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Zastupitelstvo jednalo o Technických službách
Za hlavní bod programu
říjnového zasedání zastupitelstva lze označit zprávu o
činnosti a hospodaření Technických služeb Varnsdorf,
s.r.o. za rok 2006. Vyplynulo
z ní, že Technické služby (TS)
sice dosáhly téměř o 2 miliony Kč vyšších výnosů, přesto
měly nižší zisk než loni (o 64
tis. Kč), především pro růst
nákladů na opravy vozidel a
úhradu leasingových splátek
za vozidlo Unimog a nový
Multicar. Vysoké náklady
na opravy vozového parku
ve výši 911 tis. Kč svědčí o
rostoucím stáří a opotřebení
používané techniky, i důslednější kontrole ze strany STK.
Vzhledem k opotřebovanosti

obou pohřebních vozů se jeví
jako prvořadá investice nákup nového vozidla pro potřeby pohřební služby.
Rovněž se změnila struktura zaměstnanců TS.
Vzhledem k poklesu počtu
zaměstnanců na místech
vytvořených úřadem práce
došlo ke zvýšení stálých
zaměstnanců na 30 osob,
čímž se mírně zvýšil nárůst
základních mezd. Hlavním
zákazníkem TS je stále
Městský úřad Varnsdorf
s 59% podílu na tržbách.
Informaci o Projektu
Varnsdorf – Zdravé město
předkládal zastupitelstvu
místostarosta František
Dlask. Zdravé město je ofi-

ciálním projektem rozvoje
města přijatým zastupitelstvem v letošním roce.
První „Celovarnsdorfská
diskuse“ o budoucnosti a
rozvoji města se uskutečnila
5. listopadu.
Zastupitelstvu byl předložen návrh zařadit na
pořad jednání diskuzi o
přistoupení Varnsdorfu ke
smlouvě „Sdružení měst a
obcí proti hazardu“, které
má za cíl prosazovat práva
obcí při regulování všech
druhů hazardu na svém
území. Zastupitelstvo rozhodlo diskuzi o tomto návrhu zařadit na pořad příštího
zasedání.
rd

Změny v TJ Slovan Varnsdorf

TJ Slovan Varnsdorf provází značné změny. Valná
hromada v červnu zvolila nového předsedu správní rady,
kterým se stal Jiří Žďárský.
Vystřídal Jaroslava Frolíka,
který odstoupil na vlastní
žádost k 31. srpnu 2007.
Zeptali jsme se tedy
nového předsedy Jiřího
Žďárského na nejbližší
úkoly vyplývající z jeho
nové funkce.
„Mým prvořadým úkolem je připravit do provozu

lyžařský areál v Jiřetíně
pod Jedlovou. Vlastník
části pozemků Mirko Bernas souhlasil, tak jako
v mnoha uplynulých letech,
s nájmem ve výši 4 volných
jízdenek (jediná podmínka - nezvyšovat zásadně
jejich cenu). Tímto bychom
mu rádi upřímně poděkovali,
protože má prokazatelný zájem o rozvoj a další fungování TJ Slovan Varnsdorf. Dále
proběhla jednání s Josefem
Zoserem, starostou obce
Jiřetín pod Jedlovou, ohledně budoucnosti lyžařského
areálu. Největší problém vidíme v pronájmu pozemků.
Firma Snowhill je ochotna
postoupit práva z nájemní
smlouvy a my máme obavy,
aby to pro nás nebyla příliš
velká finanční zátěž, což by
zabránilo provozu lyžařského areálu a znamenalo by
to v podstatě likvidaci TJ
Slovan. Obchodní podmínky
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stanovilo zastupitelstvo obce
Jiřetín pod Jedlovou 8. 11.
2007.“
Chystáte už pro letošní
sezonu nějaké změny?
„V areálu dojde k instalaci odbavovacího turniketu,
aby se zprůhlednil tok peněz
a odstranil chaos, který zde
často panoval. Dále uvažujeme o koupi nebo pronájmu
vozidla, které by naváželo
kyvadlově osoby z parkoviště
pod vlekem ke stanici vleku.
Lyžařský vlek splňuje podmínky pro provoz, po navěšení kotev v měsíci listopadu
a příchodu sněhové nadílky
je areál připraven zahájit
zimní sezonu. V těchto
dnech probíhá jednání
o typu a výši cen jízdenek
na sezonu 2007/2008, jehož
výsledky budou veřejnosti
včas sděleny.“
Budete rozvíjet i další
aktivity ve městě?
„Další snahou TJ Slovan
je získat do dalšího pronájmu „PENZION“ u sportovní
haly, který by měl pomoci přinést finanční prostředky pro
tělovýchovnou jednotu. I zde
postupně dochází ke zkvalitnění poskytovaných služeb a
v rámci zkvalitňování těchto
služeb, budou zhruba od 19.
listopadu 2007 uvedeny do
provozu webové stránky
www.tjslovanvarnsdorf.cz“
-r-

ČESKO-NĚMECKÉ
HLÍDKY VE MĚSTĚ

V okrese Děčín je nastavená dlouholetá spolupráce českých
a německých policistů na jednotlivých obvodních odděleních
v příhraničních oblastech. Například rumburští policisté
společně hlídkují s policisty z Löbau od roku 2005, šluknovští si pochvalují společné hlídky s Bischofswerdou a šenovští
se Sebnitz. Premiéra společné česko-německé policejní hlídky
z varnsdorfského obvodního oddělení a obvodního oddělení
z Löbau proběhla 23. října ve Varnsdorfu.
V rámci první společné hlídky byli němečtí policisté
seznámeni s terénem a s hraničními přechody, provedena
byla kontrola objektů a také řidičů. Nechyběla ani první
hlídková činnost v chatové oblasti, kde se v rámci prevence
dělají záznamy na karty, jež jsou pak majitelům objektů
k dispozici ve schránkách. Hlídky budou prováděny vždy
jedenkrát měsíčně a to na obou stranách.
Jak uvedl tiskový mluvčí okresního ředitelství Děčín Jan
Šmíd, se vstupem do Schengenu jednotlivá obvodní oddělení
zintenzívní česko-německou spolupráci. Cílem společného
hlídkování je získat znalosti o taktice při výkonu služby
druhým bezpečnostním sborem, navázání osobních kontaktů
mezi policisty vykonávajícími službu v teritoriích, která spolu
sousedí a jsou rozdělená státní hranicí, nebo vytváření pocitu
bezpečí pro občany žijící v blízkosti státních hranic tím, že
vidí policisty obou států, kteří spolupracují a společně řeší
příhraniční kriminalitu.
rm

Starostové Šluknovska
se sešli ve Vídni
Pracovní setkání starostů obcí a měst Šluknovského výběžku se tentokrát konalo v příjemné restauraci Vídeň ve
Starých Křečanech.
V úvodu jednání přivítal předseda sdružení Milan Kořínek
hlavního organizátora a ředitele mezinárodního cyklistického
závodu Tour de Feminin Jiřího Vícha, který seznámil starosty s výsledky letošního jubilejního ročníku této mimořádně
úspěšné akce. Největší pozornost však byla věnována zástupcům krajského úřadu z oblasti dopravy, které vedl radní
Ústeckého kraje Milan Franc a Robert Šatník. Ti s sebou
přivezli i vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství
Jindřicha Fraňka a vedoucího oddělení dopravní obslužnosti
Jakuba Jeřábka. Tato početná účast byla reakcí na stížnosti
starostů při nedávné návštěvě prezidenta Václava Klause ve
Šluknovském výběžku na neschopnost kraje komunikovat se
starosty Šluknovska a na špatnou spolupráci. Zástupci kra
Pokračování na str. 2
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Z deníku Městské policie
Cvičné střelby
Dne 24. října proběhly plánované cvičné střelby strážníků
Městské policie Varnsdorf za účelem zdokonalení se v manipulaci se zbraní a nácviku možných situací při použití
služební zbraně. Všichni strážníci se zhostili tohoto úkolu
svědomitě a každý si mohl zjistit, ve kterých modelových
situacích má ještě nějaké nedostatky a musí je do příštích
střeleb odstranit.
Pes v Mandavě
Na základě oznámení občanky města byla vyslána hlídka
MP k Mandavě u „hasičárny“, kde se nacházel pes, který
do řeky zřejmě spadl. Ve spolupráci s hasiči byl vytažen a
převezen na služebnu MP. Z důvodu nezjištění majitele byl
po několika dnech pes převezen do útulku.
Mládež a městská policie
V uplynulých čtrnácti dnech navštívili studenti a žáci dvou
škol služebnu městské policie. Těchto návštěv se zúčastnili
studenti VOŠ Varnsdorf a žáci Speciální základní školy z ulice T. G. Masaryka. V jejich průběhu se přítomní seznámili
s prací strážníků městské policie, městským kamerovým
systémem a vybavením městské policie. Poté následovala
beseda týkající se práce MP. Dále byla provedena beseda se
žáky čtvrtých tříd v ZŠ Náměstí, která byla zaměřena na
bezpečné chování dětí na ulicích a i když jsou samy doma.
Martin Špička, velitel MP

ZLODĚJŮM MOBILŮ
ODZVONILO
Ministerstvo vnitra oficiálně představilo 3. října
společný projekt Policie ČR
a mobilních operátorů týkající se blokace odcizených
mobilních telefonů. Občané
České republiky tak získávají jedinečnou možnost nechat
si zablokovat mobilní telefon
v případě, že byli okradeni.
Díky tomuto ojedinělému
společnému projektu se
zlodějům krádeže mobilních
telefonů nevyplatí, protože
aparáty se pro ně stanou
bezcennými. Občané navíc
zablokováním svého odcizeného přístroje přispějí ke
snížení počtu krádeží. Ročně
se počet krádeží mobilních
telefonů vyšplhal až na 20
tisíc. Lidé měli minimální
možnost se bránit, o čemž
svědčí pouze stovky nahlášených krádeží mobilních
telefonů ročně. „Krádeže mobilních telefonů se přestanou
vyplácet. Nabízíme občanům
účinný způsob, jak zablokovat zloděje,“ uvádí ministr
vnitra Ivan Langer.

V případě, kdy zjistíte, že
vám byl ukraden mobilní
telefon, se ihned obraťte na
mobilního operátora, který
provede blokaci SIM karty
proti neoprávněnému volání i z jiných telefonů. Poté
kontaktujte Policii ČR, která požádá všechny mobilní
operátory o zablokování
vašeho mobilního telefonu
podle jeho výrobního čísla
IMEI. Po blokaci telefonu bude přístroj pro jeho
nového majitele bezcenný
a „nezavolá“ si z něj. Zpětné
odblokování přístroje může
provést jen oprávněný
majitel s doklady o koupi.
Podrobné informace o blokování provozu mobilních telefonů spolu se službou, která
vám umožní ověřit, jestli je
či není váš telefon evidován
jako odcizený, naleznete na
pravidelně aktualizovaném
webu umístěném na adrese
http://www.mvcr.cz/mobily
Dle tiskové zprávy MV ČR
zpracoval JS
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Starostové Šluknovska se sešli ve Vídni
Dokončení ze str. 1

je se před starosty proti
této kritice ohradili, a aby
ukázali dobrou vůli řešit
vzniklé problémy a předejít
dalším, přivezli s sebou i
Daniela Šebka, nově ustanoveného prostředníka
mezi krajem a Šluknovským
výběžkem v oblasti dopravy
a dopravní obslužnosti. Zároveň seznámili přítomné
s plánem oprav silnic na
Šluknovsku v nejbližším
období, z nichž nejvýznamnější je zahájení výstavby
kruhové křižovatky Na
Mejtě, na silnici I/9 mezi
Jiřetínem pod Jedlovou a
Varnsdorfem v nejbližších
dnech a příprava narovnání
dvou nebezpečných zatáček
v obci Lesné v průběhu

příštího roku. Jednalo se
i o zvýšení kapacity silnice I/9
vedoucí ze Svoru přes kopec
Šébr do Lesné. Liberecký kraj
připravuje obchvat Svoru a
rozšíření této silnice o další
jízdní pruhy, které by ale
mělo končit na vrcholu kopce na rozhraní Ústeckého a
Libereckého kraje. Starostové Šluknovska požadují, aby
úprava této dopravou přetížené silnice pokračovala až do
obce Lesné a prostřednictvím
radního France požadují odhejtmana Ústeckého kraje
Jiřího Šulce, aby o tom jednal
se svým libereckým kolegou
a dalšími kompetentními
orgány.
Jednou z největších bolestí Šluknovska je vysoká
nezaměstnanost. Na tom se

Prvňáčků ve městě přibylo
Je potěšitelné, že po několika „hubených“ letech začíná
i v našem městě přibývat v základních školách žáků prvních tříd. Ve školním roce 2007 - 2008 je otevřeno celkem
osm prvních tříd, do kterých začalo chodit 168 prvňáčků.
V předešlých dvou až třech letech to bylo podstatně méně.
Největší základní školou u nás je 2. ZŠ Edisonova, kde je
v sedmnácti třídách 397 žáků. Nejmenší školou je 1. ZŠ
Bratislavská. Zde se v sedmi třídách (1. - 5. ročník) učí 117
žáků. Ve městě je šest základních škol a jedna speciální a
praktická základní škola. Povinnou školní docházku plní i
žáci ve čtyřech třídách gymnázia (prima, sekunda, tercie,
kvarta). Celkový počet žáků, kteří plní povinnou školní
docházku, je 1 544 a učí se v sedmdesáti čtyřech třídách.
Ve Varnsdorfu je sedm mateřských škol, které navštěvuje
celkem 424 žáků. Největší z nich je MŠ Pražská, do které
chodí 93 žáků. Naopak, nejmenší je MŠ Poštovní s 37 žáky.
Kapacita všech MŠ je využita téměř na sto procent.
Dr. Miloslav Hoch,
člen komise pro výchovu a vzdělávání

Opsáno z úřední desky
RM rozhodla:
• Vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na čtyři typizovaná sportovní hřiště.
• Souhlasit se zřízením a provozováním rozvodů telekomunikační sítě pro zřízení internetových přípojek
s firmou CL-NET, s.r.o. Česká Lípa v bytových domech
č.p. 3300 a č.p. 2763 ve Varnsdorfu a uzavřít smlouvu
o spolupráci.
• Zveřejnit záměr pronajmout část bytového domu
č.p. 2290 ve Varnsdorfu za účelem umístění zařízení
pro přenos dat v síti Internet a pro účely privátních
datových spojů.
• Prodloužit nájem systému CZT ve Varnsdorfu nájemci Teplárna Varnsdorf, a.s. do 31. 12. 2008.
• O přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření a propojení MKDS mezi městskou policií a Policií
ČR“ uchazeči Perfected, s.r.o.
RM rozhodla schválit:
• Barevný tisk Hlasu severu dle přiložené kalkulace
v Krycím listu nabídkového rozpočtu firmy Tiskárna
Trio s platností od 1. 1. 2008.
RM rozhodla neschválit:
• Uhrazení nepokryté částky za provoz linek MHD
ČSAD Semily, a.s. za letošní rok.
• Navýšení dotace MHD v rozpočtu města pro rok 2008.
RM rozhodla odvolat:
• Jana Havránka a Štefanii Čechovou z funkce členů
Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství a
jmenovala Ing. Jiřího Chvojku a Jindřicha Hofmana do
funkce členů Komise pro čistotu a ochranu veřejného
prostranství na volební období 2006 – 2010.

shodli všichni zástupci měst
i úřadu práce. Podle starostů
není vždy vina v nedostatku
pracovních míst, ale často
nechuť a neschopnost některých lidí pracovat. Mnozí
z nich se živí prací na černo
a díky štědrým sociálním příspěvkům mnohdy dosahují
vyšších příjmů než řádně
pracující. Z diskuze na toto
téma vzešel požadavek na
pracovníky úřadu práce, aby
zpřísnili a rozšířili kontrolu
tzv. černých zaměstnanců
a jejich zaměstnavatelů na
Šluknovsku a více kontrolovali oprávněnost a dodržování pracovních neschopností
zaměstnanců, protože podle
zkušeností zaměstnavatelů jí
mnoho osob zneužívá.
Dalším bodem jednání byly
informace npor. Mikolašíka
o přípravě cizinecké policie
na vstup České republiky
do Schengenského prostoru
a s tím souvisejících změn,
které se po 1. lednu dotknou
všech příhraničních oblastí.
V závěru jednání starostové jednali o přidělení tzv.
Milanovy ceny pro toho, kdo
se v minulém roce nejvíce
zasadil o rozvoj regionu
Šluknovska. Jednohlasně
byl na tuto cenu doporučen
a všemi hlasy schválen
starosta Vilémova Hynek
Raichart za svou práci a
rozvoj Místní akční skupiny

KRÁTCE
• Na webových stránkách
města Varnsdorf byl zřízen
odkaz „ZDRAVÉ MĚSTO“ na
http://www.varnsdorf.cz/
showdoc.do?docid=2886
• Svazek obcí Tolštejn na
svém posledním říjnovém
zasedání schválil Strategický rozvojový dokument
mikroregionu Tolštejn na
období 2007 – 2013. Součástí
jednání byla informace, že
Krajská rada ÚK odsouhlasila program opravy silnic
2. a 3. třídy, v rámci něhož
bude realizována oprava
komunikací ve Šluknovském
výběžku na úseku Děčín - Jiříkov a Rybniště Varnsdorf, dále problematika krádeží barevných
kovů a informaci Karla Kopeckého o práci Spolku pro
obnovu venkova. Ve věci
provozování pódia se musí
dořešit ceny půjčovného.
Konečnou podobu smlouvy
připraví kompletně Ing.
Pražanová.
• Severočeské sběrné
suroviny, a.s. se sídlem
v Liberci v důsledku fúze
zanikla k 1. 10. 2007. Veškerý majetek a závazky
společnosti přešly na nástupnickou společnost KOVOŠROT Děčín, a.s.
rm
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VÍME CO CHCEME?
V diskuzi na internetových stránkách města se objevilo
několik dotazů na využití bývalé burákárny. Zejména obyvatelé bydlící v těsné blízkosti se obávají výstavby nonstop
herny s nepřetržitým provozem jako náhradu za 9999.
Více obecných informací jsme získali na Stavebním úřadě:
„V souladu s platným územním plánem, kterým je občanská vybavenost (tj. restaurace, hotely, veškeré služby pro
veřejnost (mimo špinavých řemesel)), je zde prováděna rekonstrukce objektu bývalé burákárny na polyfunkční objekt
s termínem dokončení do konce příštího roku“.

Možná jen malý dovětek na závěr. V dobách pražení
buráků bylo celé sídliště „zamořeno“ silným zápachem
a hlukem, ale nikomu to příliš nevadilo. Větší odezvu vyvolával prázdný, nevyužívaný objekt do letošního roku. Ještě větší odezvu a otázky nyní vyvolává jeho rekonstrukce
a proto vyvstává jedna myšlenka - víme někdy co chceme?
JS

Plná nebo přerušovaná potřetí
Ačkoliv nejsem přítelem polemik vyřizovaných prostřednictvím novin, jsem nucen tak tentokrát učinit. Poslal jsem redakci HS článeček, v němž jsem chtěl pochválit akci městské
policie ve spolupráci se školáky a při té příležitosti vyslovil
i pochybnosti zda se nedopouštíme přestupků přejetím plné
čáry při zajíždění na parkoviště před radnicí. Když jsem zjistil, že na můj naprosto nevinný článek bude ihned reagováno
způsobem, který dával do popředí mou nedokonalou znalost
dopravních předpisů, požádal jsem o jeho nezveřejnění, neb
jsem věděl, že pravdu mám. Místo něho vyšel poprvé článek
s nadpisem Plná nebo přerušovaná. A ihned poté v dalším
čísle ještě jeho doplněk, který je naprosto vyčerpávající,
ale také plně dává za pravdu mému pochybování, zda se
nedopouštíme přestupku. On totiž jasně říká: 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 - atd. ... A zde jsme
u jádra věci. Tak mělo být provedeno, ale nebylo, až do
1. listopadu, kdy byly přerušované čáry změněny v plné. Ti,
kdož chtěli zpochybnit mé znalosti o dopravních předpisech,
tak uznali svou chybu.
Milan Šebek

Plná nádrž zadarmo od Hitrádia Crystal!
Všechny ceny jdou nahoru, ale Hitrádio Crystal se rozhodlo, že vám - posluchačům natankuje plnou nádrž a nebude
od vás chtít ani korunu. Hitrádio Crystal totiž 24. října
přichystalo avizované překvapení na benzinové stanici ve
Varnsdorfu.
Na místo vyslali sličné hostesky, ty pomohly s načerpáním
a místo placení posluchače ještě obdařily svým úsměvem! A
nejen tím. Každý řidič na oplátku odpovídal na záludné otázky moderátorky Lucky Synkové. Skvělá nabídka proletěla
celým městech ve vteřině a řidiči během chvilky vytvořili
obrovskou kolonu vozidel čekajících na plnou nádrž zdarma.
A tak pomoci museli i strážníci městské policie, aby byl
zajištěn bezpečný průjezd městem.
Celá akce trvala hodinu, přesněji v čase mezi 16. a 17.
hodinou.
rm
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Stopy lidí aneb pěšky od pravěku na měsíc
Pod stejným názvem uvádí Národní muzeum v Praze
rozsáhlou výstavu o historii
lidské nohy. Bude otevřena
od 28. listopadu 2007 do 30.
června 2008.
Výstava je věnována nejen lidské noze jako nástroji
a objektu, ale obrazně také
stopám lidstva od pravěku
až po současnost. Od pravěkých pozůstatků přes
migrace a stěhování národů, objevování nových kontinentů, vojenské výboje až
po dobývání hor, mořských
hloubek a vesmíru. Lidské
noze je rovněž věnována
pozornost z hlediska estetického (obutí, oblečení a
šperky), lékařského (vývojové anomálie, zranění, amputace, léčení), náboženského
(uctívání, poutě, obřadní
tanec) i uměleckého (noha
jako objekt výtvarného,
literárního, hudebního i filmového umění). Pozornost
je věnována rovněž sportu,
tanci, baletu i akrobacii.

Exposice se orientuje
na nejširší veřejnost. Dětského návštěvníka zaujme
jednoduchostí, krátkými
texty, názorností, ale také
hravostí a neagresivitou.
Ve speciálních vitrínách
budou nainstalovány takové
„rarity“ jako sfinga, střevíce
Přemysla Oráče, ovinovačky
dobrého vojáka Švejka, dřevěná noha starého Zilvara
z chudobince apod. Mezi
exponáty budou i takové
unikáty jako rekonstrukce
bot ledového muže Ötziho,
střevíčky císařovny Marie
Anny, tretra Emila Zátopka,
největší basketbalová bota
(Shaquille O’Neal) a sportovní obuv českých vítězů
zimních olympijských her.
Národní muzeum jedná i o
zápůjčce unikátů ze sbírek
National Air and Space
Museum (např. skafandr
N. Armstronga).
S touto výstavou budou
pořádány i různé doprovodné akce, např. módní

přehlídky, kulturní a společenské akce (tanec, akrobacie), interaktivní prohlídky,
ale i přednáškový cyklus
a spolupráce se školami.
Součástí výstavy bude i
expozice věnovaná vývoji
punčoch. Na tom spolupracovali s Národním muzeem
i zaměstnanci ELITE, a.s.
Varnsdorf, konkrétně Ing.
Eva Boczanová, Vlasta a
František Drunečtí a Milan
Kopecký.
Jedná se vskutku o zajímavý projekt velmi podrobně mapující všechny obory,
které s lidskou nohou souvisejí, navíc opravdu srozumitelný pro nejširší veřejnost.
Možná, že by tato výstava
byla dobrým typem na školní výlet. A vzhledem k tomu,
že i velká část ať bývalých, či
současných občanů našeho
města také věnovala punčochám část svého života,
i pro ně stojí za to udělat si
chvilku času a tuto výstavu
navštívit.
-r-

MANDAVA 2007 - Vlastivědné čtení z Varnsdorfu
a Šluknovského výběžku
Nepřehlédnutelnou obálku v cihlové barvě dostala
letos každoroční publikace Kruhu přátel muzea
Varnsdorf. Již počtvrté
nese název podle naší říčky:
MANDAVA 2007 - Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a
Šluknovského výběžku.
Zajímavosti z historie našeho regionu, přírodopisu a
dalších oborů ve sborníku
tentokrát publikuje téměř
třicet autorů.
Víte něco o počátcích
historie varnsdorfského
fotbalu? Komu a proč psal
do Varnsdorfu slavný český
malíř František Tkadlík?
Kde se na Studánce dolovalo - nebo aspoň hledalo uhlí? A jak dopadly pokusy
o vzlet balonu, prováděné
u nás majitelem jistého
cirkusu koncem 19. století?
Jaké události hýbaly naším
městem a bezprostředním
okolím právě před sto
lety, v roce 1907? Jedno ze
zajímavých témat letošní
Mandavy bylo v Hlasu severu nedávno nakousnuto:
léčivá zóna na vrchu Špičák.
Českolipský proutkař K.
Brotz seznamuje podrobně
se svými měřeními a doporučuje konkrétní místa ke
zdravotní relaxaci - nejen
na Špičáku, ale také na
Hrádku. K ohlédnutí Milana Hrabala za čtyřicetiletou
historií Hlasu severu se svými vzpomínkovými fejetony
připojili někteří pamětníci a
ne ledajací: například spiso-

vatel a novinář Pavel Verner
a novinář Michal Mašek. Ale
sborník dává nahlédnout i
k sousedům: Kostel svaté
Kateřiny v Dolním Podluží
má krásná vitrážová okna,
jejichž historií a symbolikou se zabývá stať J. Rybánského; připojeny jsou
i jejich barevné fotografie.
V Míšeňské dolině pod
Tolštejnem jsou k nalezení

pozůstatky pražících pecí,
jimiž byly upravovány zde
vytěžené rudy - podrobně o
nich píše M. Plekanec. Fr.
Sajdl připomíná bitvu
u Studence, k níž došlo před
250 lety. Jan Štika zpracoval historii štoly sv. Jana
Evangelisty v Jiřetíně pod
Jedlovou a zejména okolnosti jejího prvního uvedení do
„turistického provozu“ v r.
1935. Muzikant a hudební
badatel Igor Heinz na několika stránkách shrnuje
obsah své doposud nepubli-

kované knihy o hudební historii Šluknovska - zvláštní
pozornost přitom věnuje
Varnsdorfu. V Rumburku
letos slavili 300. výročí lorety; stať na toto téma dodala
jedna z organizátorek oslav
Klára Mágrová. Osobnost
před 100 lety narozeného
šluknovského sochaře a
řezbáře Franze Schütze
přibližuje Helga Hošková.
A příroda? Se svými entomologickými nálezy na Špičáku
seznamuje J. Kadlec, dravcům a sovám na Šluknovsku
se věnuje Jan Pícha.
Do oddílu „Hosté“ přispěli
němečtí kolegové: s V. Dudeckem se podíváme za unikátními žitavskými oltářními plátny a s G. Krockerem
až do Alp na horskou chatu,
kterou si (nedaleko chaty
„varnsdorfské“) vystavěli
nadšenci z Neugersdorfu.
A stále to není všechno,
co je na dvou stech stranách
sborníku Mandava 2007 ke
čtení. Třeba vás budou zajímat i aktivity Kruhu přátel
muzea Varnsdorf v uplynulém roce - o nich informuje
připojená Ročenka KPMV.
Za redakci sborníku si dovolím poděkovat těm místním firmám, které publikaci
finančně podpořily, a také
Městu Varnsdorf, bez jehož
grantového příspěvku by se
vydání sborníku neobešlo.
Knížku určitě seženete
v muzeu a u varnsdorfských
knihkupců.
Martin Havlíček
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VARNSDORFŠTÍ PLETAŘI – ČÁST 4.
aneb 60 let od vzniku n.p. ELITE
Během 2. světové války
dochází k dalšímu rozvoji
firmy. Ta je sice nucena
omezit výrobu punčoch,
ale část provozu přechází na vá lečnou v ý robu,
což pravděpodobně plně
kompenzuje ušlé zisky
na pu nč ochách. Vá l ka
měla neblahý vliv také na
počet zaměstnanců. Jen
od vypuknutí válečného
konf liktu do konce roku
1941 narukovalo z řad zaměstnanců firmy Kunert
do německé armády 780
mužů a 224 žen. Padesát
z nich našlo smrt na různých bojištích tohoto konfliktu. Úbytek pracovních
sil se však díky zavedení
válečné výroby podařilo
průběžně vykrýt cca 500
válečnými zajatci a totálně
nasazenými lidmi prakticky z celé Evropy. Zisky firmy dále rostly, což umožnilo ve varnsdorfském závodě
postupně instalovat ty nejmodernější stroje. Jednalo
se např. o 650 nových kotonů, které však byly pouze
zajety a nakonzervovány.
S jejich plným provozem se
počítalo až pro poválečnou
expanzi f irmy. Ještě za
války bylo shromažďováno
i zařízení pro provoz, který
měl sloužit k zušlechťování
umělých vláken a hedvábí
před pletením. Nová provozn í budova měla bý t

Löffler - Krásná Lípa, Jemné přádelny, a.s., Litvínov,
Bratři Stiastni - továrna na
vlněné látky - Brno, ARA
- obchodní dů m P ra ha,
ELI-TE - vývozní a dovozní
společnost - Oslo - Norsko
a řada dalších movitých

postavena v prostoru tehdejší skládky za 8. budovou.
(Dnes v těchto místech stojí
obytné domy s č.p. 2836 2839.) Nakoupeno bylo také
velké množství materiálu.
Velikost majetku f ir my
J. Kunert a synové dokumentuje i další fakt. Koncem 2. světové války do něj
patřily firmy Julius Kunert
a synové - výroba punčoch
- Varnsdorf, J. Kunert a
synové - velkoobchod punčochami - Praha, Heinrich

A přišel rok 1945, konec
II. světové války a s ním
proces znárodňování průmyslu. Nejprve byla firma
Kunert dána na základě
Košického vládního programu jako majetek kolaborantů pod národní správu.
Nesla název „J. Kunert a
synové, národní správa“.
Prozatímním národním
správcem byl ustanoven
Dr. Andělín König,
Velice důležité pro rozběh
a chod průmyslu bylo dopl-

nění značně prořídlých řad
odborníků, ale i řadových
zaměstnanců ve specializovaných profesích. Poválečným odsunem, ale mnohdy
i dobrovolným odchodem
německých obyvatel, zbylo ve Varnsdorfu pouhých
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to však bylo stále málo.
Na základě § 12 Dekretu
č. 100/1945 Sb. „O znárodnění pr ů myslu, ban k a
peněžnictví“ a na základě
§ 1 V lád n í ho na ř ízen í
č. 6/1946 Sb. ze dne 15. 1.
1946, kterým se vydává
statut národních podniků
průmyslových, byl založen
1. 1. 1946 národní podnik
Továrny jemných punčoch
se sídlem ve Varnsdorfu.

Pohled na areál n.p. ELITE z padesátých let min. století
i nemov itých majetků.
Mimo to ještě existovala
od 7. 8. 1936 také firma H.
Kunert a H. Löffler - výroba dámského a pánského
prádla - Varnsdorf.

17.4 8 0 oby vat el (oproti
původním 22.951 z r. 1936
viz Varnsdorfské ulice –
3. část). Němečtí zaměstna nci odcházeli, nov í,
vesměs z řad dosídlenců,
si tepr ve osahávali své
profese a hlavně poprvé zakoušeli tíhu zodpovědnosti
v nových funkcích. Firma
proto využila možnost a
na většinu německých odborníků bylo vyžádáno tzv.
vynětí z odsunu (ve smyslu
sm. MV č.j. B 300/1990-45
o odsunu Němců z ČSR).
Týkalo se to 568 kmenových zaměstnanců závodu
Varnsdorf. (V roce 1948
bylo ješt ě požadová no
vynětí pro 217 specialistů.) Velikou pomocí pro
varnsdorfskou punčochárnu byl př íchod asi 120
odbor n íků z pu nč ocháren firmy Baťa ve Zlíně
a v Třebíči. Jako základ pro
budování nového odborného
kádru přešla do Varnsdorfu
i celá jedna třída absolventů Baťova punčochářského
učiliště v Třebíči a to včetně učitelů a vychovatelů.
Tak se podař ilo dosáhnout toho, že již koncem
roku 1945 pracovalo ve
varnsdorfském závodě 2.769
zaměstnanců. Proti stavu
zaměstnanců firmy Kunert
z roku 1938 (cca 4.500 osob)

Do něho byly vč leněny
firmy „Julius Kunert a synové, továrna na punčochy
Varnsdorf“ a „Krásnolipská
továrna na punčochy, a. s.,
Krásná Lípa“. Prvním podnikovým ředitelem byl jmenován Vladimír Matulík,
hlavním inženýrem podniku pak Josef Zmatlík.
Vyh láškou M in istra
pr ů myslu č. 12 61 /1947
z 10. 11. 1947, uveřejněnou
v Úředním listě částka
179 z 9. 12. 1947 byla
provedena změna názvu
podniku (podle nejznámější exportní značky firmy
Kunert). Nový název zněl:
Elite, sdružené továrny
punčoch, národní podnik,
Varnsdorf.
K uvedenému datu tak
byly se zpětnou platností
do již existujícího národního podniku včleněny firmy
Heinrich Löffler - Krásná
Lípa, Edwin Jäger - Krásná
Lípa, Johan Nitsche - Krásná Lípa, Eduard Hentschel
- Dlouhý Dvůr, Johann K.
Kumpf - Staré K řečany,
Raimund Bittner - Vejprty
a Karla Langera synové Vejprty. Tímto byla oficiálně odstartována novodobá,
dnes již šedesátiletá, historie pletařského průmyslu
ve Varnsdorfu.
Milan Kopecký

Miniportréty
Milan Janáček
* 6. 4. 1938 v Blatné

Malíř, grafik, ilustrátor,
divadelní herec. Základní
školu absolvoval v jihočeské
Blatné. V letech 1953-1957
vystudoval Vyšší školu uměleckého průmyslu v Praze
(u Zdeňka Juny a Karla Müllera), soukromě pak herectví
u prof. Lídy Wegenerové.
V té době hraje divadlo, maluje, věnuje se scénografii
pro loutkové divadlo i činohru. V letech 1957-1962 učil
výtvarnou výchovu na SVVŠ
ve Varnsdorfu. 1963-1965 byl
výtvarníkem v reklamním
oddělení n. p. Velveta. Spolu
s dalšími zakládá varnsdorfskou tvůrčí skupinu Kontrast.
V letech 1965-1988 působil
jako výtvarný redaktor v Severočeském nakladatelství
v Liberci a nakladatelství
Kruh v Hradci Králové.
Graficky upravil a ilustroval
více než stovku knih. V roce
1988 se stal členem činohry
Divadla F. X. Šaldy, kde
už od r. 1985 vystupoval
pohostinsky. V roce 1990
ukončil hereckou činnost a
věnuje se výtvarné činnosti.

Vystavuje doma i v zahraničí. Z jeho díla připomeňme
ilustrace dětských knih (např.
Pohádky pro kočku, Pohádky vodnického dědečka),
z ostatních alespoň Knihu
o Jizerských horách, která
v roce 1977 získala ocenění
právě za ilustrace a výtvarné
zpracování a vyšla již v několika vydáních. Pozoruhodnou
formou Janáčkova výtvarného vyjadřování jsou jeho kolorované „denní záznamy“.
Milan Hrabal
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HASIČI SE PŘIPRAVOVALI NA SCHENGEN
V podvečer 26. října
bylo v Německu vyhlášeno
součinnostní cvičení na
požár zemědělské usedlosti
v obci Bertsdorf - Hornitz.
Cvičení se zúčastnila i
naše partnerská jednotka
z Großschönau, se kterou
máme od roku 1997 podepsanou smlouvu o spolupráci a která požádala o účast
naší jednotky. Vzhledem
k plánovanému otevření
hranice na Žitavské ulici od
20. prosince letošního roku
a podepsání mezinárodní
smlouvy v letošním roce,
je totiž pravděpodobnost
intenzivnější spolupráce
téměř jistá. Společná cvičení a součinnost je důležitým
prvkem ke kvalitě, rychlosti, jistotě a bezpečnosti
všech zasahujících.
Odemčení brány zajistili
němečtí hasiči a tak po
vyhlášení poplachu v 18:03
hodin vyjížděly obě jednotky do Bertsdorfu společně.

Cvičení se zúčastnilo 6
hasičských jednotek se 12
vozidly a 70 dobrovolnými
hasiči. Společným úkolem
pro naše dvě jednotky bylo
dvěma vodními proudy
zabránit dalšímu šíření
požáru ze stodoly na obytné stavení, doplnění vody
mezi vozidly a osvětlení
místa požářiště pomocí
výsuvných osvětlovacích
stožárů. Z naší strany se
cvičení zúčastnily posádky
dvou zásahových vozidel

Tatra se šesti hasiči. Cvičení bylo ukončeno v 18:46
hodin, následovalo společné
vyhodnocení.
Právě díky podepsané
smlouvě o spolupráci získala v loňském roce německá
strana dotaci z fondu Interreg IIIA na nákup nového
vozidla Mercedes a také na
úhradu společných cvičení.
Bohužel na naší straně
zatím není možné podobné
dotace čerpat.
JS

Rizikové stromy - prevence se vyplatí
Současné roční období,
přibližně od poloviny listopadu do konce března, je
obdobím vegetačního klidu.
Je zároveň vhodnou dobou
k tomu, aby vlastníci a uživatelé pozemků, na nichž

jim rostou stromy, tyto prohlédli a v případě, že jsou
poškozené, je ořezali nebo
pokáceli. Jde především o
stromy, které rostou na takových místech, kde jejich
případné vyvrácení a pád -

INZERCE

Střední škola služeb a cestovního ruchu
nabízí rekvalifikační kurzy:
„Obsluha osobního počítače pro pokročilé“
„Základy obsluhy osobního počítače
pro začátečníky“
Kurzy budou probíhat ve dnech od 26. 11. - 7. 12. 2007
a 14. 1. - 25. 1. 2008 v budově školy Bratislavská 2166
ve Varnsdorfu. Výuka bude probíhat v dopoledních popřípadě odpoledních hodinách.

Cena kurzu činí Kč 4 640,-

Bližší informace vám podá Nina Fučíková
na tel. 412 354 797 nebo e-mail n.fucikova@sosvdf.cz

Střední škola služeb a cestovního ruchu
Bratislavská 2166, Varnsdorf

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ VYCHOVATELKY
Požadavky: vzdělání dle zák.č.563/2004 Sb.
bezúhonnost, praxe v oboru
Nástup: leden 2008
Nabídky včetně koncepce rozvoje úseku výchovy
mimo vyučování, strukturovaného životopisu
a dokladů o nejvyšším vzdělání zasílejte
na sekretariát školy do 30. 11. 2007.
Kontakt: Ing. Jakubec, ředitel školy
pí Žemličková, os.oddělení
e-mail: info@sosvdf.cz

412 354 770
412 354 772

za silného větru, námrazy
a dalších okolností - může
způsobit škody na majetku,
ohrozit zdraví či dokonce životy lidí. Týká se to rovněž
zdrav ých stromů, které
rostou na místech, kde se
běžně pohybuje nebo shromažďuje více lidí. Platí to i
v případech, kdy hrozí pád
větví na komunikace a projíždějící vozidla. Problémem
jsou i stromy, jejichž větve
sahají do blízkosti elektrického vedení, ty, které stíní,
a ty, jejichž kořeny prorůstají do základů budov.
Je vhodné, aby majitelé
(nebo přizvaní odborníci)
posoudili, které stromy
představují skutečná rizika. Odkaz na to, že majitel
je pojištěný a případnou
škodu uhradí pojišťovna,
zní naivně. Předpisy stanoví, že je-li majitelem stromu
fyzická osoba, může být
tento pokácen bez povolení,
není-li jeho obvod ve výšce
130 centimetů nad zemí
větší než 80 centimetrů.
Pokud je obvod větší, je nezbytné požádat o povolení k
pokácení Odbor životního
prostředí MěÚ. Na vlastním pozemku lze bez povolení pokácet i křoviny do
rozlohy 40 m2. Stromy jsou
nedílnou součástí přírody,
spoluvytváří a zkvalitňují
životní i kulturní prostředí
člověka. Nelze však dopustit takovou iracionalitu, aby
rizikové stromy ohrožovaly
majetek, zdraví a život samotného člověka.
Dr. Miloslav Hoch
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Posílíme hráz proti
hazardu?
Iniciativa založit „Sdružení měst a obcí proti hazardu“
vznikla 5. 6. 2007 a zakládajícími členy se stala města
Aš, Bohumín, Děčín, Jičín a Velké Meziříčí. Sdružení
vzniklo jako reakce na postup Ministerstva financí, kdy
na místech, kde obce zakázaly výherní hrací přístroje,
povolilo ministerstvo provozování agresivnějších druhů
hazardu, jako jsou videoloterijní terminály a elektrické rulety. Ministerstvo tím nerespektuje právo obcí na
samosprávu a povoluje hazard na území měst a obcí
i přes to, že povolení jakéhokoliv hazardu nesmí být podle
zákona o loteriích vydáno, pokud by narušovalo veřejný
pořádek. Místní záležitosti veřejného pořádku jsou totiž
zákonem svěřeny do samostatné působnosti obcí a měst
a není tedy možné hazard na jejich území povolit, aniž by
ministerstvo nepřiznalo samosprávným orgánům postavení
účastníka správního řízení. V úvodní deklaraci Sdružení
se m. j. uvádí, že nekontrolovatelný hazard s sebou přináší
nárůst kriminality, praní špinavých peněz, vytváření hráčských závislostí, rozvrácení rodin, ohrožení psychického
vývoje dětí a mládeže a zanechává ve společnosti nedozírné škody. Pro neprůhledný systém povolování nových
technických her nemohou obce ovlivnit jejich rozšiřování
a nemají z nich příjmy.
Objem prosázených částek přesáhl v loňském roce 100
miliard Kč a došlo od roku 2000 k 50% nárůstu tohoto
odvětví. Příjmy obcí, odvody, které z hazardu plynou na
veřejně prospěšné účely a sport, však rostou polovičním
tempem a jsou často směrovány nadacím či fondům, které
hazard ovládá. Nárůst počtu heren je i v našem městě
značný. Tam, kde dříve bývaly obchody, restaurace či
služby, jsou dnes už herny a o návštěvníky nemají nouzi,
přestože si navzájem konkurují. Příjmy do rozpočtu města
z heren činily za loňský rok 1,2 mil. Kč, které byly určeny
k rozdělení podle daných pravidel.
Cílem Sdružení není boj proti hazardu, ale dosažení novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách, respektující
samosprávnou kompetenci měst a obcí a zajistí odpovídající
úroveň příjmů pro veřejné rozpočty a na veřejně prospěšné
účely. Zda i naše město posílí svým vstupem do Sdružení
snahu obcí a měst o legislativní změny na úseku regulace
hazardu, rozhodnou zastupitelé na svém listopadovém zasedání.
R. Dausch

TOPENÍ PEVNÝMI PALIVY
Komínům jsme se podrobně věnovali v minulém čísle, ty
však nebývají jedinou příčinou požáru. Ten může způsobit
i nevhodně uskladněné palivo. Nejvíce náchylné na špatné
skladování jsou nekvalitní druhy paliva jako hnědé uhlí,
lignit, brikety, piliny a kůra. U těchto materiálů často
dochází následkem zapaření k samovznícení. Důležité je
skladovací prostor před uskladněním paliva vysušit, vyčistit (k samovznícení dochází i při kombinaci různých druhů
paliv) a stěny uhelen mít omítnuté (cihlová drť urychluje
samovznícení). Do uhlí a briket nesmí zatékat, uhlí musí být
skladováno odděleně od ostatních paliv a v jeho blízkosti by
neměly procházet rozvody ústředního topení, páry a vody.
Důležitá je také výška hromady, pamatujme, že za kritickou
považujeme více jak 1,5 m. Kvůli nebezpečí samovznícení
doporučujeme provádět u nově uskladněného paliva zpočátku denní, později týdenní kontroly teploty. Samovznícení se
projevuje vytvářením vodní páry, což je nejvíce viditelné v
ranních hodinách, dýmem a zvýšením teploty. Při zpozorování zvyšující se teploty (40 - 50 stupňů Celsia) je třeba uhlí
nebo brikety přeházet nebo vynosit na volné místo, rozestřít
do vrstvy 0,25 – 0,5 metru a nechat vychladnout.
Nebezpečí při topení pevnými palivy představuje i odpad
z hoření - popel. Žhavý by se měl vždy před vysypáním nechat vychladnout a teprve pak nasypat do nehořlavé nádoby. Vznícení podlahy, je-li z hořlavých materiálů, zabrání
ochranná podložka pod topidlem na tuhá paliva, na kterou
také padají žhavé uhlíky. U všech spotřebičů na pevná paliva, s výjimkou krbů, musí ochranná podložka přesahovat
půdorys spotřebiče, a to nejméně o 30 cm před přikládacím
a popelníkovým otvorem. To samé platí i o bočních stranách.
V případě tepelného spotřebiče k vaření se jedná o 60 x 30 cm a
u krbu 80 x 40 centimetrů.
JS
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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.

ØÁDKOVÁ
INZERCE
P r od á m by t 3 +1 ve
Varnsdorfu. Spěchá. Informace na tel. 739 840 354.
Zn. Cena dohodou.
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.
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AHP Developer s.r.o.,
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ØÁDKOVÁ
INZERCE

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

Úvěr y, hy potéky, od
20 tis. do 30. mil. Bez poplatku předem. Spolupráce
možná. Tel. 731 248 251.

AHP Developer s.r.o.,

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

Telefon 412 373 876

Neht ová mo del á ž a
manikúra Studio Styl opět
v provozu. Tel. - objednávky: 606 280 135. Varnsdorf,
ulice Edisonova.

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)

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.

PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED PROVOZOVNOU

Pro zařízení s kabaretním
večerním programem v SRN
hledáme schopné aktéry
(taneční a hudební vystoupení, zábavné scénky,
artistická a žonglérská čísla).
Starší 18 let. Nemusí být profesionálové.

Prodám řadovou garáž ulice Horní Nábřeží ve
Varnsdorfu. Tel. 728 927
935.

Vaše nabídky a kontakt na vás zanechte v redakci
HS v uzavřené obálce označené „CABARETT“.
Budete pozváni k osobnímu jednání.
nebo na e-mail: ihajkova@atlas.cz

P ř iv ýdělek pro vás
a bez poplatků. Info na
il-ona@seznam.cz
Převod družstevního
bytu 1+3+L v 5. podlaží panelového domu ve Varnsdorfu, v ulici Kmochova nedaleko centra. Cena za převod:
470.000,- Kč. Info Lužická
R.K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
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Prodej výrobního a
skladového areálu v Rumburku. Celková výměra areálu: cca 30.000 m2. Prodejní
cena: 11 000.000,- Kč. Bližší
informace Lužická R.K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.

Prodej rodinného domu
v Rožanech u Šluknova. Výměra: 1.736 m 2. Prodejní
cena: 800.000,- Kč. Bližší
informace Lužická R.K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.

Hledáme organizačně schopnou ženu či muže pro
vedení pobočky poradenského centra ve Varnsdorfu a
Rumburku. Infolinka 732 784 660.

Pronajmu od 11/2007
byt 3+1, Jarošova ul., zařízený. Tel. 731 190 461.

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.

Pronajmu garsonieru
ve Varnsdorfu, ul. Žitavská,
cena 2.500 Kč + poplatky.
Tel. 731 190 461.
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Vlastivěda Šluknovského výběžku

VZPOMÍNKA
V listopadu by naše maminka Alenka Caltová oslavila
narozeniny. Při této příležitosti vzpomínáme nejen na ni, ale
i na tátu Miloslava Caltu, který již mezi námi není více
než rok. Kdo jste je znali, věnujte, prosím, tichou vzpomínku
s námi. Děkujeme.
Rodina

§

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal
každý, kdo Tě měl rád. Proč srdce Tvé
přestalo bít, vždyť mělo pro koho žít.
17. listopadu si připomeneme 5 smutných let, kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek a dědeček Wolfgang Jirosch.
Vzpomíná celá rodina.

§
13. listopadu uplyne druhý rok, kdy
nás náhle opustila maminka, sestra a
babička Marie Nekardová. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají děti Jiří a Petr
s rodinami, sestra Vlasta a Ludmila
s rodinou.

§

11. listopadu by se dožila 63. narozenin Zdeňka Kapustová.
�������������
S láskou stále vzpomínají děti Pavel a Lenka s rodinami,
sestry Eva a Mirka s rodinami a manžel Jaroslav.

OMLUVA
Od prosince loňského roku jsem ve výkonu trestu a cítím
potřebu se omluvit některým občanům města Varnsdorf.
Když jsem byl na svobodě, páchal jsem trestnou činnost a
teď se za to velice stydím. Takže se ze srdce omlouvám všem
lidem, kterým jsem způsobil svým nerozvážným jednáním
nějakou újmu. Zároveň se omlouvám svým rodičům za své
činy a své jednání.
Lukáš Sobek

Chystané vydání Vlastivědy je společným dílem občanů, obcí i firem správních obvodů Rumburk a Varnsdorf.
Navazuje na předchozí německá vydání z let 1885 a 1898.
Přehledným způsobem důkladně zpracovává přírodní
podmínky i činnost lidí zdejšího regionu od pravěku do
3. tisíciletí. Z dobrovolné mravenčí práce vznikla trvalá
společná hodnota, která je připravena sloužit poznání a
upevnění vztahu lidí k rodnému kraji, tak důležitému pro
jeho další prosperitu.
Rukopis Vlastivědy vznikl již v roce 2001. Knižní vydání od té doby připravuje Sdružení pro rozvoj Šluknovska.
Výsledkem 14 jednání tohoto fóra je prozatím pouze Vlastivěda na CD pro vnitřní potřebu autorů a obcí. Publikace
o 250 stranách je připravena do výroby v tiskárně Střední
odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk.
Sdružení se rozhodlo vydat Vlastivědu v nákladu 1000
výtisků. Kromě již připravených Pověstí je třeba podrobněji
zpracovat současný hospodářský a veřejný život regionu.
-r-

Nová laboratoř elektrických měření
Rychlý rozvoj elektroniky a její pronikání do života každého z nás vyžaduje stále kvalifikovanější odborníky. Na
přelomu srpna a září byla proto na Střední škole technické ve
Varnsdorfu dokončena nákladem více než půl miliónu korun
nová laboratoř elektrických měření. Laboratoř je vybavena
šesti žákovskými pracovišti a jedním pracovištěm pro učitele.
Pracoviště jsou vybavena pokrokovými technologiemi z oblasti elektroniky a každé pracoviště je samostatně chráněno
a ovládáno z místa učitele, který má dokonalý přehled o dění
na jednotlivých stolech.
Součástí projektu laboratoře bylo i zakoupení specializovaného softwaru pro multimediální simulaci a vizualizaci
elektronických obvodů.
Ing. Pavel Hroza, učitel odborných předmětů

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem přátelům, známým, pilotům, modelářům a
ostatním, kteří se přišli naposledy rozloučit s mým manželem Miroslavem Dobešem. Děkuji za vlídná slova útěchy,
krásné květinové dary a pomoc v tak těžkém období.
Marie Dobešová

INZERCE
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VÝSTAVNÍ
PREMIÉRA
Mnoho čtenářů zná
Mezinárodní strojírenský
veletrh v Brně jako odborně
a obchodně zaměřenou výstavu strojírenské techniky,
na které se přední výrobci
strojů, nástrojů, měřidel,
materiálů, měřící a automatizační techniky snaží
zúročit své podnikatelské
snažení.
Letošní ročník MSV se
konal v prvním říjnovém
týdnu a poprvé se jako
vystavovatel účastnila této
přehlídky špičkové techniky
i Střední škola technická
Varnsdorf. Zařadila se tak
mezi 11 škol z Čech a Moravy, které v letošním ročníku
prezentovaly své vzdělávací
programy v oblasti technicky
zaměřených oborech vzdělání. Naše škola na veletrhu
prezentovala středoškolské
vzdělávání zaměřené na
číslicově řízené (CNC) stroje,
a to počínaje konstruováním
výrobků přes zpracování
technologie výroby až po
vlastní výrobu dílu na NC
stroji (CAD/CAM systémy).
Velký úspěch návštěvníků
z řad odborné veřejnosti
měly zejména výrobky našich studentů a metodické
materiály zpracované odbornými učiteli naší školy
zaměřené právě na výuku
CAD/CAM systémů.
Závěrem si dovolím sdělit
své pozitivní zjištění z této
akce - přes velkou celostátní konkurenci středních škol
v této oblasti vzdělávání
můžeme být hrdi na metodickou, personální i materiální
kvalitu vzdělávání, kterou
v našem městě máme.
Ing. František Hricz
SŠT Varnsdorf

Za Království
květin 1. místo
Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf se
v září zúčastnila celostátní
výstavy „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích,
které se zúčastnilo více než
80 středních škol. V letošním
roce naši žáci soutěžili v oboru gastronomickém, oděvním
a kožařském. V oboru gastronomickém jsme získali
1. místo za slavnostní tabuli
na téma „Otevření květinářství - Království květin“.
V oboru oděvním a kožařském jsme obsadili 2. místo
za společenské šaty s názvem
„Podzimní romance“.
Ing. Petr Jakubec
ředitel školy

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Basketbalový servis
Muži hráli na palubovce BK DDM Děčín a prohráli 83:81
(43:35). Body Zázvorka 35, Buben 18, Bureš 7 atd. Hráči se
špatně přizpůsobovali malému hřišti, ve 2. poločase sice stáhli náskok soupeře, ale v závěru měli domácí více štěstí.
Dorostence (kategorie U 18) čekal přetěžký soupeř,
který před sezónou neuspěl v kvalifikaci o dorosteneckou
ligu a jehož někteří hráči tak ligu hrají za BK Děčín. Navíc
každému soupeři letos dokázal nastřílet více než 100 bodů.
Varnsdorf - VSK Slavia TU Liberec „A“ 47:69 (6:22, 6:12,
17:17, 18:18). Body: Eichler 8, Fejfar a Špiroch 7, Horáček
7 (1x3), Sucharda a Smrčka 6, Šimák 4 (1x3) a Janoušek
2. Chuť si spravili ve druhém utkání proti béčku soupeře.
Varnsdorf - VSK Slavia TU Liberec „B“ 121:53 (31:13,
32:14, 37:11, 21:15). Oproti sobotě se soupeř nezmohl vůbec
na nic a příležitost tak mohla dostat celá lavička. Výhra
by mohla být pro juniory novým impulsem pro další práci.
Znát byla přítomnost navrátivšího se Suchardy, stabilně
dobré výkony podává mladý Smrčka. Body: Špiroch 26
(1x3), Smrčka 20, Eichler 18, Dubec 14 (1x3), Fejfar 14,
Sucharda 12, Janoušek 9 (1x3), Horáček 4 (1x3) a Šimák
4. Po čtyřech kolech soutěže jsou dorostenci pátí ze sedmi
týmů soutěže.
Kadeti (kategorie U 16) hráli venku proti BK Kondoři
Liberec první zápas soutěže a prohráli 76:54 (18:13, 26:12,
8:12, 24:17). V obranných doskocích si dobře vedl Ticháček,
který se do statistik zapsal i čtyřmi výbornými bloky. Body:
Smrčka 23, Ticháček 11, Blažek 8, Šimák 4, Vu Phu Vinh 4,
Jiruš 2 a Holubář 2 Další utkání sehrají kadeti v tělocvičně pod náměstím v sobotu 10. listopadu od 15.00 hod s TJ
Klášterec n. O. a v neděli 11. listopadu od 10.00 s BK ASK
Chomutov.
M. Novotný

PŘÍRODA LÁKÁ
Mlhy, padající listí, konec soutěží na dráze – to
je atletický podzim. Začíná
se běhat v terénu a někteří
varnsdorfští atleti se rozhodli běžet okolo Lemberka.
Tento tradiční závod pořádá
SKZŠ Jablonné v Podještědí
a po jeho absolvování panovalo všeobecné uspokojení.
Když ne s umístěním, tak
určitě z překonání vlastní
pohodlnosti. V kategorii drobotiny obsadil druhé místo
čtyřletý Václav Svoboda a
čtvrté tříletý Jan Hrůza.
Jedenáctiletý David Čiháček
pak svou kategorii vyhrál.
Stejnou, 600 metrů dlouhou
trať běžela také jedenáctiletá Tereza Sladkovská a
skončila devátá. Mezi mladšími žáky byl varnsdorfský

Jindra Škorňa v cíli zaznamenán na čtvrtém místě a o
rok mladší Jakub Skalický
na místě devátém. Shodný
900metrový okruh doběhly
Jana Čiháčková na páté,
Tereza Škaloudová na sedmé
a Irena Mouleová na desáté
příčce. Žákovskou trať (1 800
metrů) dokončil jako osmý
Zdeněk Lehroch. Pro své
zdraví nejvíc udělaly ženy.
S odvahou ukrajovaly metry z pětitisícové vzdálenosti
a v cíli dosáhly tato pořadí:
třetí Jitka Rozborová, čtvrtá Ywona Bitmanová a šestá
Vladimíra Jínová. Snad se
nebudou zlobit, prozradím-li,
že jejich první starostí po
doběhu bylo, kam půjdou
večer svou odvahu oslavit.
Stanislav Skalický

Šachové střípky
Regionální přebor družstev skupiny západ - ročník 2007/08
zahájil prvním kolem. ŠK Varnsdorf svůj zápas s 1. Novoborským ŠK „F“ má odložený a předehrával si duel s jeho
„éčkem“, kde uhrál remízu 4:4, když zvrátil vývoj v samém
závěru. Sestava a vývoj: Karel Wokurka (1 bod; 0:1), Jaroslav
Blažej (0; 1:1), Gerhard Jarschel (0,5), Josef Pavlík (0,5; 2:2),
Karel Sládek (0), Štěpán Vratanina (0; 4:2), Václav Halba (1),
Miroslav Škoda (1; 4:4).
ZdS

Muži v tabulce lehce klesli, dorosty drží špici
Áčko h rá lo
v Karlových Varech, které opět vedl bývalý
varnsdorfský trenér Stanislav Procházka a do týmu
Slovanu se po letech vrátil
Lukáš Kubeš, který naposledy hrál v Novém Boru.
V lázeňském městě bylo na
výhru, leč nevyužité šance
za stavu 0:1 a dvoje vyloučení v 84. minutě po šarvátce
hráčů, kdy na ukazateli skóre bylo 1:1, stálo Varnsdorf
bodov ý zisk. Va r y totiž
v 89. m in. da ly na 2 :1.
Branky: 68. Geňo, 89. Hrubý
– 55. D.Fikejz. ŽK Tichota
– Sháněl, Obajdin, Vaško,
Kubeš. ČK Kalán – Grubhoffer, L.Mach (všichni v
84.minutě). 240 diváků.
Sudí Košan. Doma v okleštěné sestavě přivítalo béčko
Příbrami a vyhrálo šťastně
2:1, když soupeř byl nepříjemný a hodně potrápil. Góly
36. Obajdin, 51. Jakubovič
– 46. Šlapák.
Starší dorost pokračoval
v úspěšném tažení a porazil
doma Most C 3:2 brankami
Havla, Budského a Stehlíka
z PK. I v dalším kole měl
výhodu domácího prostředí proti Štětí, nezaváhal

a vyhrál 3:0 (3:0). Mladší
dorost porazil vrstevníky
stejných týmů 2:1, góly dali
Šolc, Chlan a se Štětím si
poradil hladce 7:1 (2:0). Oba
týmy vedou tabulky KP.
Ženy hrály jediné utkání a to proti Dubici, která
je před měsícem vyřadila
v pohárovém duelu výsledkem 1:0. Tentokráte převládla lepší fyzická kondice
domácích a tři branky Řezáčové a jedné Veselé rozhodly
o výhře 4:0 (3:0).
Starší žáci si v I.A třídě
vedli ve druhé půlce podzimu se střídavými úspěchy.
Porazili Českou Kamenici
4:1 (Sivá k, J. Šimek,
Kučera, Šírek), prohráli
v Litoměřicích 6:2 (Secký,
Macháček), porazili Šluknov 3:0 (J. Šimek, Kučera,
Fiala), prohráli v Lovosicích
6:0, doma s Neštěmicemi
1:8 (J. Šimek) a v závěrečném zápase podzimu
r upli na Ju n ior u Dě č ín
4:2. Mladší žáci zvítězili
v Doln í Poustev na 0 :4
(0:2), góly dali R.Kramer 2,
Kučera a Zounar. Po výhře
nad největším soupeřem se
dostali do čela tabulky OP.
V odloženém zápase vyhrá-

li v Jiříkově také 0:4, tři
branky dal Pajma a jednu
Žatečka. Svoji suverenitu
potvrdili proti Benešovu
v ýsled kem 9 : 0, když se
trefili Kučera 3x, Ondráček
2x a jednou Žatečka, Vlček,
Zima a Zelinger. Úspěšní
byli i v České Kamenici
s jasným výsledkem 1:11 po
gólech Kučery 4, Pajmy 3,
R. Kramera 2 a Zelingera
2. Poslední utkání podzimu
hráli v Jiříkově, kde vyhráli
jasně 0:14.
Starší přípravka prohrála překvapivě doma
s Ruprechticemi 0:1. Další
utkání ji čekala v Hrádku,
odkud přijela však s prázdnou. S Hrádkem A prohrála
2:1 (Hampl) a s Hrádkem B
8:3 (Doležal 2, Dvořák).
Doma prohrála s Českou
Lípou A 0:1 a remizovala
s Českou Lípou B 1:1 (Doležal).
Mladší přípravka před
jarními odvetami vede před
největším kon kurentem
o osm bodů. Hodnocen í
výsledků a postavení mládežnických týmů SK Slovan po podzimu přineseme
v některém z dalších vydání
Hlasu severu.
ZdS

Plavecká soutěž varnsdorfských škol
Akci pořádala komise
pro tělovýchovu a sport RM
Varnsdorf, za pořadatelství
patří také dík žákyním ze
ZŠ Náměstí. Uvádíme pouze
vítěze jednotlivých kategorií.
Dívky 50 m ZNAK (18 startujících) - ročník 1993-94:
1. K. Špačková 0:40,6; - ročník 1995-96: 1. K. Špičková
0:40,0 min; - ročník 1997-98:
1. Bacharová (všechny ZŠ
Edisonova) 1:07,3; Chlapci
50 m ZNAK (21 startujících) ročník 1993-94: 1. P.
Lux (BG) 0:35,3; - ročník
1995-96: 1. D. Scholze (ZŠ
Seifertova) 0:49,2; - ročník 1997: 1. M. Švorc (ZŠ
Karlova) 0:42,8; Dívky 50

m KRAUL (23) – ročník
1993-94: 1. N. Procházková
0:30,7; - ročník 1995-96:
1. K. Špičková (obě ZŠ Edisonova) 0:31,4; r. 1997-98:
1. D. Chvojanová (ZŠ Náměstí) 0:39,6; Chlapci 50 m
KRAUL (23) – ročník 199394: 1. M. Špička (ZŠ Edisonova) 0:27,2; ročník 1995-96:
1. V. Pricl (ZŠ Náměstí)
0:33,9; r. 1997-98. 1. M.
Švorc (ZŠ Karlova) 0:34,2;
Dívky 50 m PRSA (24)
– ročník 1993-94. 1. N. Procházková (ZŠ Edisonova)
0:39,5; - ročník 1995-96: 1. B.
Ptáčková (ZŠ Bratislavská)
0:48,1; ročník 1997-98: 1.
L. Bendová (ZŠ Edisonova)

ÚSPĚCH PLAVKYŇ
Varnsdorfští plavci se zúčastnili dalších závodů a to
v Litvínově. Ty byly tentokráte nezvyklé v tom, že se každý
závodník zúčastnil závodů na 100 metrů motýlek, 100 m
znak, 100 m prsa a 100 m kraul. Všechny čtyři výsledky
se sčítaly a nejlepší postoupili do šestičlenného finále.
Z našich závodníků se to podařilo Karolíně Špičkové a Nikole
Procházkové. To uniklo Martinu Špičkovi, který při motýlku
udělal nepatrnou chybu a byl za ni velmi přísně diskvalifikován. Všechno ale vynahradila jeho sestra, která doplavala
ve finále na 3. místě a Nikola Procházková dosáhla na 5.
příčku. Je to opět úspěch pro varnsdorfský plavecký oddíl
a pevně věříme, že ne poslední. Rozhodně nezklamali ani
ostatní závodníci, kteří jeli sbírat na tyto závody zkušenosti
a sami se přesvědčili, že úspěchu se musí jít naproti s úsilím.
Zbyněk Šimák

0:46,4; Chlapci 50 PRSA
(22) – ročník 1993: 1. M. Špička (ZŠ Edisonova) 0:36,8; r.
1995-96: 1. V. Pricl (ZŠ
Náměstí) 0:43,9; r. 1997-98:
1. M. Klement (ZŠ Seifertova) 0:56,4; Štafeta dívky (6
štafet): 1. BG + ZŠ Seifertova
2:30,4 min; Štafeta chlapci
(6): 1. ZŠ Seifertova 3:20,0
min; Konečné pořadí škol:
1. ZŠ náměstí (součet umístění 34), 2. ZŠ Edisonova
(36), 3. ZŠ Seifertova (49),
4. ZŠ Bratislavská (55),
5. IZŠ Karlova (55), 6. Biskupské Gymnasium (69).
Zbyněk Šimák

OPĚT JSME
BYLI U TOHO
Dalšího velkého úspěchu
dosáhla ZŠ náměstí, když
družstvo starších chlapců
postoupilo v Děčíně do krajského finále ve stolním tenisu. Pod vedením zkušeného
Mgr. Z.Richtera se týmu školy (Dat Vu Quoc – Martin,
Huy Hoang Nguyen – Miloš,
Vinh Vu Phu – Mirek a Ondra Švejda) podařilo porazit i
žáky ze ZŠ Komenského Děčín, kteří se stolnímu tenisu
věnují závodně v oddílech.
Gratulujeme!
V.Z.
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