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PREZIDENT VÁCLAV KLAUS S MANŽELKOU LIVIÍ VE VARNSDORFU

Prezident Václav Klaus se při příjezdu vítá s manželkou
starosty Irenou Poláčkovou.
Foto MV
Varnsdorfští občané zaplnili 16. října po čtrnácté
hodině náměstí, aby tak přivítali vzácnou návštěvu prezidentského páru v našem
městě. Starosta města Josef

zaznělo: „Je pro mne mimořádnou ctí, že Vás mohu
přivítat ve Varnsdorfu. Není
časté, že nejvyšší představitel státu přijíždí do našeho
pohraničního města, aby na
Příznivci získali vlastnoruční podpis prezidenta. Foto MV

Na pódiu prezident pozdravil občany.
Poláček se svojí manželkou
Irenou přivítal prezidentský
pár přímo u zaparkované
autokolony a doprovodil oba
včetně hejtmana Ústeckého
kraje s manželkou Andreou na pódium. V úvodním
uvítacím proslovu starosty

Foto MV

vlastní oči viděl, jak žijeme,
aby osobně na místě zjistil,
co nás skutečně trápí a z čeho máme opravdu radost.
Vy, pane prezidente, jste
vzácnou výjimkou – jako
jediný z předních českých
představitelů jste u nás ofici-

INZERCE

álně již potřetí – občané ještě
mají v paměti Vaši návštěvu
v roce 1994 tehdy ve funkci
premiéra. Možnost pohovořit si o všem s Vámi osobně
nás těší víc, než ve svém
krátkém přivítání mohu vyjádřit.“ Poté starosta předal
slovo prezidentovi Václavu
Klausovi, který řekl: „Jsem
moc rád, že i Varnsdorf byl
zařazen do programu návštěvy Šluknovského výběžku a
že jsme do vašeho krásného
kraje mohli zavítat. My se
s manželkou snažíme cestovat po celé České republice.
Jakkoliv se zdá, že je malá,
má 6 300 obcí a jsme opravdu vděčni za tyto možnosti
setkání s vámi občany.“
Livia Klausová pozdravila
občany se slovy: „Dobrý den
vy všichni ve Varnsdorfu.
Jsem ráda, že mohu doprovázet svého muže na těchto
cestách doma, protože nejdůležitější je pro mě setkání
právě s vámi, nejdůležitější
je možnost stisknout vám
ruku. Jste to právě vy, kteří
dodáváte mně a mému muži
tolik optimismu a já vám děkuji za to krásné přivítání.“
Varnsdorfští občané na oplátku přivítali prezidentský pár
obrovským potleskem a poté
zahltili pana prezidenta

množstvím otázek. Z řad
občanů byly dotazy, co mají
občané dělat pro to, aby zůstal prezidentem, nebo dotazy na reformu zdravotnictví.
Pan prezident se naopak
tázal starosty města, čím
vyniká Varnsdorf, když
třeba při předchozí návštěvě v Rumburku zazněla
chlouba na Rumburskou
vzpouru. Starosta Josef
Poláček pohotově odpověděl: „V Rumburku sice mají
Rumburskou vzpouru, ale
nejnovější událostí kulturní
historie našeho města je
objev, podle něhož je autorem Dalimilovy kroniky
johanitský kněz Jindřich
z Varnsdorfu.“ Prezident
se usmál a ocenil správné
špičkování mezi jednotlivými městy. Při následné
autogramiádě pana prezidenta doslova obklopili jeho
příznivci a využili možnosti
osobního setkání.

Paní Klausová rozdávala autogramy s úsměvem. Foto MV

Prezidentský pár byl obdarován potleskem.

Foto MV

Pokračování na str. 3
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Z deníku Městské policie
Hluční sousedé ze SRN
Na základě oznámení občanů města byla vyslána hlídka
MP do Žitavské, kde se v nočních hodinách pohybovala
hlučná skupinka alkoholem opojených občanů ze sousedního
Německa. Hlídkou MP byli návštěvníci zklidněni a následně
byli monitorováni až ke státní hranici.
Krádeže v marketech se množí
Stále častěji jsou hlídky MP přivolávány ke krádežím
v marketech našeho města. Zarážející všaj je, že se těchto
drobných krádeží dopouštějí stále mladší pachatelé. Tito
jsou hlídkou MP předáváni rodičům nebo zákonným zástupcům. Pokud se jedná o opakovanou činnost je poznatek
předán pracovnicím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
k dalšímu řešení.
Čest pro městskou policii
Velkou ctí pro strážníky Městské policie Varnsdorf bylo
zajištění bezpečné návštěvy hlavy státu, prezidenta Václava
Klause s manželkou, v našem městě. Ve spolupráci s ostrahou prezidenta zajišťovala městská policie hladký průjezd
kolony vládních vozidel, průběh následné autogramiády na
náměstí, setkání představitelů města a okolních obcí v obřadní síni městského úřadu.
Martin Špička, velitel MP
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VARNSDORF A CESTOVNÍ RUCH
Jak jistě víte ze stránek
Hlasu severu nebo z jednání zastupitelstva, město
Varnsdorf má svoji Komisi
pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci. Na
svých zasedáních připravujeme koncepci rozvoje CR ve
Varnsdorfu. Často si klademe
otázku - splňuje Varnsdorf
kritéria pro rozvoj cestovního
ruchu? Je město dostatečně
přitažlivé, má přírodní, kulturně-historický potenciál?
Má naše město přístupné
služby - vybudovanou infrastrukturu? Je dostatečná
suprastruktura a infrastruk-

tura cestovního ruchu - je zde
dostatek ubytování, stravování, sportovně-rekreačních,
kulturně-společenských zařízení? Máme připravené
turistické nabídky, balíčky
služeb? Je ve Varnsdorfu
možnost dalších aktivit?
Naší snahou je zmapovat
všechny možnosti tohoto
města a jeho okolí, zpracovat
návrh pro zastupitele – jak
do našeho města přilákat co
nejvíce turistů.
Jedním z připravovaných
návrhů je zpracování katalogu ubytování ve městě a okolí. Katalog by měl obsahovat

Městská policie v novém

možnosti ubytování v hotelu,
penzionu, ale také v soukromí. Bude určen k distribuci
na veletrzích cestovního
ruchu. Pokud máte zájem o
zařazení vašeho ubytovacího
zařízení v tomto propagačním materiálu, informujte
nás o tom prostřednictvím
Odboru školství, kultury a
tělovýchovi městského úřadu. Dalším návrhem je zpracování „turistických balíčků“.
Ráda bych touto cestou požádala o spolupráci širokou
varnsdorfskou veřejnost. Napište nám, kam byste vzali
svého známého na výlet ve
Varnsdorfu a okolí. Víc hlav
víc ví a věřím, že i vaším
přičiněním vznikne kvalitní
nabídka pro návštěvníka
našeho města.
Vaše příspěvky, prosím,
adresujte na výše zmíněný
odbor – pí Trebatické.
Za každý podnětný příspěvek předem děkujeme.
Ing. Eva Hamplová
předsedkyně komise

Skauti na
podzim

NEZAMĚSTNANOST KLESLA
Plánovaná oprava podlahy ve služebně Městské policie.
V červnu letošního roku byla započata plánovaná oprava havarijního stavu podlahy ve služebně Městské policie
Varnsdorf. Podloží podlahy bylo velice vlhké, a proto bylo
přikročeno k celkové opravě. Stavba byla dokončena v měsíci
srpnu po dvou měsících. Práce byly prováděny za plného
provozu MP bez jakéhokoliv omezení, za což patří poděkování firmě pana Štiky, jeho pracovníkům a v nemalé řadě
i strážníkům, kteří pracovali v těchto ztížených pracovních
podmínkách. Služebna byla současně vymalována a společnými silami si strážníci vymalovali i vstupní tři chodby, aby
se zlepšilo i zázemí městské policie.
Text a foto Martin Špička, velitel MP

V září bylo na úřadech práce v okrese Děčín evidováno o
111 osob méně než v srpnu. Celkem je na Děčínsku 8710
lidí bez práce, z toho 4656 žen, a míra nezaměstnanosti činí
11,03 %. Z hlediska oblastí obcí s rozšířenou působností je
nejvyšší míra nezaměstnanosti na Varnsdorfsku (12,59 %)
a nejnižší na Děčínsku (11,12 %).
Na seznamu obcí s nejvyšší nezaměstnaností obsadila
první místo Chřibská, za níž se drží Jiříkov, Krásná Lípa
a Mikulášovice. Dolní Poustevna tabulku uzavírá se svou
nejnižší nezaměstnaností, která dosahuje pouhých 9,6
procenta.
Na konci září bylo na Děčínsku nahlášeno 543 volných
míst a na jedno volné místo tak připadá 16 uchazečů.

Nezaměstnanost na Šluknovsku k 30. 9. 2007

září 2007
srpen 2007
Počet evidovaných osob / nezaměstnanost / rozdíl
1. Rumburk
631 / 10,73%
633 / 10,77%
-2
2. Varnsdorf
1033 / 12,16%
1057 / 12,44%
-34
gdo

Za kolik jsme natankovali ve Varnsdorfu?
Ceny pohonných hmot uvádíme k datu 17. října 2007

Čerpací stanice

Nafta

Natural 95

Noprosu
FB Automobil
Benzina
Čepro
Eur Oil
Koloc Oil
Comex
G7

29,10 Kč
29,60 Kč
28,90 Kč
28,90 Kč
28,80 Kč
29,50 Kč
29,50 Kč
28,90 Kč

28,90 Kč
29,60 Kč
29,70 Kč
28,80 Kč
28,80 Kč
29,70 Kč
29,70 Kč
28,90 Kč

Příroda se sice chystá ke
spánku, ale to neplatí pro
naše skauty.
Mimo své normální
činnosti, jako jsou schůzky a výpravy, uspořádali
skauti ze střediska Lužan
Varnsdorf pro veřejnost
již tradiční Cyklohrátky,
které probíhají na svátek
sv. Václava. Ačkoliv bylo
velmi chladno a deštivo,
zvládla hrstka závodníků
jak náročnou trať, tak i dané
úkoly z dopravních předpisů,
krizových situací a přírody.
Další akce proběhla 1. října,
kdy byla vernisáží slavnostně otevřena výstava Skautským okem, která bude
v prostorách knihovny do
půlky listopadu. Na připravených panelech se dozvíte
něco o historii skautingu ve
Varnsdorfu a samozřejmě
také o současných aktivitách našeho střediska Lužan
Varnsdorf. Určitě zajímavé
jsou ukázky z táborového
dění, z letošní oslavy 100
let skautingu v Praze i z návštěvy Jamboree v Londýně.
Na vernisáži bylo připraveno
občerstvení a účastníci byli
seznámeni s dalšími plánovanými akcemi.
Zároveň byla vyhlášena
literární a výtvarná soutěž
Město očima dětí, která
bude ukončena 11. listopadu v knihovně slavnostní
přehlídkou nejlepších prací.
Na obou akcích jsme
uskutečnili sbírku Postavme školu v Africe, kterou
skauti pořádají již po čtvrté
s nadací Člověk v tísni.
Varnsdorfští skauti
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PREZIDENT VÁCLAV KLAUS S MANŽELKOU LIVIÍ VE VARNSDORFU
Dokončení ze str. 1

Paní Livia Klausová
zatím vešla do davu mezi
občany a rozdávala nejen
úsměvy, pevné stisknutí
ruky, ale i fotografie s věnováním.
Občané byli nadšeni a
doprovodili prezidentský
pár až k městskému úřadu, kde proběhla diskuze
se starosty okolních měst a
obcí. Tématem debaty byla
problematika příhraniční
oblasti a hovořilo se i na
téma přívodu elektrické
zidentského páru byl načasovaný prakticky minutu po
minutě, a tak celé setkání
působilo velmi příjemným
a pohodovým dojmem. Občané obdivovali vstřícnost
prezidentského páru a na
všech stranách byla výborná
atmosféra. Velké poděkování patří občanům města,
kteří přišli, aby tuto krásnou
atmosféru společně s organizátory celé akce připravili.
Současně se omlouváme
za nedostatečné ozvučení
náměstí.
Text a foto rm
energie o napětí 110 kV
do okruhu jednotné energetické síně a o možnosti
obnovitelných zdrojů.
Krásným zakončením
celé návštěvy prezidentského páru v našem městě
bylo rozloučení varnsdorfských občanů, kteří trpělivě
vyčkávali před vchodem do
obřadní síně, aby ještě naposledy spatřili tuto vzácnou
návštěvu a zamávali manželům Klausovým při cestě do
dalšího města výběžku.
Průběh celé návštěvy pre-

Opsáno z úřední desky
Rada města rozhodla:
• Pronajmout p.p.č. 3230 o výměře 724 m2, p.p.č. 3231
o výměře 414 m2 a p.p.č. 3232 o výměře 435 m2 v k.ú.
Varnsdorf Severní stavební - CZ spol. s.r.o., Šluknov za
cenu 3,- Kč/m2 na dobu určitou do doby kolaudace objektu
na p.p.č. 3229, p.p.č. 3242, části p.p.č. 3240/1 a části
p.p.č. 3241/1, nejdéle však do 3 let za účelem vybudování
parkoviště a manipulačních ploch pro multifunkční dům
s bytovými jednotkami.
• Pronajmout H-Media, s.r.o., Praha plochy
pro umístění 2 reklamních nosičů v budově MěÚ
č.p. 1838, ul. T. G. Masaryka za cenu 1.500,-Kč/reklamní
poutač/rok .
• Uzavřít s firmou H-projekt, s.r.o., dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 0277 na zpracování projektové dokumentace na akci „Modernizace a dostavba plaveckého
bazénu ve Varnsdorfu“.
• Uzavřít s TSmV, s.r.o., smlouvy o dílo s účinností
od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců na: zajištění zimní údržby komunikací,
chodníků a veřejných prostranství, zajištění letní údržby,
komunikací, chodníků a veřejných prostranství, zajištění
čistoty města, správa a údržba městského veřejného
osvětlení, správa a údržba WC na náměstí.
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V KNIHOVNĚ TO ŽIJE
O tom, že kniha je stále nezastupitelným zdrojem informací, ponaučení i zábavy snad nepochybuje nikdo.
O tom, že i v našem městě představuje kniha pro mnoho
dospělých i mládeže nepostradatelnou součást života, svědčí
počet registrovaných čtenářů, kterých je v současné době
kolem dvou tisíc i počet výpůjček, který činí v průměru za
rok 43 knih na jednoho čtenáře.
Zájem čtenářů i uživatelů ostatních služeb knihovny není
nahodilý. Ti, kdož knihovnu navštěvují, mohou potvrdit, že
se její pracovníci o čtenáře neformálně zajímají a snaží se jim
poskytnout co nejlepší služby. Individuální přístup ke čtenářům je samozřejmostí a odráží se v jejich spokojenosti. Také
to svědčí o tom, že si v knihovně svých čtenářů a návštěvníků
různých akcí opravdu váží. Za spokojeností čtenářů je třeba
vidět i celkovou dobrou práci zaměstnanců knihovny, založenou na odborných znalostech, profesionalitě i dovednosti
jednat s lidmi. K důležitým předpokladům kvality každé
knihovny patří skladba jejího knižního fondu. To je také
důvod, proč se knihovna trvale stará o jeho obohacování a
snaží se získat novinky ze všech oborů, včetně kvalitních
knih pro děti. K tomu slouží například pravidelná spolupráce s nakladatelstvím Albatros, spolupráce s knihkupci
i nákup knih přes internet. Podařilo se také vytvořit fond
regionální literatury a tisku, fond lužickosrbské a německé
literatury. V současné době je zde evidováno asi devadesát
tisíc knižních titulů.
Ke službám knihovny patří půjčování beletrie, odborné
a populárně vědecké literatury, zamluvení požadovaných
knih, půjčování časopisů. K dispozici jsou zde sbírky zákonů,
finanční zpravodaj, výukové a informační programy na CD.
Je také možné využívat čítárny novin a časopisů. Ve všech
odděleních (pro dospělé, pro děti a hudebním) je k dispozici
internet zdarma, včetně případného individuálního proškolení práce na internetu - také zdarma. V nabídce služeb jsou
i další produkty.
Městská knihovna pořádá řadu nejrůznějších akcí pro
děti i dospělé. V akci „Prvňáček“ (září a říjen) mohou
rodiče přihlásit nové prvňáčky zdarma a k tomu dostanou
děti ještě pohádkovou knížku. Zajímavé akce pod názvem
Knihovnická bašta se uskutečnily v rámci „Týdne knihoven“ v prvním říjnovém týdnu. Součástí byla i amnestie na
poplatky a přihlášení čtenářů zdarma. Oblíbenými se staly
besedy pro dospělé a Pohádkové neděle pořádané s doktorkou Anzari. V sobotu 3. listopadu se uskuteční na Střelnici
Knižní minitrh, ve stejném měsíci bude vyhlášen 8. ročník
soutěže pro dospělé Literární Varnsdorf. Ve výčtu akcí by
bylo možné pokračovat.
Nové možnosti pro činnost knihovny se otevřou po dokončení rekonstrukce bývalé průmyslové školy v Otáhalově
ulici . Plány, záměry a představy o budoucí práci, kdy bude
vše „pod jednou střechou“, se rodí již nyní. A to je dobrou
vyhlídkou pro čtenářskou obec našeho města.
Dr. Miloslav Hoch

DRAČÍ SVĚT OVLÁDLA KRÁLOVNA
U vysílače nad Elitkami
se 14. října vzneslo k nebi
třicet draků. Propukl tak
boj o titul Dračího krále.
Díky krásnému slunečnému bezvětří se chvíli zdálo,
že boj bude velmi krátký a
bude především záležet na
rychlosti rodičů, s jakou se
jim podaří seběhnout kopec
dolů a draka tak alespoň
trochu prohnat vzduchem.
Naštěstí se nakonec trochu
rozfoukalo a k nebi se několik draků vzneslo. Závodilo
se klasicky ve dvou disciplínách: o nejkrásnějšího
draka a o nejlépe létajícího
draka. Netradičně se ohodnotil i nejhrůznější drak,
kterého vytvořila Valérie
Šmídová. Titul Dračího
krále získal ten drak,

vidíte na fotografii Martina
Havlíčka.
Letci:
1. místo - Marek Slánský
2. místo - Laura Vápeníková
3. místo - Štěpánka Křížová
Krasavci:
1. místo - Filip Šmíd
2. místo - Karolína Horňáková
3. místo - Šárka Horňáková

který byl ručně sestavený,
byl nejkrásnější a zároveň
nejlépe létal. Nutno říci,
že tentokrát neovládl dračí svět král, ale královna.
A jak tedy klání dopadlo?
Dračí královnou se stala
Maruška Dítětová, kterou

Varnsdorfští skauti a
divadelní skřítci Ťoupa a
Kikulín by touto cestou rádi
poděkovali všem rodičům
a dětem za účast na drakiádě. Pevně věříme, že se
příští rok opět shledáme na
kopci u vysílače.
Romana Cupalová - Elár,
Středisko Lužan Varnsdorf
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Jak to bylo s rekonstrukcí?
Vážená redakce, v šestnáctém čísle HS ze srpna
2007 mě zaujal článek na
straně 3 s názvem „Konečně
mizí další ruiny“. Autor JS v
něm uvádí, že v případě vyhořelého domu č.p. 1328 ani
státní dotace nepomohla
novému nabyvateli k jeho
rekonstrukci. Zajímá mě,
kam se poděla ona státní
dotace a kdo byl oním novým nabyvatelem, protože

kromě chátrání se s uvedeným objektem od vyhoření
nic jiného nedělo.
Ing. Jan Janošek

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Objekt se nedal zachránit
Na rekonstrukci objektu požádal nový majitel o státní
půjčku z Fondu rozvoje bydlení (matně si vzpomínám na
nějakých 300 tis.), kterou tehdy pro státní fond administrovalo město. Proinvestování těchto prostředků bylo vázáno na
zástavní právo bance a pan Brtinský je prokazoval nákupem
stavebního dřeva na krovy a zastřešení, což ale u něj jako u
majitele firmy zpracující dřevo nebyl velký problém. Město
od roku 2002 na něj vyvíjelo nátlak, aby objekt prodal, resp.
navrhovali jsme mu odkoupení formou úhrady ve výši jeho
pohledávky z FRB (tj. 300 tis.). S tím několik let nesouhlasil,
až nakonec objekt přece jen v roce 2006 odprodal městu, které
ho nejprve chtělo opravit jako zázemí nově rekonstruovaného objektu průmyslovky, nakonec po důkladné prohlídce
a posouzení přistoupilo k demolici.
Z mého pohledu je to škoda, neboť objekt to byl hezký, ale
téměř deset let (možná více) chátral.
Informace, které Vám nyní poskytuji, pocházejí z doby
mého působení na MěÚ a doufám, že si je vybavuji správně.
Jiří Sucharda

HISTORICKÉ støípky
říjen 1945
1. - 3. proveden soupis všech hudebních nástrojů z majetku
Němců, kterým byly zkonfiskovány.
5. - 6. vyklizení a přemístění městského archivu z budovy
měšťanské školy čp. 469 do budovy čp. 415 (dnešního muzea)
kde byla až do té doby umístěna rudá armáda.
7. byla v evangelickém (červeném) kostele sloužena první
mše Československé církve. Mši vykonal, tehdy ještě katecheta, František Řehák. Předsedou rady starších této církve
byl přednosta železniční stanice Šána.
- děti Němců z pracovního tábora „Eiche“ byly ubytovány
v čp. 68 v bývalé německé Luftschutzschule (škole protiletadlové obrany) - prvorepublikové české měšťanské škole (dnes
sídlo SčVK) a vyučovány byly v německém i českém jazyku.
22. ustaven rohovnický klub pod Šimánkovým vedením.
24. ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů Varnsdorf
na Střelnici.
28. v rámci oslav státního svátku bylo na náměstí slavnostní shromáždění a promenádní koncert. Odpolední slavnost zajišťoval Junák, který v 17 hodin u táborových ohňů
uskutečnil slavnostní slib Junáků za přítomnosti zástupců
všech úřadů.
říjen 1946
Počátkem října přemístěn závod Rikow z Varnsdorfu
do Podbrezové na Slovensku.
25. uspořádán Osvětovou radou propagační večer baletu v kině „Osvěta“. Účinkovali členové baletu Národního
divadla Praha.
- řešila schůze ONV (okresního národního výboru) šíření
prostituce a opilství ve městě (tak vida! NIHIL NOVUM
SUB SOLE - nic nového pod sluncem).
- projednávala snížení počtu úředníků z řad bývalých
řemeslníků, kteří přejdou do průmyslu.
27. je vypraven poslední transport Němců do sovětského
pásma Německa.
29. odchází také poslední transport do amerického pásma.
31. schválil MNV (místní národní výbor) na plenární schůzi ustanovení primářů varnsdorfské nemocnice:
MUDr. Podráský - chirurgie; MUDr. Molík - interna;
MUDr. Navrátil - oční.
Čerpáno z městské kroniky, ŠMIK
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Jak je to se sirénami a rozhlasem?
Svolávání hasičů doznalo
největších změn na počátku
minulého století v souvislosti s postupnou elektrifikací
střední Evropy. Zatímco do
té doby se hasiči svolávali
pouze voláním a vyzváněním
kostelních zvonů, od 20tých
let 20. století se prakticky do
každé obce dostaly klasické
rotační poplachové sirény,
které se používají dodnes.
V okamžiku jejich zařazení
do jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV),
který se v České republice
buduje od roku 1991, se
naopak projevila jejich největší nevýhoda a tou je pouze
varování. Proto se postupně
začala budovat druhá, stejně důležitá část tohoto prv
ku – vyrozumění. V praxi to
znamená, že je nutné občany
jednak varovat, ale zároveň
jim v časově krátkém úseku
poskytnout další důležité
informace, zejména jak
se mají v nastalé situaci
chovat. K tomu se začaly
vyrábět nové, elektronické
tzv. „mluvící“ sirény, které
by měly stávající rotační
nahradit asi do 10ti let.
Velký důraz se také klade
na znovuobnovení místních informačních systémů
(obecní rozhlas a nově
web). Provázanost systému
varování a vyrozumění s
hromadnými informačními
prostředky umožňuje včasné
a plošné informování osob o
hrozícím nebo vzniklém
nebezpečí (živelní pohroma,
závažná havárie, teroristický útok apod.). Dle zákona
zajišťuje varování a vyrozumění obyvatelstva Hasičský
záchranný sbor ČR, dále
obecní úřad a právnické a
podnikající fyzické osoby.
Tyto systémy je nutné udržovat v trvalé akceschopnosti,
k čemuž slouží i každoměsíční pravidelná zkouška
provozuschopnosti. Těmito
systémy se dnes provádějí
dva signály pro občany (Pravidelná zkouška a Všeobecná
výstraha) a nevarovný signál
sloužící ke svolání jednotek
požární ochrany - Požární
poplach, který je podle
současné legislativy platný

v celé Evropě a je základním a povinným způsobem
pro svolávání dobrovolných
hasičů. Též Varnsdorf se
zapojil do systému JSVV a
začal veškeré signály přenášet i těmito prostředky.
Okamžitě po zapojení se
při signálu Požární poplach
trvale zlepšila docházka o
cca 30 % a navíc se každým
rokem do systému JSVV připojuje více měst a obcí.
Reakce Mgr. Leoše Moravce poměrně dobře vystihuje
současné dění v naší společnosti – nevadí, že sousedovi
hoří stodola, hlavně, že to
není naše. Autor zmiňuje
„chudáky“, kteří mají obecní
rozhlas vedle domu a signály
je budí, proto doporučuje používat „pouze“ sirény a další
prostředky, aniž by si uvědomoval, jakými problémy
trpí lidé v jejich dosahu, jen
když to nebude on. Podle této
logiky by si ale měli stěžovat
i lidé, bydlící u železničních
přejezdů, protože ty také cinkají v noci, i když auta moc
nejezdí, dále lidé bydlící vedle kostelů, neboť zvony zvoní
pro všechny, aniž by bylo
zaručeno, že je slyší pouze
věřící – že je to hloupost?
Bohužel se každým rokem
objevuje stále více hrozeb,

které nás ohrožují, buďme
proto tolerantní, ohleduplní, nemysleme jen na své
pohodlí, ale na to, že se to
může týkat zítra vás. Místní
hasiči jsou v současné době
svolávání sirénami, městským rozhlasem, pět hasičů
dostává od operačního důstojníka SMS zprávu (velitelé a strojníci), další SMS
zprávy jsou vysílány modulem rozhlasu a SMS zprávy
také rozesílá velitel jednotky. Bohužel všechny tyto
systémy pracují manuálně,
tedy s lidským faktorem a
jsou vázány na přítomnost
osoby u příslušného PC,
tudíž značně nespolehlivé.
V sousedním SRN fungují
poměrně kvalitní pagery,
jejich cena je však pro nás
nereálná. České pagery,
zkoušené momentálně např.
v Rumburku, mají problémy
s kvalitou a spolehlivostí a
nutí hasiče, aby nosili a
zodpovídali za mobilní telefon, pager, radiostanici
apod. Poslední vývoj spíše
ukazuje směrem k inteligentnímu GSM krizovému
telefonu s implantovaným
pagerem, GPS modulem a
radiostanicí v jednom.
Jiří Sucharda,
velitel jednotky

KDO TO ZAPLATÍ?
Položená otázka se týká
reklamních materiálů tzv.
neadresné propagace. Téměř
denně je nacházíme ve svých
poštovních schránkách. Většina z nás si na ně přivykla
a chápe je jako důležitý zdroj
informací o sortimentu a
cenách. Předmětem časté
kritiky bývá nadbytečné
množství těchto materiálů.
Častokrát počet výtisků
stejného druhu mnohonásobně překračuje počet domácností v jednom vchodu
bytového domu třikrát až
čtyřikrát.
Tak jako ve všem i v případě této neadresné propagace
by měla platit zásada přiměřenosti. Ve velkém množství
těchto „papírů“ se pak jen

málokdo přebírá a většinou
skončí neprohlédnuté a bez
užitku v kontejneru. Malou
útěchou snad může být, že
pokud jsou odloženy do kontejneru modré barvy, dojde
k jejich recyklaci a za čas se
u nás inovované opět objeví.
Na položenou otázku, kdo
vše to, co je s nevyužitými
propagačními materiály spojeno nakonec zaplatí – si dovede jistě správně odpovědět
každý sám. Řešení problému
není tak složité. Zadavatelé
reklamy i distributoři propagačních materiálů by
měli vidět problém více
ekonomicky. A těm, kdož
materiály přímo roznášejí,
by stačilo umět lépe počítat.
MH

ZA KOLIK JSME NAKOUPILI VE VARNSDORFU?
Ceny jsou uvedeny k 9. 10. 2007
Komodita
Mléko polotučné 1l
Mouka hladká 1kg
Cukr krystal 1kg
Hera 250g
Mražené kuře 1kg
Gambrinus 10° 0,5l

Billa
16,90
9,90
19,90
13,90
52,90
8,90

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Plus
15,90
10,90
19,90
13,90
49,90
8,90

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Vohnout

Premion

16,90
8,90
23,90
15,90
59,00
10,90

15,90
9,90
19,90
13,90
65,00
10,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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Povídejte si s lidmi.
Dostanete za to zaplaceno.

Stavební bytové družstvo občanů
Průkopník, Štefánikova 454, Varnsdorf

Nabízí

��������������������

������������������

úplnou správu domu v celkovém rozsahu nutném pro bezproblémový provoz domu v souladu s odpovídajícími právními předpisy. Nabídka je, jak
pro společenství vlastníků bytových jednotek, tak pro fyzické a právnické osoby
vlastníky domu.
• Provádíme evidencí placení nájmu, evidenci a vymáhaní dluhu,
vedení účetnictví.
• Zajišťujeme opravy a údržbu domu, včetně revize.
• Pomůžeme při rekonstrukci domu, včetně výběru firmy a získání prostředků dotace, úvěr. Telefon: 412 371 454, e-mail: info@sbdoprukopnik.cz

������������������
Chcete splnit svým
�������������������
blízkým jejich sen?

Inzerce v

vám pomůže
k vysněnému úspěchu.
Pište na
���������������������������
���������������

VLADIMÍR KŘÍŽ

Firma provádí celkové rekonstrukce

VODA • TOPENÍ • PLYN
Včetně materiálu a zařizovacích předmětů
Sídlo
a vzorkovna firmy
Jiříkovská 1061
408 01 Rumburk

Tel./mob./e-mail
412 332 024
777 917 113/777 917 112
voda.kriz@post.cz

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������

�����������

hs@varnsdorf.cz
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ØÁDKOVÁ
INZERCE

AHP Developer s.r.o.,

Nádražní 844, Varnsdorf najdete nás v budovách
bývalých skladů ČD přímo u vlakového nádraží
Telefon 412 373 876

Nově otevřeno! Svatební a společenská
móda. Půjčovna. Prodej.
Út - Pá 14.00 - 18.00 hod.,
So 09.00 - 13.00 hod., mimo
otevírací dobu dle domluvy.
Varnsdorf, E. Krásnohorské
1549. Tel. 728 764 809, pro
ka ždou nevěstu dá rek,
j.zarnack@email.cz

ZASTUPUJE
závody RAKO, HORNÍ BŘÍZA
a Chlumčanské karamické závody

Představují svou kolekci OBKLADŮ a DLAŽEB
Nyní zahájen podzimní výprodej stavební keramiky.
Pouze do vyprodání skladových zásob
za velmi výhodné ceny až 50%.
PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED PROVOZOVNOU

AHP Developer s.r.o.,

Nádražní 844, Varnsdorf
v budovách bývalých skladů ČD přímo u vlakového nádraží

Telefon 412 373 876

OTEVŘELA NOVOU PRODEJNU
Nabízíme:

• Spodní prádlo TRIOLA a další značky
• Tílka, pyžama, spodní prádlo PLEAS
• Svetry od českých výrobců a dovoz Indie
• Ručníky, ložní prádlo (NYNÍ prostěradlo 100% bavlna 120,- Kč/ks)
• Bižuterii a dárkové předměty
• Kožená galanterie, (AKCE - pánská peněženka kůže 149,- Kč/ks)

PŮJČKY - ÚVĚRY

20-300 tis. Kč, i pro důchodce od 75-ti let!
Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!
Schválení do 10 minut - BEZ POPLATKU!!!
U zaměstnanců i bez potvrzení o příjmu!!!
100.000,- od 2.100 Kč/měs., 300.000,- od 6.450 Kč/ měs.

Tel. 777 819 794

PO-NE 8-18 hod.

PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED PROVOZOVNOU

Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma. H.
Matušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.
K adeř nice Ja na vás
ráda přivítá ve svém kadeřnictví U kapustičky. Překvapí vás cenami a příjemným
prostředím. Kadeřnictví se
nachází za bývalou firmou
Suk na Plzeňské ulici. Jana
Kapustová-Nováková 728
510 962.
Hledáme organizačně
schopnou ženu či muže pro
vedení pobočky poradenského centra ve Varnsdorfu a
Rumburku. Infolinka 732
784 660.

Úvěr y, hy potéky, od
20 tis. do 30. mil. Bez poplatku předem. Spolupráce
možná. Tel. 731 248 251.
Neht ová mo del á ž a
manikúra Studio Styl opět
v provozu. Tel. - objednávky: 606 280 135. Varnsdorf,
ulice Edisonova.

ØÁDKOVÁ INZERCE
Koupím domek ve VDF. Nabídněte. Tel. 723 961 398.
Práce z domu. Distribuce v oblasti kosmetiky. Přímý
prodej pomocí vzorků a katalogu, 33% okamžitý zisk z prodeje
nezávislý na výši objednávky, 2 mobily za 1 Kč - nejvýhodnější tarify, zboží dodáno do 24 hod. od objednání zdarma,
www.parfemyfm.euweb.cz, 723 882 808.
Student nabízí doučování anglického jazyka pro žáky
základních škol. Je možná i příprava na příjímací zkoušky
z AJ na střední školy. Tel. 774 162 403.
Prodej dvougeneračního rodinného domu v Království
u Šluknova. Prodejní cena: 1,8 mil. Kč. Info Lužická R. K.
Tel.: 412 333 281, 723 327 523.
Prodej rodinného domu v Rožanech u Šluknova. Nové
rozvody vody a elektriky. Pozemek celkem: 1.360 m2. Prodejní
cena 1,1 mil. Kč. Info Lužická R.K. Tel.: 412 333 281, 602
108 404.
Prodej velkého výrobního a skladového areálu ve
Šluknově. Celková výměra: 9.285 m2. Prodejní cena: 20 mil.
Kč. Info Lužická R. K. Tel.: 412 333 281, 602 108 404.
Prodej stavebního pozemku v Rybništi (vhodný pro
chov koní). Lze realizovat výstavbu rodinných a rekreačních
domů a přístupné jsou zde také objekty pro ustájení hospodářských zvířat. Výměra: 25.594 m2. Prodejní cena: 28,- Kč/m2.
Info Lužická R. K. Tel.: 412 333 281, 602 108 404.

Pronajmu od 11/2007
byt 3+1, Jarošova ul., zařízený. Tel. 731 190 461.
Pronajmu garsonieru
ve Varnsdorfu, ul. Žitavská,
cena 2.500 Kč + poplatky.
Tel. 731 190 461.
Prodám
ch atičk u
v zahr. kolonii u Mašíňáku. Cena 14 000 Kč. Tel.
723 344 616. Volat po 20
hodině.
P r o d á m by t 3 +1 ve
Varnsdorfu. Spěchá. Informace na tel. 739 840 354.
Zn. Cena dohodou.
Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže i ženy
pro porady zlepšování kondice a tvarování postavy. Rekvalifikace zajištěna. HPČ
i VPČ. Pro více informací
volejte 775 375 065.
Prodám řadovou garáž v osobním vlastnictví
u dr u žstva P r ů kopn ík
u zimního stadionu. Prodejn í cena 60.0 0 0,- K č.
Kontakt: 603 772 346.
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UZAVÍREJME JEN REÁLNÉ ZÁVAZKY
Ještě jednou se vracím
k problematice závazků,
které kupující uzavírají
při odkoupení domů od
města. V kupní smlouvě je
stanoven závazek, že nový
majitel nemovitosti do dvou
let provede opravu fasády a
střechy, jinak jeho směnka
propadne ve prospěch města. Ta činí obvykle polovinu ceny, za kterou byl dům
koupen.
Když se koncem devadesátých let zavedla tato praxe,
vedla radnici k tomuto kroku především snaha zlepšit
v krátké době kvalitu a
vzhled budov, které přechází do soukromých rukou.
Stav většiny prodávaných
domů nebyl dobrý a město

na jejich opravu nemělo.
Prodávalo se poměrně levně
s předpokladem, že noví majitelé domy zrenovují. Praxe
ukázala, že ne vždy tomu tak
je, a tak vznikla podmínka
přímo v kupní smlouvě, aby
základní opravy byly závazné a to do jednoho roku.
Později se termín prodloužil
na dva roky.
V poslední době se začaly
množit žádosti o prodloužení
termínu, nejčastěji z důvodu
rozsáhlejších oprav než se
předpokládalo. Nároky na
opravy se postupem času
změnily. Mnozí majitelé
hodlají vyměnit původní
okna za plastová a plánují
i zateplení obvodových zdí
před opravou fasády, což

značně zatíží rozpočet a
prodlouží termíny. Ukazuje
se proto nutnost ke každé
smlouvě přistupovat individuálně a přesně stanovit
rozsah i nákladnost oprav
a podle toho určit závazný
termín. Při projednání dvou
žádostí o prodloužení termínu se na zářijovém jednání
zastupitelstva projevila
ochota tento nový přístup
při uzavírání kupních smluv
akceptovat.
Podaří-li se pružněji přistupovat k potřebám nových
majitelů nemovitostí a dodrží-li kupující dohody, ke kterým se zavázali, bude dosaženo hlavního účelu – mít ve
městě dobré a hezké domy.
rd

Zkontrolujte si komín ještě před zimou
Blíží se topná sezóna a
letos se kvůli chladnému
počasí už leckde topit začalo. Než ale rozděláme v kotli
či kamnech oheň a pořádně
je roztopíme, měli bychom
zkontrolovat komín, který
může být od loňské zimy
pořádně zanesený sazemi.
Kontrolu komína by měla
provést odborná kominická
firma (kominík), která o
výsledku kontroly a případném vyčistění komína
vystaví řádný doklad podle
vyhlášky MV č. 111/1981
Sb. v návaznosti na normové požadavky ČSN 73 4201
s razítkem a podpisem.
Doklad musí mimo jiné

obsahovat datum kontroly
a vyjádření, zda je komín
schopen bezpečného provozu. O přezkoušení komína
je také třeba požádat při
změně topného zařízení či
paliva.
A jak často by měl být komín kontrolován a čištěn?
Komíny, k nimž je napojen spotřebič do výkonu 50
kW na paliva tuhá a kapalná, by měly být kontrolovány a čištěny šestkrát ročně.
U spotřebičů nad 50 kW na
tuhá, kapalná a plynná paliva je třeba komín kontrolovat a čistit čtyřikrát ročně.
Jsou-li do komínů napojeny
spotřebiče na paliva plynná
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do výkonu 50 kW a komín je
opatřen komínovou vložkou
je třeba kontrolovat a čistit
dvakrát ročně, bez komínové vložky šestkrát ročně. U
chat a rekreačních chalup,
které nejsou obývány po celý
rok stačí kontrola a čistění
komína jedenkrát ročně.
Komín by měl mít kompaktní, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo. Vymetací otvory musí být opatřeny dvojitými plechovými
nebo betonovými dvířky.
Dvířka nesmí být poškozená a musí být dostatečně
těsná. Je třeba se přesvědčit, zda v komíně nejsou
zazděné trámy. Minimální
vzdálenost skladovaných
hořlavých látek v půdních
prostorách od komína je
1 m. Komíny musí být volně
a bezpečně přístupné.
Pokud vznikne požár
sazí v komíně, je nutno z
blízkosti komínového tělesa
urychleně odstranit všechen
hořlavý materiál. Hořící
saze nikdy nehasit vodou,
komín by mohl popraskat.
Hasiči používají k sražení
a uhašení hořících sazí
v komíně převážně suchý
písek. Každý požár hlaste
bez odkladu na hasičskou
linku 150 nebo linku tísňového volaní 112.
Předejděte včas kontrolou
komína požárům. Jen za minulou zimu vyjely jednotky
Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje k 34
požárům komínových těles.
Hlavně kvůli nedokonalému spalování například
vlhkého (syrového) dřeva
v kotlích na dřevo bývá
komín silně zadehtován a
usazeniny se pak mohou
snadno vznítit.
-g-
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KAREL STEINER
V GALERII RADNICE

Foto rm
Gymnázium Varnsdorf společně s Karlem Steinerem
významným fotografem uspořádalo 9. října společně s vernisáž výstavy v galerii Radnice v budově městského úřadu.
Výstava s názvem „Češi ve Francii“ představuje fotografie
Čechů, kteří emigrovali do Francie. Sám autor emigroval do
Spojených států v roce 1969 a od roku 1984 žije v Paříži.
To, že Karel Steiner vystavoval ve Varnsdorfu, je víceméně náhoda. Původně chtěl vystavovat jen ve městech,
která začínají na „P“ jako Praha, Plzeň a Písek, ale v Plzni
si však všiml výstavy biskupského Gymnázia Varnsdorf
zaměřené na dílo Petra Kiena. Jelikož byl Kien jeho vzdálený příbuzný a vlastní jeho fotografie, kontaktoval ředitele
gymnázia Jiřího Čunáta, aby si s ním pohovořil o možném
využití těchto fotografií. Po návštěvě ve Francii bylo Jiřímu
Čunátovi přislíbeno, že biskupské gymnázium obdrží dalších 30 fotografií díla Petra Kiena. Tím vzniklo přátelství,
díky kterému mají možnost varnsdorfští občané shlédnout
výstavu jednoho z předních evropských fotografů.
Výstava fotografií v galerii Radnice potrvá do konce
října.
MV

Plná nebo přerušovaná?
Jak jsme vám slibovali v minulém čísle Hlasu severu,
o vyjádření k situaci nového dopravního značení jsme požádali autora dopravního řešení Ing. Jiřího Koudelku z firmy
IK-Konzult Ústí nad Labem, který nám k problému sdělil
následující: „Danou situaci je nutné řešit ne z hlediska pozemků a katastru nemovitostí, ale z hlediska dopravního
značení. Použitá značka V1a (Podélná čára souvislá) je
v současné době umísťována před každým přechodem pro
chodce z důvodu zákazu předjíždění a tím větší bezpečnosti
chodců. Vzhledem k tomu, že jsme při dopravním značení
oddělili ostatní místa na náměstí, včetně vjezdu na něj
u fary, dopravní značkou V4 (Plná čára dělící), staly se
z těchto ploch místa ležící mimo pozemní komunikaci. Proto
je tedy možné, v souladu se zákonem, na tato místa odbočovat z obou stran i přes současné značení. Bližší podrobnosti
je možné zjistit v Technických podmínkách číslo 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích) z roku 2001.“
JS
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VARNSDORFŠTÍ PLETAŘI – ČÁST 3.
aneb 100 let pletařského průmyslu ve Varnsdorfu

Domek Kunertových.
Věhlas jména Kunert má
svůj počátek na sklonku 19.
století. Ve Velkém Grunově
u Mimoně, v rodině Gustava Kunerta a jeho ženy
Margarety roz. Hölzelové,
se 21.3.1871 narodil syn
Julius. Roku 1884 se celá
rodina přestěhovala do
Varnsdorfu, kde Gustav
Kunert zakládá v Klostermannově ulici č.p. 395
malou barvírnu. Jeho syn
Julius šel do učení k truhláři
Josefu Hölzelovi (příbuzný z
matčiny strany). Po vyučení
si zřídil vlastní truhlárnu a
to v Klostermannově ulici
č.p. 1342, kde rodina zprvu
bydlela. Truhlárna mu sice
v roce 1910 vyhořela, on se
však rozhodl pro její obnovu.
V době I. světové války zde
J. Kunert vyráběl bedny pro
potřeby armády. Po skončení války se rozhodl výrobu
ještě rozšířit. Odkoupil
tehdy opuštěnou Schreinerovu tovární budovu (také
ul.Klostermannova), načež
se ucházel o státní zakázky

pro nově vznikající úřady.
A uspěl. Za pár let ale byly
požadavky úřadů pokryty.
Julius Kunert své truhlárny
zavčas prodal firmě Gebrüder Fröhlich a získané peníze investoval do kotonových
strojů na výrobu pleteného
zboží.
Mezi tím, již v době před
I. světovou válkou si Marie
Kunertová, roz. Wormová,
vylepšovala pro sebe a své
děti živobytí malou ruční
pletárnou, zřízenou r. 1905.
Se svou dcerou, rovněž Marií,
zde pak vyráběla punčochy,
ale i pletené šály a kravaty.
Roku 1907 si zaregistrovala
u okresního hejtmanství pletařskou živnost. Situace se
pro rodinu ještě zhoršila po
vypuknutí I. světové války.
J. Kunert musel narukovat
do armády a ženám nezbývalo, než se pletařské živnosti
věnovat intenzivněji. Obrat
nastal s koncem války.
J. Kunert ihned po demobilizaci zakoupil 4 kotony a stroj
řetízkovací, šicí a formovací.

Zároveň prodává nábytkářské továrny a využívá stále
se zvyšující poptávky po
jemném punčochovém zboží. Roku 1920 peníze získané
z prodeje nábytkářských továren vložil do nově založené
firmy Julius Kunert – Strickerei und Krawattenfabrik.
Následujícího roku (1921)
zakoupil v Saské Kamenici
12 kotonových strojů. Svou
továrničku však nepostavil
ve Varnsdorfu, ale (pro
výhodnější celní podmínky)
v sousedním Großschönau.
Obrat na trhu financí ale
zapříčinil, že J. Kunert
rychle se znehodnocující
podnik nejprve r. 1924
přestěhoval do Varnsdorfu
(Julius Kunert – Strickerei
und Krawattenfabrik) a pak

znalosti o výrobě pleteného
zboží. Jeho mladší bratr Julius jun.- získal vzdělání
potřebné pro obchod. 28. 6.
1924 ve Varnsdorfu zahájil
protokolárně svou činnost
nový podnik - Továrny
jemných punčoch J. Kunert
a synové (dále jen firma
Kunert). Společníky firmy
byli Julius Kunert sen. jako
ředitel společnosti, Jindřich
Kunert mající na starosti
výrobu a Julius Kunert jun.,
zajišťující obchodní stránku firmy. První provozní
budovou ve Varnsdorfu byl

Vizualizace všech Kunertových továren.
téhož roku prodal.
V této době vstupují do
hry Kunertovi synové. Jindřich absolvoval odbornou
pletařskou školu v Krásné
Lípě a získal tak potřebné
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nejprve přízemní objekt v
Klostermannově ulici (č.p.
2087), naproti domu, ve kterém rodina bydlela. V říjnu
téhož roku měla firma již 18
pracovníků na dříve zmíně-

ných 12 strojích. Její denní
produkce v té době činila
300 párů kotonových punčoch. V následujícím období
světové hospodářské krize
a tvrdé konkurence si firma
Kunert vedla nejlépe díky
řadě významných opatření.
Na základě toho pak mohlo
dojít roku 1926 k rozšíření
budovy č. 1 a r. 1928 byla
postavena budova č. 2 (ul.
Bratislavská, č.p. 2166).
O rok později byly položeny
základy hlavního areálu
závodu (čp. 1733) na místě
továrního objektu firmy Stolle, který byl zbořen. Poslední
výrobní objekt - budova č. 8
byl vybudován v letech 1938
a 1939 (ul. Bratislavská).
K bezproblémovému zajištění
dodávky stále nejmodernějších strojů pro rozšiřující se
výrobu učinil Kunert velmi
riskantní krok. Od firmy
Schubert a Salzer v Saské
Kamenici odkoupil na několik let dopředu celou produkci
kotonů. Významné finanční
prostředky firma ušetřila
díky vlastním pomocným
provozům (přípravna materiálu, pila, bednárna, kartonáž,
zámečnická dílna pro výrobu
náhradních dílců, elektrárna,
laboratoře, údržba, doprava a
jiné). Jako první také uplatnila ve svých výrobcích umělé
hedvábí, čímž podstatně snížila výrobní náklady. Výraznou
roli sehrála také Kunertova
obchodní strategie. Vsadil
na hromadnou výrobu druhu ELITE z umělého hedvábí s nadprůměrnou kvalitou a
poměrně nízkou cenou. Geniálním tahem byla také úzká
kooperace se zlínskou firmou
Baťa, která v té době provozovala jen v ČSR okolo 2.000
vlastních značkových prodejen. Na základě uzavřených
dohod a v duchu reklamního
sloganu „K Baťově obuvi patří
Kunertovy punčochy“ tak měl
zajištěný odbyt v republice
v té nejširší možné prodejní
síti. Svou vlastní strategií
řešil export, který orientoval především na Anglii a
Skandinávii. Díky obchodnímu spojení s anglickou
firmou Marks and Spencer
v Londýně s 250 filiálkami
po celém Commonwealthu a
vlastní obchodní společností
ELITE se sídlem v norském
Oslu a pobočkami v Dánsku,
Finsku, Norsku a Švédsku
(s 30 vlastními obchodními
zástupci) tak v podstatě
pokryl celou severozápadní
Evropu.
Milan Kopecký
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VZPOMÍNKA
12. října by se byl dožil 50 let náš tatínek Stanislav Jeník. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají dcery Petra
a Daniela s rodinami.

§
3. listopadu uplyne 15 let, co nás navždy opustila Daniela Donátová.
Vzpomíná sestra Zdenka s rodinami.

§
28. listopadu uplyne 20 let od doby, co
nás opustila naše dcera Marcela Frančová roz. Buriánková.
S láskou na ni stále vzpomíná maminka a sestra s rodinou.

§
23. října uplynuly 2 roky od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka
Jana Volejníka.
Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinou.

NAROZENÍ
Marie Godlová
Vilém David
Dženifer
Martina Matušková
Martin Mauder
Tereza
Libuše Tvrzová
František Manhart
Roman
Jiřina Lacinová
Miloš Lacina
Jaroslav
Simona Oláhová
Michal Kalista
Michal
Jitka Suchardová
Jiří Sucharda
Linda
Jana Tillnerová
Jiří Tillner
Václav
Šárka Flugrová
Pavel Flugr
Pavel
Blanka Ferencová
Ondřej Miko
Natálka
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Za nehody způsobené psem
je odpovědný majitel
Nejvyšší soud opakovaně rozhodl, že člověk, jehož pes
vběhne na silnici a způsobí dopravní kolizi, může být v případě zdravotních následků účastníků nehody souzen za
ublížení na zdraví. Nejvyšší soud tak znovu upozornil na
zodpovědnost chovatelů za zranění či úmrtí zapříčiněná jejich
špatně zabezpečenými nebo volně pobíhajícími zvířaty.
V srpnu soud vydal stanovisko, jímž sjednotil rozhodování
v případech, kdy psi utečou chovateli a někoho zraní. I tehdy
označil za zodpovědného majitele.
Nejvyšší soud například řešil dovolání ženy z Teplicka,
která v roce 2005 bez vodítka venčila pudla. Zvíře se polekalo hluku motocyklu, který nedovolenou rychlostí projížděl
kolem, a vběhlo do silnice.
Motorkář nestačil zabrzdit, do psa vrazil a při pádu utrpěl
těžká zranění páteře, kvůli kterým ochrnul. Okresní soud
v Teplicích uznal ženu vinnou z nedbalostního ublížení na
zdraví a potrestal ji osmiměsíčním vězením s roční podmínkou.
Dle ustanovení § 60, odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích je totiž „vlastník nebo
držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto
zvířat po pozemní komunikaci“.
A je jedno, zda se jedná o psa, kočku, slepici nebo např.
krávu.
St
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za příkladný čin dvou žáků III. B ZŠ v Edisonově
ul. Marka Marčíka a Stanislava Kubíka, kteří 4. října nalezli
na ulici mobilní telefon a ten pak odevzdali v domě s pečovatelskou službou, kde si ho majitelka převzala.
Eva Nováková.
Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli 5. října
rozloučit s mým manželem Ivanem Lídlem.
Rovněž děkuji všem za projevenou soustrast a květinové
dary. Poděkování patří p. L. Fundovi a pí Heczkové za jejich
ochotu a vstřícnost a dále i p. Jiřímu Suchardovi za pěkné
a citlivé rozloučení.
Děkuji MUDr. P. Janákovi a MUDr. R. Šebkovi za dlouholetou lékařskou péči o mého manžela.
Za pozůstalé děkuje manželka Jaroslava.
Děkujeme všem přátelům a známým za projevenou účast
a květinové dary při posledním rozloučení s naším tatínkem
Arturem Lipským.
Dcery Hana a Dáša
Děkujeme pí Krajčovičové za její profesionální pomoc a
zároveň citlivý a lidský přístup při domácí péči o Artura
Lipského.
Dcery Hana a Dáša
Touto cestou bych chtěl poděkovat Robertu Bečvářovi
z autoservisu Bečvář. Postaral se o vyřízení dokumentace
a o práci na mém automobilu po dopravní nehodě. O to víc
si cením jeho ochoty, rychlosti opravy, jelikož jsem držitelem
ZTP a auto je pro mě důležité.
Jaroslav Sviták

BLAHOPŘÁNÍ
20. října oslavila krásné 78. narozeniny
naše milá maminka, babička, prababička
a teta Stanislava Václavová.
Přejeme Ti hodně zdravíčka, životní
síly a elánu do dalších let.
Lukáčovi, Vodvárkovi, Kiliánovi

§
30. října se dožívá 85. narozenin Miloslav Šolc - nejlepší
cukrář z Varnsdorfu.
Všechno nejlepší mu přeje jeho rodina.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Rozjíždí se sálový fotbal
V úvodu měsíce odehráli J.K.Trans Varnsdorf kvalitní přípravný zápas s TU Slavia Liberec. Domácí začali znamenitě
a brankami, které obstarali Fischer a Skotnica, vedli 3:0.
Pak ukázal svoji sílu soupeř a do půle srovnal na 3:3. Také
ve druhé začal lépe a dostal se do vedení 3:5. Domácí už
pak stačili pouze snížit brankou Fritzscheho na konečných
4:5. Oba týmy byly s přípravným kláním spokojeny a děkují
sudímu Zdeňkovi Šťastnému za jeho skvělé rozhodování.
Sestava J.K.Trans: Petrásek, Mikolášek, Sommershuch,
Fritzsche, Fischer (posila z Rumburku), Skotnica, Damnitz, Motúz, Petrák. Soutěžní sezónu Krajské ústecké
ligy (oficiálně Krajská liga ÚK 2007-2008) s deseti týmy
začalo áčko J.K.Trans o víkendu turnajem ve varnsdorfské
sportovní hale a dosáhlo tyto výsledky: s Turbo DC A 1:2,
Snopek DC 3:5 a s Jílovém A 4:1. Góly Beránek 5, Fischer,
Lisý, Skotnica.
Béčko J.K.TRANS bylo zrušeno a hraje za něj SP HERE
Varnsdorf. Jeho týmu se start do druhé krajské soutěže
(2. STAMA Děčín liga) nevydařil a v prvním turnaji své tři
utkání prohrálo. S týmem ALCAN Děčín 2:3, s TURBO Děčín
C 4:5 a s FC VETERÁNS Želenice 2:5.
ZdS

Muži jsou v ČFL druzí a starší dorost vede KP
Áčko
SK
Slovan vyhrálo
v Blšanech jednou ze svých
nejvyšších výher a to 0:7
(0:2), když domácí hráli
od 47. už jen v devíti.
Varnsdorfu naproti tomu
vyvstaly komplikace s registračními průkazy a utkání
musel odchytat dorostenecký
stoper Jirka Stehlík. Branky
dali v 11. Fikejz, 29. vlastní
gól (asistoval L. Mach), 48.
Obajdin, 51. Jakubovič,
59. Grubhoffer z PK, 69.
Grubhoffer a 85. Vaško.
V neděli hrál Slovan doma
s FK Union Cheb 2001 a
v tabulce desátí hosté chtěli

zjevně bodovat. Vlastní
nedisciplinovaností se však
o záměr připravili a Slovanu přesto servírovali krušné
chvíle. Konečný výsledek
3:2 (2:1). Góly 13. Svojtka,
33. Grubhoffer, 87. Sháněl
– 23. Chod, 80. z PK Čížek.
ŽK 2:4, ČK 1:2 (87. Jordák
– 65. Sládeček, 86. Šebesta).
Byla zima, přišlo 250 diváků
a sudímu Slavíčkovi z Hradce se řízení střetnutí zrovna
dvakrát nevyvedlo.
Starší dorost porazil
Chomutov 5:3 (3:0), branky
zařídili Budský 2, Tomčík,
Stehlík a Pácha. Dorost se po
této výhře dostal na čelo KP.

Těsná prohra házenkářů
Po remíze ve 2. kole soutěže v Jablonci nedokázali muži
TJ Slovan stejného soupeře doma v odvetě zdolat a odešli
s těsnou prohrou 24:25 (13:13), když si žádný tým nevypracoval v utkání větší náskok. Branky Janošek 11, Rybář 4,
Kočiš 4, Rozbora 2, Stehlíček 2 a Krátký 1. V kvalifikaci Severočeské ligy starších žáků skupiny A v Liberci (třetí turnaj)
skončily varnsdorfské naděje po dvou čtvrtých místech třetí
a měly stejně bodů s Děčínem (po 8). Zbývají sehrát turnaje
v Lovosicích a v sobotu 3. 11. od 8.30 v domácím prostředí
varnsdorfské haly.
ZdS

Z POD BEZEDNÝCH KOŠŮ
Muži: BK REAL Roudnice A - Slovan Varnsdorf 74:63
(39:25). Nejvíce bodů Zázvorka 18, Beran 14 a Bureš 12.
V prvním mistrovském zápase nastoupilo naše družstvo bez
dlouhých podkošových hráčů a ještě tři minuty před koncem
utkání vedlo o jeden bod. Chybami v závěru se hráči o výhru
ale připravili.
Slovan Varnsdorf - BK REAL Roudnice B 98:55 (51:35).
Body Zázvorka 27, Voráček 21, Boháč 14. Soupeř přijel
pouze se 6 hráči a od počátku bylo jasné, kdo ovládne vývoj
utkání. Příležitost dostali všichni z lavičky, dobře zahráli
dlouzí a ve druhé půli zlepšili naši hráči i obranu.
Starší dorostenci TJ Slovan hráli dvakrát v domácím prostředí a dvakrát prohráli. S TJ Stadion Nový Bor
56:75 (12:19, 14:12, 14:22, 16:22), když nastoupili k prvnímu
zápasu v soutěži s názvem U18 – junioři a po velmi krátké
přípravě. Urostlejší hráči soupeře neměli problém na doskoku, z čehož těžili dobrým přechodem do rychlého protiútoku.
Body: Smrčka 13, Eichler 11, Vorel 10, Dubec 6, Horáček 5
(1x3), Fejfar 5, Špiroch 4 a Janoušek 2 body.
S BK Česká Lípa zápas dopadl výsledkem 53:78
(12:23, 10:25, 12:19, 19:11). I druhé domácí představení sezóny dorostenci nezvládli. Soupeř sice přijel ke své soutěžní
premiéře, ale měl za sebou několik přípravných zápasů s
ligovými týmy a dokázal v nich dosáhnout dobrých výsledků.
Body: Eichler 12, Špiroch 10, Smrčka 9, Fejfar 6, Janoušek
4, Šimák 4, Horáček 4, Golla a Dubec 2.
Mladších minižáci mají za sebou první mistrovské zápasy nové sezóny. V prostředí BK Děčín dvakrát prohráli a
to 56:31 (27:15) a 64:32 (34:14). V prvém zaznamenali body
Ticháček 18, Zamrzla a Koudelka po 4, Koktán a Lukeš po 2 a
Houngbendji 1, ve druhém Koktán 12, Koudelka 7, Ticháček
a Zamrzla po 4, Kubík a Kňourek po 2 a Lukeš 1. Našim
hráčům nelze upřít snahu a bojovnost, ale domácí byli lepší
a po zásluze vyhráli. Nejvíce zaostávali naši hráči v rychlosti
a úspěšné střelbě.
M. Novotný

Věřme, že takovéto podobné záběry budeme moci do
budoucna pořídit ve Varnsdorfu častěji - mládežnická
reprezentace ČR do 19 let a s ní nejmenší fotbalové naděje SK Slovan před utkáním s Polskem na začátku října
v Kotlině.

Kytlický X Duatlon 2007 se vydařil
V srdci Lužických hor se uskutečnil 6. ročník stále populárnějšího závodu pro vyznavače terénního běhu kombinovaného s jízdou na horském kole. Opět přálo počasí a tak
přilákalo na start rekordní počet 112 účastníků. Ti se vydali
na 5 km běhu, 19 km na horském kole, znovu 3 km běhu,
ale také na zkrácenou trať Open závodu určeného především
široké veřejnosti. Po pár kilometrech cyklistiky bylo jasné,
že pozdějšímu vítězi Jiránkovi (Ironman Sudoměř) budou
sekundovat pouze nejlepší štafety. To se potvrdilo a ten
získal na další soupeře takový náskok, že si v závěrečném
běhu mohl v klidu vychutnávat krásy krajiny. Něžnému
pohlaví letos ve všech podobných závodech dominuje nezničitelná Iva Loubková (TT Cyklorenova Cvikov), která i zde
potvrdila převahu nad ostatními ženami i mnoha muži a
suverénně zvítězila. Velice kvalitní podívaná byla k vidění
také v kategorii štafet, kde nakonec zvítězili Tomáš a Jiří
Podrazilovi z Varnsdorfu. Na závěr celé akce se při dobrém
občerstvení aplaudovalo vítězům všech kategorií, ale nejdůležitější byl pocit aktivně stráveného času na čerstvém vzduchu
a v nádherném prostředí Lužických hor. Umístění dalších
sportovců z Varnsdorfu dle celkového pořadí: 5. Jan Novota
(ve své kategorii 2.), 7. Ondra Švarc (3.), 12. Bali Šoltez (1.),
16. Václav Zemler (1.). Informace a kompletní výsledky
naleznete na http://x-duatlon.mountainbike.cz/
Miloň Németh/ZdS

Krajské finále atletického čtyřboje
V Bílině se za chladného počasí sešli vítězové okresních kol
v atletickém čtyřboji. V silné konkurenci se neztratili ani zástupci ZŠ náměstí. Obsadili celkové 4. místo a potvrdili tak, že
postup nebyl dílem náhody.
V.Z.

Svoji dobrou formu a vedení
v tabulce potvrdil ziskem
tří bodů v Neštěmicích po
výsledku 1:3. Góly obstarali
Budský 2 a Bandas.
Mladší dorost přehrál
Chomutov 7:0 (4:0) góly
T. Nováka 3, Chlana 2, Šolce, Šmidílka a byl druhý.
V Neštěmicích remizoval
1:1, branku dal Zadina.
Ženy přivítaly celek
Litně, obce poblíž Berouna,
s kterou remizovaly 2:2 (2:1).
Hosté měli ve svých řadách
několik zkušených hráček
a šli do vedení. Müllerová
s Řezáčovou pak stav otočili, navíc ve druhé půli mohli
domácí duel několikrát
rozhodnout. Nestalo se, a
tak soupeř pět minut před
koncem vyrovnal. Další zápas je čekal venku s týmem
Křivoklátu, který má prvoligové zkušenosti. Prohra
6:0 (3:0) přišla s celkem,
který trenér Jan Svoboda
označil za nejlepší, s kterým
se dosud varnsdorfské ženy
a dívky utkaly.
ZdS

VOLEJBALOVÉ
PROHRY
Muži prohráli na úvod
soutěže venku s TJ Sokol
Tesla Stráž n/N 3:0 a 3:2.
Ženy absolvovaly svůj druhý turnaj v Rumburku a
rovněž se jim nevedlo, když
prohrály se Sportklubem
Rumburk 2:1 a s VK Ervěnice i Sokolem Litoměřice
shodně 2:0.
ZdS

Stolní tenis
ve výsledcích
Varnsdorf A - SKST Č.
Kamenice C 18:0. O jednoznačnou výhru se zasloužili
hráči A. Krejčí, M. Suchý,
M. F uchsig a M.M iško.
Varnsdorf A - SKST Děčín
C 4:14, TJ Krásná Lípa A
Varnsdorf A 16:2. V obou
utkáních prohry s favority
soutěže. Béčko: Slavoj Děčín
A - Varnsdorf B 12:6. Body
V. Chlan 2, L. Žítek st. 2, J.
Šimonek a P. Exnar. SKST
Č. Kamenice C - Varnsdorf B
6:12.
ZdS

Hokejový nábor
HC Varnsdorf pořádá nábor malých hokejistů z 1.-5.
tříd a zájemců o školu bruslení. Akce se koná v úterý 13.
listopadu od 17.00 na zimním
stadionu.
Vedení HC
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