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16. ledna měla veřejnost možnost při Dni otevřených dveří navštívit nově zrekonstruovanou budovu šluknovské radnice. Návštěvníci si prohlédli „nové“
prostory doslova od sklepa až po půdu. Ačkoliv úředníci budovu opět užívají již od října 2018, při příležitosti tohoto dne v úvodu nechybělo ani slavnostní
Foto: Renáta Parkmanová
přestřižení pásky starostkou Mgr. Džumanovou a místostarostou Ing. Kopeckým.

Všechny dveře se otevřely veřejnosti
Píše se rok 2007, přesněji 30. červen, kdy jsme se sešli ve Šluknovském zámku u jeho slavnostního
otevření. I když v to už ani nikdo nedoufal, zámek byl po velkém požáru v roce 1986 a následném dvacetiletém chátrání v několika etapách
kompletně zrekonstruován. Jednalo se tak o první rozsáhlou investiční akci v novodobé historii města
v celkovém nákladu cca 58 mil. Kč.
V letošním roce jsme se rovněž sešli u dalšího slavnostního otevření, a to šluknovské radnice, která
prošla v letech 2017 – 2018, přes-

něji během pouhých 18 měsíců,
neuvěřitelnou proměnou. O tom
se mohla veřejnost přesvědčit
16. ledna na Dni otevřených dveří
zrekonstruované radnice. V 9.00
hodin byla paní starostkou města
Šluknov Mgr. Evou Džumanovou
a panem místostarostou Ing. Markem Kopeckým slavnostně přestřižena páska, která tak umožnila
návštěvníkům nahlédnout do všech
prostor radnice. Po celý den probíhaly komentované prohlídky, při
kterých jste se mohli dozvědět, jak
celá rekonstrukce probíhala, zají-

mavosti z jejího průběhu, ale také
jak radnice funguje dnes.
Stávající budova radnice dostala
svou podobu po její výstavbě po
velkém požáru v roce 1838, kdy
shořela původní radnice. Základní
kámen „nové“ radnice byl položen 1. července 1841, od té doby
prakticky neprošla budova žádnou
velkou rekonstrukcí. Před svou
nynější rekonstrukcí byla staticky i technicky v havarijním stavu,
proto její oprava byla rozhodně na
místě. Jedná se tímto o druhou rozPokračování na str. 2

Pár otázek pro tajemnici Ing. Bc. Lukešovou,
která byla jednou z průvodkyň po radnici:
Na závěr bych ráda položila pár otázek paní tajemnici
Ing. Bc. Ivaně Lukešové, která byla jednou z průvodců
radnice při dni otevřených dveří.
Paní tajemnice, nejprve bych Vám chtěla poděkovat za
moc pěkný výklad. Dokážete odhadnout, kolik návštěvníků zavítalo na prohlídku nově zrekonstruované radnice?
Podle našeho orientačního „sčítání“ to bylo téměř 250
návštěvníků. Původně plánované 30minutové intervaly

prohlídek jsme spolu s dalšími kolegy, kteří spolu se
mnou radnicí prováděli, intervaly podle počtu návštěvníků v případě potřeby zkracovali.
Jaké byly ohlasy návštěvníků?
Ohlasy návštěvníků byly úžasné, měli jsme jen samé
pozitivní zpětné vazby a to nás hrozně potěšilo. Jsem
velmi ráda, že nápad uspořádat den otevřených dveří
měl smysl. Radnice přece neslouží jen zaměstnancům
Pokračování na str. 2

Janička může
odjet do lázní
Již potřetí se v ŠN věnujeme
Janičce, která to v životě nemá
ani trochu jednoduché. Ukazuje každému z nás, že zdraví
je to nejdůležitější, co v životě
máme. Osud si s ní těžce pohrál
a my se alespoň maličko snažíme jí pomoci.
Pokračování na str. 2

pátek 1. 3. od 14 hodin
zveme na

ŠLUKNOVSKÝ
MASOPUST
14:00 zámecká zabijačka,
14:30 sraz masek před
zámkem,
15:00 masopustní průvod,
16:00 – 17:00 zakončení
průvodu před zámkem.
Vstupné: dobrá nálada
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Všechny dveře se otevřely veřejnosti
Pokračování ze str. 1
sáhlou investiční akci v novodobé
historii města v celkovém nákladu,
vč. kompletního nového vybavení,
téměř 40 mil. Kč. Radnice dnes
splňuje všechny nároky na veřejnou
budovu včetně bezbariérovosti, využity byly nově i půdní prostory, kde
sídlí stavební úřad. Podařilo se tak
sestěhovat všechny úředníky, včetně městské policie, do jedné budovy, což občané jistě ocení. Objekt
je rovněž vybaven moderními technologiemi a lepším zázemím pro
občany a návštěvníky (recepce, čekárna, výtah, WiFi připojení v celé
budově, WC pro veřejnost apod.).
V přízemí radnice se nachází pracoviště, která jsou nejvíce frekventovaná – pokladna, matrika,
evidence obyvatel, sociální úsek,
správa majetku a kancelář přestupků. V prvním patře je umístěn Odbor rozvoje a životního prostředí,
Odbor vedení města (tj. sekretariát
s kanceláří starostky města a ta-

Pracovníci
Finančního úřadu Rumburk
budou i letos úřadovat
ve Šluknově
v rámci pomoci občanům
s podáváním
daňových přiznání
– ve středu 20. března 2019
od 14:00 do 16:30 hodin
na Městském úřadu
Šluknov
(jednací místnost, 1. patro).

jemnice městského úřadu), dále
pak Odbor ekonomický, zcela nová
serverovna a zasedací místnost,
která zároveň slouží i jako obřadní
síň. V půdních prostorách vznikly
nově kanceláře stavebního úřadu,
informatika a vedoucího Odboru
správy majetku. Ve větší části půdních prostor, kde nemohla být pro
nesouhlas orgánu památkové péče
zrealizována okna, se nacházejí archivy. V podkroví radnice se také
nově vybudovala plynová kotelna,
která, pro zajímavost, ušetří na
ročních nákladech oproti původnímu akumulačnímu vytápění téměř
400 tis. Kč.
A co dále jsme se při návštěvě radnice dozvěděli? Samotná příprava rekonstrukce radnice probíhala již od
roku 2011, počínaje studií nového
dispozičního řešení, dále projektovou dokumentací, vydáním stavebního povolení, přes výběrové řízení
na realizaci stavby, až po samotnou
rekonstrukci, která byla započata v dubnu roku 2017 a ukončena

že při vyklízení půdy byla nalezena
řada artefaktů – staré projekty, ale
např. i malé vlaječky s hákovým křížem, kterými vítali tehdejší Šluknováci příjezd Adolfa Hitlera v roce
1938.
Dále jsme se dozvěděli, že k základnímu kameni pro budoucí generace byla v roce 1841 vložená cínová
schránka, která, bohužel, nebyla
při stávající rekonstrukci nalezena
a s největší pravděpodobností byla
v minulosti odcizena.
Po samotné prohlídce radnice si
v zasedací místnosti bylo možné
prohlédnout výstavu fotografií, kde
mohli návštěvníci vidět, jak vypadala radnice před rekonstrukcí, při
rekonstrukci a její nynější podobu.
Na fotografiích byl mimo jiné zdokumentován i okamžik, kdy bylo
možné chybějícími stropy prohlédnout z přízemí až do krovu.
Návštěvníci zde dále mohli posedět
u připraveného občerstvení a diskutovat o tom, co v předešlé hodině
viděli.
Jitka Schneiderová

Pár otázek pro tajemnici Ing. Bc. Lukešovou,
která byla jednou z průvodkyň po radnici:
Pokračování ze str. 1
města, kteří tu pracují, ale také občanům a návštěvníkům města, kteří
ji navštěvují – a při té příležitosti nemívají možnost vidět všechny prostory. Chtěla bych také poděkovat
všem svým kolegyním a kolegům,
kteří pro veřejnost se mnou tento
den otevřených dveří připravovali.
Jak jsem se již zmínila, ke dni
otevřených dveří vznikla výstava
fotografií radnice před a po rekonstrukci. Budou si moci občané tuto
výstavu ještě prohlédnout?
Rozhodně ano, byla by velká škoda,

Janička může odjet do lázní
Pokračování ze str. 1
Spolek pro radost dětem společně
s námi o Vánocích zorganizoval
Vánoční pohádkovou procházku
zámkem a to hned ze dvou důvodů.
Abychom udělali radost našim nejmenším a zároveň pomohli Janičce.
Na této akci se vybralo 14 150 korun. Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov k této
částce dala další 3 000 korun. Janička tak může jet do Janských lázní na ozdravný pobyt, který by jí měl
ulevit a alespoň trochu pomoci při
boji s nemocí. Dovolte mi, abych na
tomto místě moc poděkovala paní

v říjnu roku 2018 (realizátorem
stavby byla českolipská firma CL-EVANS s. r. o.), kdy byla rovněž
zkolaudována, koncem roku 2018
pak bylo realizováno kompletní
vybavení radnice pod dohledem
interiérové architektky, a to firmou
INTERYSS s. r . o. Litvínov. Všechny firmy, které se na rekonstrukci
podílely, byly ze Severních Čech,
jak zhotovitel stavby, tak i zhotovitel studie a zároveň technický dozor
(společnost ProProjekt Rumburk),
interiérový architekt i dodavatel nábytku a vybavení. V první polovině
tohoto roku budou ještě realizovány některé dokončovací práce (dokončení dvora, dovybavení archivů
policovými regály, dovybavení chodeb a kanceláří fotografiemi města
a květinová výzdoba).
Při prohlídce radnice zazněly další zajímavosti. Např., že budovou
prochází více než 10 kilometrů různých elektrických kabelů, že v bývalé obřadní síni byla objevena a obnovena v minulosti zazděná okna,

učitelce Markétě Fořtové a celé
škole, Spolku pro radost dětem za
to, že nás seznámili s Janičkou a za
celou realizaci akce, radním města
Šluknov za schválení daru a všem,
kteří dorazili do zámku, zaplatili
vstupné a tak pomohli. Odstartovali jsme tak první pomoc pro Janičku
a také inspirovali rodné město, které pro ni uspořádalo ples. Věříme,
že to nebude jediná pomoc pro ni
a kdokoli kdo by rád pomohl, má
tak možnost. Rádi sdělíme osobně
další informace. Janičko, přejeme ti
hodně sil a jenom to nejlepší!
Mgr. Andrea Přidalová

aby byla výstava připravována pouze k tomuto jedinému dni. Nainstalujeme ji proto do chodeb radnice
tak, aby byla všem návštěvníkům
pro příští týdny přístupná.
V souvislosti na již nenalezenou
cínovou schránku z roku 1841 jste
hovořila o nové cínové schránce,
která bude v souvislosti s nynější
rekonstrukcí na radnici vložena.
Prozradíte nám, co bude obsahem
této schránky?
S vložením nové schránky jsme
chtěli počkat právě na den otevřených dveří, aby se v ní i doku-

menty a fotografie z této události
mohly rovněž objevit. Jinak co se
týče obsahu nové cínové schránky,
inspirujeme se našimi předky a její
obsah bude totožný, jako obsah té
z roku 1841.
Zmínila jste se o dalších chystaných velkých rekonstrukcí, které
město plánuje (např. rekonstrukce
sladovny, kina a sokolovny). Budeme doufat, že i tyto plány se městu
podaří a my se za nějaký čas opět
u dalšího slavnostního otevření
sejdeme.
Jitka Schneiderová
šéfredaktorka
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Vážení a milí spoluobčané,
začátek nového roku si pro nás připravil dostatečnou zálivku v podobě vydatných dešťů i sněhové pokrývky. Příroda to opravdu potřebovala, a proto
doufám, že se studny alespoň trochu naplnily vodou a zmírnily tak obavy
občanů, které její nedostatek trápil. Na úřadě jsme se již všichni zabydleli
a můžeme se tak plně věnovat práci pro město a jeho občany.
Den otevřených dveří
Prohlídku radnice v rámci Dne otevřených dveří využilo cca 250 lidí. Ohlasy všech byly opravdu jen pozitivní a slova chvály byla příjemnou zpětnou
vazbou. Město Šluknov a jeho občané si zaslouží mít pěkné centrum - náměstí a radnici. Ještě je třeba dokončit některé drobné práce – výzdobu
prostor, instalaci fototapet s obrázky města a pitných nádob na chodbách,
úpravu dvora, nákup květináčů do oken a květinové pyramidy, která bude
v místě, kde stál vánoční strom. Věříme, že právě tyto doplňky budou zdobit nové náměstí i budovu radnice velmi pěkně. A co si více přát? Aby nové
prostory radnice byly příjemným a přívětivým místem pro nás všechny, občany i zaměstnance.
Rychlík Rumburk – Kolín
V některém z předešlých čísel novin jsem Vás informovala o plánu toto
přímé spojení zrušit s tím, že by tento rychlík končil v Novém Boru, kde
by cestující museli přestupovat. A následně v Kolíně znovu. Toto přímé
spojení funguje více jak 100 let, přežilo monarchii, první republiku, fašismus, komunismus, dalších 30 let, a najednou by bylo potřeba ho měnit?
Pro občany z výběžku je to jediný přímý vlakový spoj směrem na východ republiky. Je cestujícími využíván a z našeho pohledu jsme viděli jeho zrušení
jako velmi nešťastný krok, který by naopak cestování lidem zkomplikoval.
Proti tomuto plánu jsme se jako starostové Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) postavili a na naše jednání jsme si pozvali vedoucího Odboru
dopravy KÚ ÚK p. Komínka. V této záležitosti se velmi angažoval také pan
senátor Zbyněk Linhart. A jak to celé dopadlo? Máme informaci z KÚ ÚK,
že rychlík bude jezdit i nadále minimálně v dnešním rozsahu. A to je skutečně velmi dobře.
Budou zde zubaři nebo ne?
S podobným dotazem se na mne obrátila již spousta občanů. Dovolím si
Vás informovat o nové skutečnosti, že firma požádala o prodloužení lhůty
k dokončení stavby do konce letošního roku z důvodu technických problémů. S tím se pochopitelně prodlužuje i doba, kdy by měly být ordinace
zprovozněny. Do té doby nezbývá než čekat, nebo využívat služeb stomatologů tam, kde jsou ochotni Vás zaregistrovat.
Potřebujeme ve výběžku elektrický proud?
Asi každý ve své domácnosti zaznamenal problém s tím, že pokud začne
foukat silný vítr nebo je bouřka, stává se, že dochází k opakovaným výpadkům elektrického proudu. Díky tomu došlo v mnoha domácnostech k znehodnocení spotřebičů. Problém je i v tom, že stávající kapacita elektrické-

PODĚKOVÁNÍ
Tímto příspěvkem do „Šluknováčku“ chci poděkovat vedení MěÚ, že nám
byla umožněna prohlídka nově zrekonstruované budovy radnice v rámci
dne otevřených dveří. Zúčastnil jsem se se skupinou občanů města komentované prohlídky vedenou p. Andreou, vedoucí IC na zámku. Začali
jsme v místnosti městské policie, kde nám byl předveden kamerový systém
a vysvětlena spolupráce se státní policií. V těchto prostorech bylo po válce
řeznictví a pekařství. Poté jsme prošli všemi kancelářemi různých odborů a všude se nám líbilo. Ve 2. patře, kde byla půda, jsou nyní kanceláře,
ve kterých jsme obdivovali trámy u stropů, které tam byly ponechané při
přestavbě budovy. Paní starostka Eva Džumanová se nám věnovala ve své
kanceláři. Seznámila nás s některými problémy po dobu rekonstrukce shánění peněz na tuto akci, výběr firmy na provedení prací, přestěhování
úřadu do Království, účast na kontrolních dnech, řešení některých problémů během rekonstrukce apod. Firma CL-EVANS z České Lípy, která byla
vybrána ve výběrovém řízení, odvedla práci ve výborné kvalitě a patří jim
od nás srdečné poděkování. Druhou skupinu, kterou jsme potkali, měla na
starost tajemnice úřadu p. Ivana Lukešová. Prohlídku jsme zakončili v obřadní síni, kde byly vystaveny fotografie z doby přestavby radnice. Bylo zde
pro nás připraveno i malé občerstvení.
Ještě jednou mé poděkování za umožnění prohlídky zrekonstruované radnice ve Šluknově.
Josef Těšík, Rumburk
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ho vedení je plně využita a není tedy
možné připojení dalšího velkého
provozu, firmy apod. To má zásadní negativní vliv na další rozvoj ve
výběžku, protože k téměř veškerým
aktivitám je elektřina zapotřebí.
Na hraně stávajících možností je
i připojování nových rodinných
domů do sítě. Vzhledem k potřebě zajistit spolehlivé a kapacitní
zásobování elektřinou celé oblasti
našeho výběžku byla již před 20
lety potřeba vybudovat nové vedení
110 kV. Téměř dvě desetiletí se tato
problematika řeší. Územní studie
Ministerstva pro místní rozvoj z roku 2013 řešila několik variant vedení,
z nichž doporučila jednu – vedení 110 kV Česká Lípa – Varnsdorf (přes
Nový Bor a Dolní Podluží). V Okrouhlé u Nového Boru proběhlo 14. ledna veřejné projednávání EIA, která řeší technické řešení trasy kolem obcí
a měst s ohledem na životní prostředí, krajinu a život občanů. Hlavním
významem vybudování nového přivaděče by bylo zvýšení spolehlivosti zásobování výběžku elektřinou a umožnění rozvoje výroby. Tomuto projednávání předcházela jednání ve všech dotčených obcích a městech, kudy by
nové vedení mělo vést. Jednání s veřejností byla zaměřena na nalezení co
nejpřijatelnějšího technického řešení s ohledem na krajinu a život občanů.
Celková délka nového vedení je plánována v délce 33 km, z toho bude 5 km
vedeno kabelem v zemi. Dalších 28 km vrchním vedením. K plánované
výstavbě předložili své hodnocení NATURA – vliv na ochranu životního
prostředí, na biotop a ekosystém, dále zpracovatel a hodnotitel projektu,
zástupci firmy ČEZ Distribuce, Ministerstva životního prostředí a další. Nové vedení by vedlo přes katastry dotčených obcí a měst a právě od
nich a od občanů zaznívaly negativní argumenty a nesouhlasy se stavbou
nového přivaděče. Veřejného projednávání EIA jsme se zúčastnili mnozí
starostové ze Šluknovského výběžku, protože vybudování nového přivaděče považujeme za velmi důležité pro všech téměř 55 tisíc lidí, kteří zde
žijí. A elektřinu zkrátka potřebujeme všichni. Na druhou stranu s tím, že
některá města a obce nesouhlasí se stavbou přes svá katastrální území, se
lze domnívat, že až bude podána žádost o územní rozhodnutí, je pravděpodobné, že budou z jejich strany podány námitky. Lze i předpokládat, že
celá záležitost nakonec může skončit u soudu. ČEZ Distribuce má na stavbu alokovanou částku 540 mil. Kč a pokud by nebyly problémy, stavba by
mohla být zahájena v roce 2020. Uvidíme tedy, jak se bude situace okolo
plánované investice vyvíjet.
Eva Džumanová

Kontakt na starostku Mgr. Evu Džumanovou
dzumanova@mesto-sluknov.cz, č. tel.: 412 315 301, 731 411 500

Město Šluknov
nabízí k pronájmu
prostory restaurace Club
v Domě kultury
na náměstí Míru ve Šluknově.
Více na www.mesto-sluknov.cz
nebo na tel.: 412 315 326.
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Jak bychom měli nakládat s odpadními vodami?
Přes rozsáhlou osvětovou a informační kampaň spojenou se zásadní změnou legislativy po vstupu do EU se část občanů, žijících v rodinných domech (dále RD), neřídí stávající právní úpravou, řešící likvidaci odpadních
vod původem z RD (ne dešťové vody). Z tohoto důvodu dochází k poměrně
četným problémům s poškozováním životního prostředí. Ať je to znečištění
podzemních vod a tím zdrojů pitné vody nebo znečišťování vodních toků.
Někteří majitelé RD nemají povolení k vypouštění odp. vod a jsou napojeni
na „nějakou“ kanalizaci v nejbližším okolí, jak jim to často bylo povoleno
v dobách dávno minulých, ale i v 70. – 80. letech. Povolení či kolaudace
tohoto stavu jsou od 1. 1. 2018 již neplatné, pokud neplatí za „službu“
SČVAKu, kdy řádná likvidace odpadních vod je na tomto subjektu.
Část majitelů RD má sice nepropustnou jímku (žumpu), do které odvádí
fekálie, ale kuchyňské popř. koupelnové odpadní vody vypouští jinam, evidentně nepovoleně, což je zřejmě častým zdrojem problémů. Bylo zjištěno,
že na území města se nachází řada „kanalizačních“ potrubí různého původu, která nejsou řádně povolena, kolaudována, evidována ani provozována, což je v rozporu se zákony o vodovodech a kanalizacích a nepřímo
se zákonem o vodách. Do těchto potrubí je historicky napojena řada RD,
vč. dešťových vod, což mnohdy jejich současní majitelé ani nevědí. Funkce
těchto potrubí je většinou jako „sběrač“, který ústí bez čištění a nekontrolovaně do terénu, případně do vodního toku, kde to „nikomu nevadí“.
Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem majitelům
obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných staveb
povinnost zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod v souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou
legislativou.
Jakým způsobem je tedy možné odpadní vody likvidovat?
Za standardní povolené zneškodňování odpadních vod je považováno
napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky do kanalizace
pro veřejnou potřebu, která může být splašková (splaškové odpadní vody)
nebo jednotná (splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody).
Druhým způsobem, jak povoleným způsobem likvidovat odpadní vody, je
využít k tomu určeného vodního díla. V daném kontextu jde především o domovní čistírny odpadních vod s kapacitou do 50 ekvivalentních obyvatel.
Především v menších obcích a rozptýlené zástavbě je dalším způsobem
možné likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí jejich aku-

mulace v bezodtokových jímkách (žumpách). Majitelé nemovitostí jsou
v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla
ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod. Na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního prostředí navíc musí vlastník nemovitosti doložit zneškodnění těchto odpadních vod.
Nejčastější chyby s hrozbou sankce
Jakým způsobem nejčastěji porušujeme zákon a vystavujeme se možnému
postihu? Nejhorším, ale, bohužel, stále poměrně rozšířeným, způsobem
likvidace odpadních vod je jejich přímé vypouštění do vod povrchových či
podzemních. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona.
Také není možné likvidovat odpadní vody pomocí přepadů ze septiků nebo
žump jejich napojením do kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ukončena čistírnou odpadních vod. Není povoleno ani odvádění dešťových vod
pomocí splaškové kanalizace.
V současnosti existují a jsou využívány možnosti, jak zjistit nelegální napojení dešťových vod od jednotlivých nemovitostí do splaškové kanalizace
v dané obci. Jednou z nich je například využití výrobníku inertní nezávadné
bílé mlhy.
Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa nebo dokonce přímo
do vodního toku. Jde o přestupek, který může být penalizován ze strany
příslušného vodoprávního úřadu nebo inspekce životního prostředí.
Častým argumentem při sporných situacích bývá ze strany majitelů nemovitostí to, že si objednali vývoz žumpy u některé z firem nabízejících tuto
službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, kde tyto odpadní vody končí.
Řešení je poměrně jednoduché. Vždy si tuto službu objednat u společnosti,
která má k této činnosti (vyvážení a nezávadná likvidace odpadních vod)
oprávnění. Lidé by si zároveň měli uchovávat tyto faktury nebo smlouvy.
V nich by mělo být uvedeno, na které čistírně odpadních vod byly dané odpadní vody zlikvidovány.
Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze jednou za
několik let a argumentují dostatečností tohoto přístupu, ačkoli množství
dodané vody do nemovitosti neodpovídá té vyvezené ze žumpy. Objem
zlikvidovaných vod by měl odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti. To lze obvykle jednoduše zkontrolovat prostřednictvím údajů
vodoměru příslušného vlastníka.
Božena Naňáková

Svozové dny pytlů s tříděným odpadem a svozové dny biopopelnic v roce 2019

Provoz kompostárny v ul. Tovární bude letos zahájen 18. března.
Provozní hodiny kompostárny jsou: Po – Pá: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:30; So: 8:00 – 12:30. Kontakt: 775 284 574
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Svoz tříděného odpadu
Svoz tříděného odpadu – svoz pytlů s tříděným odpadem se uskuteční 4. března 2019. Sváženy budou žluté pytle s drobným plastem a PET lahvemi, oranžové pytle s nápojovými kartony
a nově také zelené pytle s drobnými kovy, např. plechovkami od potravin, od krmení pro domácí
zvířata, plechovky od piva apod. Pytle s vytříděným odpadem připravte na obvyklou trasu den
předem, tj. v neděli 5. března. Mapa svozové trasy je k nahlédnutí na webu města – vše o odpadech.
Upozorňujeme na to, že žluté, oranžové a zelené pytle s jiným odpadem nebudou sváženy. Pytle
na tříděný odpad obdržíte na MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí, nám. Míru 1
anebo v Technických službách Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov.
Na MěÚ Šluknov, na Odboru rozvoje a životního prostředí a v pokladně, a také v TS v Císařském
obdržíte roční kalendář s vyznačením svozových dnů bioodpadu a pytlů s tříděným odpadem.
Božena Naňáková

Způsoby likvidace odpadních vod v domácnosti
Pokud vlastníte nebo si pořizujete rodinný dům, chatu nebo chalupu v lokalitě, kam nedosahuje veřejná kanalizační síť, musíte se o likvidaci odpadních vod postarat sami. V zásadě máte tři možnosti, jak takovou situaci
řešit. Každá má své výhody a nevýhody a hodí se pro různé typy objektů.
Jaké jsou možnosti?
Likvidaci znečištěné, tedy odpadní vody, můžete zajistit pomocí:
žumpy (jímky),
septiku,
domovní čističky odpadních vod.
Při výběru vhodné varianty je třeba, aby majitel dané nemovitosti zhodnotil množství aspektů. Mezi ty nejdůležitější patří:
způsob využití objektu (trvale obývaný vs. rekreační),
umístění lokality,
velikost pozemku a jeho možnosti,
požadavky na náročnost obsluhy instalovaného zařízení,
finanční náklady.

možné vodu vypouštět. Filtr se instaluje obvykle buď štěrkopískový zemní,
nebo modernější biologický.
Výhody a nevýhody:
nízké pořizovací náklady (srovnatelné s žumpou)
nutnost dočištění – pořízení filtru
větší zastavěná plocha
relativně nízké provozní náklady – zahrnují vývoz kalu (cca 1x za rok)
na rozdíl od domácí čističky funguje i bez přívodu elektřiny
nutnost obstarat stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních
vod
Kam se hodí?
Správně navržený septik, doplněný filtrem, může fungovat stejně dobře
a účinně jako domovní čistička odpadních vod. Hodí se tedy jak pro rekreační, nepravidelně obývané objekty, tak pro trvale obydlené rodinné domy.

Žumpa neboli jímka – řešení na chatu

Nejmodernější a nejdokonalejší způsob nakládání s odpadními vodami
představuje domovní čistička odpadních vod, která dokáže odpadní vody
zbavit až 97 % nečistot. Domovní čističky fungují na stejném principu jako
velké čistírny odpadních vod. Čištění vody obvykle probíhá ve třech fázích.
Hrubé předčištění zbaví vodu hrubých nečistot, následuje aerobní biologické čištění, při kterém se oddělí kal, a v poslední fázi jsou kal a vyčištěná
voda přeneseny do příslušných prostorů, kde jsou skladovány a následně
zpracovány.
S vyčištěnou vodou je možné naložit několika způsoby. Lze ji vypouštět do
povrchových vod, nechat vsakovat do podzemních vod nebo vypouštět do
veřejné kanalizace, která ale nesmí být ukončena obecní čistírnou, ale musí
ústit do povrchových vod. Poslední možností je shromažďování vyčištěné
vody v bezodtokové jímce a její využití k zalévání.
Výhody a nevýhody:
vysoké pořizovací náklady
vysoká účinnost
nutnost pravidelné obsluhy
vyžaduje přívod elektřiny a s tím spojené provozní náklady
nutnost obstarat stavební povolení, povolení k vypouštění odpadních
vod a případně i hydrogeologické vyjádření (pokud bude voda vypouštěna
do podzemních vod)
Kam se hodí?
Čističku odpadních vod se vyplatí instalovat do trvale obydlených rodinných domů.
Božena Naňáková

Základním řešením, jak nakládat s odpadními vodami, je pořízení žumpy,
tedy bezodtokové vodotěsné jímky (plastové nebo betonové), která slouží
pouze ke shromažďování odpadní vody, nikoli k jejímu čištění. Voda nahromaděná v jímce se musí nechávat vyvézt fekálním vozem do čistírny
odpadních vod – tím častěji, čím je objem jímky menší.
Výhody a nevýhody:
nízké pořizovací náklady
vyšší provozní náklady (na vývoz)
stačí povolení ke stavbě
Kam se hodí?
Jímka se hodí k rekreačním objektům, které jsou pouze občasně využívané.
U rodinného domu by toto řešení bylo vzhledem k nutnosti častého vyvážení příliš drahé a obtěžující.

Septik najde využití doma i na chalupě
Septik má podobu plastové nebo betonové nádrže, rozdělené do několika
komor, ve kterých se odpadní voda postupně zbavuje nečistot. Nejčastěji
se jedná o septik tříkomorový. Více komor znamená vyšší účinnost čištění.
Zatímco dříve bylo možné septikem vyčištěnou vodu rovnou vypouštět do
povrchových nebo podzemních vod, dnes musí být septik doplněn o dočišťovací filtr, který zajistí dokonalejší vyčištění odpadních vod. Teprve poté je

Domovní čistička odpadních vod – nejmodernější řešení
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Zima ještě nekončí...
Tak se nám zase přehoupl další rok, vyměnili jsme kalendáře a s přáním
ještě lepšího roku, než byl ten loňský, jsme se s chutí pustili do práce. Zima
je tu a můžeme stavět sněhuláky. Na zahrádce nám sice vydrželi jen pár
dní, ale ti papíroví nám školku zdobili několik týdnů. Nechyběla sněhová
ani papírová koulovaná. Také rampouchová kapela hrála zvesela a nechyběly ani závody sněhuláků v pytlích.

Příjemným zpestřením byla návštěva dětí z 2.C, se kterými jsme si zazpívali, zasoutěžili i pohráli v našich koutcích. Spokojenost byla na obou stranách a těšíme se na další společné setkání.

A aby se nehádala paní Zima s Letní paní, dali jsme jim do pořádku jejich
šatníky a zjistili jsme, která potřebuje víc oblečení, tudíž i větší skříň. Ani
letos jsme nezapomněli na zvířátka, která si v zimě obtížněji shánějí potravu.Hráli jsme si s ptáčky, některé známe jménem, víme, co jim chutná a co
jim nesmíme dát. Poctivě jim sypeme zrníčka do krmítka na naší zahrádce.

Cestou za vílou Rozárkou jsme tentokrát objevili studánku pitné vody, víme
odkud k nám do školky i domů voda přitéká, a že čistá voda je nad zlato.

Víme, jak se můžeme postarat o zvířátka v lese. Dokonce jsme zjistili, jaké
sny mají zimní spáči.
Zima ještě nekončí, tak se těšíme, že si na sněhu užijeme ještě hodně radosti a legrace.
Text a foto: Hana Princová
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V lednu se uskutečnilo v Senátu i v regionu...
1. V pondělí 14. 1. 2019 proběhlo veřejné projednání (a tím bylo ukončeno připomínkování) posouzení dopadů na ŽP – EIA ke stavbě
elektrického vedení 110 kV z České Lípy do
Varnsdorfu v Okrouhlé u Nového Boru, a to i za
účasti většiny starostů Šluknovska a zástupců
podnikatelů. V dokumentu je několik variantních řešení, které budou posouzeny. Posudek by měl být hotov do 60, resp.
80 dní, pak má MŽP 30 dnů na sepsání. Takže do konce dubna by mělo být
vydáno. Následovat bude projektování – PD pro územní řízení atp. Tisková zpráva ČEZ Distribuce.
2. Dne 22. 1. 2019 vydal Senát tuto tiskovou zprávu: V úterý 29. ledna od
9:30 se v Senátu koná veřejné slyšení o situaci ve strukturálně postižených
regionech (tzn. území s vysokým zastoupením těžebního a těžkého průmyslu a vysokým stupněm urbanizace). Iniciátorem a garantem veřejného
slyšení na téma „Situace ve strukturálně postižených regionech“ je předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyněk Linhart. O tématu budou v Senátu kromě zákonodárců hovořit také
premiér Andrej Babiš nebo ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
„Problém postižených regionů je dlouhodobý a negativní trendy se v mnoha
ohledech prohlubují, jak dokládají číselné řady za posledních 25 let. Zejména v severozápadních Čechách se to projevuje už neúnosným množstvím sociálně patologických jevů. Celá centrální moc společně s kraji s tím konečně
musí zásadně hnout. Veřejné slyšení Senátu je další aktivitou horní komory
Parlamentu k tomuto tématu,“ vysvětluje senátor Zbyněk Linhart.
Z důvodu omezené kapacity jednacího sálu nemohli být, bohužel, pozvaní
všichni zástupci veřejnosti a institucí nejen z regionů, jichž se tato problematika týká, alespoň ale bylo pro každého dalšího zájemce možné 29. 1.

2019 od 9:30 sledovat průběh celého veřejného slyšení v přímém přenosu
na stránkách Senátu.
3. V oblasti životního prostředí je mnoho problémů, především pak odpady
a hospodaření s vodou v krajině. Pokud jde o odpady, zásadní je separace
a především účinná recyklace plastů. U některých typů plastů je to velký
problém nejen v ČR. Vedle předcházení vzniku odpadu je potřeba hledat
nové technologie pro jeho zpracování a odbyt a nastavit dlouhodobé podmínky, které zajistí důvěru investorů do odpadového hospodářství. Narychlo jsem byl zavolán v této věci do Událostí komentářů, a tento týden
jsem psal k této problematice ministru životního prostředí.
Velkým problémem jsou ale také velké administrativní překážky při obnově vodních ploch v krajině (a to přes všechny proklamace). Jedním z nich
jsou rozbory bahna a jeho ukládání a vynětí ze Zemědělského půdního
fondu (ZPF) a jeho vysoké platby. Atp. Mluvil jsem o tom s odpovědným
náměstkem a připomněl ministrovi v dopise jako druhý bod.
4. Problém „kůrovce“ v našich lesích je zřejmý sice několik let, ale v posledním roce tento problém nabral ohromných rozměrů. V létě jsme se tomu
věnovali, v září jsme k této problematice udělali mimořádné jednání našeho senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a ŽP. Ministerstva tam slíbila rychlý krizový plán, novely zákonů, vyhlášky atp. a pomoc
soukromým a obecním vlastníkům lesů. Do konce listopadu. A dopadlo to
jako vždy. Je leden a nic moc. Slibují také urychlenou novelu lesního zákona (doposud nemají!), nové vyhlášky a především dotace pro soukromé
a obecní vlastníky lesů. Ale pomalu! Jako vždy pomalé. Na jednání výboru
pro ŽP dne 23. 1. 2019 jsme si pozvali ministra zemědělství Tomana, který
slíbil urychlení všech prací, novely zákona a dojednání.
Mějte se fajn a hlavně, ať zvládáme nástrahy zimy.
Váš senátor Zbyněk Linhart

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLUKNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Okres Děčín, 407 77 Šluknov, Svojsíkova 352
IČ 709 83 836, IZO 107 561 611, +420 412 386 260, +420 739 424 608, reditelka@skolka-sluknov.cz
Výběrové řízení na pozici kuchařky školní jídelny při MŠ
Ředitelka Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pozici kuchařky školní jídelny při mateřské škole. Hledáme do týmu spolehlivého, přátelského a akčního kolegu - kolegyni.
Specifikace nabídky zaměstnání
Pracovní místo: Kuchařka
Výše pracovního úvazku: 100 %
Místo výkonu práce: Šluknov
Předpokládaný nástup: 01. 11. 2019
Požadavky na uchazeče:
· výuční list – obor kuchař/ kuchařka apod., příp. maturitní vysvědčení,
· praxe v oboru,
· osobní angažovanost a zájem o práci,
· zdravotní způsobilost,
· bezúhonnost.
V případě zájmu je nutné doložit (originály nebo ověřené kopie):
· průvodní dopis, v němž bude upřesněna motivace k získání místa na naší
škole;
· strukturovaný životopis v českém jazyce;
· doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci;
· doklady o dalším profesním vzdělávání (stačí přinést k osobním pohovoru);
· lékařské potvrzení – ne starší než 90 dnů;
· výpis z Rejstříku trestů – ne starší než 90 dnů.
Žádost o zaměstnání s připojeným životopisem můžete zasílat poštou případně e-mailem kontaktní osobě.
Vhodné uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru, který se uskuteční
v květnu 2019.
Termín pro zasílání: do 25. dubna 2019
Kontaktní osoba: Bc. Jana Korečková
Email, telefon:
reditelka@skolka-sluknov.cz, +420 739 424 608, +420 412 386 260

Výběrové řízení na pozici učitele – učitelky mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele - učitelky mateřské školy. Hledáme do týmu
spolehlivého, přátelského a akčního kolegu - kolegyni.
Specifikace nabídky zaměstnání
Pracovní místo: Učitel - učitelka mateřské školy
Výše pracovního úvazku: 100%
Místo výkonu práce: Šluknov
Předpokládaný nástup: 01. 06. 2019
Požadavky na uchazeče:
· předpoklady pro výkon činnosti učitele - učitelky mateřské školy dle zákona č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících v platném znění;
· bezúhonnost;
· zdravotní způsobilost.
Výhodou: angažovanost, organizační schopnosti, hra na hudební nástroj,
znalosti práce s ICT technikou, sportovní zaměření, ochota dále se vzdělávat, aktivita, samostatnost, kreativita, schopnost spolupracovat, komunikativní jednání. Vítána kvalifikace pro funkci koordinátora ŠVP; praxe v oboru.
V případě zájmu je nutné doložit (originály nebo ověřené kopie):
· průvodní dopis s upřesněna motivace k získání místa na naší škole;
· strukturovaný životopis v českém jazyce;
· doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci;
· doklady o dalším profesním vzdělávání (stačí přinést k os. pohovoru);
· lékařské potvrzení – ne starší než 90 dnů;
· výpis z Rejstříku trestů – ne starší než 90 dnů.
Žádost o zaměstnání s připojeným životopisem můžete zasílat poštou případně e-mailem kontaktní osobě. Vhodné uchazeče pozveme k osobnímu
pohovoru, který se uskuteční v březnu 2019.
Termín zaslání životopisů: do 25. února 2019
Kontaktní osoba: Bc. Jana Korečková
Email, telefon:
reditelka@skolka-sluknov.cz, +420 739 424 608, +420 412 386 260
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Přinesl zámku osmičkový rok něco nového?
Milí Šluknováci, rodáci a příznivci
našeho zámku, měsíc se pomalu
chýlí ke konci a já pravidelně v tuto
dobu usedám k počítači a snažím se
Vám poskytnout co nejvíce informací o tom, co je u nás nového, co se
u nás událo a na co se můžete těšit.
V lednu je to ale vždy trochu jiné.
V srdci je uhnízděná ještě lehká
sentimentalita z toho, že další rok
je za námi a stále přetrvává potřeba
zhodnocovat a obracet se k časům
minulým. V hlavě mi tak často lítá,
zda jsme neměli něco udělat jinak?
Zda se Vám naše akce líbí? Zda
Vám u nás něco nechybí? Zpětná
vazba je pro nás velice důležitá, ale
v dnešní době velice málo praktikovaná. Jsme za ni tak velice rádi, ať je
pozitivní, či negativní.
Náš odbor není klasickým odborem. Nejsme úředníci, i když administrativě se nevyhneme. Máme na
rozdíl od kolegů jeden velice obtížný úkol navíc. Máme Vás pobavit přinášet radost a rozdávat úsměvy.
A když se to povede, tak právě
úsměvy a radost ve Vašich očích je
pro nás tou největší odměnou.
Rok 2018 byl pro nás rokem, který
přinesl spoustu nového. Nové zážitky, nové zkušenosti, nové kulturŠluknovský zámek
má svůj prohlídkový okruh,
v jehož rámci
jsou pro návštěvníky
otevřeny téměř všechny
prostory zámku,
včetně dobových místností

ní akce, nové lidi kolem nás a také
nám přinesl nové vedení. Znám
spoustu lidí kolem sebe, kteří mají
strach z nových věcí, a proto se do
nich raději nepouští. To ale není náš
případ. Rádi vystoupíme z komfortní zóny a riskujeme. V loňském
roce si myslím, že risk přinesl i zisk.
Kdy? Při dvou nových velkých akcích. První byly oslavy 100 let výročí naší republiky, kdy byl k nám
vypraven i speciální historický
vlak a pak jsme společně uctili toto
symbolické datum bohatým programem. Další novou akcí byly pak
Pivní slavnosti Šluknov-Sohland,
při kterých jsme otevřeli veřejnosti
i zámeckou sladovnu a umožnili
všem pivovarům z našeho výběžku
prezentaci svých pivních moků.
Obě akce byly nové, byly velké
a dle Vaší odezvy byly zkrátka fajn.
A proto budeme pokračovat i dále,
abychom stále zkoušeli něco nového a to, co se osvědčí, rádi znovu
zopakujeme.
Šluknovský zámek a park v loňském
roce ožil celkem 48 kulturními akcemi. Zámecké slavnosti 2018 trhly svůj rekord v návštěvnosti, staly
se tak nadobro nejnavštěvovanější
akcí našeho města. Velký úspěch

sklidily rovněž oslavy 100. výročí
republiky a Pivní slavnosti, které
tak v letošním roce, a to 30. srpna,
znovu zopakujeme. To se ovšem
nedá říci o Večerech pod lampiony,
které jsme se rozhodli z důvodu nízké návštěvnosti již vynechat. Z 48
akcí bylo 13 výstav – nejúspěšnější
rozhodně ,,Člověče, nezlob se“,
kterou navštívilo téměř 1 000 příznivců her.
Už jsme si všichni zvykli na to, že
zámek je kulturním místem v našem městě. Ne všichni ale vědí, co
všechno dokážeme splnit v našem
Informačním centru. Turistické
dotazy, rezervace ubytování, služby, jako jsou veřejný internet, laminování, skenování, kopírování
a podobně jsou na dennodenním
pořádku. V informačním centru ale
můžete koupit spoustu krásných
dárků pro své nejbližší, nejen s tématikou města a zámku. Nabízíme
regionální produkty, jako jsou výborný med, kosmetické přípravky
od Nobilis Tillia, tepané šperky,
dřevěné sponky a mnoho a mnoho
dalších produktů.
A co nového nám přinese rok 2019?
Plánů je opravdu spousta, zda
všechny vyjdou, zatím není jasné,

ale rádi bychom pojali novým způsobem náš Masopust (o tom více
v dalším článku), chceme změnit
ukončení našich Zámeckých slavností, zopakovat Pivní slavnosti,
vytvořit novou výstavu o Vánocích
se saským zámkem Lauenstein,
vyzkoušet Férovou snídani, uspořádat Jazzové odpoledne a také přineseme spoustu nových lákavých
výstav. Plánujeme získávat další
původní exponáty do našeho prohlídkového okruhu, který se pomalu ale jistě mění před očima a také
bychom rádi změnili místo našeho
Informačního centra.
Tak nám držte palce, buďte stále
s námi, ať na webu města, Facebooku, Twitteru či Instagramu, buďte
s námi v srdci a užívejte s námi svůj
volný čas. V loňském roce 30 899 návštěvníků zavítalo do našeho zámku,
je to o 1 229 lidí více než v roce 2017.
Věřím, že i Vy, Šluknováci a rodáci,
jste nám svou návštěvou zvedli návštěvnost. Šluknovský zámek je nás
všech a popřála bych mu do toho
nového roku jenom to nejlepší. Ať
je nadále ozdobou našeho města, ať
na něj můžeme být všichni pyšní a ať
přináší radost nejen nám, ale všem,
kdo o to mají zájem.

V Německu je o naše město velký zájem
Od čtvrtka 24. ledna do neděle 27. ledna jsme propagovali naše město na
veletrhu cestovního ruchu Reisemesse Dresden v Drážďanech. Tento veletrh navštíví v průměru 30 tisíc návštěvníků nejen z Německa a je považován za jeden z nejúspěšnějších v Evropě. Ve čtyřech velkých halách nabízí
více jak 400 různých vystavovatelů veškeré potřeby pro turisty, ať již dovolené v Německu či jinde na světě, vystavují se zde obytná auta a karavany
nebo turistické potřeby.

s původními exponáty.
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
Zámkem se provází
od 2 přítomných osob.

Víte, že...
…naše Informační centrum se bude
stěhovat do nových prostor? Více si
přečtete již v příštích Šluknovských
novinách.

Na veletrh do Drážďan jezdíme vždy velice rádi, protože je o destinaci Českého Švýcarska a Šluknovska vždy velký zájem. Dodnes nás nepřestává
překvapovat, jak němečtí turisté náš region znají a jaký o něj projevují zájem (při srovnání s naší matičkou Prahou, kam jezdíme rovněž každý rok

na veletrh cestovního ruchu Holiday World). Spousta Čechů netuší,
kde se nachází místo, v němž žijeme
a lidé za hranicemi mají daleko lepší přehled. Je vidět, že naše krajina
je pro německé turisty velkým lákadlem a věříme, že díky propagaci na
veletrzích se nám daří dávat o sobě
vědět a přilákat tak ročně více a více
návštěvníků.
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Na masopustu se podílí celý Šluknov
Již několikátý rok za sebou se snažíme probudit ve Šluknovácích duch
masopustních tradic..a řeknu Vám,
není to nic jednoduchého. Proto
jsme se letos rozhodli, že masopust
uchopíme úplně jiným způsobem.
A je jen a jen na Vás, jestli to vyjde.
Každoroční masopustní průvod,
který jsme ve městě připravovali, navštívilo vždy jen pár desítek
lidí. Je to ale velká škoda, protože
za ním stojí velký kus práce a také
velký kus legrace, o kterém moc lidí
neví. Poslední pátek 1. března před
Popeleční středou tak připravujeme
další Šluknovský masopust. V čem
bude jiný než ty minulé? Zapojili
jsme do něj všechny, kdo měli zá-

jem a těm tak patří předem veliký
dík. Masopust začne ve 14:00 hodin tradiční zámeckou zabijačkou
s živou hudbou. Můžete posedět
u pivka, dát si gulášek nebo ovárek,
něco odnést domů a hlavně se pobavit. Ve 14:30 předá paní starostka
před Šluknovským zámkem masopustním strašidlům klíče od města
a rej masek může začít. Divadelní
soubor Rolnička předvede první
masopustní scénku a vyrazíme za
hudby a zpěvu Základní umělecké
školy – pobočky Šluknov, do ulic.
Průvod půjde zámeckým parkem
až na náměstí, kde Rolnička ukáže
další svou scénku, a pak se budeme
vracet zpět do zámeckého parku.

V průvodu však nebudeme sami,
budou nás doprovázet naši nejmenší ze školek i z družiny, zapojí se
rovněž Charita Šluknov a folklorní
soubor Lužičan. Zastávek bude kolem osmi, takže se osmkrát pobavíme, zazpíváme, panáčka nebo něco
k zakousnutí dáme a obchodníkům
štěstí popřejeme. Každý, kdo navíc
přijde v masopustní masce, dostane něco od cesty. Průvod bude zakončen opět v zámeckém parku a to
tradičním pochováváním basy.
Šluknováci, pojďte povzbudit své
děti, přidejte se s námi do masopustního průvodu, pojďte se pobavit a pojďte vytvořit staronovou
tradici v našem městě.

Velký dík patří všem, kteří se na
akci podílejí: MŠ Šluknov, ZŠ
J. Vohradského Šluknov (školní
družina), ZUŠ Šluknov, Rolnička
a Oblastní charita Šluknov.

S bubnováním v kruhu se skvěle odreagujeme
Ve Šluknovském zámku v pátek 15. února přivítáme Jiřího Adama, který pro nás připraví netradiční večer. Těšit se můžete na Drum Circle s Jiřím Adamem, aneb bubnování v kruhu. A co to vlastně Drum Circle je?
Drum Circle je mezinárodní název pro společenskou událost, při které se
lidé scházejí, aby společně zažili příjemné kratochvíle skrze hudbu a rytmus nehledě na talent, či předchozí
zkušenosti. Sesednou se pospolu
(do kruhu) s rytmickými hudebními
nástroji a hrají. Přesně tak, jako to
lidé dělají v obdobných variantách
od věků až do dnes – domorodé
a šamanské oslavy a rituály, sezení
u ohně se špekáčky a kytarami, či sezení a zpívání s kytarami v restauračních zařízeních.
Proč to lidé dělají? Důvodů může být
tolik, kolik je lidí na světě. Pravdou
však je, že člověk je od přírody tvor
společenský a tvořivý a k jakékoli činnosti, která uspokojí obě tyto vlastnosti najednou, ani důvod nepotřebuje. A stejně tak je tomu v případě
Drum Circle.
Jednoduše to lidé dělají rádi, protože
je jim v dané činnosti dobře a baví je.
Pokud přeci jen prahnete po důvodech, proč se účastnit Drum Circle,
zde jsou nejčastější odpovědi lidí,
kteří se v Drum Circle scházejí:
Odreagování, vyčištění hlavy, uvolnění, relax, meditace
Zábava

Vybití přebytečné energie i dobití energie při únavě
Možnost zahrát si s více lidmi
Trénink hry na buben, či jiný nástroj
Aktivní odpočinek
Setkání s lidmi
Pro jeho všeobecně pozitivní
účinky: Bubnování trénuje mozek,
aktivuje obě hemisféry a rozšiřuje vědomí, zlepšuje verbální i neverbální
komunikaci, rozvíjí motoriku, harmonizuje tělo, mysl i ducha, funguje
jako akupresura, omlazovací kúra
i fitness. Mimo jiné je velmi účinnou
terapií pro různá mentální i tělesná
postižení.
Chcete se zúčastnit a máte strach,
že neumíte hrát na žádný hudební
nástroj? Nevadí, je totiž vědecky dokázáno, že neexistuje člověk, který
by neměl smysl pro rytmus (takový
člověk by totiž nemohl chodit, mluvit, dýchat, jíst, netlouklo by mu
srdce atd.), lidé o sobě často tvrdí, že
jej nemají, protože smysl pro rytmus
mylně považují za schopnost vytvářet hudbu.
Každému z nás se už někdy v životě
stalo, že si poklepával nohou nebo rukou při poslechu oblíbené skladby a každý takový člověk se může zúčastnit
Drum Circle, proto neváhejte a dorazte k nám. Rezervujte si místa ve ŠlukDvoustranu připravila Mgr. Andrea Přidalová
novském zámku!

Váš svatební den si zaslouží být výjimečný!
Svatební obřad na Šluknovském zámku takový je!
Slavnostní okamžik vašeho sňatku umocní krásná atmosféra zrekonstruovaných prostor zámku, ve kterém vám nabízíme:
- svatební obřady na hlavním sále zámku a na zámecké půdě,
- venkovní svatby v zámeckém parku (růžová zahrada, altán),
- možnost pronájmu dobových zámeckých expozic pro svatební fotografování,
- renesanční svatbu (oddávající jsou v dobových kostýmech),
- hudbu dle vlastního přání,
- parkování přímo před zámkem.
Více na www.mesto-sluknov.cz
Městský úřad - matrika, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, Tel.: +420 412 315 311, e-mail: galbava@mesto-sluknov.cz
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Radnice:
Den otevřených
dveří

Foto: Jiří Fišer
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Vážení čtenáři a příznivci kultury v našem městě,
dovolte mi, abych se v této části ohlédl za uplynulým měsícem a zhodnotil některé uvedené akce. Již tradiční „Šramlík“, tedy taneční odpoledne
s kapelou Peleton, který se konal 13. 1. 2019, se velmi povedl, a v kontextu
posledních vystoupení jsme byli velmi rádi za hojnou účast, která je zajisté
i výsledkem prezentace našich akcí na sociálních sítích. Velmi nás potěšil
např. i zájem členů klubu důchodců z Rumburku, kteří na tuto akci pravidelně dojíždějí, líbí se jim a prezentují nás dále.
Taktéž i divadelní představení LS Rolnička „O perníkové chaloupce“ v neděli 27. 1. 2019 mělo rekordní účast 94 návštěvníků. Je vidět, že i v dnešním přetechnizovaném světě má
tradiční loutkové divadlo ještě co
nabídnout a čím pobavit malé i velké diváky. Velký dík patří všem členům za jejich práci.
Další velmi zajímavou a u nás ojepopulární zpěvák František Nedvěd mladší se svou zábavnou show plnou
písniček a povídání. Kdo bude po skončení pořadu chtít, může se s Františkem mladším vyfotit. Ženy mají samozřejmě vstupné zdarma.

dinělou akcí byla výstava varnsdorfských modelářů, která se konala 31. 1.
2019 a byla zaměřena především na děti školního věku. Modeláři zde předvedli svůj um a dokázali, že svůj volný čas nemarní zbytečně. Mimo početné skupiny dětí ze ŠD při ZŠ Vohradského výstava budila i zájem široké
veřejnosti. Tolik radosti mezi dětmi jsme již dlouho neviděli.

Další velmi žádané vystoupení jsme pro Vás připravili na sobotu 30. 3.
2019 od 16.00 hodin, kdy nás přijedou navštívit populární osobnosti jednoho z nesledovanějších seriálů současnosti „Ordinace v růžové zahradě 2“. Vzájemně se rozčilují…ale navzájem se potřebují. Ano, do našeho
Domu kultury přijede Martina Randová jako „Heluš“ a Martin Zounar

V následujících řádcích bychom Vás rádi pozvali na několik budoucích akcí v Domě kultury, které jsme již nastínili v minulém čísle
„Šluknováčku“. V sobotu 16. 2. 2019 od 15.00
hodin to „rozjedeme“ na dětském karnevalu, kde rádi přivítáme malé princezny, víly,
čarodějnice, kouzelníky a všechny ostatní na
zábavném odpoledni plném soutěží, písniček a tancování. Pro rodiče, případně babičky
a dědečky, máme na našem baru připravenu
dobrou kávu. Hned druhý den, tedy v neděli 17. 2. 2019 od 14.00 hodin je zde pro Vás
opět připraveno oblíbené taneční odpoledne
„Šramlík“ se skupinou Peleton. Doufáme, že
účast bude také tak bohatá, jako v lednu. Ale
opravdové „lahůdky“ jsou připraveny až na
měsíc březen, kdy 8. 3. 2019 od 15.00 hodin
všem ženám k jejich svátku přijede popřát

jako „Bobo“. Vzhledem ke kapacitě
sálu si své vstupenky raději zarezervujte včas v kanceláři DK, případně
na tel. čísle 412 386 219.
Na závěr nám dovolte, abychom
Vám popřáli příjemnou zábavu na některé z našich akcí, které pro Vás jako
kolektiv Odboru kultury připravujeme.
Text: Bc. Jiří Jelínek, MBA, Foto: Renáta Parkmanová,
více foto na: https://sluknovskeakce.rajce.idnes.cz/
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9.A: Jak jsme nahrávali v rozhlase
V letošním školním roce se naše ZŠ
účastní projektu Příběhy našich
sousedů. Jedná se o vzdělávací
projekt pro žáky základních škol
či gymnázií, do kterého se zapojují
školy po celé ČR. Žáci mají za úkol
vyzpovídat pamětníka, natočit jeho
vzpomínky, digitalizovat fotografie, které jim případně poskytne, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou reportáž.
V úterý 11. prosince 2018 se žáci devátého ročníku, kteří jsou zapojeni do
tohoto projektu, vydali do Ústí nad Labem, aby zde, dle svých slov, zažili
jeden z nejvýraznějších zážitků svého života, který se již nemusí opakovat.
Navštívili totiž sídlo Českého rozhlasu Sever, kde si pod záštitou zkušeného moderátora Petra Berana
mohli vyzkoušet roli rozhlasového komentátora. Tohoto úkolu se
zhostili na výbornou, což jim potvrdil ve svém hodnocení i pan Beran.
Během dvou pracovních hodin tak
vznikla tříminutová rozhlasová
reportáž o životě paní Krejčíkové,
šluknovské pamětnice, se kterou
na projektu spolupracujeme. Tato
reportáž bude vysílána během roku
2019 na vlnách Českého rozhlasu.
Po náročném nahrávání nás pan
Beran vzal do studia, odkud se vysílá živě, ukázal nám newsroom
a pověděl nám něco málo o historii
překrásné vily z 19. století, kde ČRo
Sever sídlí.
Po nahrání reportáže jsme se vydali
na strastiplnou cestu do svého do-

mova, která se kvůli nepříznivému počasí a tragické události na trati prodloužila na téměř trojnásobný čas. I přes tyto nesnáze jsme domů nakonec
šťastně dorazili a zážitek z rozhlasu jistě převládl nad těmito nepříjemnostmi.

Poslední částí projektu bude soutěžní odprezentování výstupů, které proběhne 14. února v Krásné Lípě, kde se náš tým „utká“ s dalšími městy z výběžku zapojenými do projektu. Zúčastněným žákům tedy přeji mnoho sil
do závěrečné fáze.
Mgr. Martin Vyšohlíd, garant projektu

BESEDA

Základní škola J. Vohradského Šluknov

Ředitel školy: Mgr. Renata Sochorová (tel. 736 633 581)
Sídlo:
ul. T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov - hlavní budova a ředitelství (tel. 412 386 395)
ul. Žižkova 722, 407 77 Šluknov - první stupeň a školní družina (tel. 412 386 406)
ul. Zahradní 1080, 407 77 Šluknov - školní jídelna (tel. 604 439 641)

Putování lednové, tentokráte bretaňské...
I v měsíci lednu jsme se my, příznivci vyprávění a besed o krajích blízkých i vzdálených, sešli v budově
ZŠ Josefa Vohradského, abychom
si poslechli poutavě podané zážitky
z cestování, tentokrát po Bretani.
Naším pravidelným „putováním“
nás provázela paní Boženka Naňáková, a ti, kteří na besedu dorazili,
rozhodně nelitovali, že se i v poměrně sychravém zimním podvečeru
vydali ven.
Paní Naňáková byla jako vždy perfektně připravena, fotky byly nádherné a inspirující a vyprávění… vyprávění, to bylo prostě tak živé, jako
bychom se ten večer v Bretani skutečně ocitli. Než jsme se nadáli, hodina a půl byla pryč. Odcházeli jsme
spokojeni a se spoustou dojmů.
Ještě jednou děkujeme paní Naňákové, že byla ochotna podělit se
s námi o své zážitky a že jsme díky
ní strávili tak příjemný podvečer.
Příště se sejdeme 27. února a tématem bude Švýcarsko.
Za kolektiv organizátorů
Mgr. Alena Müllerová
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Máme před školou upravené prostranství
Mnozí z Vás si asi všimli, jak se proměnilo prostranství před hlavní budovou základní školy.
Nejprve byly vysazeny nové lípy,
které tvoří alej v ulici T. G. Masaryka. Původní byly již ve špatném
zdravotním stavu a k obměně stromů již došlo i v dalších částech této
ulice. Finance na výsadbu jsme
získali z projektu, který škola podávala v loňském roce a jehož součástí byla úprava prostranství před
školní budovou. S realizací nám
pomáhal ORŽP a město Šluknov
přispělo i finančně.
Na podzim jsme si připomněli
100. výročí vzniku samostatného
Československa. K tomuto významnému výročí zasadili členové
žákovského parlamentu před naší
školou 1. 11. 2018 významný strom
– Strom republiky, nebo chcete-li Žákovskou lípu. Akce proběhla ve spolupráci s vedoucím ORŽP při MěÚ ve Šluknově panem magistrem Martinem Chroustem.
Doufáme, že naše Žákovská lípa bude krásně růst a bude ozdobou prostranství před školou.
V lednu tohoto roku došlo na mnoha místech naší republiky k poškození
stromů pod těžkou vrstvou mokrého sněhu. Prostranství před školou také
nebylo ušetřeno. Došlo k vyvrácení vzrostlé borovice těsně u vchodu do
budovy. Jen díky tomu, že k pádu došlo v nočních hodinách, se nikomu nic

nestalo. U dalších stromů došlo k výraznému naklonění, u některých byly
zlámané větve. Proto byly z důvodu bezpečnosti vykáceny.
Věřím tomu, že ve spolupráci s ORŽP budeme prostranství před školou
dále zvelebovat a že se stane ozdobou školy.
Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy

Duháci si vybruslili osmé místo

Naše škola se zapojila do projektu
„Společně k inkluzivnímu vzdělávání“
V roce 2018 se naše škola zapojila
do projektu „Společně k inkluzivnímu vzdělávání“ realizovaného
Českou odbornou společností pro
inkluzivní vzdělávání za podpory
Nadace Albatros a Česko-německého fondu budoucnosti. Do projektu
bylo zapojeno sedm základních škol
z celé ČR a tři školy z Berlína. Spolupracující školy byly vybrány podle
daných kritérií – musely mít zkušenost s inkluzivním vzděláváním, ve
škole musel pracovat motivovaný
kolektiv pracovníků a pedagogové
měli kvalitně zvládat různorodé
metody a formy výuky. Proto nás
velmi potěšilo, že do tohoto projektu byla vybrána právě naše škola.
Cílem projektu bylo sdílení zkušeností v oblasti podpory vzdělávání
žáků se SVP se zaměřením na žáky
s náročným chováním.
Díky projektu jsme měli možnost
účastnit se mnoha odborných seminářů týkajících se inkluzivního
vzdělávání, např. vzdělávání dětí
s odlišným mateřským jazykem,
s problémovým chováním, s poruchami autistického spektra apod.
Velmi zajímavý byl workshop norského psychologa Larse H. Lystera,

který byl zaměřen na práci s dětmi,
které prošly traumatickým zážitkem. Vrcholem celého projektu
byla třídenní studijní cesta do Berlína, kde jsme navštívili dvě školy,
které mají mnohaleté zkušenosti
s inkluzivním vzděláváním. Od zahraničních kolegů jsme si odvezli
spoustu námětů, které můžeme
přenášet do každodenní praxe i na
naší škole.
Přínosné pro nás bylo i navázání spolupráce s dalšími školami,
získání zajímavých kontaktů na
odborníky v oblasti inkluzivního
vzdělávání a také vědomí, že i když
je naše práce mnohdy velmi náročná, v žádném případě v tom nejsme
sami a máme s kým sdílet naše zkušenosti, ale i naše starosti.
Tento projekt v prosinci 2018 sice
skončil, ale jelikož se ukázalo, že
naše škola patří k těm, které odvádí v oblasti inkluzivního vzdělávání
a individualizace výuky velmi kvalitní práci, počítá se námi i v dalších
budoucích projektech organizovaných výše uvedenou společností
ČOSIV.
Mgr. Gabriela Krebsová
a Mgr. Lenka Líbalová

Náš šluknovský tým složený ze sedmáků si ve 3. kole 22. ročníku soutěže
Duha vybruslil osmé místo. Umístění není tolik důležité, my pořadatelé
jsme byli rádi, že se nikomu z téměř padesáti žáků na zimním stadionu ve
Varnsdorfu nic nestalo. Mnohokrát děkujeme přípravnému týmu ze ZŠ
Varnsdorf Východní za skvělou organizaci soutěže i občerstvení.

Renáta Parkmanová
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Srdečná blahopřání
k životním jubileím
70 let
pan Rudolf Hemerka
75 let
pp. Růžena Pazderková
Lidmila Mouchová
80 let
pp. Marie Slaninová
Marie Dušková
Jiří Klíč
85 let
paní Marie Ledvinková
86 let
paní Drahomíra Wenischová
87 let
pp. Věra Divišová
Josef Adam
88 let
pan František Machulda
89 let
paní Slávinka Kupcová
92 let
paní Danuška Sopoušková

Přivítali jsme
Dáňu Havlíčka
Tomáška Tichého
Olivera Kisse

Rozloučili jsme se s
panem Václavem Chládkem
panem Vlastimilem Krůtou
panem Miloslavem Černochem
panem Milanem Garabem

Pozvánky
Příběhy našich sousedů
Slavnostní prezentace pamětnických příběhů, které objevili žáci ze
Šluknovska. Ve čtvrtek 14. 2. 2019
od 16 hodin v Kulturním domě
v Krásné Lípě.
Únorové tvoření
9. 2. od 13 hodin - Obecní klub
Horní Podluží - Rukodělná výtvarná tvorba. Pletení z pedigu, ubrousková technika, quilling. Kurzovné
50 Kč za osobu a kurz.
MINDGAME - Líbezné vyhlídky
12. 2. od 19 hodin - Městské divadlo Varnsdorf - divadelní hra
Na zlatém jezeře
14. 2. od 19 hodin - Dům kultury
Střelnice Rumburk - hraje Hraničář
Opevnění Československa 1938
15. 2. od 18 hodin - Spolkový dům
Jiřetín pod Jedlovou - přednáška
Turnaj v deskových hrách
17. 2. od 9.30 hodin - Zája Centrum
Varnsdorf - Turnaj v deskových
hrách a to nejen pro děti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, KULTURA
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BLAHOPŘÁNÍ

Vzpomínky

 Chtěl bych poděkovat pracovníkům Technických služeb Šluknov
za rychlé řešení a provedení opravy dešťové kanalizace u domu č.
p. 337, Císařský.
Děkuji.
Šulc P.
 Děkuji městu Šluknov a Technickým službám Šluknov za překrásnou vánoční výzdobu.
Ela Nová

Dne 28. února 2019 uplyne přesně
50 let od chvíle, kdy si své ANO řekli naši rodiče Monika a Miloslav
Hlávkovi. Srdečně blahopřejeme
a do dalších společných let přejeme
spoustu radosti, pohody, zdraví, trpělivosti, vzájemné úcty i opory. Za
všechnu vaši lásku i pomoc děkují
syn Radek a dcera Ilona s rodinami.

6. února 2019 byl tomu právě rok,
co nás opustil Antonín Sedlák.
Děkuji osudu, že jsem právě s tebou
prožila skoro 30 let svého života.
Čas s tebou strávený mi již nikdo
nevezme. Byl jsi skvělý, jedinečný
člověk, nikdy nezapomenu, lásko.
Všichni, kdo jste měli Toníka nezištně rádi, pro to jaký byl báječný
člověk a ne kvůli tomu, co po něm
zůstalo, připojte, prosím, tichou
vzpomínku.
S láskou navždy tvoje Martina a syn
Tomáš

Zajímavé informace z matriky
Rok 2018 máme již za sebou a my Vám přinášíme zajímavé informace
z matričního úřadu.
Mezi ty nejkrásnější okamžiky patří jistě narození dítěte. Město Šluknov
přivítalo v uplynulém roce 44 narozených občánků, oproti roku 2017 je
to o 13 občánků méně, ale i tak se jedná o pěkný počet. Slavnostní obřad
„vítání občánků“ se koná ve Šluknovském zámku, kde se sejdou rodiče,
sourozenci, prarodiče a další blízcí nových Šluknováků. Za město je přivítá
předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti, předá jim věcný dar a Základní umělecká škola Šluknov pod vedením pana Patrika Englera zahraje veselé písně. V roce 2018 se ve Šluknovském zámku konalo „vítání občánků“
24. března, kde jsme slavnostně přivítali 14 občánků: Mirečka Nevrlého,
Sebastiánka Billého, Kristiánka Mika, Vítka Svobodu, Laurinku Zitovou, Mikuláška Eliáše Žďárského, Mirečka Danka, Lilianku Sivákovou,
Amálku Cháberovou, Marušku Balážovou, Isabellku Rychtarikovou,
Elišku Černouškovou, Elišku Šedivou a Sárinku Prokůpkovou. Další slavnostní den byl 9. červen, kdy jsme ve Šluknovském zámku přivítali dalších
7 občánků: Nikoláska Steklého, Amy Kotlárovou, Sofinku Komárkovou,
Terezku Mrkvičkovou, Damiánka Nastoupila, Lilly Průša a Dominika Čecha. I 8. září byl pro některé slavnostním dnem. V tento den jsme v zámku
přivítali 11 občánků: Emilly Trávníčkovou, Jovanku Hladíkovou, Janičku
Janečkovou, Danielku Meissnerovou, Davídka Ločárka, Charlottku Hršelovou, Radečka Barace, Dominika Cinu, Lilianku Brondošovou, Karla
Krále a Mikuláška Dvořáka. Poslední vítání občánků v roce 2018 připadlo
na 1. prosince, kdy jsme ve Šluknovském zámku přivítali 4 občánky: Davídka Löwa, Elišku Dobešovou, Marečka Hrobára a Martínka Fučíka.
Mezi další krásné okamžiky se řadí uzavření manželství, celkem 31 párů se
v uplynulém roce rozhodlo pro naše město, 16 z nich bylo místních a zbylé z přespolních i dalekých měst. Svatební den si zaslouží být výjimečný!
Svatební obřad ve Šluknovském zámku takový je a právě proto se 18 párů
rozhodlo pro sňatek v krásných prostorách zámku. Zbylé se rozhodly pro,
nyní oblíbené svatební obřady venku nebo v krbové místnosti Domu kultury ve Šluknově.

Dne 18. února
2019 uplyne 6
roků od úmrtí
mého manžela
pana Ivana
Štrobla.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka.

Dne 22. února
2019 uplyne
smutný první rok
od úmrtí našeho
milovaného
manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka Jiřího Procházky.
S láskou vzpomíná manželka Jiřina, dcera Martina s rodinou a syn
Jiří s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Dne 28. února
2019 to bude 20
let, co nás navždy
opustil náš tatínek, dědeček
a pradědeček pan
Josef Svoboda.
Stále vzpomínají děti Iva, Míla,
Jana a Milan s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

Týdeník 5plus2 je k dispozici každý pátek ve Šluknovském zámku
a v Domě kultury Šluknov.
Jsou zde ale i nemilé a bolestivé věci jako jsou úmrtí. V uplynulém roce nás
opustilo 65 občanů ze Šluknova. Oproti roku 2017 jde, bohužel, téměř
o trojnásobek.
Jitka Schneiderová, šéfredaktorka, foto: Petr Zápotocký

Vážení čtenáři, vzpomínky, blahopřání i poděkování jsou uveřejňovány zdarma.
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Jak zdarma za kulturou?
V městské knihovně probíhá dlouhodobá soutěž, při které se lze něco dozvědět a ještě získat volný lístek pro jednu osobu na jednu kulturní akci dle
vlastního výběru – v domě kultury nebo ve Šluknovském zámku. Volná
vstupenka platí do konce roku 2019.
Každý měsíc je vyhlášena a zveřejněna na tabuli ve vstupní hale městské
knihovny a ve Šluknovských novinách otázka nebo úkol, odpověď je třeba
odevzdat ve vstupní hale MK do připravené krabice, nebo zaslat mailem
na adresu MK: knihovna@mesto-sluknov.cz. Na konci měsíce je vylosován
výherce volné vstupenky, jehož jméno je oznámeno v ŠN a zveřejněno i na
nástěnce v hale knihovny.
Otázka na únor:
25. února 1842 se v Ernstthalu narodil německý spisovatel převážně
dobrodružných románů a povídek (zemřel 30. března 1912 v Radebeul).
Proslul zejména svými příběhy o indiánském náčelníkovi Vinnetouovi
a zálesáku Old Shatterhandovi. Obliba jeho díla opět narostla v šedesátých
letech dvacátého století, kdy podle něj bylo natočeno sedmnáct výpravných filmů.
Narodil se jako páté dítě v chudé a početné tkalcovské rodině. Rodiče museli věnovat všechen čas obstarávání obživy a děti vychovávala babička.
Pravděpodobně vlivem podvýživy, nedostatku vitaminu A a D a špatných
hygienických podmínek po narození trpěl zrakovou poruchou a křivicí.
Teprve v pěti letech se lékařům podařilo mu zrak opět navrátit. Když začal
chodit do školy, projevil se jako velmi nadaný žák. Četl a přepisoval knihy,
učil se latinsky, anglicky i francouzsky a také hře na klavír, housle a varhany. Ve čtrnácti letech ukončil školu a nastoupil do učitelského semináře, který v roce 1861 úspěšně vystudoval a nastoupil jako pomocný učitel
v Glauchau. Přešel na školu v Altchemnitz, ale zde byl zanedlouho na falešné udání svého spolubydlícího odsouzen za údajnou krádež hodinek k šesti
týdnům vězení a dostal zákaz vykonávání učitelského povolání. Trest nastoupil v Saské Kamenici (Chemnitzu) 8. září 1862. Když byl propuštěn
z vězení, zůstal bez práce a bez prostředků. Nervově se zhroutil a v tomto
duševním stavu se dopustil několika přestupků, pro které by dnes nebyl
odsouzen, nicméně v té době byl několikrát vězněn (např. roku 1865 byl
odsouzen ke čtyřem letům nucených prací a uvězněn ve Zwickau, později
byl jako recidivista odsouzen ke čtyřem letům vězení v káznici Waldheim).

Už ve vězení ve Waldheim začal sepisovat své sny o dalekých cestách a posílal povídky do různých časopisů, nejdříve pod různými jmény. Jeho talentu si povšiml nakladatel Heinrich Gotthold Münchmeyer a nabídl mu
místo redaktora. V roce 1875 se přestěhoval do Drážďan, kde se naplno
věnuje spisovatelské práci a publikuje svoje povídky a humoresky. Mezi
nimi vychází i povídka Old Firehand, v níž je poprvé zmíněno jméno Vinnetou. Od roku 1892 začaly vycházet romány z Orientu s hlavním hrdinou
jménem Kara ben Nemsí, který je totožný s Old Shatterhandem, a jeho
známost rostla. On sám se začal prohlašovat za hrdinu svých příběhů Old
Shatterhanda. Na první skutečně doloženou cestu se vydal až v roce 1899
do Orientu, kdy navštívil dějiště svých románů a dostal se až na Sumatru.
Tato cesta trvala patnáct měsíců a pro něj znamenala těžkou konfrontaci se
skutečností, která byla zcela odlišná od jeho literárních představ. Zemřel
30. března 1912 v důsledku vysílení, prodělaného zápalu plic a pomalé
otravy těžkými kovy z olověných vodovodních trubek.
Zajímavost: V letech 1897–98 pobýval v Brné nad Labem, dnešní součásti
Ústí nad Labem, kde napsal román Vánoce. V místní restauraci Srdíčko
(tehdy hotel Herzig) má pamětní síň.
Znáte jméno tohoto oblíbeného německého autora?
Správná odpověď na otázku z ledna 2019: Ferda Mravenec
Z došlých správných odpovědí byla vylosována ta od p. Františka Hanuše
ze Šluknova. Ten si může vyzvednout volnou vstupenku v domě kultury u
pí Parkmanové, nebo v městské knihovně u pí Štindlové.
(šti)

Klasická hudba zaujala i žáky základní školy
Pozornost a pak dlouhý potlesk mě moc potěšil na prvním letošním koncertě. Zúčastnili se ho žáci sedmých, osmých a devátých tříd Základní školy J. Vohradského ve Šluknově. Kromě jednoho projevili zájem o koncert
klasické hudby 9. ledna 2019 všichni žáci a žákyně těchto ročníků. Bylo
jich 112 – plný zámecký koncertní sál.
Děti byly na koncert dobře připravené, některé i společensky oblečené. A to
k návštěvě kulturní akce patří.
Jistě převážná většina dětí neměla možnost vidět smyčcové kvarteto živě
při práci. Skvělé Bennewitzovo kvarteto si pro ně připravilo moc pěkný
program. Informacemi o autorech, skladbách i obdobích, kdy která hudba
vznikla, děti seznámil houslista Štěpán Ježek a pak se svými kolegy - virtuozy Jakubem Fišerem, Jiřím Pinkasem a Štěpánem Doležalem předvedli
vždy jednu větu z uvedeného díla.
Krásná živá hudba, myslím, děti velmi zaujala. Při odchodu z koncertu mi
někteří lidé říkali, jak se jim koncert líbil.
Žáci měli možnost vidět a slyšet jedno z nejlepších, ba nejlepší smyčcové
kvarteto v České republice.
V sobotu 19. ledna 2019 bylo Bennewitzovo
kvarteto vyznamenáno jako nejlepší komorní
těleso v celostátní soutěži cenou Classic Prague
Awards 2018. Přímý přenos vyhlášení cen za
klasickou hudbu uvedla televizní stanice ART.
Kromě českých soutěží se kvarteto s velkými
úspěchy zúčastňuje i zahraničních soutěží a vystoupení na světových pódiích – a pak – přijedou tito skvělí a skromní umělci do Šluknova.
Važme si toho!
Při večerním koncertu nám „Bennewitzové“ za-

hráli nejkrásnější a také
ale nejtěžší kvartet Ludwiga van Beethovena F dur
op. 59 č. 1 „Razumovský“
a kvartet Antonína Dvořáka
E s dur op. 51 „Slovanský“.
Škoda, že nám počasí nepřálo a velká sněhová nadílka odradila mnoho našich stálých návštěvníků
od tak vzácného koncertu.
Ale koncertní sezóna
nekončí a tak se můžete
těšit na neméně kvalitní
umělce: 6. února 2019
Julii Svěcenou – housle a
Václava Máchu – klavír, 13. března 2019 Pavla Zemena – mladého úspěšného klavíristu,
17. dubna 2019 světově známého Lubomíra
Brabce – kytara.
V souvislosti s pořádáním koncertů KPVH
musím poděkovat za velmi dobrou spolupráci
a vstřícnost vedení a pracovníkům Odboru kultury města Šluknova a ředitelům a pedagogům
obou škol – základní a střední lesnické, pro jejichž žáky a studenty koncerty připravujeme.
Za výbor KPVH Božena Bortníková
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Navštívili jsme pohádkový zámek Moritzburg a výstavu o Popelce
Třináct členů spolku Němců a přátel německé kultury se pod vedením vedoucí paní Helgy Hoškové vydalo v úterý 15. ledna na zámek Moritzburg
shlédnout pohádkovou výstavu „Tři oříšky pro Popelku“. Před více než 45ti
lety byla natočena pohádka, které ani čas neubral na sledovanosti a Vánoce
bez Popelky si nikdo z nás neumí představit. Nejznámější scéna pohádky se
točila právě na zámku Moritzburg.

Od první chvíle, kdy jsme vstoupili do zámku, jsme měli pocit, že jsme součástí pohádkového děje. Přivítal nás princ na koni, čekající v lese na kominíka či myslivce. V další místnosti, zařízené dobovým nábytkem, jsme
si prohlíželi původní kostýmy, poté
jsme se ocitli v komnatě, kde jsme
se na chvíli stali Popelkou či princem, ve filmových kostýmech nám
to slušelo! Vše bylo řádně zdokumentováno!
Na zámku je jedna z nejvýznamnějších sbírek loveckých trofejí na
světě, v Kamenném sále se kromě
legendárního
šestašedesateráka
nachází mezi řadou trofejí také paroží obřího jelena a řada loveckých
trofejí z doby Augusta Silného. Pro
saskou panovnickou dynastii byl
zámek v 16.století oblíbeným mís-

tem výstředních lovů.
V dalších místnostech jsme přihlíželi tanci Popelky a prince, z trůnu nás
pozoroval král s královnou, nechyběl šašek a vychovatel, kterého ztvárnil
nezapomenutelný pan Libíček. Všechny postavy v životní velikosti byly věrnou
kopií originálů. Nechyběly ani fotografie
hlavních postav a to jak v původních kostýmech, tak po kliknutí na fota i v civilu.
Chvilku jsme postáli u projekce, kde hovořil Pavel Trávníček s představitelem krále
německým hercem Rolfem Hoppe o zážitcích z natáčení. Nahlédli jsme do kuchyně,
setkali jsme se s Juráškem, sovičkou Rozárkou, Tajtrlíkem i holoubkové tam byli
a zobali zrní. Nakonec jsme si vytočili na
kole štěstí tři oříšky, které jsme vhodili do
studny přání a budeme doufat, že se naše
tajné sny splní. Jedno přání se již stalo skutečností - strávili jsme krásný den v pohádkovém světě a plni nových zážitků jsme se
s příslibem „Tak příště, přátelé!“ rozešli do
svých domovů!
Text: Věra Šnajdrová, foto: Helga Hošková

Také jsme si prohlédli
nové prostory úřadu
Ve čtvrtek 24. ledna 2019 jsme měli možnost prohlédnout si společně naši
novou radnici. Tajemnice pí Ing. Bc Ivana Lukešová nás seznámila s průběhem celé rekonstrukce, která začala už v roce 2011 sháněním potřebných žádostí a skončila v roce 2018.
Prohlédli jsme si všechny prostory, které jsou moc pěkné. Nejkrásnější je
však půdní vestavba s novými střešními okny, kde nyní sídlí stavební úřad.
Bylo nám dovoleno nahlédnout i do prostor městské policie, které jsou
moderně vybavené a velitel pan Vyskočil nám na monitoru ukázal, jak se
sleduje dění ve městě. Tato budova má původní klenuté stropy a někteří
z nás si ještě pamatují, když zde po válce byla pekárna.
Na závěr nás ve své kanceláři přivítala paní starostka Mgr. Eva Džumanová. Jsme moc rádi, že při posledních volbách získala prvenství a že dál bude
reprezentovat naše město. Ke krásnému náměstí teď přibyla i reprezentativní radnice. Moc děkujeme.
Za Spolek Němců a přátel německé kultury Helga Hošková
NABÍDKA INFORMACÍ Z KULTURY NA ŠLUKNOVSKU
Zajímají Vás termíny akcí v regionu Šluknovska?
Potřebujete kontakty na zdejší pořadatele, kulturní zařízení, hudební a taneční skupiny?
kontakt@kulturouseveru.cz, č. tel.: 723 460 887, www.KULTUROUSEVERU.cz
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Tři králové jedou k nám!
Stalo se tradicí, že na Tři krále zahajují šluknovští turisté sezónu výstupem na Tanečnici. Nejinak tomu
bylo i letos.
Podle pradávné pověsti chodila na
vrch tančit, a tím svádět myslivce,
krásná dívka – tanečnice. Dívka již
dávno myslivce tancem nesvádí, ale
Tanečnice - rozhledna tu stojí v plné
kráse již 114 let a stále vábí pocestné zblízka i zdaleka a k nim patříme
i my, turisté ze Šluknova.
Již v 19. století roku 1885 zde byla
zásluhou turistů postavena na vrchu ve výšce 598 m. n. m. dřevěná
rozhledna, která se brzy stala oblíbeným výletním cílem milovníků
přírody jak z české, tak z německé
strany hranice. Později zde byl nalezen i pramen pitné vody a vyhlou-

bena 25 m hluboká studna. Bohužel
v roce 1903 byla rozhledna zničena
větrnou bouří. Již za dva roky, díky
finanční podpoře hraběte Reifferscheidta, stála na vrchu nová 26 m
vysoká zděná osmiboká rozhledna.
Za pěkného počasí a po zdolání 138
schodů se mohou turisté kochat
pohledem na Lužické hory i Českosaské Švýcarsko. U rozhledny
bývala restaurace zvaná Chaloupka
strýčka Toma, pro zvyšující se zájem
turistů byla v roce 1979 nahrazena
restaurací ve stylu koliby. Snahou
majitelů je nabídnout hostům vše
k jejich spokojenosti a daří se jim to!
V soboru 5. ledna jsme se sešli v restauraci v Tomášově a po krátkém
odpočinku jsme se pod vedením vedoucí Heleny Landové vydali lesní

cestou na 5 km vzdálenou rozhlednu. Rčení praví: Cesta bez překážek nevede nikam. A to platilo i pro
tento den. Při počasí, kdy by ani psa
nevyhnal, jsme statečně šlapali po
rozbahněné cestě do vrchu. Nápoje
z domácí výroby spolu s nalezenými

poklady nám stoupání zpříjemnily
a tak jsme za slabé dvě hodinky byli
u cíle. Komu zbyly síly, vystoupal na
rozhlednu, ostatní zamířili do hostince, kde jsme se opět všichni sešli,
abychom se ohřáli, osušili, najedli
a napili a dohodli další akce. Radnímu města Benešova nad Ploučnicí Petru Kořanovi, který se k nám
v Tomášově se svými lidmi přidal,
se naše akce líbila a pozval nás na
Den turistiky 14. září 2019 k nim
a my jsme pozvání přijali. Zlatým
hřebem dne byl příchod tří mudrců
Kašpara, Melichara a Baltazara. Za
zpěvu „My tři králové jdeme k vám“
rozdávali drobnosti, ze kterých
jsme měli radost. Poté již nastal čas
k návratu.
Zpáteční cesta do Tomášova rychle
uběhla, rozloučili jsme se s příslibem setkání v únoru a rozjeli se do
svých domovů.
Pěkný den skončil a již se těšíme, na
shledanou příště!
Text: Věra Šnajdrová,
foto: Helena Landová

Tříkrálové koledování bylo velice úspěšné, děkujeme
Přípravy na koledování Tří králů začaly již v průběhu prosince. Děti z nízkoprahového centra Ambrela si vyráběly korunky a osvojovaly si text koledy Tří králů.
Je 8:00 hodin 6. ledna 2019 a před kostelem sv. Václava se scházejí naši
malí koledníci. Jen malou chviličku trvala proměna dětí v roztomilé malé
krále, kteří se účastnili bohoslužby. Na konci dostali požehnání na cestu
a byli vysláni požehnat domy ve Šluknově. Ještě malá zastávka na faře, kde
se trochu zahřáli a posilnili na cestu. Pět skupinek vyrazilo na svou cestu
po Šluknově.
Zazvoníme u prvních dveří, následuje chvíle napětí, zda se otevřou. Vítá
nás starší žena s úsměvem na tváři, děti spustí svou koledu a předají malý
dárek – kalendář a cukřík. Na oplátku jsme dostali příspěvek do kasičky
a něco sladkého na cestu. Ještě napsat požehnání na dveře. Loučíme se
a přejeme vše dobré do nového roku. Jdeme dál. Někde jsou dveře zavřené,
ale děti to neodradí a běží zazvonit na další dům.
Blíží se poledne, tak se scházíme v Ambrele na teplý oběd a čaj. Když se
děti zahřejí a posilní, vyrážíme ještě jednou do ulic. Tentokrát nás je o dvě
skupinky víc. Dorazilo ještě pět chlapců.
Začíná být zima, i když nám dnes počasí přálo. Malí koledníci jsou unavení
a prokřehlí, tak se vracíme zpět do Ambrely. Svléknout kostým, odevzdat
kasičku a hurá domů.
Děkujeme všem, kteří nám přispěli do pokladničky. Letos se nám podařilo
vykoledovat 17 902 Kč, které jsme odeslali na konto Charity ČR. Část pe-

něz se nám vrátí zpět a tato částka bude použita na činnost Předškolního
vzdělávání Ambrelka.
Irena Gotthardová, Oblastní charita Šluknov, foto: Josef Halada
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Město Šluknov

zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov
v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění

vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci vedoucího úředníka - vedoucí Odboru ekonomického
Městského úřadu Šluknov
předpokládaný nástup od 1. 4. 2019 nebo po dohodě
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu
dosažení věku 18 let
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
Požadavky:
kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání – magisterský nebo bakalářský studijní program
splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění
komunikativnost, organizační a manažerské schopnosti
praxe v oboru
znalost práce na PC
vzdělání v oboru veřejná ekonomika, podniková ekonomika, ekonomika
a management, veřejná správa, nebo hospodářská politika a správa, zkouška zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích úředníků, praxe ve vedoucí pozici, místní znalost, znalost cizích jazyků a řidičské oprávnění skupiny „B“ – výhodou
Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče
Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se
správních či ekonomických činností
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (popř. kopie dokladu o získání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti či vzdělávání vedoucích úředníků)
lustrační osvědčení Ministerstva vnitra ČR (příp. úředně ověřená fotokopie podané žádosti na MV ČR) a čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění (tato podmínka se nevztahuje na uchazeče,
narozené po 01.12.1971)
Platová třída odpovídající druhu práce:
11. platová třída podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se stanoví katalog
prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě – v platném znění
zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe
Způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Vedoucí úředník – Odbor
ekonomický“ nejpozději do 25. 2. 2019 osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně
poštou na adresu:
Městský úřad Šluknov
k rukám tajemnice
nám. Míru 1
407 77 Šluknov
Město Šluknov si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
Ve Šluknově 31. 1. 2019
Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r., tajemnice MěÚ Šluknov
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Sportovní klub Viktorie: Náš konec
Když píši konec, mám na mysli konec roku 2018, kdy si členové klubu
užili kromě náročných tréninků také spousty zábavy a legrace. A to hned
na třech prima akcích. První akcí, pořádanou hned první listopadovou sobotu, byla Filmová noc. Přespávačka v tělocvičně – hry, sport, promítání
filmů, dokud jsme všichni postupně neusnuli únavou.
Tradiční akcí byl Vánoční inspirační víkend, který se nesl v duchu nejkrásnějších svátků v roce. Celý víkend jsme sportovali, soutěžili, vyráběli vánoční věnce, voňavé svíčky, zdobili perníčky, a protože nám vyšlo počasí,
vyšlápli jsme si i na Křížovou horu.
Úplně poslední společné rozloučení s minulým rokem bylo řádění v rumburském bazénu, protože jsme nejen zdatní sportovci na suchu, ale také
ve vodě. Všechny děti, ale i trenérky dostaly dárečky pod stromeček a po
Vánocích už nás čekají hlavně tréninky a pilné přípravy na závody, které
budou určitě zase úspěšné jako v předchozích sezonách.

Stěhování, úklid, autodoprava

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant všech
barev a slepičky Green Shell-typu Arakana.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 169 - 209 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:

9. března 2019
Šluknov – náměstí u lékárny - 14.45 hodin
………………………………………………………………
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.

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

Text: Libuše Havlová, DiS., foto: Mgr. Kateřina Mrázková

STRANA 20

PLACENÁ INZERCE

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

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY

Zednické práce

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím veškeré motocykly JAWA ČZ / Stadion/ Simson / MZ nebo Škoda 125/130,Favorit + náhradní díly… Rychlé a solidní jednání. Číslo telefonu:
606 126 144
Název: Šluknovské noviny - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně. Vydává pro město Šluknov: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov,
IČ 00261688 v nákladu 1100 ks, e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci. Šéfredaktor a inzerce: Jitka Schneiderová, grafika: Renáta Parkmanová. Redakční rada: David Hlinka, Ing. Milan Kořínek, Mgr. Alena Müllerová, Emília Procházková. Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MK ČR pod r. č. E 12233.
Tisk: SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk. Názory redakce se nemusejí shodovat s názory dopisovatelů a vydavatel nezodpovídá za obsah placené inzerce. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.

