ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE KONÁ 29. 11. V 15. HODIN
Číslo
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LISTOPAD 2007
ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

O VARNSDORF MÁME ZÁJEM 5. regionální knižní minitrh
První listopadové pondělí
zaplnila sál Studentského
centra Střelnice bezmála
stovka obyvatel města, aby
diskutovala o budoucnosti
Varnsdorfu jako Zdravého
města, tedy místa, kde lidé
mohou dlouhodobě žít zdravě
a spokojeně.

Program fóra zahájilo pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ
Karlova. Po přivítání občanů starostou města Josefem
Poláčkem a místostarostou

Františkem Dlaskem následovala krátká prezentace
aktuálních aktivit a akcí ve
městě. Moderátoři Honza
Havránek a Vítek Kovářík,
kteří celým odpolednem příjemně provázeli, vyzpovídali
děti ze ZŠ Bratislavská, které nachystaly v sále výzdo-

bu a prezentovaly výsledky
výtvarné soutěže základních
škol s tématem Varnsdorf místo na hraní. Názory dětí
na zdravý Varnsdorf byly

první, které sál slyšel. A
chybí jim například dětská
hřiště.
Po úvodním bloku zahájil
ředitel Národní sítě Zdravých měst Petr Švec pracovní část setkání, seznámil
účastníky se smyslem veřejného projednávání, tzv. Fóra
Zdravého města a krátce
představil mezinárodní Projekt Zdravé město WHO, do
kterého se Varnsdorf zapojil
letos v lednu. Cílem komunitního plánování je diskuse
veřejnosti, zástupců radnice,
zájmových sdružení, podnikatelů a dalších nad různými problémy. Jednoduše
řečeno, co se musí udělat,
aby byl Varnsdorf zdravé a
prosperující město, ve kterém stojí zato žít. Diskuse
probíhala u tématických stolů jako například „doprava“,
„životní prostředí“ či „volný
čas“, kam si mohli účastníci
přisednout dle svého zájmu.
Výstupy z jednotlivých oblastí poté přednesl zvolený
zástupce před celým sálem
a ostatní měli možnost se
k návrhům vyjádřit, upra-

Připojte se k oslavám
Vážení přátelé, obracíme se
na vás jménem organizačního
výboru městských oslav 2008.
Jak jste již patrně zaznamenali v městském tisku nebo
na internetu, Město Varnsdorf slaví v příštím roce své
140. výročí povýšení na město
a společně s dalšími jubilanty (Hasiči, Hrádek) chce toto
výročí důstojně oslavit. Naší
snahou je, aby rok 2008 proběhl ve znamení oslav 140.
výročí povýšení Varnsdorfu
na město. Vyvrcholením
oslav bude pestrý program
ve dnech 20. - 21. června
2008 v prostorách rekreačního objektu „Mašíňák“. Radou
města Varnsdorf byla jmenována pracovní skupina, jejímž
úkolem je zajistit důstojné
oslavy města tak, aby svou
atraktivitou přilákaly všechny věkové kategorie občanů.
Právě proto se obracíme na
vás, kulturní a sportovní spolky, sdružení občanů, ale i jednotlivé občany a zveme vás ke
spolupráci. Zapojte se s námi
do oslav 140. výročí zajíma-

vým kulturním či sportovním
programem, společně se nám
určitě podaří připravit a zrealizovat jedinečný program
pro občany a návštěvníky
města Varnsdorfu. Nabízíme
prostor k prezentaci vaší
činnosti a možnost přispět
k důstojným oslavám tohoto
významného výročí. Kromě
společné reklamní kampaně
jsme připraveni pomoci se
zajištěním vaší akce.
Grantový program Města
Varnsdorf pro rok 2008 finančně podpoří také činnosti
a akce, které budou k připravovaným oslavám vhodně
zaměřeny. Věříme, že se do
programu zapojíte a nezůstanete stranou. Pokud budete
mít zájem na spolupráci, očekáváme od vás náměty včetně
požadavků spojených s realizací nejpozději do 31. prosince 2007 na emailové adrese
oslavy2008@varnsdorf.cz,
nebo na telefonu 412 372
241/151 pí Trebatická.
Vaši organizátoři oslav

vit či je doplnit. Mezi nejvíce
diskutované náměty patřily
například vybudování hřišť
u základních škol, zlepšení
stavu a čistoty komunikací,
vybudování centra volnočasových aktivit pro mladé,
obnova náměstí, péče o zeleň
a parky. Všechny náměty a
připomínky byly zaznamenány, budou podkladem pro
zpracování Plánu zdraví a
kvality života, podkladem
pro další projednávání v komisích nebo u kulatých stolů svolaných ke konkrétním
problémům. Během několika
týdnů budou všechny námě
Pokračování na str. 2

Foto rm
3. listopadu se konal již pátý knižní minitrh, který pořádá
každý rok varnsdorfská knihovna ve Studentském centru
Střelnice. Kromě tradičních vystavovatelů, se kterými mají
možnost návštěvníci promluvit, jsme se letos také setkali
s některými novými nakladateli a zajímavými hosty.
Zeptali jsme se ředitelky knihovny Veroniky Matisové,
kteří vystavovatelé letos minitrh navštívili?
„Například nakladatelství Protis Praha specializované na
vydávání poezie, které představilo nově vydávanou antologii
současné lužickosrbské poezie. Také nakladatelství Bor z Liberce s sebou přivezlo nejen zajímavé knihy, ale i bývalou
ředitelku Krajské vědecké knihovny Věru Vohlídalovou,
která představila svou knihu pojednávající o peripetiích
se stavbou liberecké knihovny. Úplnou novinkou byl letos
stánek lužickosrbské kultury, který nabízel propagační materiály z Lužice všem zájemcům o historii, kulturu, tradice i
současnost slovanského národa Lužických Srbů.“
Můžete nám říci, jaké překvapení jste jako knihovna letos
připravili čtenářům?
„V přilehlém konferenčním sálku byly zdarma k rozebrání
vyřazené knihy z fondu knihovny. Akce nazvaná pracovně
„čtenáři čtenářům“ se setkala s velkým úspěchem a snad každý si odsud odnesl to, co je jeho čtenářskému vkusu milé.“
Příjemnou tradicí je promítání. Na jaké téma bylo to
letošní?
„Romantickým zpestřením minitrhu byly dvě videoprojekce
pojednávající o krásách regionu - Krajina tajemství z o.p.s. České
Švýcarsko a Lužické hory Jiřího Stejskala. V odpoledních hodinách se pak objevil loupežník Karásek i s pokladem - ředitel
muzea Seifhennersdorf Heiner Haschke osobně.“
Jak hodnotíte letošní minitrh?
„Určitě jsem nestihla vyjmenovat všechny, kteří se na letošním minitrhu podíleli, ale myslím, že nám spolu bylo dobře,
že minitrh splnil svůj účel, kterým je propagovat náš region,
posilovat aktivity zaměřené na oblast kultury, vzdělávání,
turistiku, informovat veřejnost o novinkách za uplynulý rok.
Setkali se zde hosté i veřejnost z Čech, Německa i Lužice a
podle ohlasů všech zúčastněných již dnes víme, že se těší opět
za rok na shledanou.“
-rINZERCE
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Z deníku Městské policie
Společné akce pokračují
Na sklonku měsíce října proběhla společná akce městské
policie, okresní hlídkové služby PČR, obvodního oddělení PČR, pracovnice OSVZ a pracovníků živnostenského
úřadu MěÚ se zaměřením na podávání alkoholu mládeži
v restauračních zařízeních našeho města. V průběhu této
akce byla provedena kontrola v sedmi zařízeních, kde bylo
kontrolováno 32 osob. Ze strany živnostenského úřadu byly
zjištěny ve dvou případech nedostatky a ve třech případech
ze strany OSVZ. Dále bylo zjištěno požití malého množství
alkoholu u dvou sedmnáctiletých mladíků. Toto bylo řešeno
přes výchovné pracovníky školy, kterou oba navštěvují. Další
podobné akce budou následovat a to především z důvodu
prevence.
Syna i vozidlo MP nalezla
Na služebnu MP se dostavil občan z České Lípy s tím,
že hledá svého syna, který odjel jeho vozidlem a měl by se
pohybovat v našem městě. Hlídka MP provedla kontrolu
katastru města se zaměřením na uvedené vozidlo. To bylo
nalezeno i s mladíkem a otec si své vozidlo i syna převezl
do místa bydliště.
Psovod PČR a městská policie
Ve spolupráci hlídky MP a psovoda PČR byla jedné noci
zadržena osoba v celostátním pátrání, osoba při maření úředního rozhodnutí (zadržení řidičského oprávnění) a dále tři
osoby páchající trestnou činnost v katastru našeho města.
PODĚKOVÁNÍ
Městská policie děkuje restaraci Lidová zahrada, Tiskárně
TRIO a PhMgr. Jindřichu Šmídovi za poskytnutí sponzorských darů, které pomohou zajistit větší bezpečnost při práci
strážníků MP.
Martin Špička, velitel MP
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ty převedeny do elektronické podoby a vyvěšeny na
veřejných stránkách informačního systému NSZM DataPlán – www.dataplan.info/
varnsdorf
Setkání bylo zakončeno
vědomostní soutěží. První,
téměř tříhodinové Fórum
Zdravého města Varnsdorf,
skončilo v příjemné atmosféře krátce před osmou
hodinou večerní. Příští rok
si na tom dalším budeme

moci ověřit, jak jsme pokročili na cestě ke Zdravému
Varnsdorfu.
Politik zodpovědný za
Projekt Zdravé město
je místostarosta František Dlask (frantisek.dlask
@varnsdorf.cz). Koordinátorkou Projektu je Petra
Vojtěchová z Odboru správy
majetku a investic (petra.vojtechova@varnsdorf.cz).
Petra Vojtěchová,
koordinátorka Projektu
Fota rm

JABLKO NEBO CITRON Změna ve vedení ODS

Šluknovsko

29. října se konal v rumburské knihovně Oblastní sněm
sdružení ODS Šluknovsko, který byl sněmem volebním. Zástupci ODS z obcí našeho výběžku volili nové vedení. Novým
předsedou se stal Bc. Karel Schäfer, člen rumburského místního sdružení a místopředsedou Ing. Roland Hase, místostarosta města Jiříkova a člen místního sdružení v Jiříkově. Ve
svých funkcích tak nahradili jednak dlouholetého předsedu
ODS Šluknovsko Roberta Šatníka a také místopředsedu
Ing. Ivana Strakoše. Jako člen Oblastní rady ODS Šluknovsko jim oběma děkuji za odvedenou práci, kterou pro ODS
v našem regionu odvedli.
Slavomír Vlček, předseda MS ODS Varnsdorf,
člen OR ODS Šluknovsko

Žáci si vyzkoušeli roli policisty.

Foto MK

„Jablko nebo citron“ je název dopravně – preventivní akce,
kterou 9. října pořádalo pod záštitou varnsdorfské obvodní
oddělení PČR s BESIPEM. Jejím účelem je preventivně
působit na řidiče a další účastníky silničního provozu. Akce
se zúčastnilo 20 žáků II. stupně Speciální základní školy
ve Varnsdorfu. Neméně důležitým úkolem bylo ukázat a
přiblížit práci policie v terénu při provádění běžných činností. Žáci si po zastavení vozidla mohli v praxi vyzkoušet
jaké je to být v roli policisty. Prováděli zběžnou prohlídku
technického stavu vozidla, jeho vybavenosti a úplnosti povinné výbavy. Dále navrhovali řešení zjištěných přestupků
a následné postihy. Že se žáci během dvou hodin nenudili
ukazují výsledky:
Zastaveno celkem 31 vozidel, kdy bylo zjištěno 12 přestupků, za které si řidiči odnesli „kyselý citron“. Jejich
útěchou snad může být ta skutečnost, že se jejich bodové
konto tentokrát nezmenšilo. Odměnou pro zbylých 19 řidičů, kteří prošli důkladnou prohlídkou bez jediné chybičky,
bylo sladké jablko. Poděkovaní patří především Policii ČR
Varnsdorf a jejich příslušníkům prap. Tomancovi a prap.
Zatloukalovi za jejich příkladný přístup a jednání, s jakým
si počínali při akci.
Za kolektiv Speciální základní školy Miloslav Kucer

Varnsdorf - nákupní centrum
Českou republiku navštívilo v roce 2006 asi 9,5 mil. zahraničních turistů, kteří zde utratili v průměru 1 650 Kč a
mezi oblíbené oblasti, kam jezdí turisté, patří i Varnsdorf.
V počtu turistů, kteří navštívili naši zemi, vede Praha se
33 %, na 2. místě je Brno se 7 %, 3. - 4. místě Plzeň a Cheb
4 % a na 5. - 8. místě se umístil Varnsdorf se 3 % (cca 285 000
turistů). Celý sever Čech je takto atraktivní převážně díky
výhodným nákupům, které zde mohou zahraniční turisté realizovat.
Z ČTK a výsledků průzkumu
STEM/MARK a ČSÚ čerpal MV

Opsáno z úřední desky
RM rozhodla schválit:
• Grantový program Města Varnsdorf pro rok 2008.
• Plán zimní údržby města na období 2007 – 2008
v katastru města Varnsdorf a obce Studánka.
RM jmenovala:
• Františka Dlaska do funkce předsedy, Karla Dubského, Ing. Jaroslava Draského, Ing. Petra Jakubce,
Mgr. Pavla Kolára, Mgr. Veroniku Matysovou a
Ing. Miroslava Novotného do funkce členů Grantové
pracovní komise pro rok 2008.

KRÁTCE
• 5. listopadu v 15.45 hodin byla nahlášena porucha
na hlavním přívodním řadu
z úpravny vody ve Chřibské
pro město Varnsdorf, jehož
výměna je v současné době prováděna za provozu.
Oprava probíhala nepřetržitě do 6. listopadu do 22.30
hod. a město Varnsdorf až na
výjimky nepocítilo kritický
nedostatek vody. Poděkování patří dodavateli stavby,
kterým je Ústecká stavební
a pracovníkům závodu SčVK
Ústí nad Labem, kteří na
místě spolupracovali a prováděli regulaci na systému
zásobení.
• Ministerstvo dopravy
nebude realizovat návrh
Ministerstva vnitra na výměnu řidičských průkazů
poštou.
• Oblastní sněm ODS
Šluknovska nominoval
kandidáty do krajského zastupitelstva, které by mělo
být zvoleno na podzim roku
2008. Kandidátku za ODS
Šluknovsko povede Josef
Poláček, starosta Varnsdorfu. Druhým kandidátem byl
zvolen Radek Engl, krajský
zastupitel a ředitel Správy
rumburských areálů sportu
a trojici uzavírá varnsdorfský místostarosta Karel
Dubský.
rm

GRANTY MĚSTA
VARNSDORF
NA ROK 2008
Rada města Varnsdorf na
svém zasedání 8. listopadu
2007 projednala a schválila podmínky Grantového
programu Města Varnsdorf
pro rok 2008 na podporu
akcí zaměřených k oslavám 140. výročí povýšení
Varnsdorfu na město, které
svým přispěním zatraktivní
průběh oslav a na podporu
činností a akcí zaměřených
především na děti, mládež,
pro širokou veřejnost, jejichž
cílem je zlepšit kvalitu života ve městě nebo poslouží
jako součást prevence kriminality.
Úplné znění Grantového
programu Města Varnsdorf
pro rok 2008, formuláře
žádostí a podmínky jejich
přijetí jsou k dispozici
v elektronické podobě na
internetových stránkách
www.varnsdorf.cz nebo
v tištěné podobě na Odboru
školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf u pí
Trebatické.
OŠKT
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CHTĚJÍ BEZDOMOVCI POMOCI? EKO servis bilancoval
Občané často poukazují
na problematiku bezdomovců, která neminula ani
naše město. Časté dotazy na
možnou pomoc či zdravotní
stav lidí bez přístřeší v zimním období nás inspirovaly
k vysvětlení celé problematiky.
Město řeší tíživé situace
nebydlících rodin a jednotlivců zajištěním ubytování
ve varnsdorfských ubytovnách: Centrum sociálních
ubytoven v ulici Lounské
2335 a T.G.Masaryka
2470, kde je celkem cca 160
lůžek, ubytovna Žitavská
886 – hotel Sport, kde je
cca 80 lůžek a ubytovna
Bidrmanovi v ulici Hašlerově 3004. Měsíční poplatek
za ubytování včetně služeb
spojených s užíváním pokoje činí 2.750,- Kč u dospělé
osoby, u dítěte do 18 let
částka 1.360,- Kč měsíčně.
Centrum sociálních ubytoven (tedy T.G.M. a Lounská) je určeno pro trvale

hlášené ve Varnsdorfu, ve
Sportu jsou ubytováni i
občané ze spádových obcí, v
ubytovně u Bidrmanů jsou
především jednotlivci, ne
rodiny s dětmi. Pro klienty,
kteří se vracejí po dosažení
zletilosti z dětských domovů
a ústavních zařízení a nemohou se vrátit k rodině,
jsou připravena čtyři lůžka
ve dvou pokojích tzv. Domu
na půli cesty, který byl vytvořen v roce 2003 podporou
projektu Krajským úřadem
Ústeckého kraje. Jedná se
o dva pokoje se společnou
kuchyní (zcela vybavenou
včetně lednice a pračky) a
společným sociálním zařízením. Tyto pokoje se nacházejí v samostatné části objektu Lounská 2335, úhrada
je stejná jako v ubytovnách
a o přidělení rozhoduje kurátor pro dospělé, který děti
po návratu z DD řeší. V ul.
Orlické 229 je také zřízena
Azylová ubytovna pro matky s dětmi, které se náhle

Varnsdorfští shlédli
větrné elektrárny
Celkem 46 varnsdorfských občanů využilo nabídky firmy
M3V Praha, a.s. shlédnout v rámci exkurze větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem. Po prohlídce strojovny
ve věži elektrárny se všichni shromáždili v ekologickém
infocentru, kde získali informace o větrné energii, výstavbě, financování a provozování větrných elektráren a také
v diskuzi odpovědi na své otázky. Na zpáteční cestě proběhla i zastávka nad Žitavou, kde si zúčastnění prohlédli
největší typy větrných elektráren, které jsou plánované
k výstavbě na Špičáku.
Škoda jen, že se exkurze zúčastnili pouze dva zastupitelé
z 21, kteří o změně územního plánu, tedy o možné výstavbě,
budou hlasovat.
JS

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně míří
do Varnsdorfu
Čtyřleté úsilí Vyšší odborné školy a Střední průmyslové
školy ve Varnsdorfu bylo konečně ke konci října korunováno
úspěchem. Představitelé školy se po dlouholetých jednáních
dohodli s vedením Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
z Ústí nad Labem na otevření detašovaného pracoviště
této vysoké školy ve Varnsdorfu na půdě této střední školy. Navíc, již od akademického roku 2008/2009, zde bude
pod vedením katedry fyziky UJEP otevřen vysokoškolský
studijní obor Počítačové modelování ve fyzice a technice
ve formě kombinovaného studia. Absolventi oboru získají
titul bakalář a mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu na UJEP v Ústí nad Labem a získat tak
titul magistr. Uplatnit se mohou jak ve vědě a výzkumu, ve
výrobě, tak i jako učitelé fyziky na základních, středních i
vyšších odborných školách. Nosnými předměty studia jsou
matematika, fyzika a informační technologie.
Možnost vysokoškolského studia ve Šluknovském výběžku je přelomovou záležitostí, která významně přispěje ke
zvýšení vzdělanosti tohoto regionu.
-r-

ocitly bez bydlení nebo jsou
fyzicky napadány partnerem. O přidělení rozhoduje
pracovnice OSVZ a za ubytování zaplatí matka 50,- Kč
za sebe a 30,- Kč za dítě na
1 den. Jsou zde k dispozici
pokoje pro 5 matek a jejich
děti. V současné době jsou
obsazeny 3.
Pro klienty, kteří se
z nějakých důvodů nemohou ubytovat v ubytovně
(nejsou z Varnsdorfu,
nemají pravidelný příjem,
nechtějí se přizpůsobit režimu ubytovny, opakovaně
porušují ubytovací řád a
byla jim ukončena smlouva, nadmíru užívají alkohol
nebo jiné návykové látky) je
v provozu noclehárna. Společně s projektem Domu na
půli cesty byla vybudována
za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jedná
se o místnost s pěti lůžky,
zařízená základním vybavením včetně samostatného sociálního zařízení a
kuchyňky. Noclehárna je
v objektu T.G.Masaryka
2470, je v provozu od 19 do
7 hod. a za poplatek 30,- Kč
je možnost vyspat se v čistém povlečení, uvařit nebo
ohřát jídlo a využít sprchy.
Osoba bez přístřeší (bezdomovec), který je pod vlivem
alkoholu nebo návykové
látky do noclehárny vpuštěn není!
A to je velmi často pravý
důvod toho, proč ve městě
potkáváme bezdomovce.
Sociální pracovnice se skutečně snaží pomoci, ale lze
to jen lidem, kteří pomoc
chtějí a spolupracují. Odměnou jsou pouze nadávky,
konflikty řešené městskou
policií a bezdůvodné osočování kolemjdoucích spoluobčanů. Podívejme se na
problém i ze strany, která
řeší a pomáhá. Lítost někdy
nebývá na místě. Nejen, že
jsou bezdomovci finančně
zabezpečeni, ale nabízené
ubytování dokonce odmítají.
Pracovnice odboru vyřizují
i vystavení OP, kontaktují
rodinu, ale vše bývá bez odezvy. Ani finanční výpomoc
není východiskem, neboť
peníze jsou ihned beze
zbytku utraceny za alkohol
a kuřivo. Ba ani potravinové poukázky nejsou tím pravým řešením. Snad jen chuť
žít a nikoliv přežívat, chuť
pracovat a být občanem. To
by bylo řešením. Ale to už
musí každý sám.
Iveta Hermanová OSVZ,
rm

Na pořadu posledního zasedání představenstva a valné
hromady společnosti EKO servis Varnsdorf, a.s. bylo hodnocení dosavadního hospodaření společnosti od ledna do září
tohoto roku a schválení rozpočtu pro rok 2008. Dosažená
tržba činila 25,5 mil. Kč a prozatímní hospodaření je v zisku.
Pro rok 2008 byla schválena reinvestice ve výši 3,3 mil. Kč
na novou svozovou techniku Mercedes Benz 4 x 2 Zoeller
15m3 a reinvestice na nové nádoby a drobnou techniku ve
výši 1,7 mil. Kč.
V současné době je zjišťován značný nárůst biologicky
rozložitelného odpadu (odpad ze sečení zahrad, údržby zahrádek a podzimního hrabání listí), který je přimícháván
do kontejnerů, popelnic nebo je přivážen do sběrného dvora.
Objevuje se velké množství neautorizovaných pytlů s tímto
odpadem, které jsou položeny vedle popelnic. Zaznamenány
byly i případy, kdy byly na tento odpad používány žluté
pytle s potiskem, které mají výhradně sloužit na separovaný
sběr odpadů. Z těchto důvodů společnost plánuje městu
nabídnout novou službu pro občany, kdy v průběhu příštího
roku zavede systém svozu biologicky rozložitelného odpadu.
Je to další možnost třídění odpadu, kdy je tento odpad dále
využíván a neskončí na skládce odpadů.
-r-

ERN NISA zafinancuje
bezpečnostní složky
Čas od času vás na stránkách HS seznamujeme s výsledky jednání pracovních skupin Euroregionu Nisa, ve kterých zástupci města připravují projekty od poloviny 90. let.
Prvními kroky v tomto směru byly smlouvy mezi příhraničními obcemi včetně dobrovolných jednotek požární
ochrany (Varnsdorf-Großschönau 1997), na které navázala regionální spolupráce profesionálních hasičů např. při
varovné hlásné službě, při povodních či vytvoření českopolsko-německého odborného slovníku zásahových požárních jednotek. Nyní to vypadá, že bychom mohli začít sklízet
první plody této práce, tedy první velké evropské peníze na
zajištění větší bezpečnosti našeho výběžku. K tomu slouží
dva připravované projekty a to v oblasti hasičů česko-saský
projekt vybavení technikou a datové propojení přes hranici
tzv. Zásahový dokument a v oblasti bezpečnosti přeshraniční spolupráce městských policií v ERN. V obou případech by mohly složky zřizované a financované městem (MP
a JSDH) získat za velmi výhodných podmínek další potřebné vybavení za desítky milionů korun. Pro hasiče do
výběžku by se jednalo o 40 metrů vysoký žebřík s košem za
14 milionů a další mobilní techniku a vybavení za téměř
10 milionů. V obou případech je lead partnerem česká část
ERN Nisa, partnery česko-německé spolupráce jsou města
Varnsdorf, Rumburk, Šluknov, Velký Šenov a Jiříkov v oblasti požární ochrany; Rumburk a Varnsdorf v oblasti MP.
Prvotní zájem obcí a měst mnohonásobně překračuje možnosti projektů, zatímco v oblasti PO je k dispozici 50 mil. Kč,
požadavky byly na téměř 290 mil. Kč. V oblasti MP je připraveno 10 mil. Kč, za které by měla být pořízena zejména
terénní vozidla, sloužící k zabezpečení nových úkolů, které
MP v příhraničí čekají. Obce se totiž vzhledem k tomu, že lidé
mohou po vstupu do Schengenu volně překračovat hranice
států, bojí nekontrolovaného přílivu kriminálních živlů.
Oběma projektům předcházelo zpracování registru
zásahových prostředků jednotlivých složek v příhraničí
schopných k nasazení na území sousedního státu. Uvedený posun nese nutnost přípravy zásahových jednotek na
tuto činnost a jejich zabezpečení odpovídajícím technickým
vybavením. Vzhledem k finanční náročnosti je však toto
mnohdy nad možnosti měst a obcí, a proto je pozitivní, že
se dají finanční prostředky získat i z evropských fondů.
Při udělování dotací a rozdělování techniky se dnes hledí
zejména na kvalitní pokrytí územních celků bez rozlišení
státních hranic. V obou případech by měly být finanční
prostředky proinvestovány do konce roku 2008, tj. do té
doby bychom měli získat tolik potřebné vybavení. Na úplný
závěr je ještě zapotřebí dodat, že spoluúčast města je v obou
případech pouze 10 % z celkových nákladů.
Z materiálů ERN připravil JS
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VARNSDORFŠTÍ PLETAŘI – ČÁST 5.
Na svět přišly silonky

Po převratu 25. února
1948 byla provedena II. etapa znárodňovacího procesu.
Došlo k vyvlastnění zbylých
soukromých podniků a firem
a v podstatě tak bylo zrušeno (s vyjímkou zemědělství)
soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Do majetku
ELITE Varnsdorf byly včleněny další výrobní objekty
včetně vybavení a většiny
zaměstnanců. S účinností
od 1. 1. 1948 (tedy opět se
zpětnou platností) byly do
podniku začleněny firmy
J.F. Palme, výroba punčoch,
Teplice – Trnovany (majitel
Josef Franz Palme) jako
závod 13, První východočeská továrna na punčochy,
prádlo a trikotin – Chrast
u Chrudimi (původními
majiteli byli Otto Spangaro a Stanislav Musil) jako
závod 14 a Vobořil a Bayer,
a.s. továrna na textilní
zboží Praha, závod Semily
jako závod 15. Tím byla dovršena výstavba národního
podniku ELITE Varnsdorf.
Výroba punčoch tak byla
soustředěna do jediné firmy
v republice. Vyjímkou byla
pouze výroba punčoch na
150 kotonech v n.p. SVIT
Gottwaldov - dřívější firma
Baťa Zlín.

Vraťme se ale k roku
1945. Vzhledem k tomu, že
se zachoval téměř nedotčený celý výrobní potenciál
firmy Kunert (vybavenost
moderními stroji, předzásobení materiálem, funkčnost
potřebných pomocných
provozů atd.), nebylo pro-

blémem navázat na její
již zaběhnutou výrobu.
Zásluhou pracovníků podnikové laboratoře se podařilo
vyřešit i způsob zpracování
válečných zásob polyamidového vlákna PERLON.
Bylo vyřešeno jak pletení
na kotonech, tak i barvení a

úpravářské procesy. Tento
krok byl významný hlavně
proto, že chemický průmysl
v této době ještě polyamidové
hedvábí ve větším množství
nevyráběl. Díky PERLONU byly punčochy 2-3krát
pevnější a trvanlivější, než
punčochy z klasických materiálů. Ještě v tomtéž roce
se vyrobilo prvních 100.000
„perlonek“, z nichž menší
část putovala na export.
Ženám na českém trhu se
tak dostalo od firmy ELITE
první luxusnější zboží.
Výroba v n.p. ELITE
nabírala obrátky. Zatím
co v r. 1946 vyrobily tehdy
ještě Továrny na výrobu
jemných punčoch 4,29 milionů kotonových punčoch,
v roce 1949 činila roční
produkce již 12,25 milionů.
Rok 1949 byl pro podnik
v mnoha směrech zvratový.
Díky správním orgánům se
od n.p. ELITE odloučil závod
13 Chrast u Chrudimi. Cílem orgánů města Chrudim
bylo vytvořit v sídle okresu
samostatný podnik s podnikovým ředitelstvím. Tak
vznikl v roce 1950 národní
podnik EVA s výrobou punčoch. Umístěn byl v objektu
po zrušeném podniku Botana a byly k němu přiřazeny
i závody 11 – Vejprty a
13 – Chrast u Chrudimi,
od roku 1954 také závod
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Kordoneta v Hroubovicích.
Další změnou v organizaci
podniku byla změna zařazení dosavadních závodů 2, 3,
6, 9 a 10. Byly postaveny na
úroveň výrobních provozů a
podřazeny závodu 2 v Krásné Lípě s účinností od 1.
ledna 1952.
Pro obchodníky nastala
velká změna v samotném
způsobu prodeje. Zásobování domácího trhu veškerým
zbožím totiž převzaly velkoobchody. Pro ELITE se tak
stal jediným partnerem na
domácím trhu Velkoobchod
textilem a obuví. V exportu
převzal tuto roli podnik
zahraničního obchodu
CENTROTEX Praha. Tím
nastartovala doba centrálního plánování.
Výrazným úspěchem roku
1949, majícím velký vliv
hlavně na výrobu a odbyt
punčochového zboží, bylo zavedení nového materiálu na
bázi polyamidu s obchodním
názvem SILON. Jeho objevitelem byl známý český vědec, profesor Otto Wichterle.
Protože bylo možno využít
poznatků z výroby z perlonu,
byl náběh na nový materiál
plynulý a hlavně krátký. Na
svět přišly záhy nejoblíbenější punčochy – silonky. Ještě
většího úspěchu pak bylo dosaženo roku 1953 použitím
tvarovaného (kadeřeného,
resp. krepovaného) silonu.
Jednalo se o nový technologický postup, jehož autory
byli pracovníci technického
úseku ELITE. V tehdejším
Československu byl n.p.
ELITE prvním výrobcem
tohoto druhu vlákna a v Evropě jedním z prvních. Tím
vstoupil na trh další módní
hit pod značkou ELITE, tzv.
krepsilonky.
Došlo také k nové reorganizaci podniku. V roce 1953
byla zastavena výroba v závodě 6 (bývalá firma Löffler
Krásná Lípa). Výroba byla
předána závodu 2, objekt
pak byl předán národnímu
podniku Milax Česká Kamenice. Další závod, který byl
zlikvidován v roce 1956, byl
závod 3 - Vlčí Hora. Veškerá výroba tohoto závodu byla
převedena rovněž na závod 2
Krásná Lípa.
Milan Kopecký

ČČK

oznamuje, že
sběrna
šatstva končí
provoz dne
28. 11. 2007.
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HISTORICKÉ støípky
listopad 1945
1. - byl přivezen z Budyšína skladatel B. Krawc, který
ztratil všechen svůj majetek při bombardování Drážďan.
Do Varnsdorfu přijel naprosto vyhladovělý a zesláblý. Díky
hostitelům se brzy vzpamatoval a ještě komponoval (pisateli
kroniky věnoval klavírní skladbu „Být či nebýt“).
15. - vychází vyhláška, aby německé obyvatelstvo odevzdalo ve dnech 19. - 21. listopadu své hudební nástroje
na kulturním referátě MSK (místní správní komise), mimo
klavírů, pianin a harmonií (ještě, že tak).
19. - opouštějí některé oddíly RA (Rudé armády)
Varnsdorf.
20. - 30. - provedena evidence všech přidělených radioaparátů po Němcích (i těch rozkradených?).
23. - se konala ustavující schůze Místního odboru Společnosti přátel Lužice. Předsedou zvolen V. Štětina.
26. - přicházejí do města lužickosrbští studenti s učitelem
Šoltou. V domech čp. 68 (Erbenova VaK), 455 (Štefánikova
u Byt. družstva - zbourán) a 586 (Kmochova ul.), jsou pro
ně vybudovány internáty.
listopad 1946
14. - uspořádán MNV v kině „Osvěta“ prvý večer HOVORŮ S OBČANY. Účast 300 občanů (na dnešní poměry
nevídaná).
29. - vzpomínkový večer v Rudém domě (divadlo) v den
státního svátku Jugoslávie (to ještě nebyl pro soudruhy J. B.
Tito rudým psem). Účinkovali jugoslávští učňové pracující
v továrně Plauert - TOS.
listopad 1947
29. - byly uspořádány zimní junácké hry a ulice Východní
byla přejmenována na Svojsíkovu (po komunistickém puči v
roce 1948 byla opět Východní).
listopad 1948
2. - zahájena pravidelná autobusová doprava Varnsdorf
- Praha. Ráno odjezd z Varnsdorfu v 5,10 hod. a příjezd do
Prahy 8,45 hod. Z Prahy odjížděl odpoledne v 16,30 hod. a
přijížděl do Varnsdorfu ve 20,00 hod. (proti dnešním časům
trochu pomalé).
Čerpáno z městské kroniky, ŠMIK

REKONSTRUKCE HRÁDKU
POKRAČUJE
Na základě doporučení Nadačního fondu Hrádek Burgsberg rozhodla v září letošního roku rada města o
realizaci další etapy rekonstrukce Hrádku. Připomeňme
si, že rekonstrukce této typické dominanty a zároveň
turistické atrakce města začala v roce 2001. Finanční
prostředky vynaložené na rekonstrukci (mimo částky,
kterou stála sanace havarijního stavu konstrukce věže)
dosáhly do současné doby 17 426 894 Kč. Rekonstrukce
byla financována z těchto zdrojů: Město Varnsdorf 6 935 800 Kč, Ústecký kraj - 5 625 000 Kč, CBC Phare - 2 855 167 Kč, NF Hrádek - Burgsberg - 1 635 927 Kč,
Sdružení Burgsberg - 225 000 Kč a Ministerstvo kultury
ČR 150 000 Kč.
Původním záměrem bylo zahájit rekonstrukční práce
ještě letos. Vzhledem k delším jednáním o využití norských dotací, budou práce zahájeny v roce 2008. V první
řadě se počítá s tím, že bude proveden obklad severní a
západní části fasády věže. Obklad termodřevem (speciální
tepelné úpravy dřeva, které nepodléhá povětrnostním vlivům) zvýší odolnost hrázděné konstrukce věže proti drsným klimatickým podmínkám. Současný stav je takový,
že při deštích a silných větrech je vháněna dešťová voda
pod tlakem do spár mezi dřevěným hrázděním a zdivem.
Tím dochází k zatékání do interiéru věže. Obkladem se
tomuto zamezí.
Rekonstrukce pak bude pokračovat vybudováním
veřejných WC v hlavní budově. Dále bude zhotovena kanalizační přípojka - prozatímně do stávající vybíratelné
jímky. Bude provedena rekonstrukce vodovodní přípojky.
Počítá se i s terénními úpravami, které podstatně zlepší
vzhled okolí objektu.
V rámci finančních možností budou na Hrádku i v budoucnu pokračovat další rekonstrukční práce.
Dr. Miloslav Hoch
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ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
Rozvoz jídel organizacím i jednotlivcům
do obědníčků

CENA 39,00 Kč včetně dopravy a DPH
Kontakt 777 118 041

RESTAURACE ZELENÝ STROM - RUMBURK

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Intim butik na Kostelní
1583 u restaurace Mělník se
těší na vaší návštěvu. Po - Pá
od 14 - 18 hodin. Nabízíme
erotické pomůcky i jiné zboží.
Každý měsíc slevy na spodní
prádlo.
Hledáme organizačně
schopnou ženu či muže pro
vedení pobočky poradenského centra ve Varnsdorfu a
Rumburku. Infolinka 732
784 660.
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Nově otevřeno! Svatební a společenská
móda. Půjčovna. Prodej.
Út - Pá 14.00 - 18.00 hod.,
So 9.00 - 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
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Chcete splnit svým
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blízkým jejich sen?

Úvěr y, hy potéky, od
20 tis. do 30. mil. Bez poplatku předem. Spolupráce
možná. Tel. 731 248 251.
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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.
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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Přijme se kuchař/ka,
servírka, číšník. Tel. 774
098 444.
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Prodám kamna Pohoda
+ 2 PB lahve málo použité.
Tel. 723 961 398.
Prodám zavedený obchod
hraček. Tel. 774 098 444.
Prodám řadovou garáž
ve Varnsdorfu. Tel. 607
720 691.

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)
PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED PROVOZOVNOU

PŮJČKY - ÚVĚRY

20-300 tis. Kč, i pro důchodce do 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.
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AHP Developer s.r.o.,

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

Převod družstevního
bytu 1+3+L v 5. podlaží panelového domu ve Varnsdorfu,
v ulici Kmochova nedaleko
centra. Snížená cena za převod: 400.000,- Kč.
Info Lužická R.K. Tel.
412 333 281, 723 327 523.
Převod družstevního
bytu 1+3+L ve 2. podlaží
panelového domu v Krásné Lípě. Cena za převod:
330.000,- Kč. Bližší informace Lužická R.K. Tel.
412 333 281,723 327 523.
Prodej domu s dvěma
byty a nebytovými prostory v Rumburku. Prodejní
cena: 1,6 mil.Kč. Bližší informace Lužická R.K. Tel.
412 333 281,723 327 523.
Prodej bývalého rekreačního objektu v Rybništi.
Nutná oprava. Prodejní
cena: 580.000,-Kč. Pozemek
celkem: 3.846 m2. Bližší informace Lužická R.K. Tel.
412 333 281,723 327 523.
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SVOLÁVÁNÍ HASIČŮ MĚSTSKÝM ROZHLASEM
Chtěl bych touto formou
poděkovat panu Suchardovi za velice obsáhlé popsání
svolávání hasičů na počátku minulého století a za
„opodstatněné“ argumenty
(zvýšení docházky o 30 %),
kterými obhajuje současný
systém, na kterém se prý
údajně od počátku podílí - proto již dnes chápu, že
toto je ten nejlepší systém,
přesto, že je v našem okrese
raritou.
Co mne ale mrzelo, byl
atak na mou osobu, který
byl neopodstatněný a který
se opíral pouze o domněnky
pana Suchardy a podsouvání slov, která jsem nikdy nenapsal – (sirény, stodoly aj.)
Pan radní do svého článku
(pravděpodobně úmyslně)
zamotal a spojil závažné
krizové situace (živelní pohromy, možný teroristický
útok aj.) s individuálním
svoláváním hasičů, což
nekoresponduje s mým
předchozím vyjádřením.
Samozřejmě, že má každý
(já i pan Sucharda) právo
na svůj názor, je zapotřebí
se ale chovat férově a nepodsouvat druhému věty, které
nenapsal . Přirovnávat mě a
ostatní občany tohoto města
k lidem, kteří jsou lhostejní
ke svému okolí jen kvůli

tomu, že někdo upozornil
na možnost přehodnocení
tohoto systému, mi připadá
více než nevhodné.
Když jsem si četl vyjádření k mé osobě, tak jsem
musel konstatovat, že pan
Sucharda pravděpodobně
četl jiný článek, než který
jsem napsal. Zarazila mne
např. věta, že doporučuji
používat pouze sirény, aniž
bych si uvědomoval, jakými
problémy trpí lidé v dosahu,
jen proto, že to nebudu já.

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
O tomto jsem přece v mém
příspěvku vůbec nepsal.
Pokud se nepletu, tak jsem
psal o vysílačkách, mobilních telefonech a pagerech.
Článkem jsem chtěl pouze
upozornit na zvláštnost
tohoto systému a zvážení
možného přehodnocení.
Nemyslel jsem tím samozřejmě jen na sebe, ale na
všechny občany, kterých se
daný problém týká.

NEDĚLEJME Z VĚCI POLITIKUM
Když jsem v minulém čísle reagoval na dopis pana magistra, netušil jsem, co jsem si zavařil. Z odpovědi velitele
jednotky, zodpovědného za její činnost a svolání, se stalo
vyjádření radního, tedy jasně politická věc. Pan magistr
mně v reakci radí, jak se chovat férově, ale jaksi taktně
zatajuje, že mi původně článek poslal s tím, že jej zajímá
moje odpověď, protože jej nehodlá zveřejňovat. Vzápětí ho
však předal redakci HS. Ale nebudu dále přilévat oleje do
ohně, jen mi dovolte malou poznámku, aby si nezaujatý
čtenář mohl udělat obrázek o velikosti celého problému.
Dobrovolní hasiči vyjíždějí ve Varnsdorfu přibližně 60x za
rok, přičemž maximálně ve 40 případech je použit svolávací
systém sirén a rozhlasu, což na rozdíl od jiných hluků a
zvuků znamená přibližně 3x do měsíce! V době od 20 do
6 hodin, kdy to občanům vadí nejvíce, se jednalo pouze o
12 případů, tj. cca 1x do měsíce. Pro zajímavost ale uvedu
článek z novin ze začátku minulého století, kde si delegáti
hasičského sjezdu posteskli nad zvláštním vztahem společnosti k hasičům, jejichž jediným mottem je: „Bohu ku cti,
bližnímu ku pomoci“.
Hasiči. Sami bez majetku, chrání majetek jiných. Sami
potřebující pomoci, jdou všude, kde se o pomoc volá. Skromní, beznároční, s jedinou ctižádostí pomáhati, věnují svůj
volný čas službě lidem a přípravě k ní. Jest v tom jistý
rys hrdinství, přes nějž nelze přejíti mlčky. A přece se přes
něj tak často přechází. Hasič jest v dobách, kdy ho nikdo
nepotřebuje, dobrý jen tak pro dobromyslný žert, trochu pro
vesnickou parádu, trochu pro zábavu dětem, nikdo se o něj
nestará, nikoho nezajímají jeho potřeby. Na hasiče si většina
lidí vzpomene teprve tehdy, když je zle. Když hoří! Když ho
potřebují! Pak vyskoč a pomoz. A když jsi pomohl, odejdeš
zase skromně tam, odkud jsi v čas nejvyšší nouze přiběhl.
Hasičské rozhledy, Věstník České zemské hasičské jednoty,
25. srpna 1928
Jiří Sucharda,
velitel jednotky dobrovolných hasičů Varnsdorf

Že pan radní Sucharda
bude negativně reagovat
na můj příspěvek, jsem
předpokládal. Čekal jsem
ale spíše odpověď na dané
otázky. Zatím jsem se dočkal pouze urážlivé reakce,
ze které plynuly pouhé úvahy pana Suchardy, kterými
se snažil postavit mou osobu
do záporného světla. Jsem si
vědom, že na každý problém
na světě se dá vymyslet
spousta protiargumentů a
výmluv, musí být ale opodstatněné.
Prioritní úvaha v mém
příspěvku byla ta, zdali by
nebylo vhodné se zamyslet
nad tímto systémem, a že
dle mého názoru by se mělo
oddělit téma závažných situací od běžného svolávání
hasičů k individuálním požárům, které lze přece řešit
jinými způsoby – nechápu
tedy, proč byla použita takto
impulsivní reakce.
Dále bych chtěl vyvrátit
tvrzení pana (velitele jednotky) Suchardy a sdělit
všem sousedům toto: „Pokud vám bude hořet stodola,
tak věřte, že z toho radost
mít nebudu“.
Na závěr bych si dovolil
poradit panu veliteli jednotky, aby si vzal do ruky
„HLAS SEVERU č. 19,
kde je má úvaha a HLAS
SEVERU č. 20, kde se
k dané problematice vyjadřuje on, a pečlivě si ještě
jednou oba články přečetl.
Po chvilce „pravděpodobně“
zjistí, že určité pasáže jeho
vyjádření s mou úvahou,
nekorespondují.
Mgr. Leoš Moravec
obyčejný občan Varnsdorfu
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Varnsdorfské náměstí úkol pro zlatou rybku
Při každé anketě o městských záležitostech se objevují
přání dostavět náměstí. Nikoho proto nepřekvapilo, že i
při nedávném diskuzním setkání občanů v rámci akce
„Varnsdorf – Zdravé město“ se o náměstí hovořilo. Občanům
vadí, že oproti jiným městům máme jenom půlku náměstí
a po dlouhá léta se nic neděje. Zatím co v jiných částech
města došlo ke značné stavební činnosti, vyrostly nové domy
a obchodní střediska, zejí prostory kolem náměstí stále
prázdnotou, pokud tam právě nestojí cirkus či kolotoče.
Na rozdíl od klasických náměstí, jako mají v Rumburku,
kde krámské domy s podloubím doplňují obchody, restaurace, hotely a střed náměstí zdobí kašna se sousoším, zdobí
střed našeho města leda parkující auta obehnána záhony
růží. Proč tomu tak je, bylo již mnohokráte napsáno a řečeno. Je to spojeno s historií vzniku Varnsdorfu jako města a
pozdějšími zásahy do náměstí a jeho okolí. Nejvíce poznamenalo vzhled náměstí odstranění historické budovy bývalého
hotelu Burza, čímž se zcela odkryl prostor kolem příjezdové
cesty a pak i zbourání hostince Stalingrad. Došlo k narušení
celistvosti, odkrytí prostoru náměstí až k Mariánské ulici
a spolu s Melantrichovou ulicí se autobusové nádraží stalo
opticky součástí náměstí.
Na otázku, proč se zatím nepodařilo získat investora pro
náměstí, lze hledat odpověď zřejmě obavou o návratnosti
investic, kterou si každý podnikatel musel zvážit. Firmy,
které v posledních letech u nás proinvestovaly mnoho milionů, o pozemky kolem náměstí neprojevily zájem. Jednu
příčinu vidím v malé frekvenci občanů v této lokalitě a
podmínky pro stavbu obchodních center. Otázkou je, zda
supermarket by byl vhodným doplňkem náměstí.
Při nezájmu investorů zůstává řešení dostavby náměstí
zřejmě na městu. Ale potřebné peníze na velké investice
nejsou v současné době k dispozici. Na určité projekty se
sice mohou žádat dotace z různých fondů, ale každá spoluúčast při dofinancování znamená velké výdaje, na které
vzhledem k probíhajícím investičním akcím a splácení
úvěrů městská kasa nemá.
Nerad bych tuto úvahu o nejbližší budoucnosti náměstí
ukončil zcela pesimisticky. Jsou totiž signály o přípravách
na využití právě místa, kde stála Burza. Nechme se proto
překvapit a věřme, že se záměr uskuteční. Jinak nezbývá
než starostu poslat k vodě pro zlatou rybku, aby nám s náměstím trochu pomohla.
R. Dausch

Podzemí
Šluknovska a
Lužických hor
S novou exkluzivní knihou Podzemí Šluknovska
a Lužických hor přichází
na trh ZO ČSOP Netopýr
Varnsdorf ve spolupráci
s KČT Krásná Lípa. První
vydání vyšlo v roce 1995,
druhé vydání autoři rozšířili o 16 kapitol a doplnili
nové poznatky. Publikace
se rozrostla na více než 300
stran, přibylo 50 barevných
fotografií, mnoho map a perokreseb. Kniha dokumentuje přes 100 podzemních
prostor ve 27 lokalitách.
Každou kapitolu uvádí pověst nebo zajímavý příběh,
který se k popisované lokalitě váže.
-r-

Vzhled náměstí poznamenalo odstranění hotelu Burza
v roce 1976.

ØÁDKOVÁ INZERCE
Nehtová modeláž a manikúra Studio Styl opět
v provozu. Tel. - objednávky: 606 280 135. Varnsdorf,
ulice Edisonova.
Kadeřnice Jana 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.
Prodám řadovou garáž, ulice Horní nábřeží,
Varnsdorf. Tel. 728 927 935.
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Miniportréty

VZPOMÍNKA
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Karel Stein

Čas plyne, nevrátí co vzal.
Zbyla jen vzpomínka.

* 9. 9. 1954 Varnsdorf

28. listopadu si připomeneme smutné
dva roky, kdy nás opustil milovaný syn
a tatínek Jaroslav Štěrba. Stále vzpomínáme.
Maminka Anna, manželka Lenka, syn
Jaroslav a sestra Slávka s rodinou.

§
25. listopadu uplyne 20 let od doby, kdy
nás navždy opustil Jan Benčík.
S láskou stále vzpomíná manželka, syn
Jan, dcera Iva a celá rodina.

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

§
Letos to budou 3 smutné roky, co
nás navždy opustil bez rozloučení Petr
Žucha.
Stále s láskou vzpomínají Marcela a
děti.

PODĚKOVÁNÍ
Spining a posilování si vyzkoušeli senioři pod dohledem
instruktorky. Našlapali spoustu kilometrů, vyzkoušeli protahování a posilování těla. Děkujeme instruktorce Lence
Podrazilové za první zkušební hodinu a těšíme se na další
aktivity v posilovně.
Jana Panesová

Vyrůstal ve Varnsdorfu
v domě č. p. 1849 v Bezručově ulici. Základní školu
absolvoval v dnes již zaniklé
škole pod Hrádkem a druhý
stupeň na ZDŠ Střelecká,
maturitu složil na gymnáziu
v Rumburku a inženýrský
diplom získal na Stavební
fakultě ČVUT v Praze (1981).
Deset let pracoval u Pozemních staveb Děčín, od roku
1991 působí na Správě CHKO
Labské pískovce. S přáteli založil trampskou osadu Red
River (1971), se kterou jezdí
dodnes. Byl členem horolezeckého oddílu ve Varnsdorfu a
často také jezdil s proslulým
turistickým
nadšencem
Ing. Františkem Bienertem ze
Šluknova, který ho inspiroval
k lásce k horám. Dnes žije se
svými dětmi v bývalé faře
v Bělé (součást Děčína). Již od
dětství se zajímal o historii a
přírodu regionu (hornictví,
sklářství, památky).

ODEŠLI NAVŽDY
Petr Čížek
53 let
Ivan Lídl
61 let
Jan Belančík
83 let
Zdeňka Maščuchová 72 let
Elena Baulovičová
77 let
Gabriela Podlešáková 81 let
Tibor Oláh
73 let
Alena Mašková
74 let

Milan Strelecký
Rosalie Gažiová
František Tóth
Karel Jiřišta
Markéta Vítková
Miloslav Unger
Růžena Janská
Jaromír Krupka

76
86
66
71
69
77
87
83

let
let
let
let
let
let
let
let

Z TENISOVÝCH STOLŮ SLOVANU
Oba týmy Slovanu si vedou v okresním přeboru se střídavými úspěchy. Po 7 kolech soutěže (hraje se 22 kol) byly ve
středu tabulky, když oba měly po 3 výhrách a 4 prohrách. Bez
porážky drželo prvenství družstvo SKST Děčín C. Varnsdorf
A porazil Sokol Filipov C 14:4 (body A. Krejčí 4,5, M. Miško
3,5, M. Suchý 3,5, M. Fuchsig 2,5), prohrál u SKST Děčín D
12:6 (M. Fuchsig 2,5, A. Krejčí 2, M. Suchý 1, M. Miško 0,5) a
vyhrál na čtvrtém v tabulce Slavoji Děčín A 8:10 (V. Strnad
3,5, A. Krejčí 2,5, M. Miško a M. Fuchsig po 2).
Varnsdorf B prohrál v domácí prostředí s TJ Malá Veleň
A 2:16 (body P. Žítek 1, V. Chlán a L. Žítek st. po 0,5 bodů
ve čtyřhře), dále u SKST Děčín C 12:6 (P.Žítek 3, L. Žítek 2,
V. Chlán 1), porazil v herně Technických služeb SKST
Děčín E 12:6 (body P. Žítek 4,5, P. Šimek 4, V. Chlán 2,5,
P. Exnar 1) a prohrál s TJ Krásná Lípa A 6:12 (V. Chlán 2, P.
Exnar 1,5, J. Šimonek 1,5, P. Žítek 1).
ZdS

Podzimní hry pokračovaly
malou kopanou

Prezentací dvou cest do Mexika a Kyrgyzstánu zakončil ředitel školy Mgr. Václav Zemler výuku seniorů na počítačích.
Videoprojekce doplněná zajímavým vyprávěním a osobními
zážitky z cestování se velmi líbila. Děkujeme vedení základní
školy a těšíme se na další spolupráci.
Jana Panesová, klub seniorů Pohádka
Rád bych poděkoval všem, kteří stáli u vzniku vysokoškolského studia bakalářského typu ve Varnsdorfu a to
senátorovi Josefu Zoserovi, hejtmanovi ÚK Jiřímu Šulcovi,
politické reprezentaci kraje a obce, ale především vstřícnosti
vedení UJEP, jmenovitě rektorce Ivě Ritschelové. Věřím,
že za přispění university, kraje, obce, sponzorů a naší školy
budeme moci úspěšně realizovat uvedený projekt a dále
rozšiřovat nabídku o další studijní obory.
Ing. Bc. Jan Hodničák
Ředitel VOŠ a SPŠ

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM

V rámci 2. dílu Podzimních her varnsdorfských škol se
na umělé trávě v Kotlině uskutečnil turnaj v malé kopané.
Dobře si vedli družstva fotbalistů a fotbalistek ZŠ náměstí,
která získala přední umístění. Děvčata skončila na 2. místě,
když je předčily pouze dívky ze ZŠ Seifertova (specializují
se na kopanou, neztratily jediný bod, skóre 10:0) a chlapci
turnaj vyhráli. Celkové výsledky - chlapci: 1. ZŠ náměstí,
2. ZŠ Seifertova, 3. Gymnázium, 4. ZŠ Edisonova; - dívky:
1. ZŠ Seifertova, 2. ZŠ náměstí, 3. ZŠ Edisonova, 4. Gymnázium.
V.Z.
Za tím účelem podnikal výlety do přírody a navštěvoval
pamětníky, archivy a muzea.
Později se soustředil na sběr
starých i nově vznikajících
pomístních jmen a pátrání po
osudech drobných památek.
O této problematice publikoval řadu textů v českých
i německých sbornících
a časopisech. Je autorem
knih „Flurdenkmäler unser
Heimat“ (Niederlandverlag
Backnang 2004) a „Pomníčky
Lužických hor“ (Nakladatelství Vestri-Liberec 2005) a
spoluautorem pěti knižních,
převážně obrazových publikací.
Milan Hrabal

ÚSPĚŠNÉ MALÉ JUDISTKY
Varnsdorfští malí judisté se zúčastnili Junior cupu 2007
v Teplicích. Soutěžilo se ve věkových kategoriích mláďat,
mladších žáků a žákyň. My jsme měli zastoupení v kategorii mladších žáků Nicolasem Štichem a v kategorii mláďat
Markétou Bacharovou a Marií Dítětovou. Přesto, že obě naše
závodnice měly velmi náročnou skupinu a každou čekalo pět
zápasů, podařily se jim výborné výsledky. Markétka vybojovala ve své váhové kategorii bronz a Maruška dosáhla na
kov nejcennější a odvezla si zlatou medaili. U Nicolase sice
došlo k velkému zlepšení, ale na medaili to ještě nestačilo.
Závodníkům gratulujeme a děkujeme paní Dítětové za trenérskou pomoc na závodech. Tréninky juda zůstávají stejné,
každé úterý a čtvrtek od 18.00 do 19.30 hod. ve sportovní
hale v malém sále. V současné době na ně dochází kolem
15 dětí, které trénuje Michaela Kochová a Petra Dostálová.
Petra Dostálová

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Dobré výsledky
basketbalistů
Muži Slovanu Varnsdorf porazili Slavoj Litoměřice B
82:64 (40:27). Od počátku udržovali spolehlivý náskok a v zápase nepřipustili žádné komplikace. Nejvíce bodů Zázvorka
23, Voráček 14, Buben 13 atd.
Dorostenci (kategorie U 18) vyhráli venku u BK
Real Roudnice nad Labem 55:83 (36:43), když nejvíce
bodů zajistili Špiroch 16, Dubec 15, Horáček a Eichler
po 14, Sucharda a Smrčka po 8. Začátek utkání vyšel
lépe domácím. Až v polovině hrací doby se projevilo vyšší
nasazení našich hráčů a tím i narůstající náskok. Neuspěli
pak u BK Teplice po výsledku 65:44 (39:16), neboť domácí
byli zdatnějším soupeřem zejména ve hře jeden na jednoho
a z této přednosti po celý zápas těžili, čímž se hosté
dostávali obtížně do střeleckých pozic. Body Sucharda 12,
Dubec 9, Eichler 7, Špiroch, Smrčka po 6.
Mladší minižáci vyhráli dvakrát u BK Kondorů Liberec.
Nejdříve 50:59 (32:21) body Sováka 14, Koudelky a Ticháčka
po 9. Ve druhém střetnutí ještě přesvědčivěji 37:106 (17:42)
body Sováka 31, Ticháčka 15, Zamrzly 14, Koktána 13, Fuksy
10. V prvním zápase se naši hráči dopouštěli zbytečných chyb
a nepřesností. Až ve druhém zlepšili obranu a soupeře jasně
přehráli.
M. Novotný

ZPRÁVY Z VOLEJBALU A HÁZENÉ
Volejbal muži: TJ Slovan - TJ Vysoké n/J 2:3,
3:2; TJ Rumburk : TJ
Slovan Varnsdorf 3:1, 3:1;
S TJ Smržovka opět nevyužili domácího prostředí
k plnému zisku bodů a hráli 3:1 a 1:3. Házená muži:
TJ Slovan - Žatec 18:26
(8:9); TJ Slovan - Česká Lípa
21:26 (9:15);
Žáci házenkářského Slovanu uhráli na posledních
dvou turnajích kvalifikace
Severočeské ligy starších
žáků skupina A v Lovosicích a v domácí sportovní
hale dvakrát 3. místo, když
porazili Loko Česká Lípa a
Slavoj Děčín. Stejné pořadí
jim patří i v konečném
účtování pěti turnajů, na
kterých získali 16 bodů za
8 výher. Suverénní byly Lovosice A (40 bodů z 20 utkání) před Libercem (30). Za
varnsdorfskými nadějemi

skončil Děčín (12) a Česká
Lípa (2). Domácí turnaj se
odehrál v přátelském duchu
a v rámci fair play. Dosažené
umístění zabezpečilo postup
do kvalifikace o Severočeskou
ligu, která se koná v sobotu
24. 11. od 8.30 hodin ve
sportovní hale ve Varnsdorfu. Kromě žáků Slovanu
se ho zúčastní družstva
Liberce, Lovosic A, Ústí
nad Labem, Mostu a Loun.
Podzim odehráli pod vedením trenérů Václava Mullera a Antonína Hozmana
v sestavě: Ivan Husár (38
gólů), Reinhold Bohm (28),
Jan Muller (28), Tomáš Husár (24), Zdeněk Šeda (22),
Jan Červinka (10), Petr
Jakubec (5), Josef Hozman
(5), Michal Slovák (3),
Ondřej Kokta (3) a Jakub
Kopecký (3).
ZdS,
Václav Muller

Krajské finále ZŠ ve stolním tenise
Úspěchem skončilo účinkování hráčů ZŠ náměstí v krajském finále starších žáků ve stolním tenise v Litoměřicích.
Hrálo se ve dvou skupinách po třech družstvech. V naší skupině jsme byli druzí za pozdějšími vítězi ze Žatce (Martin
Dat prohrál 2:3 s jejich jedničkou, i když už vedl 2:0, totéž
Mirek Vu s jejich trojkou, čtyřhru jsme vyhráli). Zklamání
pak poznamenalo utkání o 3. místo, když jsme hladce prohráli s Libochovicemi. Přesto je celkové 4. místo v Ústeckém
kraji dalším výrazným úspěchem naší školy. Tým ve složení
Dat Vu Quoc, Vinh Vu Phu, Huy Hoang Nguyen a Ondra
Švejda vedl Mgr. Z. Richter.
V.Z.

Fotbal může bilancovat podzim
Áčko hrálo
v Náchodě a
přivezlo tři body po výhře
0:1. Branku dala v týmu
druhý zápas hrající novoborská akvizice O. Holeček
ve 49.minutě. V posledním
utkání podzimu přivítalo
doma béčko Slavie Praha.
Pro sněhovou nadílku tentokráte už na umělé trávě to
byl znovu až do konce malý
horor. Kolem 70. minuty
mohl Slovan třikrát skórovat
(Obajdin, Grubhoffer, Stehlík), ale trefil se až v 86. min.
Grubhoffer poté, co prostřelil
hradbu těl ve vápně z nějakých dvaceti metrů. Ovšem i
hosté měli v druhé části dvě
dobré příležitosti. Na fotbalovou rozlučku s podzimem
se přišlo podívat nejvěrnějších 250 diváků. ŽK viděli
Holeček - Necid a Varnsdorf
zápas odehrál v sestavě:
Macháček - Kubeš, Rezek,
Svojtka, Sháněl - Fikejz (82.
Jelen), Jakubovič, Obajdin,
Jordák (64. Stehlík) - Grubhoffer, Holeček (46. Vaško),
trenér Josef Hloušek. Krátké ohlédnutí za vystoupením
Slovanu v prvé části sezóny

ČFL 2007-2008 přineseme v
některém z příštích vydání
Hlasu severu.
Starší i mladší dorostenci končili v Kadani. Na
téměř neregulérním terénu
(sníh, voda) odehráli utkání jen starší a zvítězili 0:
4 góly z druhé půle, které
dali Tomčík 2, Budský a
Bandas. Mladší už nehráli,
protože stav hřiště byl ve
zcela neúnosném stavu.
Ženy prohrály v Teplicích
s jejich béčkem 7:1 (4:0), gól
dala Řezáčová. V domácím
prostředí uhrály s druhým
týmem tabulky Trutnovem
cennou remízu 1:1 (0:1). Ale
vyrovnaly až v 90. min. po
rohu Řezáčové a míč do sítě
ve skrumáži hráček dotlačila
Poncová.
Starší žáci se po sestupu
z KP v minulé sezóně potýkají s nedostatkem kvalitního hráčského kádru a po
podzimu skončili v I. A třídě
až na 13. místě. Budou mít
tak na jaře nejspíše záchranářské starosti s udržením.
Nejvíce branek nastříleli
J. Šimek 9 a Šírek 7.
M ladší žáci nenašli

v OP v podzimní části konkurenta a všechna utkání
vyhráli. Ostrostřelcem týmu
byl Kučera s 15 góly, dále
R. Kramer s 11, Pajma s 10 a
O. Zelinger s 9 trefami.
Starší přípravka hrála
K P Libereckého kraje a
mezi dvaceti celky figuruje
na dvanáctém místě, ale
umístění mohlo být jistě
poněkud lepší. Brankově se
nejčastěji prosazoval Kolár,
dal 11 branek, J. Eliáš 9,
Doležal 7 a M. Dvořák 5.
Mladší přípravka měla
velkého konkurenta ve
Forwardu Děčín C, ale vyrovnanými výkony na devíti
turnajích se dostala na čelo
OP a vede jej o osm bodů. Tři
turnaje vyhrála a na šesti
skončila druhá. Nejlepší
střelec O. Kramer napnul
síť 63 brankami, Rybář 36
a Lisý 16 góly.
ZdS

SNĚHOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ
z Jedlové naleznete na
www.tjslovanvarnsdorf.cz

Hokejisté HC Noprosu hrají
KP Libereckého kraje
Varnsdorfští hokejisté
postavili pro letošní sezónu
krajského přeboru mužů
početně posílené (navíc
mezinárodní) mužstvo. Do
našich řad se z České Lípy
po loňském návratu našeho
současného kapitána Z. Suchého vrátili další 2 hráči z
Varnsdorfu (Radek Javůrek
a Tomáš Kozlok) a tým
je také posílen po jednom
novém hráči z Liberce a
z České Lípy. Mezinárodní
punc pak oddílu dodávají
4 noví hráči ze sousedství
(Jonsdorf, Olbersdorf a
Spitzkunnersdorf). Právě
kvůli nim (resp. neochotě
ústeckého hokejového svazu
udělit výjimku pro bezplatné hostování - svaz trval na
profesionální mezinárodní
registraci za cca 500 euro
na hráče) jsme byli také
nuceni přestoupit do krajského přeboru Libereckého
kraje, jehož svaz byl výrazně pružnější a vstřícnější
k přeshraniční spolupráci.
Vedení i všichni činovníci a
partneři klubu tak doufají,
že oddíl mužů letos přispěje
k dobré pověsti jinak převážně na mládež zaměřeného
klubu. Věříme, že sportovní
snažení varnsdorfských
hokejistů i zájem fandící
veřejnosti přispěje k dob-

rým sportovním výsledkům
i ke snaze našeho oddílu a
města o zastřešení zimního
stadionu. Tým odehrál první zápas KP v Liberci proti
dosud neporaženému celku
VTJ a inkasoval 11:1 (3:1,
4:0, 4:0), vedoucí branku dal
nejlepší hráč hostů Pavel
Baľo. V Turnově pak vyhrál
4:7 a nejlepším hráčem byl
určen brankař Martin Veronek, který kryl 50 střel soupeře. Mladí hokejisté 9. tříd
hrající pod hlavičkou Děčína
vybojovali v žákovské lize
skupiny D zatím nečekané
4 výhry, 1 remízu a v 10

zápasech odešli poraženi.
To stačí na 8. místo mezi
10 týmy soutěže. Celek 8.
tříd dosud uhrál v šestnácti
zápasech pouze jednu remízu a je poslední. Nejmenší
hokejisté HC Varnsdorf zahajovali sezónu venku proti
Litoměřicím. Elévové 2. tříd
vyhráli vysoko 0:22 a elévové 3. tříd odešli poraženi
8:7. Každé úterý a čtvrtek od
17.00 hod. probíhá nadále na
zimním stadionu nábor malých hokejistů 1.-5. tříd. Další informace o HC najdete na
www.hcvarnsdorf.cz
Michael Šatník/J.H.

Softballová sezóna
skončila
Uvádíme konečnou tabulku Severočeského oblastního
přeboru 2007. Vítěz Patriots Liberec hrál kvalifikaci o druhou ligu, kam ale nepostoupil. Varnsdorfští softballisté po
loňském prvním místě skončili tentokráte třetí.
UTK.
1. Liberec
2. Kadaň
3. Varnsdorf
4. Most C
5. Most B
6. Ostrov
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