecké slavnosti, 
které si v průběhu let získaly věhlas, 
daleko přesahující hranice nejen 
města a okresu, ale i kraje. Tohle 
dobré renomé je samozřejmě pro 
pořadatele potěšující, na druhou 
stranu i zavazující zároveň. A to 
znamená téměř ihned po skončení 

jednoho ročníku slavností, začít 
připravovat ten následující. Tak-
že v tomto čase by mělo být, až na 
drobnosti, vše připraveno, naplá-
nováno a dohodnuto už pro konání 
letošních Zámeckých slavností. Po-
ložili jsme proto několik základních 
otázek tomu, kdo to má tzv. „na tri-
ku“, Mgr. Tomancovi:
Každé Zámecké slavnosti mají své 
téma, zaměřují se na určitý styl 
nebo období. V jakém duchu bu-
dou ty letošní a jaká je představa 
o ztvárnění tématu?
Téma slavností na rok 2015 je „Re-
tro“ s přesahem let 1960-80. Z těch 
časů použijeme ovšem jen budova-
telská a mírutvorná hesla, nechce-
me v žádném nikoho zešměšňovat 
nebo urážet. 
Neodmyslitelně k nim patří také 
bohatý kulturní program. Co se 
chystá letos, kdo bude tzv. tahákem 
programu pro mladé i dospělé ná-

vštěvníky?
Na páteční večer chystáme jako 
hlavní program koncerty skupin – 
zahájí šluknovská kapela WE and 
Angel´s, vystoupí také Děda Mlá-
dek Illegal Band a Kabát Revival 
(Semeno), což je oblíbená kapela 
již z minulých let, která má u zdejší-
ho publika ohromný úspěch a stále 
přitahuje i mladé návštěvníky.
Sobotní odpoledne bude patřit Evě 
Pilarové, večer pak potěší poslu-
chače Kapela Hrůzy a do nočních 
hodin pak bude publikum bavit 
kapela MIG 21. V areálu připravu-
jeme také výstavu retro motorek 
a automobilů.
Předpokládá se, že jako každý rok, 
i letos bude na slavnostech také 
samostatný program věnovaný dět-
skému publiku. Na co se mohou děti 
těšit?
Kromě různých soutěží, připrave-
ných Odborem kultury, budou pro 
děti nachystány „retro“ hry, které 
jsou i dnes u nich stále oblíbené, 
jako střelba ze vzduchovky, skákání 
v pytlích, hod na plechovky.... Park 
bude navíc samozřejmě plný do-
provodných zábavných atrakcí.
Pro ty trochu starší bude k vidění 
a obdivování provazochodkyně, 
chodci na chůdách a také hokejo-
vý „zápas“, představení kozácké 
a Aquabely.
Laťka Zámeckých slavností je na-
stavena vysoko i pokud jde o občer-
stvení a možnost nákupu suvenýrů 
a nejrůznějších řemeslných výrobků 
ve stáncích v zámeckém parku. Víte 
už nyní, kdo nabídne tyto služby ná-
vštěvníkům v letošním roce?
Jídlo a občerstvení zajistí dobová 
krčma, hasiči, Restaurace Club, ale 
také ostatní prodejci, kteří k nám 
tradičně jezdí a vaří přímo na místě 

– nebudou chybět palačinky, horký 
sýr, koblížky a jiné pochoutky.
Prodej suvenýrů bychom chtěli po-
jmout také v retrostylu. Takže tu ná-
vštěvníci najdou mimo jiné stánky 
s gramodeskami, balonky, mávátky 
a „prodejny“ typu Jednota, Tuzex, 
a pod.
Jaké bude vstupné – bude opět 
zlevněné na oba dny, bude možnost 
koupit si lístek jen na jeden, budou 
zvýhodněné vstupenky pro děti, po-
stižené spoluobčany?
Vloni se nám osvědčilo rozdělené 
jednodenní vstupné a oproti před-
loňským slavnostem bylo i nižší. 
Samozřejmě včas bude zahájen 
předprodej vstupenek. Zájemci 
budou mít možnost se zúčastnit  
nejrůznějších soutěží o volné vstu-
penky a například již nyní mohou 
soutěžit každý měsíc o volňáska 
třeba v městské knihovně – ale to si 

zatím málokdo z návštěníků uvědo-
muje, že i tahle možnost získat vol-
né vstupné je tu k využití.
Na závěr ještě důležitá rekapitula-
ce - datum a časový rámec konání 
letošních slavností.
Již deset let jsou slavnosti poslední 
víkend v červnu a ani letos to nebu-
de jinak. Konkrétně začínají v pátek 
26. června odpoledne a končí v so-
botu v noci 27. června resp. (v ne-
děli nad ránem).
Na úplný závěr mohu slíbit mini-
málně jedno příjemné překvapení, 
které bude čekat návštěvníky hned 
u vstupu a na další se mohou těšit 
ještě v průběhu slavností. Konkre-
tizovat je nebudu, vždyť to má být 
překvapení... 
Děkujeme za rozhovor.                   (šti)

Foto: Eda Žďánský
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Zámek má pro nás hned dvě výstavy – „Hodiny ze Schwarzwaldu“ a „Ná-
městí včera, dnes a příště“.
V prvním patře zámku si můžeme prohlédnout historické hodiny z regionu 
jižního Německa – Schwarzwaldu a částečně i z Čech ze sbírky p. Mgr. Mi-
loše Klikara. Je zde uložena sbírka téměř padesáti hodin různého druhu 

Čas se u nás nezastavil, přesvědčte se na výstavách

Již poněkolikáté k nám zavítá di-
vadelní soubor Hraničář. Stává se 
to téměř tradicí, ale herci jsou milí, 
jejich hry vtipné, a proto jsme velice 
rádi, že u nás na divadelních prk-
nech pravidelně vystupují.
Tentokrát si pro Vás připravili hru 
Oscara Wilda – Jak je důležité míti 
Filipa, která zazní na zámecké půdě 
20. března od 19:00 hodin.
,,Filip“, jak jsme tuto hru pracovně 
nazvali, je jedním z nejznámějších 
děl již zesnulého Oscara Wilda. 
Jedná se o konverzační komedii, jak 
jinak, než se satirickými prvky. Di-
vadelní hry Hraničáře jsou protká-
ny satirou, humorem, ironickými 
dialogy, paradoxy a aforismy a ani 
tentokrát tomu nebude jinak. 
Těšíme se na návštěvníky, kteří 
k nám chodí pravidelně již několik 
let, dobře se baví a je jim v zámku 
hezky, ale také velice rádi uvidíme 
i nové tváře.

Zveme Vás do zámku na Filipa

Na zámek již potřetí zavítá MUSICA DOLCE VITA, tentokrát se svým pro-
gramem Jarní poetická rozjímání. 
Musica Dolce Vita se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech 
stylových období, v podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové 
a skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové a ve spojení s písněmi a áriemi pro 
mezzosoprán Daniely Demuthové prezentuje širokou škálu tematických 

Jaro přivítáme hudbou a zpěvem

koncertů. Poslechnete si skladby 
vrcholných autorů jako jsou A. Vi-
valdi, G. F. Händel, J. S. Bach, 
W. A. Mozart a další.
Koncert se uskuteční na Šluknov-
ském zámku v pátek 10. dubna 
2015 v 19:00 hodin.
Vstupné: 60 Kč dospělí, 40 Kč seni-
oři, děti a ZTP.
Vstupenky lze zakoupit již nyní 
v předprodeji v Regionálním infor-
mačním centru ve Šluknovském 
zámku, a proto přijďte a nalaďte se 
na přicházející jaro. Budeme se na 
Vás těšit.

Text: Bc. Andrea Přidalová

i typu: hodiny závěsné i skříňové, hodiny s unikátními mechanismy, pohy-
bujícími se figurkami či skleněnými zvonky. Všechny pocházejí z období 
od poloviny 18. do konce 19. století. Spousta hodin je dodnes funkční a Vy 
tak máte jedinečnou možnost vidět je v pohybu. Na opravdu pěkné hodiny 
se podíváte do 26. dubna, cena vstupného je lidová (30 Kč dospělí/15 Kč 
děti).
V přízemí zámku je připravena interaktivní výstava o našem – tedy šluk-
novském náměstí. Porovnáme si historii a současný stav. Je zde také data-
projekce s vizualizalizací, na které můžete spatřit naše staré, nové, budoucí 
a velice krásné náměstí.  A pro naše nejmenší je připravena interaktivní hra 
o sladké ceny „Postav si své náměstí“. Výstava potrvá do 31. května, cena 
vstupného také lidová (20 Kč dospělí/děti zdarma). 

Foto: Jiří Mikisch, 
Text: Jiří Mikisch a Bc. Andrea Přidalová

Je to pár dní, co nám v informačním centru zazvonil telefon. To není nic 
neobvyklého. Ale! Nevolal jen tak někdo, ale režisér divadelního souboru 
Nepřijatelní, že by u nás na zámecké půdě chtěli zahrát divadelní hru. Ter-
mín byl pouze jediný, a to 21. března. I přesto, že u nás vystoupí 20. března 
Hraničář se svým ,,Filipem“, jsme se  rozhodli, že využijeme této příleži-
tosti a zrealizujeme jejich představení. Tentokrát všechno zařizujeme na 
poslední chvíli, ale jsme již kovaní, takže nám to nedělá problém. Budeme 
mít tedy na zámku dvě divadelní představení za sebou, nicméně věříme, že 
obě dvě si své návštěvníky najdou.
V pár řádcích Vám představím soubor Nepřijatelní z Prahy a také jejich 
zajímavou hru. Nepřijatelní ve svých řadách shromažďují tvůrčí osobnosti 
z mnoha oborů (od výtvarníků, di-
vadelníků až po grafiky) a také škol 
(Univerzita Karlova, Filmová škola 
v Písku). Jejich sdružení vzniklo 
v roce 2007 jako nástupce diva-
delního spolku ,,Uvidíme…“, aby 
dále ,,oficiálně“ rozvíjelo své tvůrčí 
snahy.
A o čem vlastně bude lužickosrbská 
hra Wodny muž, neboli Vodník? 
O mladém rebelovi Tomovi, které-
ho štve konzervativní společnost, 
miluje starou lužickou srbštinu, 
chce skládat písničky, spí se svou 
profesorkou a pohrdá matkou. 
Touží poznat Vodníka – jenže potká 
Ute. Existuje vůbec vodník? ,,Ne-
kalkuluje, počítá,…“ 
Zkrátka: Čeká Vás zajímavá hra 
plná nejhlubších tužeb, frustrací 
a pudů.
Divadelní soubor Nepřijatelní vy-
stoupí na zámecké půdě Šluknov-
ského zámku v sobotu 21. břez-
na od 19 hodin. 
Vstupné: 
dospělí 50 Kč/děti 25 Kč

Text: Bc. Andrea Přidalová

Wodny muž pohrdá matkou
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Letos v únoru se konala pro město 
Šluknov dvě velice důležitá setkání. 
Tím prvním bylo Setkání infocenter 
Šluknovského výběžku, jehož cílem 
byla koordinace činnosti před zahá-
jením nové turistické sezóny 2015. 
Ve Varnsdorfu – novém sídle Místní 
akční společnosti – se sešli hlavní 
zástupci informačních center Šluk-

Setkání infocenter a výroční zasedání DF Českého Švýcarska
novského výběžku a projednávali 
součinnost při společných akcích 
a propagaci severu.
Další velice důležitou schůzkou 
bylo Výroční zasedání Destinační-
ho fondu Českého Švýcarska, které 
se konalo v Krásné Lípě v Domě 
Českého Švýcarska. 
Na tomto krásném reprezentativ-

Brabenci zůstávají na naší půdě? 
Pro velký zájem se majitel výstavy 
pan Fischer rozhodl, že nám je pro-
zatím ponechá. Svou expozici bude 
dále rozšiřovat i o dílničku pro děti 
a další exponáty. Těšte se na nový 
leták s dalšími informacemi.

Bc. Andrea Přidalová

Město Šluknov jako každý rok 
zavítalo na mezinárodní veletrh 
cestovního ruchu Holiday World 
Prague. Konal se již 24. ročník to-
hoto prestižního veletrhu, který 
každoročně navštíví na 35 tisíc ná-
vštěvníků.
Město mělo expozici na stánku 
Ústeckého kraje a vedle nás pro-
pagovalo svůj destinační fond také 
České Švýcarsko a Děčínsko. Pět 
dní – od 18. do 22. února - jsme ve-
řejnosti představovali město i Šluk-
novský zámek. Nabízeli propagační 
materiály pro návštěvníky z Čech 
a z ciziny. 
O naši lokalitu byl velký zájem 
a spousta přátel turistiky se za námi 
vracela. Jsme rádi, že můžeme na-
bídnout naše město širšímu okruhu 
lidí a věříme, že naše přítomnost 
na veletrzích přiláká více zájemců 
o krásné město, přírodu i okolí.

Bc. Andrea Přidalová

Zúčastnili jsme se veletrhu Holiday World Prague

Šluknovský zámek (RIC)
 č. tel. 412 332 711, 
+420 739 593 014, 

e-mail: ic@mesto-sluknov.cz

Provozní doba:
9:00 - 12:00  12:30 - 17:00

denně vč. víkendů

Víte, že...

Odbor kultury děkuje řezníkům 

Stelmaščukovým z Království za 

všechny masné dobroty na naší prv-

ní zabíjačce, které zmizely jak po-

věstná „pára nad hrncem“ a o kte-

rých jsme slyšeli jen samou chválu, 

pekárně Haback za voňavý a čers-

tvý chleba, dále Pivovaru Kocour 

z Varnsdorfu, že pomohl splách-

nout svým mokem tu báječnou 

mastnotu, technickým službám za 

výrobu ohřívacích košů a dodávku 

dříví, panu Milanu Černému za 

suché dřevo pod brutar (na začát-

ku plný ovaru) a v neposlední řadě 

Vám všem, že jste si nenechali tuto 

pěknou akci ujít. 

Další zabíjačku plánujeme jako 

Václavskou a slibujeme, že se snad 

už dostane na každého, přidáme 

nějakou hudbu a zvýšíme počet 

prodejních stánků.             

(park)

PODĚKOVÁNÍOchutnali jste  prát v zámeckém parku?
Město Šluknov 
připravilo v polo-
vině února v are-
álu Šluknovského 
zámku staročeskou 
zabíjačku. Byly 
zde ke koupi pravé 
jitrnice, jelítka, vy-
nikající tlačenka, 
ovar a černá zabí-
jačková polévka, li-
dově řečeno ,,prde-
lačka“. Sluníčko 
svítilo a na únor 
bylo i teplo, a tak 
jsme se mohli k tep-
lým zabijačkovým 
dobrotám i posadit 
– u laviček se stolky 
bylo k dispozici piv-
ko Kocour z varnsdorfského pivo-
varu, horký grog, griotka, čaj s ru-
mem, bez rumu nebo jenom rum.
Obsluha u stánků usměvavá, a tak 
by to mělo být. Sešlo se nás poměr-
ně dost – fronta u masných výrob-

ků byla opravdu dlouhá. Přišlo více 
jak 350 lidí! Zásoby byly velké, ale 
i přesto se na všechny nedostalo. 
Na podzim bude další staročeská 
zabijačka, tentokrát s většími záso-
bami, takže již nikdo nebude muset 

ním místě byly představeny nové 
vize a představy Českého Švýcar-
ska. Dozvěděli jsme se informace 
k nové turistické dopravě a turis-
tickým trasám, informace o odbor-
ných exkurzích Tourismus Profi 
k sousedům a také spoustu důleži-
tých poznatků k nadcházející turis-
tické sezóně.

Obě setkání byla velice přínosná, 
protože spolupráce s oběma part-
nery je pro město velice zásadní. 
Díky nim dochází k propojování 
informačních center a turistických 
cílů v celém našem Výběžku. Získa-
li jsme spoustu důležitých kontak-
tů a navázali spolupráci s novými 
partnery. 
Právě tato setkání umožňují před-
stavit naše město i zámek širšímu 
okolí a jsou zárukou přílivu turistů 
do naší destinace.

Bc. Andrea Přidalová

odcházet bez své jitrničky či jelítka. 
A víte, co je to vlastně ten prát? To je 
to dobré v jitrnicích.

Foto: Jiří Mikisch,
Text: Jiří Mikisch 

a Bc. Andrea Přidalová
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Foto a text: Hana Princová

Žáci základní školy z 8. B se v pátek 13. února zúčastnili přednášky P. Pabi-
ána na téma Drogy, sex a vztahy. Tato přednáška se na naší škole konala v 
rámci plánu primární prevence, kterou má na naší škole na starost Mgr. Fi-
lip Kadeřábek. 
Úkolem primární prevence je předcházet patologickým jevům a problémo-
vému chování u žáků. Pan Pabián již naši školu navštívil několikrát a vždy 
má se svou přednáškou u dětí velký úspěch. Ani tentokrát tomu nebylo ji-
nak. Ve své třídě jsem žáky požádala o sepsání několika bezprostředních 
dojmů a zde bych jich několik ráda ocitovala. Vzhledem k tomu, že v někte-
rých ohlasech se děti zmiňovaly i o důvěrných detailech z jejich osobního 
života, byly texty anonymní, a tak neuvádím u jednotlivých citací žádná 
jména.
Ohlasy žáků 8. B na přednášku P. Pabiána:
…bylo to poučné, měl jsem pocit jako by pan Pabián věděl ke komu přímo 
mluvit. Ukázky byly hezké, dobře zpracované. Doufám, že něco takového se 
bude opakovat i příští rok…
…mně osobně se přednáška líbila. Pán byl velmi charismatický, milý. Bylo to 

Osmáci se zúčastnili přednášky na téma Drogy, sex a vztahy
velmi působivé a hodně přesvědčivé. Také v některých částech hodně dojem-
né. Kdybych měl jít znova, šel bych klidně i několikrát. Už se strašně těším na 
další rok na další zajímavou přednášku…
…přednáška byla silně emotivní, i já jsem uronil pár slz. Nejvíce se mi líbila 
ta druhá část, a to ty skutečné příběhy ze života…
…přednáška byla úžasná. Líbilo se mi, že byla vtipná, zajímavá a velice emo-
cionální. Musel jsem se opravdu držet, abych nezačal brečet. Líbilo se mi, 
že pán, co přednášel, měl zkušenosti s věcmi, o kterých mluvil a věděl, o čem 
mluví. Povídal nám nejen o svém životě, ale pouštěl nám také různá videa a 
ukazoval fotografie. Zatím nejlepší přednáška v mém životě, jen škoda, že 
byla tak krátká a hrozně rychle utekla.
…mě hrozně dojalo to s tím „otcem roku“, v hlavě mi problesklo, že já tako-
vého otce mít nikdy nebudu… Ta přednáška za to stála, všem se asi v hlavě 
rozsvítilo. Pan Pabián má můj obdiv.
…myslím, že 35 Kč bylo hodně málo za tak úžasnou přednášku. Moc jsem se 
bavila a také koukala, kolik spolužáků pan Pabián dojmul.

Mgr. Alena Müllerová

Tóny masopustních písniček, tanečků a říkadel se nesly 24. 2. před naší 
školkou, kdy jsme všichni společně oslavili konec masopustu. Děti si do-
nesly masky, nastrojily se a s připraveným programem jsme v masopust-
ním průvodu došli k tiskárně, kde jsme si zazpívali, zatančili a rozloučili 
jsme se s obdobím hojnosti, protože teď nás čeká období půstu, kdy bude-

„Masopust slavíme, 
nic se nevadíme, pospolu...“

Tuto otázku jsem si položil přesně před rokem a to v sou-
vislosti s účastí naších studentů gymnázia Rumburk 

Jak se vede žákům ZŠ Šluknov na gymnáziu?

v mezinárodní fotografické soutěži. Na prvních třech místech se umístili 
studenti prvního ročníku, kteří na gymnázium přišli ze šluknovské základ-
ní školy. To bylo příjemné zjištění, neboť tito studenti vzali soutěž vážně, 
zatímco jejich spolužáci z jiných škol více formálně (ač vítěz měl možnost 
zúčastnit se zdarma čtyřdenního mezinárodního workshopu v Maďarsku).
Rozhodl jsem se po tomto zjištění projít studijní výsledky všech žáků dojíž-
dějících ze Šluknova ve školní databázi. Závěr – naprostá většina šluknov-
ských studentů vykazuje nadprůměrné výsledky.
S ročním odstupem jsem výsledky šluknovských studentů opět vyhodnotil. 
Tentokrát jsem se zaměřil na hodnotu průměrů všech známek v pololetním 
vysvědčení. 
Zjistil jsem: na gymnáziu letos studuje 49 žáků ze Šluknova.
V osmiletém studiu prospělo s vyznamenáním 58,6 %, dalších 24,1 % pro-
spělo s průměrem od 1,51 do 2,00. Tedy 82,7 % šluknovských studentů 

prospívá na osmiletém gymnáziu nadprůměrně.
Ve čtyřletém studiu je celkový prospěch následující: 
s vyznamenáním prospělo 20 % studentů, 15 % s průměrem do 2,00 a 35 % 
s průměrem do 2,5.
(To, že prospěch ve čtyřletém studiu nevykazuje stejně příznivé hodnoty je 
logicky dáno skutečností, že většina talentovaných žáků odchází na gym-
názium již po páté třídě, ale také tím, že čtyřleté gymnázium je mnohem 
náročnější.)
Ve výroční zprávě školy jsem vyhledal údaj o prospěchu všech studentů 
v pololetí loňského roku, kdy prospělo s vyznamenáním 33 % studentů 
(tedy třetina všech studentů), letos prospělo s vyznamenáním 43 % šluk-
novských studentů (tedy více, než dvě pětiny). 
Lze tedy konstatovat, že příprava žáků ke studiu na středních školách je ve 
šluknovské základní škole velice zodpovědná. Oceňuji práci zdejších peda-
gogů a dovoluji si jim poděkovat touto cestou.

Mgr. Petr Švarc

me jíst jen brambory. Jak ale řekl Pronobus, už se těšíme na Velikonoce, 
kdy si budeme moci k těm bramborům dát i řízek. „Jémine, domine, ma-
sopust pomine ...“
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Vzhledem k mírné zimě a vhodným klimatickým podmínkám se pokračuje 
ve stavebních pracích na náměstí Míru ve Šluknově. Práce byly započaty 
již v roce 2014 a za tu dobu se naše náměstí již podstatně změnilo. Byl zre-
konstruován chodník a komunikace mezi ulicemi Nerudova a Bezručova, 
byly osazeny nové sorpční vpusti odvádějící srážkovou vodu z komunikací 
a rozvody veřejného osvětlení. Většina občanů si zajisté všimla, že došlo 
i k odstranění stromů, které však budou nahrazeny novými. Dojde k vy-
dláždění plochy okolo vánočního stromu žulovými kostkami a budou za-
hájeny práce na obnově chodníků ve středové části náměstí. Na webových 
stránkách města je možno shlédnout vizualizaci náměstí, jak by mělo vypa-
dat po dokončení všech stavebních prací.
V tomto roce dojde k celkovému dokončení I. etapy. V návaznosti na probí-
hající práce, se začíná řešit projektová dokumentace na rekonstrukci horní 
části náměstí – II. etapa.
Omlouváme se občanům, že dopravní komplikace související s probíhající 
rekonstrukcí potrvají ještě několik měsíců, a to do doby, než budou staveb-
ní práce plně dokončeny. Město Šluknov se však bude moci pochlubit no-
vým vzhledem náměstí a pro občany bude pohyb po náměstí bezpečnější.
V případě Vašich dotazů ohledně rekonstrukce náměstí se můžete obrátit 
na Městský úřad Šluknov, Odbor rozvoje a životního prostředí, silniční 

Rekonstrukce náměstí Míru zdárně pokračuje

správní úřad, kancelář č. 10, tel. 412 315 316, 731 411 501.
Za ORŽP foto a text: Zdeněk Polesný 

3D vizualizace: Jan Hrbek

Letos poprvé oslavíme Den Země i u nás
Je to svátek naší Země, planety, kte-
rá jediná ze všech planet sluneční 
soustavy umožňuje existenci života 
– lidí, živočichů i rostlin. Dává nám 
vzduch, který dýcháme, vodu, kte-
rou pijeme, jídlo, bez kterého by-
chom nemohli být, prostor, ve kte-
rém žijeme a mnoho dalšího. A my 
lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, 

že toto bohatství je jenom pro nás a že je nevyčerpatelné. Ale ono tomu tak 
není. Na naší matičce Zemi žije i přemnoho dalších živých tvorů a rostlin, 
kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně jako člověk. 
Lidé v minulosti Zemi ubližovali a stále ještě ubližují. Třeba tím, že za-
mořují vzduch vypouštěním životu škodlivých a nebezpečných látek, 
znečišťují vodu v řekách, mořích a jezerech, ničí životní prostor mnohým 
živočichům atd. Tak vlastně člověk škodí i sám sobě. Všichni dnes velmi 
často slýcháme o ozónových dírách, klimatických změnách, smogových si-
tuacích, vymírání mnoha druhů rostlin a živočichů a dalších nebezpečích, 
která jsou jenom důsledkem našeho špatného chování k Zemi.

Den Země je vhodnou příležitostí pro všechny z nás, abychom se nad tě-
mito věcmi vážně zamysleli, abychom si o tom třeba společně v rodině 
popovídali, abychom vysvětlili dětem některé vztahy a souvislosti, aby se 
každý z nás snažil dozvědět se více. Můžeme si sami či jako rodina udělat 
nějakou soukromou oslavu Dne Země. Každý z nás může udělat nějakou, 
byť drobnou, věc, čin apod., a nemusí to být zrovna na 22. dubna a není 
třeba uklízet celý les či vysázet stromořadí. Námětů je okolo nás opravdu  
velká spousta.
Město Šluknov se letos poprvé připojí k dalším 500 milionům občanů naší 
planety, aby s nimi Den Země oslavilo.
Ve středu 22. dubna se v zámeckém parku uskuteční několik zajímavých 
akcí. Budou se zde prezentovat firmy zabývající se likvidací odpadů i zpět-
ným odběrem elektrozařízení a zároveň připraví zajímavé hry a soutěže pro 
děti, studenti Střední lesnické školy ve Šluknově předvedou ukázku drav-
ců, budete moci shlédnout výstavu výrobků z recyklovatelných materiálů, 
které připraví žáci základní i speciální školy. Vysázíme v zámeckém parku 
nové stromy a budete si zde moci zakoupit produkty místních firem a dílen. 
Srdečně Vás na oslavu Dne Země zveme.

Za ORŽP Božena Naňáková
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V „kulturáku“ se konala oslava vietnamského Nového roku

Foto: Josef Halada

Vizážistka zvýraznila ženskou krásu

Mnohé z nás si nenechaly ujít zajímavou přednášku Dany Beranové na téma make-up a líčení, kte-
rou vizážistka doplnila o praktické ukázky, rady a dataprojekci.

První rukodělný jarmark konaný v domě kultury byl úspěšný

Paní Tomková, kterou jsme Vám již představovali v rubrice Na slovíčko s..., měla 
výborný nápad na uspořádání rukodělných jarmarků. A jak to bývá - slovo dalo 
slovo, a pustila se do práce a oslovila několik šikovných žen, aby se zúčastnily.
Nejen pořadatelé, ale i prodejci a nakupující byli spokojeni, a tak Vás můžeme po-
zvat na 2. jarmark do domu kultury v pátek 13. 3. od 11 do 17 hodin.             (park)
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Poslední únorový pátek se na zámku ve Šluknově uskutečnil koncert sku-
piny Voilà. Ve skutečně reprezentativních prostorách zámecké „půdy“ se 
nás sešlo úctyhodných 63.
Česko-slovenská skupina, kterou v roce 2010 založila slovenská muzikálo-
vá zpěvačka a šansoniérka, křehká blondýnka s hlasem jako zvon Zdenka 
Trvalcová, nás posluchače velmi příjemně překvapila. Na pořad „večera“ 
přišly tradiční šansony, novější francouzské písničky i autorská tvorba. 
Mne osobně  doslova „dostala“ populární písnička „Voyage voyage“ ve 
skutečně originálním aranžmá. Vše doprovázeno slovem s příběhy o vzni-
ku některých písní.
Pokud si navíc přimyslíte velmi příjemný a usměvavý personál našeho 
zámku (dámy byly vskutku téměř jako princezny), dobrý čaj či vynikající 
vínko v „Zámecké čajovně“, super atmosféra je na světě. Pokud si mohu 
dovolit – kdo jste nebyl, litujte a určitě přijďte příště!
Organizátorům večera opravdu vřelé díky... Naše (nejsevernější) město se 
nemá za co stydět.

Text a foto: Jiří Mikisch

Foto: Jiří Suk Foto: Jiří Mikisch

Na zámecké půdě byla a vždy je super atmosféra

V tomto divadelním roce 
odehráli loutkáři k 22. 2. 
devět představení a cel-
kem 709 malých i velkých 
diváků jejich pohádky 
shlédlo. K velké účasti na 
pohádkách určitě přispěly 
pěkné prostory, ve kterých 
hrajeme, i hezké plakáty, 
které pro nás kreslí pan Jiří 
Petrnoušek. Za všechny 
divadelníky mu proto touto 
cestou děkuji.

Květa Vidimská Foto: Dušan Blanár

DS Rolnička stále rozdává radost

Naši externí foto-
grafové již objevili 
jaro, ale zima se stále 
nevzdává, a tak mu-
síme počkat, až děti 
z MŠ s prvním jarním 
dnem utopí Moranu.

(park)

Už k nám
přišlo 
jaro?



V městské knihovně probíhá dlou-

hodobá soutěž, při které se lze něco 

dozvědět a ještě získat volný lístek 

pro jednu osobu na jednu kulturní 

akci dle vlastního výběru – v kul-

turním domě nebo ve Šluknovském 

zámku. Volná vstupenka platí do 

konce roku 2015.

Otázka na březen:

V Praze 12. března 1930 (letos 85. 

výročí) zemřel český prozaik a dra-

matik, který se svou rozsáhlou 

románovou tvorbou stal předním 

představitelem české historické be-

letrie a tvůrcem českého historické-

ho realistického románu. Po počá-

tečních prózách, zejména z období 

josefínského, přešel k románům 

o selských bouřích po bitvě na Bílé 

hoře a soustředil se na cyklická díla 

z doby husitské. 

Jeho rozsáhlé dílo v podstatě ob-

jímá celou naši národní historii 

od dob mytických (Staré pověsti 

české) až po 19. století, ale soustře-

ďuje se především na tři významná 

období českých dějin: dobu hu-

sitskou (Mezi proudy, Proti všem 

ad.), dobu pobělohorskou (Skály, 

Skaláci, Temno, Psohlavci ad.) a na 

národní obrození (F. L. Věk, U nás 

ad.). Přátelil se s řadou spisovate-

lů z okruhu časopisu Lumír a také 

s malířem Mikolášem Alšem, který 

některé jeho knihy také ilustroval. 

Znáte jeho jméno?

Správná odpověď na otázku z led-

nového čísla zněla: 

Třetího února 1468 zemřel v Mo-

huči německý kovotepec a vynález-

ce knihtisku. Důsledkem rozšíření 

jeho objevu byla masová produkce 

knih a zlom v možnostech šíření 

informací. Jeho jméno je Johannes 

Gutenberg.

Vylosována byla odpověď pí. Ja-

roslavy Štochlové ze Šluknova 

a ta si může v městské knihovně 

nebo v domě kultury vyzvednout 

volnou vstupenku.                          (šti)

Přes knihovnu 
za kulturou
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Kuchařčino okénko z knihovny
V městské knihovně se často stává, 
že se tu potkají kamarádky, přítel-
kyně a známé, které si kromě do-
poručení oblíbené knihy, vymění 
i tipy na dobrou koupi („ve slevě 
mají...“), nebo nenáročný recept. 
Rozhodli jsme se s Vámi podělit 
o tyhle „osvědčené“  a zaručeně 
úspěšné návody na stránkách ŠN 
v pravidelné rubrice. Budeme rádi, 
pokud nám do knihovny „svůj“ re-
cept na moučník, či jídlo přinesete, 
nebo jej pošlete mailem  na knihov-
na@mesto-sluknov.cz i Vy. 
Dnes nabízíme těstovinový salát, 
nebo jogurtové řízečky a jako slad-
kou svačinku zapékané hrušky. 
Těstovinový salát 
s čerstvou zeleninou 
(od pí. Honzátkové)
Suroviny: 500 g těstovin (kolínka, 
vřetena apod.), 1 malá majolka (ke-
límek nebo sáček), 1 červená nebo 
žlutá paprika, 1 větší rajče, ½ okur-
ky hadovky, 1 malá cibule, sůl, pepř 

a grilovací koření – dle chuti.
Postup: Těstoviny uvaříme, zcedí-
me a necháme zchladnout. Zeleni-
nu nakrájíme na kostičky, osolíme, 
opepříme a přidáme majolku – vše 
řádně promícháme s těstovinami 
a ochutíme.
Pokud chceme salát pikantní, vy-
pustíme čerstvou zeleninu a přidá-
me 1 Moravanku (sterilovaná zele-
ninová směs) bez láku.
Salát podáváme samostatně, nebo 
s teplým párkem, opečenou seka-
nou i k řízku. 
Jogurtové řízky 
(od pí. Martincové)
Suroviny: 8 kuřecích prsních řízků, 
1 velký hustý bílý jogurt, 2 celá vej-
ce, 4 stroužky česneku, sůl, pepř, 
grilovací koření, strouhanka.
Postup: Připravíme marinádu z jo-
gurtu, vajec, rozmačkaného česne-
ku, soli, pepře, pálivého grilovacího 
koření. Řízky naklepeme, osolíme, 
opepříme a ponoříme do marinády 

v uzavíratelné umělohmotné nádo-
bě. Necháme v lednici do druhého 
dne, pak řízky vyjmeme, obaluje-
me ve strouhance a smažíme. Jsou 
křehké a pikantní!
Zapékané hrušky 
(hrnková kuchařka)
Suroviny:  5 zralých hrušek, 1 a 2/3 
hrnku mléka, 1 vanilkový cukr, 
5 vajec, 3 žloutky, ¾ hrnku pískové-
ho cukru, 2 zakysané smetany.
Postup: Hrušky oloupeme, vykro-
jíme jádřince, nakrájíme na plátky 
a uložíme do zapékací mísy vyma-
zané máslem. Mléko a vanilkový 
cukr přivedeme k varu, necháme 
cca 7 minut odstát. Vejce a žloutky 
rozšleháme, promícháme s cukrem 
a následně s odstátým mlékem a za-
kysanou smetanou. Směsí zalijeme 
hrušky v míse a vložíme do trouby. 
Pečeme asi 45 minut při 160 st. C – 
nesmí se vařit. Nakrájíme na dílky 
a ještě teplé podáváme jako desert.

 (šti)

Od listopadu do konce ledna měli 

jednotlivci i kolektivy možnost za-

pojit se do literárně-fotograficko-

-výtvarné soutěže na téma „MOJE 

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOCE“, kte-

rou pro předškoláky a žáky ZŠ po-

řádala Městská knihovna Šluknov. 

Účastníci se měli inspirovat jakým-

koliv osobním vánočním zážitkem, 

nebo svou představou o nejkrás-

nějších Vánocích, jaké by si sami 

přáli prožít a napsat o tom krátkou 

stať, či pár veršů, nakreslit obrázek, 

Malí výtvarníci se dočkali pěkného ocenění
nebo pořídit fotografii z Vánoc. Zú-

častnit se mohli jednotlivci i kolek-

tivy. Nejhezčí práce měly být odmě-

něny hodnotnými cenami na konci 

února. A tak se také stalo. 

Vzhledem k tomu, že se do soutěže 

nezapojil žádný jednotlivec, zbylo 

tím víc odměn pro soutěžící kolek-

tivy. Ti nejmenší opět nezklamali. 

A tak jsme poslední středu v únoru 

předali pastelky, fixy, vodové oma-

lovánky, pastelkové omalovánky, 

modelínu a samozřejmě krásné 

knížky dětem z výtvarného krouž-

ku pod vedením pí. Princové 

z mateřské školy a dětem z před-

školního klubu Ambrely s pí. uči-

telkou Línkovou. Ty navíc ještě do-

staly tašku plnou ovoce – jablíček, 

pomerančů a banánů.   

Z obou kolektivů, které do soutěže 

poslaly nádherné dětské kresby, 

jsme ještě vybrali ty nejhezčí obráz-

ky (a rozhodování nebylo vůbec jed-

noduché) a odměnili jsme také jako 

jednotlivce jejich autory. Z Ambrely 

byla jako nejhezčí vybrána kresba 

Anežky Hoťové (6 let) a z výtvat-

ného kroužku při MŠ kresba Ve-

runky Štěpánkové (4 roky). 

Proč se do soutěže nezapojili školá-

ci, ať už jako jednotlivci či kolektivy, 

přestože způsob výtvarného vyjád-

ření daného tématu byl víc než širo-

ký a doba na odevzdání soutěžních 

prací dostatečně dlouhá, se může-

me jen dohadovat. Možná je výtvar-

né práce tohoto typu nezajímají, 

možná měli jiné představy o trávení 

vánočních prázdnin. Každopádně 

je to škoda – jejich škoda. O to víc 

prostředků zbylo na dárky pro ty, 

kteří své práce do soutěže přihlásili.

Foto: Jiří Mikisch

(šti)
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Poprvé do naší městské knihovny 
zavítali v závěru února žáčci z 1. C 
ze Základní školy J. Vohradského 
v doprovodu své paní učitelky Doris 
Halamkové. 
Dozvěděli se základní informa-
ce o chodu knihovny – o evidenci 
knih, jejich třídění a řazení, o finan-
cování jejich nákupu, výpůjčních 

Prvňáčci měli svou premiéru v knihovně

Březen - Měsíc knihy, internetu 
a čtenářů je celorepubliková akce, 
která navazuje na ve druhé polovi-
ně 20. století oblíbenou Březen – 
Měsíc knihy, a také na akci posled-
ních několika let Březen – Měsíc 
internetu. 
Středobodem a hlavním předmě-
tem zájmu je letos čtenář a uživatel 
knihovny,  i ten, který v knihovně 
ještě nikdy nebyl a mohl by se jejím 
pravidelným návštěvníkem stát. 
Naše městská knihovna se snaží 
své čtenáře a návštěvníky samo-
zřejmě všemožně „rozmazlovat“ 
celoročně, přesto v březnu již tra-
dičně nabízí něco navíc, aby svým 
klientům ještě zřetelněji dala naje-
vo svou náklonnost. 
Opět tak je vyhlášena Amnestie pro 
dlužníky – to znamená, že ti, kteří 
pozapomněli včas vrátit vypůjčené 
knihy, a tudíž na jejich „kontech“ 
narostly poplatky a penále za zpož-
dění, je mohou v průběhu tohoto 
měsíce do knihovny přinést, aniž by 
zaplatili jedinou korunu pokuty. 
Rovněž ti, kteří se během března 
v knihovně zaregistrují jako noví 
čtenáři, nemusejí platit registrač-
ní poplatek (pracující 100 Kč/rok, 
děti, mládež, nezaměstnaní a dů-
chodci 50 Kč/rok) a mohou si půj-
čovat až do konce letošního roku 
knihy zcela zadarmo.

(šti)

Březen 
Měsíc knihy

pravidlech, atd.
Poté dostali možnost vybrat si 
a prohlédnout knihy dle vlastního 
vkusu, posedět si a alespoň zběžně 
si vyzkoušet „jaké je být součástí 
rodiny našich čtenářů a návštěvní-
ků“.
V rámci této premiéry se také děti 
jako celek – třída – zaregistrovaly 
a mohou si tak pod dozorem paní 
učitelky pravidelně půjčovat knihy, 
které pak společně budou číst ve 
škole během vyučovacích hodin.
Podobná spolupráce u nás takto 
funguje již několik let i s mateřskou 
školou a pro obě strany, jak školku, 
školu a děti, tak i pro knihovnu, je 
určitě přínosem. Děti se tak naučí 
s knihami pracovat a ohleduplně 
zacházet, zdokonalují se ve čtení 
a tím i pravopisu, rozšiřují svoji 

slovní zásobu, čímž se naučí také 
používat a snad i milovat svůj rodný 
jazyk. A knihovna tak získává pra-
videlné čtenáře i do budoucna. Pro-
tože v okamžiku, kdy děti přijdou 

na chuť četbě, už ji jen tak nevymění 
za vysedávání u počítačů a na soci-
álních sítích a naše „čtenářská rodi-
na“ se nadále rozrůstá a rozšiřuje.

(šti)

Foto: Jiří Mikisch

Obecně prospěšná společnost Čes-
ké Švýcarsko získala 3. místo v ka-
tegorii Region v České republice, 
který nejzodpovědněji  podporuje  
cestovní ruch a to v prestižní anketě 
odborných novin v oblasti cestov-
ního ruchu TTG Travel Awards, 
která se vyhlašuje více než 40 let 
ve všech zemích, kde vychází TTG. 
Jedná se o známku nejvyšší kvality 
u nás i v Asii, Itálii nebo ve Velké 
Británii. České noviny pro cestovní 
ruch TTG Czech pořádají anketu již 
posedmnácté. Odborníci hodnotili  
především kvalitu, zodpovědnost, 
opravdovost. Druhé místo obsadil 
region Praha a vítězen této katego-
rie se stala Jižní Morava. Cenu pro 
České Švýcarsko převzal v Praze 
Filip Brodský (ředitel společnosti 
České Švýcarsko) a Jiří Rak (ve-
doucí Destinační agentury České 
Švýcarsko).
O nominaci i samotném vyhodno-
cení soutěže rozhodovala odborná 
komise složená ze zástupců aso-
ciací cestovního ruchu v České re-
publice, např. Jan Papež (Asociace 
cestovních kanceláří ČR), Monika 
Palatková (Czech Tourism), Sta-
nislava Volemana (Asociace prů-
vodců ČR) a další.  
TTG Travel Awards 2014 se hlaso-

České Švýcarsko získalo ocenění 
valo v těchto 13 kategoriích: Pojiš-
ťovna s nejlepším cestovním pojiš-
těním, Nejlepší cestovní kancelář 
pro dovolenou u moře, Nejlepší 
cestovní kancelář pro zimní dovo-
lenou, Nejlepší letecká společnost, 
na kterou se mohou spolehnout 
cestující i agentury, Nejlepší on-li-
ne prodejce, Nejlepší cestovní kan-
celář pro pobyty v České republice, 
Nejlepší hotel v ČR pro individuální 
turistiku, Region v České republice, 
který nejzodpovědněji podporuje 
cestovní ruch, Cestovní kancelář, 
jejíž produkt je příkladnou syner-
gií potřeb klienta, ceny a možností 
trhu, Nejlepší prodejce letenek, 

Nejlepší cestovní kancelář pro po-
byty v České republice, Nejlepší 
cestovní kancelář pro cestování za 
kulturou, památkami a dobrodruž-
stvím, Nejlepší zahraniční turistic-
ká centrála v ČR.
České Švýcarsko se zaměřuje pře-
devším na:
• podporu šetrného cestovního ru-
chu a přeshraniční spolupráci
• tvorbu a realizaci regionálních 
projektů
• propagaci a informačně-publikač-
ní aktivity
• vzdělávání a osvětu
• ochranu přírodních a kulturních 
hodnot.             Mgr. Dana Štefáčková

Adresa:
T. G. Masaryka 638, 407 77 Šluknov
č. t.: 412 386 968
e-mail: knihovna@mesto-sluknov.cz

Městská knihovna Šluknov
Půjčovní doba:
Pondělí 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00 hodin
Úterý 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00 hodin
Středa         13.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00 hodin
Pátek 9.00 - 13.00 hodin
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60 let
pp. Bouzková Zdeňka
Hemerková Květoslava
Gucký Štefan
Viktora Antonín
65 let
pp. Platilová Hana
Kováč Karol
Novák Jaroslav
Honzátko Zdeněk
Kočová Ludmila
Tomík František
70 let
pp. Hlavsa František
Bartošová Zuzana
Kadlecová Eva
Tobolka Josef
75 let 
pp. Bílá Žofie
Wendler Jan
Šubrtová Raja

Únorová životní jubilea
Sigmundová Alžbeta
80 let
pp. Korandová Marta
Kunzeová Kristina
Ekmajer Milan
Kašpar Jaroslav
85 let
paní Houdová Květoslava
86 let
pp. Petříková Miloslava
Goldberg Herbert
89 let
pp. Hlávková Marie
Stárková Agnes
90 let
paní Hojná Libuše
91 let
paní Suchardová Růžena
92 let
paní Šímová Marie

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.

Přivítali jsme nové občánky
Sebastiána Totha
Elissu Eriku Hronovou
Honzíka Svobodu
Dominika Dlouhého
Romana Kněžourka
Jiříka Boháčka
Péťu Doležala
Manželství uzavřeli
Roman Frumert a Radka Smutná
Rozloučili jsme se s
panem Pavlem Rybářem
paní Hedvikou Jakubičkovou
panem Štefanem Fehérem
paní Jarmilou Rybaříkovou

Středa 11. března ve 20:00 hodin – v Pivovaru Kocour

JIŘÍ DĚDEČEK
Koncert básníka a písničkáře Jiřího Dědečka. Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 12. března v 19:00 hodin – ve velkém sále divadla

PAVEL ŠPORCL – GIPSY FIRE
Koncert houslisty Pavla Šporcla s kapelou Gipsy Way Ensemble. V pro-
gramu zazní krásná hudba s cikánskou tematikou, virtuózní kusy i filmové 
melodie převážně v aranžích P. Šporcla. Vstupné: 350 Kč
Pondělí 16. března v 17:00 hodin – ve velkém sále divadla

Romain Rolland: PETR A LUCIE
Příběh tragické lásky mladých milenců zahalený stínem válečného utrpe-
ní. Uvádí Divadlo Perštýn Praha. Představení se koná pod záštitou hejtma-

VZPOMÍNKA

26. 3. uplyne 5 let od úmrtí manže-
la, otce a dědečka 

pana Jiřího Linharta, 
který by se 18. 4. dožil 80 let.
Stále vzpomíná 
manželka Svatoslava a děti.

MĚSTO JIŘÍKOV
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje 

VEŘEJNOU VÝZVU
k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy 

na 1 pracovní místo úředníka 

Sekretářka (sekretariát/podatelna)

Místo výkonu práce: Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
Předpokládaný nástup: 4. 5. 2015 nebo dle dohody
Požadavky územního samosprávného celku: 
* minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou 
* znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) 
* praxe v územní samosprávě - výhodou 
* komunikační schopnosti 
* řidičské oprávnění skupiny B
* znalost německého jazyka slovem a písmem.
Platová třída odpovídající druhu práce: platová třída 7. 
Lhůta pro podání písemné přihlášky: 20. března 2015 do 10 hodin 

Více na: http://www.mestojirikov.cz/

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 úřadě ve 
Šluknově – přízemí, obřadní 

místnost – budou zaměst-
nanci FÚ k dispozici 

25. 3. 2015 
od 14:00 do 16:30 hodin. 

Daňové přiznání
na MěÚ Šluknov

Městské divadlo Varnsdorf Vás srdečně zve
na Ústeckého kraje. Vstupné: 30 Kč
Úterý 17. března ve 20:15 hodin – v Centru Panorama

LABUTÍ JEZERO
Přímý přenos baletního představení z Královského baletu v Londýně. 
Vstupné: 250 Kč

Rezervace vstupenek: 
http://vstupenky.divadlo.varnsdorf.cz/

Městské divadlo Varnsdorf,
Partyzánů 1442, Varnsdorf

 tel. 412 372 568, 
e-mail: divadlo@varnsdorf.cz

OBEC STARÉ KŘEČANY 
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

vyhlašuje 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE

Referent/ka státní správy a samosprávy - pracovník/
pracovnice Obecního úřadu Staré Křečany

Místo výkonu práce: OÚ Staré Křečany, čp. 38, 407 61 St. Křečany
Požadavky územního samosprávného celku: 
* minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou 
* znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) 
* pečlivost a důslednost, odpovědnost, samostatnost, flexibilita
* základní znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v plat. znění, 
    znalost zákonů souvisejících vykonávané činnosti - výhodou
* praxe v oblasti administrativy podmínkou
* velmi dobrá úroveň komunikačních schopností
* řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič) podmínkou
* znalost NJ, AJ výhodou
Platová třída odpovídající druhu práce: platová třída 9. - 10. 
Lhůta pro podání písemné přihlášky: 13. 3. 2015 do 14 hodin

Více na: http://krecany.cz/gpsk/
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Projekt terénní sociální práce ve Šluknově

Bruslení
Téměř na konci února jsme se 
v rámci prevence rozhodli využít 
volný nedělní čas sportováním. 
Každý z nás by měl mít nějakého 
koníčka a umět svůj volný čas vyu-
žít co nejlépe. 
My jsme se v rámci prevence roz-
hodli vzít děti na zimní stadion 
si zabruslit. Z každé skupiny se 
vybrali dobrovolníci, kteří si chtě-
li zabruslit či se na bruslích učit. 
Vzájemně jsme si pomáhali, ti lepší 
bruslaři si vzali na starost slabší. 
Velcí chlapci pomohli strýčkovi se 

Sportem a kulturou s dětmi z DD Lipová proti drogám
zavazováním bruslí mladších ka-
marádů. Bylo mnoho pádů, ale ne-
zapomnělo se ani na velkou legraci, 
která k tomu samozřejmě patří. 
Tento den byl krásně využit a těšíme 
se na další. 
Muzikál Antoinetta v Praze 
17. ledna 2015 naše děti z Dětské-
ho domova Lipová u Šluknova měly 
možnost navštívit opět divadlo Hy-
bernia. 
Tentokrát nás čekal úspěšný mu-
zikál „Antoinetta“, který je našim 
dětem velmi blízký, jelikož část 
choreografie byla v projektu Hanky 

Kynychové z 8. ročníku s názvem 
„Hejbejte se a zpívejte“. Děti se na 
tento den moc těšily, dokonce se 
sešly v divadle s kamarády z ostat-
ních dětských domovů, kde nechy-
běl absolutní vítěz „Dětský domov 
Tišňov“, který měl na konci před-
stavení svoje vystoupení po boku 
Moniky Absolonové na prknech, co 
znamenají svět. 
Děti si tento den užily, muzikál byl 
nádherný, atmosféra skvělá. „Už se 
těšíme na další ročník“, říkaly děti 
při odchodu z divadla.

Renata Mládková
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Máme za sebou druhou část literárně-výtvarného projektu „Z pohádky do 
pohádky“, podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR. Nejenom děti, 
ale mnohdy i jejich rodiče přicházeli do základních škol Šluknovského vý-
běžku strávit svůj čas, kdy naslouchali pohádkám, které napsaly děti a na 
ně společně vytvářeli ilustrace. Vyzkoušeli si zde různé výtvarné techniky 
jako je kolorovaná kresba, kresba tuší, kresba pastelem a nebo akvarel. 
Máme tedy namalováno. Obrázky jsou vyhodnoceny a ty nejlépe zdařilé 
budou součástí knihy pohádek. Výběr nebyl lehký, celkem se nám sešlo 
230 obrázků, ale otištěny budou jen ty nej… 
Slavnostní vyhodnocení celého projektu proběhne v červnu. Výstupem 
bude kniha pohádek a ilustrací dětí. Pro účastníky to bude příjemné ukon-
čení nejen projektu, ale zároveň celého školního roku. Autoři otištěných 
pohádek a obrázků budou odměněni, z ostatních obrázků se uskuteční 
výstava. Nebylo opravdu snadné vybrat ty nejhezčí, krásný a originální 
byl každý obrázek. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili tohoto 

Projekt „ Z pohádky do pohádky“

Možná jste již zaznamenali, že i Českou republiku momentálně začíná 
ovládat nový tanec Twerk. Nejde o žádnou novinku, vždyť tento tanec je 
starý už zhruba dvacet let. Vznikl na Jamajce v sedmdesátých letech jako 
součást streetových tanců.
Pak se ale díky celebritám, jako je Beyoncé či kontroverzní Miley Cyrus, 
stal hitem v Americe a nyní dobývá i Česko.
Jedna z prvních českých propagátorek tanečnice Anet Antošová o něm 
říká, že je to tanec vhodný pro každého od dospívajících dívek až po jejich 
maminky. Nemá žádná omezení, protože pokud něco ze zdravotních dů-
vodů nemůžete dělat, tak to prostě neděláte, nebo to přizpůsobíte svým 
možnostem.
Twerk vám pomůže zpevnit břišní, zádové a hlavně hýžďové svaly.
Zaujalo vás to? Rádi byste si twerk vyzkoušeli? 
Máte možnost. Na základní škole přicházíme s nabídkou ukázkové lekce 
twerku pro naše žákyně, ale nejen pro ně. Mysleli jsme i na Vás, maminky 
našich žákyň. Máte dceru v osmé či deváté třídě a jste zvyklé si společně za-
sportovat? Využijte možnost zúčastnit se ukázkové lekce twerku v podání 
lektorek sester Brabcových v sobotu 28. 3. 2015 od 11 - 13 hodin. Cena: 
30 Kč/osoba.
Kapacita lekce v tělocvičně základní školy je třicet míst, tak neváhejte. Při-
hlášky a podrobnosti o akci u školního metodika prevence Filipa Kadeřáb-
ka (viz. email níže).
Vhodné oblečení: 
kratší šortky a tričko (ale zvládnete to i v legínách), cvičitelky doporučují 
podkolenky či návleky (i volejbalové chrániče) zakrývající kolena.

Mgr. Filip Kadeřábek
filip.kaderabek@zssluknov.cz

Twerk dorazí i do Šluknova

projektu, bylo to s Vámi fajn. Tolik 
zapálení a talentu jsem dlouho ne-
viděla.                               Dita Špačková

MAS Šluknovsko, Varnsdorf

Foto k projektu „Z pohádky do pohádky“

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rumburku před pár lety zre-
konstruoval po požáru historický přístavek místního evangelického koste-
la, v němž funguje už devátou sezónu čajovna Na Kopečku. Vznikla jako al-
ternativa k nabízené kultuře v našem okolí. Členové občanského sdružení 
Dokořán Rumburk, kteří čajovnu provozují, měli pocit, že ve městě chybí 
něco trochu jiného, nekomerčního, a tak se rozhodli, že tuto díru zaplní 
sami svými nápady a energií. Že dají prostor všem z našeho regionu, kteří 
něco umí a tvoří. Od června 2007 se prakticky každou středu, většinou od 
19:00, v čajovně pořádá zajímavý kulturní program - nejčastěji cestovatel-
ské besedy s promítáním, koncerty, výstavy, besedy se zajímavými hosty, 
autorská čtení, promítají se dokumentární filmy, hraje se divadlo, pracu-
jí tvořivé dílny… V červnu pak vše vyvrcholí Festiválkem malého umění, 
kde se představují převážně místní umělci. Kromě programu nabízí čajov-
na pohodové a přátelské místo k oddychu a hodně druhů kvalitních čajů 
a kávy. Domeček zároveň slouží prostřednictvím Agentury Pondělí jako 
chráněné pracoviště pro lidi se zdravotním handicapem.
Za dobu své existence už Kopeček přivítal celou řadu zajímavých hostů. 
Do jeho dění se často zapojují i studenti a kantoři rumburského gymnázia. 
Ať už jako diváci, či účinkující, vždy to oživí atmosféru. Můžeme uvést na-
příklad pěvecký sbor NTC, literární program I gympláci mají čas číst, kon-
certy kapely Náhodou (Martina Šťastná a Míša Macková ze 3.C a Ondra 
a Matěj Čechovi, 4.C a 4.D), vystoupení muzikanta Jonáše Freundorfera 
(8. A), Káti Doležalové (7. A) s folklorním souborem Dykytou, nebo Nadi 
Vránové (7. A) při vernisáži. Promítá se zde pravidelně pořad gymnaziální 
školní televize GymBreak, natáčí se tu různé reportáže. Jako dobrovolník 
pomáhá Na Kopečku v rámci programu DofE (Mezinárodní cena vévody 
z Edinburgu; více o tomto projektu v předcházejícím čísle) Tomáš Bran-
dejský (3. C). 
Občas se Na Kopečku scházejí i učitelé a někteří aktivně tvoří program. 
Například výtvarník Petr Švarc tady měl výstavu obrazů, češtinář Martin 
Markoš autorské čtení a tělocvikář a jazykář Marek Winter několik cesto-
vatelských besed. 
V budoucnu se zde chystá výstava fotografií Jakuba Trmala (8. A) a Marti-
ny Šťastné (3. C) i výstava obrazů Terezy Andělové (2. C), na které se budou 
při vernisáži hudebně podílet další účastníci DofE. Připravuje se i se kon-
cert kapely The Pix (opět Ondra a Matěj Čechovi, 4. C a 4. D a Jonáš Freun-
dorfer, 8. A). Vietnamští studenti z 8. A se zapojí do pravidelného cyklu Jak 
se u nás žije cizincům.
Buďte u toho i Vy! Pokud máte nějaké nápady, zkuste je zrealizovat, nebo 
přijďte alespoň podpořit dění Na Kopečku. Více informací na www.dome-
ceknakopecku.cz a na FB.                                                                           Marek Winter

Na Kopečku to žije i díky 
rumburským gymplákům

Vážení čtenáři, své příspěvky můžete zaslat na e-mailové adresy 

novin, vložit do schránky na MěÚ Šluknov (vzpomínky, podě-

kování a články jsou uveřejněny zdarma, inzerce je placená).

Prodám dům se zahradou ve Šluknově. 
Cena dohodou. Tel. č. 702 448 499
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PORADNY
Evropský den obětí trestných činů 
byl vyhlášen v souvislosti s pod-
pisem Charty práv obětí ve Velké 
Británii dne 22. 2. 1990 a má po-
moci zvýšit obecné povědomí o této 
problematice včetně možné pomoci 
a podpoře obětí.  
Slovní spojení „oběť trestného činu“ 
představuje pojem, který donedáv-
na naše legislativa neznala. „Toto 
spojení definuje až zákon o obětech 
trestných činů, který nabyl účinnosti 
v dubnu roku 2013. Podle tohoto zá-
kona každou osobu, která se cítí být 
obětí trestného činu, je třeba pova-
žovat za oběť, nevyjde-li najevo opak 
nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití 
postavení oběti. Na postavení obě-
ti nemá vliv, pokud nebyl pachatel 
zjištěn nebo odsouzen,“ uvedla Pav-
la Radová z Probační a mediační 
služby.
Zmíněný zákon přináší nejen jas-
nou definici, kdo je obětí trestného 
činu a jaká má tato oběť práva, ale 
rozšiřuje také možnosti poskytová-
ní služeb této cílové skupině, resp. 
jejich financování. 
Advokáti a poskytovatelé služeb 
obětem trestných činů se mohou 
zapsat do registru poskytovatelů 
pomoci této cílové skupině. Au-
tomaticky jsou zde zapsána také 
všechna střediska probační a me-
diační služby. Ve Šluknovském 
výběžku v tomto registru příliš 
poskytovatelů nenajdeme. Jediný 
poskytovatel služeb, který pokrývá 
celé území ČR, je právě Probační 
a mediační služba. 
Právní informace jsou poskytovány 
celkem na 78 pracovištích této stát-
ní instituce. V Rumburku, Krásné 
Lípě a v Děčíně je navíc realizován 
specializovaný projekt „Proč zrov-
na já?“, v rámci kterého mohou 

Evropský den obětí trestných činů
oběti získat zdarma kvalifikovanou 
pomoc prostřednictvím poraden-
ství a doprovázení. Projekt „Proč 
zrovna já?“ je spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního progra-
mu lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu. 
Za dobu fungování projektu bylo 
poradnami pro oběti trestných činů 
v České republice poskytnuto na 
osm tisíc konzultací obětem násil-
ných, majetkových i jiných trest-
ných činů. 
Jen ve Šluknovském výběžku služ-
bu využilo na 150 klientů. Někteří 
z nich se na specializované poradny 
obrátili opakovaně, nebo službu 
využívají dlouhodobě. Nejednalo se 
však jen o poskytnutí praktických 
informací z průběhu trestního říze-
ní či náhrady škody, ale byl zde též 
nezbytný prostor pro sdílení pocitů 
a obav, které oběti mohou pociťo-
vat. 
V rámci projektu „Proč zrovna já?“ 
jsou poskytovány také doprovody 
k úkonům trestního řízení a k podá-
ní vysvětlení. 
„Oběť trestného činu tak získává 
potřebnou podporu, aby se s dopady 
nepříjemného zážitku mohla lépe 
vyrovnat. 
Obecně přetrvává u laické veřejnosti 
i u části profesionálů mýtus, že obětí 
trestného činu je pouze osoba, která 
byla poškozena násilnou či zvlášť 
závažnou trestnou činností, a oběť, 
například krádeže či vloupání, si 
zvýšenou pozornost nezaslouží. 
V praxi se však ukazuje, že i trestná 
činnost, která se může zdát bagatel-
ní, může mít dalekosáhlé důsledky 
na život oběti. Může znamenat ztrá-
tu jakýchkoli jistot a pocitu bezpečí, 
nastolení všudypřítomné úzkosti 

a dezorientace. V konečném důsled-
ku může trestný čin znamenat na-
startování závažných změn v životě 
oběti v oblasti psychické, sociální 
i ekonomické,“ dodává koordinátor-
ka projektu „Proč zrovna já?“ Pavla 
Radová.
Co je Probační a mediační služba?
Probační a mediační služba je orga-
nizační složkou státu, spadající do 
rezortu Ministerstva spravedlnosti, 
která již od roku 2001 organizuje 
výkon a kontrolu alternativních 
trestů, v souvislosti s tím se také vě-
nuje obětem trestných činů v prů-
běhu trestního řízení.
S cílem rozšířit možnosti pomoci 
obětem realizuje projekt poskyto-
vání odborného poradenství pro 
oběti trestných činů se symbo-
lickým názvem „Proč zrovna já“. 
Tento projekt je spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního progra-
mu lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu. 
Oběti trestných činů mohou zdar-
ma a anonymně získat podporu 
a poradenství v oblasti trestního 
řízení a informovat se např. o způ-
sobech podání trestního oznámení, 
nebo o uplatnění nároku na náhra-
du škody. 
Služba je realizována ve 40 městech 
České republiky a umožňuje obě-
tem trestných činů lépe se vyrovnat 
s dopady spáchaného trestného 
činu, a to prostřednictvím telefo-
nického, e-mailového i osobního 
poradenství a doprovázení k úko-
nům trestního řízení či na různé 
úřady. 
Veškeré služby Probační a mediační 
služby jsou bezplatné.

V případě, že se cítíte být obětí 

jakéhokoli trestného činu 

- byli jste okradeni, přepadeni, 

je na Vás pácháno násilí, 

není plněna vyživovací povinnost 

apod., můžete se obrátit 

na tyto poradny:

Probační a mediační služba 
Rumburk, Lužické nám. 387, 

Rumburk
poradenské hodiny: 

pondělí 8.00 – 10.00 hodin,

středa 14.00 –  16.00 hodin 

Osobní konzultaci je možné dojed-

nat předem i mimo tyto otevírací 

hodiny na tel.: 412 332 664, 

412 333 021, 734 362 948

e-mail: mbarak@pms.justice.cz,

pkleprlikova@pms.justice.cz 
Kostka Krásná Lípa, 

příspěvková organizace

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa 

poradenské hodiny: 
pondělí od 9.30 do 18.00 hodin 

15.00 -17.00 hodin 

úterý 7.00 - 15.30 hodin

9.00 -11.00 hodin 

středa 7.00 - 15.30 hodin 

13.00 -15.00 hodin 

Osobní konzultaci je vhodné 

dojednat předem. 

tel.: 412 354 839, 777 925 302

e-mail: poradna@krasnalipa.cz

Služby jsou poskytovány zdarma 

a anonymně. 

PhDr. Pavla Radová
Regionální koordinátorka projektu „Proč zrovna já?“ 

V kanceláři Místní akční skupiny 
Šluknovsko se v únoru odehrálo 
slavnostní předání certifikátů ab-
solventům 1. semestru Virtuální 
univerzity třetího věku, který od 
loňského února organizuje MAS 
Šluknovsko ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou Praha.
Tématem nultého semestru byla 
astronomie, zatímco na programu 
prvního semestru byla nauka o lid-
ském zdraví. Studenti k nám jezdí 
nejen z Varnsdorfu, ale i ze Šlukno-
va, Jiříkova a Rumburku.
Důstojný ráz slavnostnímu aktu 
na závěr prvního semestru dodala 
přítomnost místostarosty Varn-

Ve Varnsdorfu probíhá univerzita třetího věku

sdorfu pana Josefa Hambálka, kte-
rý osobně studentům z řad seniorů 

pogratuloval k úspěšnému studiu, 
vyslovil jim uznání za jejich snahu 

po rozšíření vědomostí bez ohledu 
na věk a popřál jim do druhého se-
mestru mnoho sil a štěstí (na spo-
lečné fotografii). 
Přednášky univerzity třetího věku 
budou probíhat v prostorách MAS 
Šluknovsko, Národní 486, Varn-
sdorf, a to vždy ve 14 denních in-
tervalech v dopoledních hodinách, 
a to v úterý. Semestr se skládá ze 
šesti přednášek, zakončených tes-
tem, poté následuje souhrnný sed-
mý test. 
Více na: massluknovsko@atlas.cz 
nebo na tel. 724 778 296. Těšíme se 
na Vás!

D. Dudková
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Když jsme s manželem přijeli do Království, měli jsme dvě dcery a se třetím 
dítětem jsem byla v jiném stavu. Vašek se narodil ve šluknovské nemocnici 
5. června 1947 a pamatuji si, že tam byli ještě němeční lékaři. 
Manžel byl invalida bez ruky, přesto velice šikovný. Vyučen byl strojním 
zámečníkem. Z počátku jsme bydleli v domě, kde bylo malé hospodářství. 
Po požáru jsme se přestěhovali do domu čp. 161, kde moje dcera bydlí dod-
nes. Chovali jsme tady slepice, králíky i prase. Taky kachny a husy, protože 
u domu tekl potok. 

Dočtete se v brožurce o Království: Vzpomínky Josefy Heřmanové

Pracovala jsem tenkrát u pana Kauckého. Odpadem z dek z místních tex-
tilek jsme plnili tělíčka panenek. Byla to krásná práce, kterou jsem děla-
la doma 4,5 roku. Dobře jsme si vydělávali. Za jeden kus jsme dostávali 
25 Kč.

Nově příchozí obsadili bývalé zemědělské usedlosti a každý si hospodařil 
sám. Pak bylo založeno JZD, později státní statek, kam jsem nastoupila. 
Pro mne to nebyla cizí práce, už jako děvče jsem sloužila 9 roků u sedláka. 
Pracoval tady jako údržbář pan Beránek, který sem přišel z Jižních Čech. 
Vedoucího dělal tehdy pan Němec, pak pan Turna. Byla jsem ráda, když 
pak dělal vedoucího pan Beránek. Bylo na něm vidět, že pochází ze země-
dělství. Rozuměl práci a byl dříč. Byl sice malý, ale dělal veliké kroky. Hod-
ně jezdil na motorce. Denně jsme spolu dokázali spařit vagon brambor na 
siláž pro dobytek. Také si pamatuji, že jsme jeden rok vysázeli brambory 
a do rána napadl sníh. Měli jsme strach, co bude, ale úroda byla úžasná. 
Vadily mi hádky mezi lidmi na statku, utíkala jsem od nich. Mám ráda 
legraci a při ní se mnohem víc udělá. Vzpomínám taky na Hartu. Byla tam 
obora s velikým jelenem, jmenoval se Bambi. Pozemek si vybral pan Hent-
schel. Jelena pak někdo zabil. Byla to škoda, měl velké parohy. Byly tam 
také rybníky, na kterých se chovaly kachny.
V obci jsme měli také řezníka, ale na jeho jméno si nemohu vzpomenout 
a pekaře pana Koňáka, který pekl moc dobrý chleba. Krejčím byl pan Šte-
fan, kterému se v Království narodilo hluchoněmé dítě. V restauraci na 
Pytláku byl orchestrión a rekreovali se tam lidé z Prahy. Nad vchodem byla 
hlava muflona. Orchestrion byl také v dnešní konírně. Hospodařili tam 
Hokešovi, pak moje sestra Alžběta Holubová a pak Škrabákovi. Rádi jsme 
pracovali na Fukově. Byla tam legrace, protože nám Němci přes Sprévu 
házeli cukrové hranolky a my jim české pivo. Statek Rybničná byl spojen 
s Jiříkovem. Ředitelem byl pan Holub, který bydlel v Jiříkově. Tam se taky 
konaly zábavy - dožínky, kam nás dováželi nákladními auty. Z novější doby 
si pamatuji na zmrzlinu u Navrátilů. Pan Navrátil vařil dříve se svojí man-
želkou, která byla dcerou krejčího pana Šimáčka, v Topose.
V 95 letech, přesně vím, že to bylo 13. května 2010, jsem se přestěhovala do 
domova důchodců ve Šluknově. Žiju tu dobře, jen špatně chodím, ale hlava 
mi myslí dobře. Ráda vzpomínám na roky předtím, ale mrzí mne, že můj 
manžel tak brzy odešel. Ale smrt na motorce si zavinil sám, nedal si říct.

Text: Helga Hošková

V rámci tohoto historicky zajíma-
vého dne se můžeme v Karáskově 
muzeu ponořit do dávných dob ži-
vota pracovitých a skromných tkal-
ců plátna. Tenkrát začínal pracovní 
den za úsvitu hlasitým zvukem kře-
pelky a končil až po 14 – 16 hodi-
nách. Pláteníci neoplývali žádným 
velkým majetkem a žili v souladu 
s přírodou. Na louce za podstáv-
kovým domkem se většinou pásla 
„kráva chudých lidí“ - koza. 
Ve zrekonstruovaném Karáskově 
muzeu budou kolegové z muzea 
v Markersdorfu názorně předvá-
dět historický způsob pěstování 
a zpracovávání lnu. K vidění bude 
i originál zařízeného obývacího po-
koje a pracovny včetně rachotícího 
ručního tkalcovského stavu z roku 
1800. Návštěvník se zde také dozví 
mnoho zajímavého o vzniku a stav-
bě hornolužických podstávkových 
domů. Výstava fotografií od Raine-
ra Döringa na téma „Na cestě Ka-
ráskovým revírem“ představuje fo-
tografie z příhraniční oblasti Horní 
Lužice a Severní Čechy. 
Kromě toho mohou návštěvníci 
shlédnout výstavu „Tenkrát v NDR 
- každodenní život“, která čítá na 

Hornolužický den pláteníků a přírodní trhy
1000 exponátů. Na nové výstavě 
Annerose Müller, která nese název 
„V kraji velikonočního zajíčka“, mů-
žete obdivovat různá veselá ztvár-
nění této postavičky.
Hned za rohem v seifhennersdor-
fském radničním sklípku budou 
s láskou připravována a podávána 
typická jídla pláteníků, jako napří-
klad bramborová bašta, chlupaté 
knedlíky či bezinková polévka.
Karáskovy přírodní trhy s více jak 
60 prodejními stánky a obchodní-
ky se konají na parkovišti u Karás-
kova muzea, na náměstí u radnice 
a v historickém třístranném dvoře 
(Bulnheimischer Hof).
Ke koupi bude kozí maso, sýry, 
máslo i tvaroh, lahodné drůbeží, 
zvěřinové a sýrové speciality, křu-
pavý Karáskův chléb, české knedlí-
ky, ušlechtilé houby a houbové 
placky, bylinné likéry, uzená šunka 
a uzený pstruh, grilované maso, 
jehněčí speciality a zboží z ovčí 
vlny, čerstvé bylinky, ovoce a zele-
nina, ale také léčivé bahno z pan-
ství Karlse Stülpnera a nebo veselé 
jizerskohorské hračky ze dřeva. 
Budete se moci také dívat pod ruce 
pekaři z Neukirchu při výrobě a pe-

čení koláče „Baumkuchen“ na ote-
vřeném ohni. 
Rozsáhlou nabídku doplní módní 
lněné oblečení, provaznické a koší-
kářské zboží, domácí kožešiny, ori-
ginální dřevěné a stříbrné šperky, 
vzácné minerály a kameny, výrobky 
z přírodních materiálů, zahradnic-
ké nůžky a keramika, jarní květi-
ny a velikonoční dekorace, knihy 
z hornolužických a severočeských 
nakladatelství a mnoho dalšího. 
K návštěvě zve také podstávko-
vý dům (Bulnheimischer Hof) se 
vzácnou stropní malbou a burzou 
lněných látek. 
Ve velké světnici si můžete pohodl-
ně vychutnat kávu a koláče. 
Toto všechno pro malé i velké se 
koná 22. března 2015 od 11:00 do 
17:00 hodin v centru hornolužické-
ho města Seifhennersdorf. 
Samozřejmě bude mít celé dění na 
trhu pod dozorem loupežnický vůd-
ce Karásek a jeho kumpáni.
Tento den se v Querxenlandu v Sei-
fhennersdorfu koná 14-17 hodin 
také tradiční „Svátek velikonočního 
zajíčka“ spojený se spoustou aktivit 
a dílniček. (Viebigstraße 1).
Ina Köhler – vedoucí muzea a trhů

POZOR
změna pracovní doby

GE Money Bank 
Šluknov

pondělí
 8.30-12.00 a 13.00-16:30

úterý zavřeno
středa

 8.30-12.00 a 13.00-16:30

čtvrtek
 9:00 - 13.00

pátek
 8.30-12.00 a 13.00-16:30

č. tel. 412 386 453

Městská policie 
Šluknov

č. tel.: 412 315 310, 
602 881 677, 
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Prodlužte si léto - nabídka CK MoPet. Od 22. do 31. 5. 2015 10 denní zájezd do Scaley-Kalabrie na jihu Itálie, cena 6 300 Kč. 
Od 24. 8. do 6. 9. 2015 14 denní zájezd do Rosolina Mare na italský Jadran, cena 5 900 Kč. V ceně doprava busem s možností lůžkové úpravy (odjezdy 
Šluknov/Rumburk), polopenze, ubytování v pěkných apartmánech, práce delegáta, výlet, taxy, pojištění CK proti úpadku. Velmi dobře hodnocená mís-
ta, velké programové možnosti, výborné koupání. 
Bližší informace sdělí Mgr. I. Špačková, Dolní Poustevna, Karlínská 212, tel. 739 162 773,705 113 891. E-mail spackova.uca@seznam.cz.

Koupím rodinný dům ve Šluknově nejraději v plynofikované části. Zajímavý je pro mě i podíl na domě s předkupním právem na zbývající část. Reali-
zace koupě jaro 2015. RK nevolat! tel. 773 988 001, e-mail: rodzenak@seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Restaurace na městském stadionu 

je k pronajmutí
Město Šluknov nabízí k pronajmutí 

prostory sloužící k podnikání 
na Městském stadionu Slávy Novotného. 

Jedná se o prostory restaurace, 
kde stávající nájemce ukončuje provoz 

a město je nabízí k pronajmutí. 

Součástí pronájmu je i venkovní kiosek 
a zastřešená terasa. 

Žádosti o pronájem je možné podávat 
do 20. 3. 2015 na podatelnu městského úřadu. 
Bližší informace je možné získat na úřední desce 
nebo na Odboru správy majetku MěÚ Šluknov, 

tel. 412 315 326.    
Ing. Petr Masopust   

vedoucí Odboru správy majetku

Stěhování, úklid, autodoprava

Martin Barák
Lobendava 5
okres Děčín
PSČ 407 84

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

√ rychle
√ levně
√ spolehlivě

AKCE BŘEZEN
Masáž zad a šíje 249 Kč + hřejivý zábal ZDARMA
Indická masáž šíje hlavy a rukou AKCE za 149 Kč

Jana Drábková 731 712 671

Kompletní čistící a kosmetické ošetření s algináto-
vou maskou a hloubkovou masáží obličeje, 

krku a dekoltu 460 Kč za 299 Kč!
Jana Pokorná 725 176 684

Salon MAX, Královská 827, Šluknov
www.salonmax.cz

Město Šluknov nabízí 
svým občanům 

prostřednictvím Technických služeb Šluknov 

prodej 
palivového dřeva 

z realizace projektu 
„Revitalizace zeleně VKP 

Křížový vrch ve Šluknově“. 

Bližší informace 
získáte v areálu TS, Císařský 378 
nebo na tel. čísle 412 386 202 

či e-mailu technicke.slk@seznam.cz.

Boutique Michaela Moravcová
Nová kolekce 2015 již skladem!

Velké slevy 50- 70 %!
Nově rozšíření sortimentu 

o zboží značky Yankee Candle 
- luxusní vonné svíčky a aroma vosky.

Ve spolupráci 
s vinařstvím Pavlovín z Velkých Pavlovic 

pro Vás v prostorách našeho Boutique 
otevíráme 

Vinotéku. 
Nabídka 6 druhů stáčených moravských vín, 

lahvová vína vhodná k archivaci a další sortiment.

Těšíme se na Vás!
Smetanova 114, Šluknov

Tel: 775 305 420
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Nabízím k prodeji novostavbu 
v lokalitě Království

Cena za hrubou stavbu je 880 000 Kč 
(splátka již 3 772 Kč)

včetně střechy, fasády, oken a dveří
Cena domu na klíč - 1 600 000 Kč 

(splátka již 5 960 Kč)
Více informací na č. 777 007 667

Stanislav SABOL

Stavby komínů
Kontroly spalinových cest
Čištění spalinových cest

Tel.: 737 044 274
Vložkování komínů

Celkové rekonstrukce spalinových cest
Opravy komínů

KOMINICTVÍ
Staré Křečany 209, 407 61


