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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY
Ke 111.
narozeninám
dostala
nový
kabát
(str. 3)

CENA 6 Kč

PŘEVEZME ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLU MĚSTO?
BUDE VE VARNSDORFU DIGITALIZOVANÉ KINO?
KULATÝ STŮL JE O DISKUZI, NE O DIKTÁTU!
NEJVYŠŠÍ KVALITA LOKALITY KRAJE JE VE VARNSDORFU.

Skromný
a moudrý
Ludvík
Vaculík
(str. 7)

ZASTUPITELSTVO SMĚNILO POZEMKY U VĚŽIČKY MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ODS VYJÁDŘILO
NESOUHLAS S OPTIMALIZACÍ
BUDOVA DDM MÁ NOVÉHO VLASTNÍKA

Prvním bodem jednání
zastupitelů bylo převzetí
bývalých prostor městské
knihovny zpět do majetku
města. V souvislosti s přestěhováním knihovny do
městského centra kultury
bylo nutné zároveň schválit
změnu její zřizovací listiny.
Schválena byla i změna
kapacity ZŠ Seifertova ze
současných 600 na 450 žáků.
Snížení kapacity školy
souvisí s důsledky optimalizace školství ve městě, kdy
došlo k postupnému útlumu
1. stupně v budově Seifertova.
Zastupitelům byla adresována žádost o povolení nákupu
nového sanitního vozu z vlastních prostředků varnsdorfské

nemocnice. Žádosti ředitele
nemocnice bylo vyhověno,
a tak ke stávajícím šesti
zastaralým přibude jedna
nová sanitka. Zastupitelstvo
schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na program
„Podpory terénní práce 2010“
vyhlášené Úřadem vlády ČR
ve spolupráci s radou vlády
pro záležitosti romské komunity v celkové výši projektu
930.000 Kč se spoluúčastí
města ve výši 330.000 Kč.
Centrum služeb a ubytovna
již v minulých letech úspěšně
čerpaly z dotací a tyto příjmy vždy byly nezanedbatelnou částkou pro financování
terénní práce ve Varnsdorfu.
Hlavními body říjnového
INZERCE

zasedání zastupitelstva byly
zejména převody majetku.
Český zahrádkářský svaz
odkoupil p.p.č. 8195 za cenu
3.480 Kč, aby tímto sjednotil
plochy, a společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. byly převedeny p.p.č.
375/1, p.p.č. 375/2 a p.p.č.
373 za cenu 204.000 Kč.
Tvrdým oříškem pro mnohé
zastupitele byla navrhovaná směna mezi Městem
Varnsdorf a Vlastimilem
Gabrielem. Po dlouhé diskuzi o ceně bylo schváleno,
že se Město stane vlastníkem p.p.č. 91/3 - zahrada
Pokračování na str. 2

Dlouhodobě diskutovaným tématem celého Šluknovského
výběžku a zejména Varnsdorfu je již mnohokráte avizovaný
návrh krajského úřadu ve věci optimalizace středního školství v našem městě. Místní sdružení ODS k tomuto tématu
vydalo na svém posledním zasedání ze dne 19. října oficiální
stanovisko, v němž nesouhlasí s optimalizačním projektem
zpracovaným SŠSCR a SPŠT Varnsdorf pod názvem
VOŠ a SPŠ Varnsdorf, Bratislavská 2166. „Toto stanovisko
vychází z vyjádření zástupců z aplikační sféry školských rad
VOŠ i SPŠ, ředitele školy, kvality vzdělávání, nadregionální působnosti školy a její naplněnosti a ufinancovatelnosti.
Uvažovaný optimalizační projekt je v rozporu se zásadami
tvorby páteřních škol přijatými zastupitelstvem Ústeckého kraje,“ uvedl ke stanovisku Karel Dubský. K dané
problematice existuje petice, kterou můžete zhlédnout na
www.vosvdf.cz.
Součástí zasedání ODS byla volba kandidátů MS ODS
Varnsdorf. Předsedou byl zvolen Karel Dubský, místopředsedou Zdeněk Müller. Do oblastního sdružení Šluknovsko
byl na post předsedy navržen Ing. Josef Poláček.
Místní sdružení ODS

ZNÁMÝ „ASISTENT“ POSLANCE LUKÁŠ KOHOUT
INICIOVAL PETICI ZA ODVOLÁNÍ STAROSTY
Petici s názvem „Nechceme starostu Ing. Josefa
Poláčka“ předložil varnsdorfské radnici a zastupitelům
města petiční výbor ve složení Lukáš Kouhout, Roman
Razák a Hana Kohoutová.
V petici se sedmi podpisovými archy bylo uvedeno 135
vyplněných řádků se jménem, příjmením, bydlištěm
a podpisem petentů. Důvodem požadovaného odvolání
starosty je vyslovení nedů-

věry občanů města, politická
nekompetentnost a neřešení
problémů občanů města.
Petice byla vyřizována
v souladu se zákonem
č. 85/1990 Sb. a Pravidly pro
přijímání a vyřizování petic
a stížností orgány města
Varnsdorf.
Pro řádné podání petice
však nebyly uvedeny dle
§ 5 odst. 1 zákona č. 85/1990
Sb. u členů petičního výboru
správné adresy. Současně nebyla uvedena ani osoba, která petiční výbor zastupuje.
Adresát petice, tedy Městský úřad Varnsdorf, musel
rovněž posoudit platnost podpisů a zda se skutečně jedná
o podpisy petenta a o projev jeho vůle. Posouzením
platnosti podpisů bylo zjištěno, že se v šesti případech
jedná o občany jiné obce, ve
třech případech byly podepsány osoby mladší 18 let,
v padesáti pěti případech
nesouhlasí jméno, případně
příjmení, nebo je neúplná
adresa, případně smyšlená
adresa. Na radnici se dostavilo již šest občanů města,
kteří jsou v petici uvedeni,
a svým čestným prohlášením
sdělili, že jejich jména a adresy byly zneužity a podpisy
zfalšovány. Na základě této

skutečnosti bylo na Policii
ČR podáno trestní oznámení
pro poškozování cizích práv.
Policie se tímto oznámením
začala zabývat a je možné,
že se k oznámení připojí
i další občané.
Petice vzhledem k uvedeným skutečnostem nesplňuje podmínky dané zákonem
č. 85/1990 Sb. a zákonem
č. 128/2000 Sb. a nemohla být přijata. Byla tedy
vrácena na požadovanou
korespondenční adresu Občanského sdružení Zelené
Ústecko.
Její kopie je však k nahlédnutí v sekretariátu
vedení města.
O stavu přijetí a vyřízení petice byli občané
informováni i na posledním
zasedání zastupitele města,
kde vystoupil Lukáš Kohout s oznámením, že proti
rozhodnutí úřadu podává
stížnost na krajský úřad,
neboť petici, jak uvedl,
může podepsat i 3leté dítě.
O slovo požádal i Jaroslav
Burian, který byl velmi
rozhořčen, že jeho jméno
a údajný podpis byl právě
na uvedené petici, aniž by
o tom on sám něco věděl. Potvrdil, že toto zneužití dává
k šetření policii.
rm
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Z deníku městské policie
Kradl a byl na něho vydán zatykač
Jednoho vlahého podzimního večera bylo oznámeno na
služebnu městské policie zadržení neplatícího zákazníka
v marketu našeho města. Hlídka městské policie po příjezdu
na místo zjistila, že se jedná o „známou firmu,“ na kterou již
byl vydán zatykač. Hlídkou městské policie byl proto mladík
předveden na Obvodní oddělení Policie ČR.
Spolupráce s cizineckou policií
V polovině měsíce října byla strážníky městské policie ve
spolupráci s cizineckou policií, provedena společná akce se
zaměřením na osoby provozující prostituci v katastru našeho
města. Byly provedeny kontroly míst, kde se předpokládalo
nabízení a provozování sexuálních služeb. Akce trvala pouze hodinu, bylo zkontrolováno pět prostitutek a jedna byla
řešena blokovou pokutou.
Dopravně bezpečnostní akce
I v tomto měsíci proběhla plánovaná dopravně bezpečnostní akce s policisty Dopravního inspektorátu Policie
ČR Děčín. Akce byla zaměřena na dodržování rychlostních
limitů v katastru našeho města. Bylo zjištěno celkem
8 přestupků v dopravě a 1 maření úředního rozhodnutí (řízení vozidla bez platného řidičského osvědčení). Za přestupky
byli řidiči „odměněni“ blokovými pokutami v celkové výši
15.500 Kč. Další podobné akce budou i nadále pokračovat.
Martin Špička, velitel MP

Ze zápisníku PČR
Studentovi zmizela šusťáková bunda
O černou šusťákovou bundu za necelé dva tisíce korun
přišel student místního učiliště. Bundu měl uloženou
v šatní skříňce, do které se neznámý zloděj dostal po vypáčení visacího zámku. Policisté se již případem zabývají a po
pachateli trestného činu krádeže vloupáním pátrají.
Po útočníkovi policisté pátrají
Jako trestný čin výtržnictví a ublížení na zdraví vyšetřují místní policisté. Opětovně k incidentu došlo v místní
restauraci v ulici Poštovní. Zde neznámý násilník fyzicky
napadl nad sobotním ránem třiatřicetiletého muže, který
musel být se zraněním obličeje převezen do rumburské
nemocnice. Doba léčení je odhadována na tři týdny. Jak se
incident odehrál, popřípadě co mu předcházelo, je předmětem vyšetřování.
Z pumpy zmizely další kamery
Dvě bezpečnostní kamery zmizely z čerpací stanice
v ulici Karlínská ve Varnsdorfu. Zloděj způsobil škodu dvacet tisíc korun. Obdobné případy řeší policisté
i v Krásné Lípě a Rumburku. Tam v průběhu posledních
dní zmizelo celkem jedenáct kamer. Je pravděpodobné, že
se trestné činnosti dopouští jeden pachatel.
Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Nezaměstnanost ve městě je 16,56 %
I v měsíci září přetrvává nejvyšší nezaměstnanost Šluknovského výběžku ve Chřibské (24 %). Přes 20 % se nezaměstnanost drží i ve Starých Křečanech a v Jiříkově. Ve
Varnsdorfu v září přibylo 23 uchazečů o zaměstnání, a tak
je Varnsdorf na 9. místě v rámci výběžku s 16,56 %. Nejlépe
jsou na tom v Doubici se 4,08 % nezaměstnaností a Vilémov,
který je těsně pod desetiprocentní hranicí.
rm

Nepřetržitá výluka v traťovém úseku
Liberec - Chrastava - Hrádek nad Nisou
Na traťovém úseku Liberec - Chrastava - Hrádek nad Nisou
probíhá od 2. do 19. 11. do 16 hod. nepřetržitá výluka. Důvodem této rozsáhlé výlukové akce Správy železniční dopravní
cesty, s.o. je výměna pražců, kolejnic, oprava přejezdů a mostních objektů. Vlaky dopravce České dráhy, a. s. jsou nahrazeny autobusy náhradní přepravy.
rm
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ZASTUPITELSTVO SMĚNILO POZEMKY U VĚŽIČKY
BUDOVA DDM MÁ NOVÉHO VLASTNÍKA
Dokončení ze str. 1

o výměře 802 m2 (trávník
vedle věžičky) a Vlastimil
Gabriel se stane vlastníkem
p.p.č. 4741 - zahrada o výměře 1 092 m2 (na Plzeňské).
Na p.p.č. 91/3 bude zřízeno
věcné břemeno spočívající
v právu přístupu a příjezdu
k nemovitosti č.p. 3076.
Směna bude provedena
s finančním doplatkem
357.500 Kč ve prospěch Vlastimila Gabriela. Konečně
tak byl ukončen 4letý spor
o souhlas s umístěním stavby,
které město již dlouhodobě plánuje. Pozemek je totiž součástí
území, kde město projekčně
zpracovává záměr vytvoření
zpevněného prostranství
(již jsme v HS celý záměr
popisovali). Zastupitelé se
nedohodli na prodeji obytného
domu v Karlově ulici č. p. 736
a rozhodli se ke stažení tohoto bodu z programu jednání.
Naopak úspěšný byl prodej
bývalého působiště domu
dětí a mládeže na Pražské

ulici č. p. 663. Za 2,65 mil.
korun si nemovitost pořídil
Petr Rybníček, který představil i svůj plán vybudovat
v areálu kancelářské prostory vlastní rozvíjející se firmy.
V patře by měly být vybudovány 2 - 3 bytové jednotky
a také čajovna s malým mateřským centrem.
Zastupitelstvo města vydalo upravenou směrnici pro

zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Navrhované
změny zohledňují praxi vyhlašování výběrových řízení
a způsob hodnocení zakázek.
Schváleno bylo financování
projektu Rekonstrukce
a dostavba plaveckého bazénu I. a II. etapa v letech 2009 - 2012 v celkové výši 74,373
mil. Kč.
rm, foto Michal Šafus

Křížky opraveny, vysvěceny. Přežijí?

Dětské hřiště ve zkušebním provozu
V úterý 27. října byly dokončeny montážní práce všech
herních prvků na dětském hřišti Městského centra kultury
a vzdělávání Varnsdorf.
Všechny prvky mají certifikáty bezpečnosti a kvality
dle normy a mohou být využívány. Terénní práce musely
být přerušeny kvůli počasí a okolní pozemky nejsou prozatím upraveny. Na hřiště bude dohlíženo kamerovým
systémem a bude připraven provozní a návštěvní řád.
Děkujeme návštěvníkům hřiště za shovívavost a věříme, že
radost dětí z úplně dokončeného hřiště bude ještě větší.
-OSMI-, foto Ing. I. Martinovská

V sobotním dopoledni
24. října bylo slavnostně
zakončeno několikaleté úsilí
na opravách drobných sakrálních památek. Podrobnosti
o posledních opravených
křížcích na území Varnsdorfu a Studánky jsme přinesli
v předminulém čísle.
Aktu svěcení čtyř křížů dvou na Studánce a dvou na
západním okraji Varnsdorfu - se ujal administrátor farnosti v Jiřetíně pod Jedlovou
P. Pavel Koudelka. Milan
Šebek, tahoun celého okrašlovacího podniku, vždy
krátce připomněl historii
opravy kříže a zásluhy těch,
kdo se na ní podíleli. S poděkováním iniciátorům oprav
se připojil místostarosta
Mgr. Petr Šmíd.
Křížky jsou opraveny,
září novotou a opět důstojně
dotvářejí prostředí varnsdorfských a studáneckých
ulic, křižovatek, přírodních
zákoutí. Ale... Projděme se ve
své fantazii stejnými místy za
pět, deset nebo více let. Bude
je nahlodávat zub času, to je
samozřejmé.
Proto pan Šebek před
rozloučením u posledního ze
svěcených křížů (na konci
Závoznické ulice - na fotografii) vyslovil přání, aby se
památek ujali lidé ochotní
a schopní o památku pečovat.
To, zda se takoví najdou a zda
křížky budou o generaci později stále ozdobou města, bude
dílčí zprávou o naší kulturní
vyspělosti, o nelhostejnosti
k místům, která obýváme.
Text ham,
foto Michal Šafus
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Budeme mít ve Varnsdorfu digitalizované kino? Převezme „ZUŠku“ město?
V úvodu říjnového zastupitelstva města byla
přítomným
předložena
k posouzení žádost majitele
a provozovatele kina Panorama Pavla Nejtka o finanční
spoluřešení digitalizace
kina. V žádosti shrnul vložené investice, které od roku
2001, kdy kino Panorama po
deseti letech uzavření a následné devastace získal, činí
po odečtení 810 tis. příspěvku

od města bezmála 19 milionů
korun. Nyní čeká kino další
etapa modernizace, které by
se stejně nevyhnulo a bez
které by v blízké budoucnosti nebylo schopno umožnit
divákům přístup k novým
filmům, a tou je digitalizace.
Ta umožní nejen promítáni
filmů ve vysoké kvalitě nebo
již vyzkoušenou 3D projekci,
ale i rozšíření programové
nabídky o nové typy pořadů,

KE 111. NAROZENINÁM
DOSTALA NOVÝ KABÁT

U příležitosti 111. narozenin a slavnostní kolaudace zrekonstruované budovy mateřské školky Na Kopečku, která
sídlí na Národní ulici, se sešli představitelé města a firem
provádějících úpravy. Společně tak „požehnali“ dokončenému
dílu - dalšímu skvostu našeho města. „Každý, kdo projde
po Národní ulici, obdivuje krásu naší zrekonstruované mateřinky, která se během prázdnin oblékla do úplně nového
kabátu. Teprve nyní všichni objevují krásné zdobné prvky
budovy, která se tak po dlouhých letech opět stala jednou
z nejatraktivnějších budov města,“ pochlubila se ředitelka
mateřinky Vlasta Tarnóczyová.
Budova byla postavena stavitelem Aloisem Korberem
v roce 1898 pro továrníka Alfreda Hanische, a byla jeho
reprezentačním sídlem až do roku 1945. Od května toho
roku až do r. 1947 se stala sídlem Okresního oddělení SNB.
V letech 1947 až 1955 vilu užívala Velveta, která zde zřídila
jesle a později mateřskou školku. Budova se pak od roku
1955 stala majetkem města a sloužila a slouží jako mateřská
škola. Duší této školy byla Jaroslava Regásková, která byla
v letech 1956 až 1988 její ředitelkou.
Velký dík zazněl od současné ředitelky Vlasty Tarnóczyové: „Děkujeme městu a provádějící firmě za krásný nový
kabátek. Konečně se splnilo dětem přání, které často říkají.
Nechodí do školky, ale na zámek, neboť školička jako zámek
vypadá. Ke svým 111. narozeninách si tato dáma v letech
nemohla přát víc“.
Text a foto rm

např. přenos metropolitní
opery, nebo koncertů ve
špičkové kvalitě. Vzhledem
k omezování distribuce filmů v podobě klasických filmových kopií a zahájení distribuce filmů na digitálních
nosičích vypsalo Ministerstvo
kultury ČR granty na digitalizaci kin. Před udělením
grantů byla přihlášená kina
přísně posuzována z hlediska
velikosti, kvality poskytovaných služeb, technického vybavení a četnosti služeb. Kino
Panorama se tak po Ústí nad
Labem, Děčíně a České Lípě
stává jediným zařízením ve
Šluknovském výběžku, které
bude poskytovat kompletní
nabídku včetně digitálního
programu tak, aby region
neztratil na významu. Provozovatelé podpořených kin ale
budou muset bez ohledu na
vlastnictví (města, soukromí
provozovatelé) sáhnout hlouběji do peněženky a uhradit
nejen náklady spojené
s úpravou kabiny, elektroinstalace, vzduchotechniky
a montáže samotného zařízení, která v případě kina
Panorama činí 3.250.000 Kč.
Přiznaná účelové dotace činí
1.250 tis. Kč.
V rámci digitalizace totiž
musí kino zakoupit a nainstalovat digitální projektor
dle DCI specifikací s minimálním rozlišením 2K (2048
x 1556 pixelů). Dále kinoserver, tedy zařízení zpracovávající digitální obsah, které
ho „posílá“ do projektoru
a úložiště, na kterém je film
v digitální formě uložen. Na
vlastní promítání kino místo
filmové kopie dostane od distributora film na přenosném
médiu, většinou na klasickém
pevném disku, který se vloží
do kinoserveru a film se
z něj přehraje na interní
pevný disk serveru. Nejmenší kapacita serveru pojme
přibližně pět celovečerních
filmů. Druhou variantou je
nákladnější stahování ze
satelitu, které se zatím využívá pouze v zemích s velkým počtem digitálních kin.
Výhodou digitalizace je i vyšší
komfort zabezpečení. Teď už
záleží jen na zastupitelích
a vedení města, zda najdou
společnou řeč a využijí tak
možnosti mít ve Varnsdorfu
i nadále filmové zařízení,
kam budeme chodit na premiéry nových filmů, nebo jen
klubové zařízení promítající
na filmových pásech neaktuální filmy. Věříme, že druhé
největší kino v České republice s jedním z největších
filmových pláten a jediné
s funkční 70mm projekcí si to
opravdu zaslouží.
Další informace najdete na
stránkách Františka Dlaska
http://digikino.cz/.
JS

Starostovi města a zastupitelstvu byl doručen
dopis krajského radního
pro oblast školství Ing. Petra Jakubce, v němž město
žádá o převzetí ZUŠ do svého
zřizovatelství.
Základní umělecká škola
Varnsdorf je zřizována Ústeckým krajem, patří tedy
k té menšině uměleckých
škol v kraji, které pod
svou působnost doposud
nepřevzaly obce. (Současný

ká, že přespolních žáků je
nyní asi 10 %), dále výrazné
zvýšení nájemného za užívání budovy. Rada města
totiž rozhodla požadovat za
užívání budovy místo symbolického nájemného (1 Kč
ročně) od července příštího
roku částku 100 Kč/m2 ročně
(cca 170 tis. Kč).
V tomto školním roce
má varnsdorfská ZUŠ 371
žáků, 24 učitelů, působí zde
devět souborů. Ročně pořádá

poměr je osm „krajských“ ku
22 „obecním“ ZUŠ na území
kraje). Záměr předat všechny ZUŠ městům byl na kraji
schválen již v roce 2005, realizace byla postupná.
Ústecký kraj se nyní rozhodl proces předávání urychlit
s tím, že po roce 2010 by již
všechny ZUŠ měly spravovat
obce. V případě, že obec odmítne školu převzít, může
současný zřizovatel z ekonomických důvodů přistoupit
i k jejímu zrušení. (Tuto
krajní alternativu oficiální
žádost z kraje skutečně
zmiňuje.)
Na názor jsme se zeptali
ředitelky ZUŠ Varnsdorf
Jarmily Šenové. Z důsledků
převedení pod město sice
velké obavy nemá, nicméně
považuje současný stav za
vyhovující. Finanční zátěží
škola pro kraj rozhodně není.
Mzdy zaměstnanců totiž
hradí stát (prostřednictvím
kraje na základě normativů)
a náklady na provoz škola
pokryje ze školného a dalších
vlastních příjmů (vstupné,
prodej výrobků). ZUŠ navíc
reprezentuje svého zřizovatele pořádáním akcí regionálního i nadregionálního
významu či úspěšnou účastí
na uměleckých soutěžích.
Ve vyjádření, které ředitelce poskytl Ing. Jakubec,
uvedl některé z důvodů pro
převzetí školy městem. ZUŠ
zajišťuje umělecké vzdělávání v drtivé většině občanům města a město je tedy
škole přirozeným partnerem
(k tomu ředitelka podotý-

3 festivaly, asi 12 koncertů,
6 výstav a řadu dalších akcí.
Již patnáctým rokem
pracuje občanské sdružení
Etuda prima na podporu
činnosti školy. Právě na jeho
valné hromadě 13. října se
probírala i otázka změny
zřizovatele, a to za účasti
zástupce kraje Ing. Petra
Jakubce a zástupce města
1. místostarosty Mgr. Petra
Šmída. Sic pouze informativně, bez konkrétního výsledku
- k tomu budou muset dojít
na některém ze svých zasedání městští zastupitelé.
Město cítí velkou potřebu
zachování existence ZUŠ
v našem městě. Doposud
vyšlo této organizaci velmi
vstříc nejen symbolickým
nájemným jedné koruny za
rok ve velmi důstojné městské budově, ale vstříc vyšlo
vždy i ve všech opravách
a úpravách. Kraj tak po
celou dobu existence školy
v našem městě neměl žádný
problém, ba ani mimořádný
výdaj.
Obdobný případ je i s domem dětí a mládeže, jehož
zřizovatelem je také krajský
úřad. O případném převzetí
této organizace se jednalo
již před třemi lety. Město
má veškerou potřebnou administrativu již celé tři roky
připravenou. Roční náklady
na provoz této organizace
však nulové nejsou, doposud
kraj hradil provoz domu dětí
a mládeže ve výši 250 tisíc
ročně, což by byla další minusová položka z městského
rozpočtu.
ham, rm
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ŠAHIL PŘEDSTAVIL NÁVRH KOMPLETNÍ!
Vážená „rm,“ dovolte,
abych mohl reagovat na váš
článek v HS ohledně návrhu
řešení grantů ve Varnsdorfu.
Skupina ŠAHIL představila
zcela nový, moderní, kompletní a jasně srozumitelný
návrh, jak rozdělovat peníze
města - snad nějaké budou.
V uplynulých letech byly
seznamy úspěšných žadatelů
o granty mnohokrát veřejně
kritizovány občany města, či
skupinami, a to i navenek.
Osobně jsem toto nesmyslné
a neprůhledné, technicky nedokonalé... rozdělování finan-

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
cí města několikrát kritizoval
v HS. O historii se dále bavit
nebudu, byla ostudná, toto
je možno si přečíst na www
stránkách města Varnsdorf
(diskuze ke grantům), s minulostí končím. ŠAHIL se sešel
a pouze ve svém volném čase
vypracoval návrh, který řeší
zcela jasně, transparentně
a průhledně přidělování peněz z grantů v následujících
obdobích. Práce je kompletně
připravena ke schválení ve
městě Varnsdorf, není to
návrh pojatý jako souhrn
připomínek (uvedeno v HS),
ale do posledního puntíku
vypracovaný elaborát jak
postupovat při touze získat

od města finance. Doufám
a věřím, že město nějaký
obnos uvolní.
Vážený pane místostarosto
Šmíde, návrh není nikde od
nikoho opsán,velmi se pletete a potvrzujete, že nemáte
s tímto problémem zkušenosti. Jestliže chci od někoho
peníze, musím mu předložit
perfektní žádost, která dárce
přesvědčí o tom, že jeho peníze
jsou dobře investovány. Musí
převládat kvalita obsahu projektu nad kvantitou žádostí
(podám 20 grantů a ona alespoň půlka vyjde). S názorem
p. Lászla nesouhlasím, to jsem
mu otevřeně sdělil na schůzce. Skupina ŠAHIL předložila
s předstihem něco nadčasového, co se někomu někde nelíbí, a já to chápu. Musí dojít
k okamžité změně systému
udělování financí do konkrétních grantů. Nespokojenost
občanů města je každý rok
prezentována na webových
stránkách města, a to opakovaně, stále a stále. Vždy
se po čase na vše zapomene
a jedeme dál i v příštím
roce. Tak to NE a skupina
ŠAHIL vám všem budoucím
žadatelům předložila jasné
a konkrétní řešení. Návrh je
na www.varnsdorf.cz. Zkuste
se do něj začíst a poznáte,
o co skupině ŠAHIL jde. Tento
článek vám mnohé napověděl.
Věřím, že nás jednou město
Varnsdorf za tuto zdarma
odvedenou práci pochválí.
Těchto několik vět je vyjádřením mé osoby.
Ing. Milan Hindrák

Kulatý stůl je o diskuzi, ne o diktátu!
Vážený pane Ing. Hindráku, dovolte mi, abych za
váženou rm mohl reagovat
sám. V úvodu snad jen
trochu pohled do historie,
i když nedávné. Od února
letošního roku se opět rozběhl projekt NSZM - Národní
síť zdravých měst. Hlavním
smyslem tohoto počínání je
zapojení občanů do věcí veřejných. Na tomto principu
se skupina aktivních, do
projektu zapojených lidí demokraticky rozhodla, že jednou z prioritních záležitostí
bude možnost promlouvat
do připravované koncepce
grantové politiky města na
rok 2010. Na tomto základě
byl vyhlášen tzv. kulatý stůl,
jehož účastníkem jste se podvakrát stal.
Kulatý stůl je z principu
o diskuzi, a ne o diktátech. Váš
požadavek vyzněl jako: „Buď
vše, nebo nic! Buď přijmete
náš návrh bez výhrad, nebo
jste neschopní“. Myslím, že
o tom demokracie není. Celý
systém mohl bez dalších
zásahů fungovat dál, rada
města mohla v klidu nechat

předchozí beze změn a nic
významného by se nedělo.
Přesto na základě připomínek některých přítomných
občanů vznikl dokument,
ve kterém bylo na mnohé,
často oprávněné připomínky reagováno. Snažili jsme
se o dohodu, o kompromis.
Do nového dokumentu byla
zapracována většina podnětů přítomných diskutujících,
které odbor školství dle
návrhů skutečně považoval
za přínosné. Výsledný nový
dokument je možná z vašeho pohledu nedokonalý, ale
změny, které přináší, jsou
naprosto zásadní. Návrh
odboru školství však byl
označen za „kočkopsa“. Na
základě posledního jednání
bude tedy zpracován jiný
návrh koncepce grantového
programu.
Na jednání rady města
tedy návrhy půjdou dva
a pouze rada má pravomoc se
přiklonit na tu či onu stranu.
Věřme, že rozhodne ve prospěch všech občanů města.
Mgr. Petr Šmíd,
místostarosta města
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V SOUTĚŽI MĚSTO PRO BYZNYS JE
LETOS VARNSDORF NA 52. MÍSTĚ V ČR
NEJVYŠŠÍ KVALITA LOKALITY V ÚSTECKÉM KRAJI JE VE VARNSDORFU
Vyhlášení prvního ročníku Město pro byznys se
setkalo s velkým úspěchem
a nevídaným zájmem médií.
Tím se potvrdilo, že takto
rozsáhlé srovnání měst na
základě jejich podnikatelského potenciálu v Česku

kého kraje je Městem pro
byznys Děčín. Na druhé
pozici je s vysokou přízní místních podnikatelů
a dobrou situací na pracovním trhu Rumburk.
Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnují

dosud chybělo. V celorepublikovém hodnocení je Varnsdorf na 52. místě. Podstatou
soutěže je určení pořadí měst
s nejlepšími podmínkami pro
podnikání v České republice
i v jednotlivých krajích. Pro
zajištění co největší objektivity soutěže byla města
hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených
do šesti oblastí. Zdrojem
hodnot každého kritéria
byla statistická data nezávislých a odborných institucí a odborníky garantovaný
výzkum. Téměř polovinu kritérií mohou radnice ovlivnit
úplně nebo částečně.
V hodnocení v rámci Ústec-

počet a vývoj ekonomických
subjektů, podíl středních
a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů
dle sektoru hospodářství.
Vyšší podíl zahraničních
osob mezi podnikateli
považujeme za příznivý.
Nejlépe rozvinuté podnikatelské prostředí je v krajské
metropoli. Varnsdorf je na
sedmé příčce.
Města a obce nejsou jen
místem podnikání a práce,
ale především místem pro život. Lidé nevolí místo práce
jen na základě výše mzdy,
ale také podle dopravního
spojení mezi centrem a periferiemi, kvality bydlení,
INZERCE

možnosti využití volného
času, ale i např. životního
prostředí a rozmanitosti
okolí. Nejvyšší kvalita
lokality je ve Varnsdorfu.
Ubytovací kapacita je zde
vzhledem k počtu obyvatel
nejvyšší, je zde nejpříznivěji
ekologicky vyvážená krajina,
a i přesto, že je ve Varnsdorfu nejmenší síť sběrného odpadu, Varnsdorfští
třídí odpad nejvíce. Je zde
čisté ovzduší a Varnsdorf
s okolními obcemi evidentně
přitahuje: počet nových bytů
v poměru k počtu obyvatel
přesáhl dvojnásobek krajského průměru.
Hospodaření obce, rychlé
a vstřícné vyřízení žádosti,
ale i např. schopnost získat
dotace jsou kritéria, která
jsou v kompetenci samospráv a jako taková mohou
být nejrychleji zlepšena.
Nejvyšší hodnocení získal
lounský městský úřad, nejnižší rumburská radnice.
Varnsdorf je na 13. místě.
Výše cen se promítá do
nákladů jak firmám, které
musí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak občanům,
kteří v důsledku vyšších
cen navyšují svá platová
očekávání. Nejnižší ceny
sledovaných položek jsou
v Podbořanech, Varnsdorf
se pohybuje na dobrém
5. místě.
Nejlepší reklama je doporučení na základě osobní
zkušenosti. Každého možného investora zajímá, zda jsou
podnikatelé v daném městě
spokojeni. Nejlepší vysvědčení vystavili svému městu
podnikatelé v Rumburku.
Varnsdorf je na 14. pozici.
Čerpáno
z www.mestoprobyznys.cz,
zpracovala rm
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EXKURZE VE ZREKONSTRUOVANÉ
VARNSDORFSKÉ ČISTIČCE ZA 210 MIL. KČ

V úterý 6. října odpoledne
se sešlo v areálu varnsdorfské čističky asi 20 zvídavých
obyvatel města, aby si
prohlédli zrekonstruovaný
areál a získali informace
o její rekonstrukci. Úvodního
slova se ujal starosta města
Ing. Poláček, který stručně
shrnul 210milionovou investici do areálu a popsal
dvě nejdůležitější změny,
které při rekonstrukci nastaly - tedy úpravu vodní
linky, kalového a plynového
hospodářství. Další výklad
a prohlídka už byla v režii vedoucího čističky Ing. Špergy,
který nám ukázal a popsal

Poradna pořádá
10. listopadu den
otevřených dveří
V Rumburku funguje již
několik let jedna z poboček
Pedagogicko-psychologické
poradny Ústeckého kraje
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků s hlavním sídlem
v Teplicích. Poradna sídlí
v internátu Střední zdravotnické školy v Sukově
ulici a provádí speciálně-pedagogickou a psychologickou diagnostiku dětí
od 3 do 19 let (i dospělých
studentů SŠ), nápravu závažných dyslexií a dalších
poruch učení. Spolupracuje
se školami na zajištění podmínek vzdělávání žáků se
specifickými potřebami a pomáhá při řešení výchovných
problémů rodičům i učitelům,
poskytuje poradenství při volbě vhodného vzdělávání žáků
a studentů a přípravě na
jejich budoucí povolání.
Jako nejbližší poradenské
pracoviště od letošního
školního roku nabízí také
logopedickou péči, rodičům
pak v projektu Barevný
čtvrtek přednášky a besedy.
Poradna pořádá Den
otevřených dveří, který se
uskuteční 10. listopadu od
8.00 - 16.30 v internátu SZŠ
v Sukově ulici v Rumburku.
Mgr. Renata Valová

celou cestu, kterou projde
znečištěná voda od svého
vtoku až do doby, kdy jako
čistá a nezávadná opouští
zařízení a vlévá se na hranici se SRN do říčky Mandavy. Většinu přítomných
zaujal téměř zcela automatizovaný proces s minimem
zaměstnanců, upravené, čisté a tiché pracovní prostředí
a v neposlední řadě i nový
plynojem umístěný přímo
na vyhnívací nádrži, jehož
netradiční řešení si vyžádala blízkost německého
území. Nemenším zájmem
upoutala přítomné kogenerační jednotka, tedy výroba
elektrické energie z bioplynu, který čistička produku-

je. Exkurze byla zakončena
v řídícím středisku (velíně),
kam je svedený monitorovací
a kamerový systém a odkud
je čistička dálkově řízena.
Příjemně překvapeným
návštěvníkům tam pracovníci čističky zodpověděli
zbývající dotazy a po rozdání propagačních materiálů
a nezbytném poděkování
se s námi rozloučili. Dodávám, že čistička nyní téměř
bezchybně pracuje v ročním
zkušebním provozu a patří
k nejmodernějším zařízením
v ČR.
Text a foto JS

Kruhový objezd
na Mejtě bude
Výstavba kruhového objezdu se posunula kupředu.
Dne 23. října bylo předáno
staveniště vítězné firmě, která bude realizovat zmíněnou
stavbu s rozpočtem 19 mil.
korun. Spolupodíl obcí Dolního Podluží a Jiřetína pod
Jedlovou je 842 000 korun.
Z této částky budou hrazeny chodníky včetně jejich
osvětlení. S výstavbou se
začne ještě do konce tohoto
roku.
rm
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VELVETA CENTRUM

Antikvariát Klariani.
Vykoupíme: knihy všech
žánrů, LP desky, hračky,
plakáty, poklady z půdy. Více
na tel. 775 034 226.

VÝHODNÝ PRONÁJEM
KANCELÁŘÍ
Měsíční cena pronájmu
pouze 50 Kč/m2
pronajaté plochy

Empada - salon pro
úpravu srsti psů. Pražská
2952, Varnsdorf. Objednávky
na tel. 737 104 222. Stříhání
i o víkendech a po domluvě
i u vás doma.

INZERCE

správní budova Varnsdorf,
Palackého 2760

Dobrá cena, nepřetržitá
služba v recepci,
možnost využití společně
zajišťovaných služeb:
pošta, kopírování, účetnictví,
právní kancelář, telefony,
internet, ekologie,
informační technologie atd.
Rádi vás u nás přivítáme.

Kontakt: Ing. Zdeněk Mayer
tel. 602 181 853
www.velveta.cz

ØÁDKOVÁ
INZERCE
RŮZNÉ
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Tel. 606 388 495,
607 662 178.

ZAMĚSTNÁNÍ
43letá sanitářka s ošeteošřovatelskou praxí hledá práci. Aktivní znalost němčiny.
Tel. 739 865 296.

Hledám dobrého truhláře, nejlépe důchodce, pro
občasnou výpomoc. Varnsdorf
a okolí. Tel. 731 522 998.
Centrum regenerace
hledá spolupracovníky
se zájmem o obor kondice a péče o vzhled. HPČ
i VPČ. Rekvalifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.
H ledáte práci nebo
přivýdělek. www.prace-z-domu.estranky.cz.

Hledám vyučenou švadlenu, důchodkyni (není
podmínkou) pro spolupráci. Opravy a úpravy
oděvů, výroba oděvů na
zakázku. Vlastní šicí stroj
a overlock výhodou. Zručnost, zkušenosti a spolehlivost. Podrobnosti: tel.
728 764 809, nebo e-mail:
j.zarnack@email.cz.

SLUŽBY
Svatební a společenská
móda Viktoria. Luxusní
svatebn í a společ enské
šaty na míru. Velký výběr
z katalogu. Více než 10 000
modelů. Více na w w w.
e-viktoria.cz nebo na tel.
777 583 506.

Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská
99, Rumburk. Telefon
412 333 365, 604 854 748.
Svatební a společenská
móda pro dámy a pány.
Kompletní servis půjčovny
včetně doplňků - zakázkové krejčovství - opravy
a úpravy oděvů. Nově kožichy na večer i pro svatební
den. Svatební oznámení,
služby koordinátora, rady,
tipy a doporučení. Út - Pá
14.00 - 18.00, So 9.00 - 13.00.
Varnsdorf, Elišky Krásnohorské 1549. Značeno směrovkami až k provozovně.
Tel. 728 764 809, j.zarnack
@email.cz, www.svatebni-moda.cz.

NEMOVITOSTI
Převod družstevního
bytu 3+1+L, v 5. patře
nově opraveného panelového domu ve Varnsdorfu, výhled do zeleně. Velmi dobrý
stav. Snížená prodejní cena:
650.000 Kč. Info Lužická
R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

Prodej udržovaného
rodinného domu ve vilové
čtvrti v Krásné Lípě. Prodejní cena: 1.500.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Prodej rekreační chaty v osadě Sněžná na
okraji lesa v centru NP
České Švýcarsko. Pozemek:
460 m2 + pozemek pronaja-

tý od obce. Prodejní cena
k jednání: 920.000 Kč.

In fo Lu žická R .K . Tel.
412 333 281, 723 327 523.
Převod dr. bytu 3+1+L,
v Rumburku. Velmi dobrý stav. Cena za převod:
550.000 Kč + 1 / 2 převod.
poplatku. In fo Lu žická
R.K. Tel. 412 333 281, 723
327 523.
SKZ NORD, s.r.o. ...smysl
pro reality nabízí prodej dr.
bytu 4+1 po rekonstrukci
ve Varnsdorfu, ul. Karlova,
4. n. p. / 69 m2, vyzděné koupelnové jádro, nové WC, nové
odpady, rozvody vody, nový
rozvod plynu do kuchyně
a rozvody el. s dvojitou ochranou, rozvod kabel. televize. Zateplený panelový dům s plastovými okny nedaleko centra.
CENA: 578.000 Kč. Bližší info
na tel. 603 536 548.

20/2009 INZERCE
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Proměna v nadnárodní
firmu - 25. část
Ke zlepšení obchodování s bílým zbožím v zahraničí měl
vést i odvážný krok Franze a Hanse Schnabelových. Roku
1925 přišli s nápadem zřídit obchodní sklad v Americe.
V tom samém roce ale enormně stoupla celní zátěž, což
znemožnilo dosažení příznivého obchodního výsledku.
Sklad byl pak shledán zcela neužitečným a ještě na konci
téhož roku jej firma zrušila.
Vedení firmy neustále vyhledávalo způsoby, jak dosáhnout lepší kvality a příznivějších cen svých výrobků. Jednou
z možností byla i investice do nového strojního zařízení.
Například postupné zdokonalení v oboru krejčovství sametu vedlo firmu k tomu, že dovezla a instalovala větší
množství moderních konfekčních šicích strojů na výrobu
sametových oděvů.
Rok 1926 přinesl rekordní sklizeň bavlny, čímž cena surové bavlny nezadržitelně padla. Vlivem toho byla prosincová
bilance velice příznivá a uzávěrka za celý hospodářský rok
vykázala zisk. Uvědomme si však, jak velice složitou byla
i cenová politika samotných výrobců. Rozkolísanost cenových hladin byla tak silná, že jen úžasný cit pro vyhodnocení možností v odbytu sametů dokázal firmu Fröhlich
i v této maximálně složité době udržet při životě. Jednou
z podmínek úspěšného prodeje byla také co nejnižší cena
výrobků. I když rozdíl mezi cenou bavlněných sametů
a cenami finálních produktů z bavlny od ostatních výrobců
nebyl tak moc výrazný, byl přesto natolik významný, že
dokázal ovlivnit ceny ostatních druhů bavlněného zboží.
Neobešlo se to však bez razantních zásahů do mezd zaměstnanců. Jedině tak se povedlo dostat cenu sametů na
samou spodní hranici ještě ziskové kalkulace.
Jako výhodné a žádoucí také správní rada firmy navrhla
spojení s některým ze zahraničních výrobců sametů. Dlouhotrvající vyjednávání s případnými budoucími partnery
nakonec vedlo k fúzi s Mechanischen Weberei z Lindenu
u Hannoveru a s továrnou na samety firmy M. Mengers
& Söhne A. G. z Berlína, ke které došlo r. 1927.

Mechanische Weberei v Lindenu u Hannoveru 1901.
Vznikl koncern Lindener Samt-Union - LISU, který
měl dohromady na 3000 zaměstnanců. Jakýmsi mottem
této společnosti bylo heslo „Velké množství ve vysoké
kvalitě“. Každá ze tří sdružených továren měla tohoto
cíle dosáhnout odlišným druhem výrobků, racionálním
využíváním energie, materiálu a lidské práce. Mělo tak
být docíleno nejlepších a nejlevnějších výrobků v oboru,
a tím naplněn smysl rozsáhlé racionalizace ve sdružených
továrnách. Ještě téhož roku došlo k významnému přerozdělení akcií a v důsledku toho k zásadním změnám ve
vedení nové společnosti. Ze správní rady odešli W. Brass
a R. Mendl (oba z Varnsdorfu) a na jejich místa byli zvoleni
zástupci hannoverské firmy J. Gumpel a C. Uebelen. To
mělo být předzvěstí dalšího příznivého vývoje i pro firmu
G. A. Fröhlich´s Sohn A. G., která se právě v tomto roce
chystala oslavit 150. výročí svého založení.
V tomto jubilejním roce měla firma 76 svých obchodních
zástupců ve všech světadílech a pobočku ve Vídni. Obchodní
organizace a výrobní provozy mají velmi moderní vybavení. Platy dělníků jsou pak v porovnání s jinými textilními
firmami na velmi dobré úrovni.
-mk-
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OD BIBLE K BIBLI
Sálek městské knihovny byl poprvé využit
k tematické výstavě knih.
Křesťanský sbor Alfa
a Omega Varnsdorf zde na
dva dny (23. a 24. října)
rozmístil několik desítek
vydání Bible. Písmo svaté
Starého i Nového zákona si
veřejnost mohla prolistovat
v exemplářích různého
stáří a v různých jazycích
(včetně např. vietnamštiny). Pouze tři nejvzácnější výtisky byly opatřeny prosbou „Nedotýkat se“
- včetně Bible kralické asi
z r. 1766. Dalo se ovšem
také usednout na židličku
před televizi a sledovat video o historii Knihy knih.
O zájmu žáků a studentů (či
spíše učitelů?) svědčí fakt,
že výstavním sálem prošlo
i několik školních tříd.

Výstava je výsledkem
osobní sběratelské iniciativy pastora Jiřího Kročáka. Rád by sbírku dál
rozšiřoval a jistě rád přivítá nabídku zajímavého
výtisku, který leží někde

nevyužit... Prozraďme, že
k atraktivním záměrům
místního křesťanského sboru patří beseda s tvůrcem
moderního českého překladu - nedávno hojně medializovaného vydání „Bible.
Překlad 21. století“.hgg
Text a foto ham

Jeden ze vzácných exponátů – Bible česká asi z r. 1771.

Skromný a moudrý Ludvík Vaculík

„Nepotřebuji televizi. Televize není skoro vůbec nutná ...
Není totiž pražádného důvodu mít televizor a dívat se
na televizní program, není
skutečně jiného důvodu než
ten, že televize je. Což je důvod vzdáleně odvozený od
starého a dobrého lidského
důvodu – od potřeby vědět.
Lidé skutečně vědět potřebují, pod to bych ani já nešel.
Ovšem dovídat se mohou
dvojím způsobem: buď jim
informaci někdo řekne, nebo
si ji přečtou. Prosím, a této
dvojí cestě informace vyhovují dva dnes už klasické
prostředky – rádio a noviny“.
Ludvík Vaculík:
Tisíce slov

V úterý 27. října se od
18 hodin konala v sálku
městské knihovny beseda.
Tentokrát byl pozvaným
hostem významný prozaik,
fejetonista a publicista
Ludvík Vaculík. Přestože je
velmi známou a uznávanou
osobností, působil tento
83letý pán velmi skromně.
Bystře a chytře reagoval na
rozličné dotazy diváků. Své
vyprávění o životě a svých

když diváky během besedy
vyzval, aby mu taky zazpívali. Zpěv je pro něj totiž
významnou součástí života
a on si při takovýchto příležitostech dělá „průzkum,“ zda
v rozličných oblastech České republiky ještě lidé umí
zpívat. V závěru besedy četl
ukázku ze své knihy „Polepšené pěsničky“. Je to kniha
příběhů s motivem lidových
písní, které podle Vacu-

postojích k němu prokládal
zpěvem lidových písní. Jeho
sytý bas byl asi pro mnohé
překvapením. Ještě větším
překvapením však bylo,

líka potřebovaly polepšit
- tzn. vylepšit špatný konec
a nebo prodloužit o nějakou
tu sloku. Tato beseda byla
příjemným osvěžením a obohacením každého, kdo tento úterní podvečer pozvání
knihovny přijal a přišel.
Libuše Cipriánová, fota
Ing. Ilona Martinovská

INZERCE

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy
vyhovíme
a poradíme.
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz
volejte 412 372 241.

20/2009

Školy hlásí Hlásku

Poznáte se?
Při pátrání v hasičských archivech a fotografiích
jsem před nedávnem nalezl i dvě fotografie svatebčanů
z Hrádku. Jelikož se nám zatím nepodařilo dopátrat,
kdo je na uvedených fotografiích, obracíme se, vážení
čtenáři, na vás s otázkou: „Poznáte je, případně poznáte se?“ Za odpověď do redakce budeme rádi.
JS

MALÍ SOPTÍCI SE
PŘEDSTAVUJÍ
Mladí hasiči působí při
sboru dobrovolných hasičů
Varnsdorf s malými přestávkami již několik desetiletí. V současné době se
scházíme pravidelně každé
úterý v klubovně hasičské
zbrojnice. Mladší žáci (6 - 10 let) od 16.00 do 17.00
hodin a starší žáci (11 - 15 let) od 17.00 do 18.00 hodin. Naší náplní není jen
požární ochrana, ale učíme
se dovednostem a znalostem
například ze zdravovědy,
tábornictví, uzlování a dalším zajímavým činnostem.
Spolupracujeme se sbory
hasičů okolních měst, obcí
ze sousedního Německa, ale
také s Českým červeným
křížem, skauty a dalšími
organizacemi.
Stejně jako školní rok zahajujeme svoji činnost vždy
v měsíci září a končíme
v měsíci červnu následujícího roku. Zúčastňujeme se
nejrůznějších soutěží, výletů, cvičení, besídek a jiných
kulturních a společenských
akcí. V loňském školním
roce 2008/2009 jsme se zúčastnili 6 soutěží s požárně
technickými disciplínami
a dále několika sportovních
a společenských akcí jako
je například Novoroční
cákání, karneval na ledě,
masopust, drakiáda, minikopaná. Vlastními silami jsme
uhasili počínající lesní požár
v Jetřichovicích. V rámci
exkurze jsme se podívali
na oddělení techniky Policie
ČR, služby kriminální policie
a vyšetřování, kde jsme se
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seznámili například s identifikací osob pomocí otisků
prstů a se zajišťováním
stop. Svou činnost jsme prezentovali na výstavě v divadle ve Varnsdorfu, ale také
formou ukázek z naší činnosti u příležitosti různých
výročí, oslav nebo na Dni
dětí. V tomto školním roce
2009/2010 se již můžeme
pochlubit spoluprací s mladými hasiči z Grossschönau.
Společně jsme se zúčastnili
exkurze v hasičské zbrojnici
v Zittau a také jsme si prohlédli prezentaci s názvem
„Den modrého majáku,“
kde jsme se mohli seznámit
s prací Technisches Hilfswerk (vládní organizace
na ochranu před katastrofami).
K naší velké radosti jsme
v letošním roce obdrželi
finanční prostředky z Grantového programu Města
Varnsdorf, díky kterým se
nám podařilo nakoupit nové
stejnokroje pro obě soutěžní
družstva. Dále jsme postupně začali obnovovat materiálně technickou základnu,
která je pro nás důležitá,
vždyť bez hadic, proudnic
a dalších potřebných prostředků bychom nebyli ti
správní hasiči.
Bližší informace o naší činnosti, fotografie
ze soutěží a dalších společenských a kulturních
akcí naleznete na adrese:
www.hasici.varnsdorf.cz/
soptici/
Lenka Holubová, vedoucí

STUDENTI V ŘECKU OBSTÁLI NA VÝBORNOU
Veden í Střed n í školy
služeb a cestovního ruchu
Varnsdorf zorganizovalo
pracovní praxi studentů
třetích a čtvrtých ročníků
studijních oborů hotelnictví
a cestovní ruch v Řecku.
Ti v době letní sezony pracovali jako personál hotelů
na ostrovech Rhodos, Kos
a Kréta.
Počátečn í
problémy
s adaptací v novém prostředí a ostych při dorozumívání byly rychle překonány
a studenti začali v krátké
době kvalitně plnit pracov-

ní úkoly. Za dobu praxe si
většina vyzkoušela práci na
různých pozicích od pokojské, přes číšníka a servírku
v restauraci nebo v baru, až
po pozici vrchního číšníka.
Obecně platilo, že při práci na kterékoli pozici přišly
vhod odborné znalosti získané za dobu dosavadního studia, znalost jazyků (především němčiny a angličtiny),
a dovednosti při jednání
s klienty různých národností. Studenti se s těmito
požadavky úspěšně vyrovnali a ze strany klientů

i tamních zaměstnavatelů
bylo slyšet jen slova chvály.
Zanedbatelná nebyla ani
finanční odměna, která výrazně převyšovala průměrnou měsíční mzdu v ČR.
Významným př ínosem
pro studenty bylo rozšíření
jazykových znalostí i nově
získané odborné znalosti
a praktické zkušenosti jak
z oblasti cestovního ruchu,
tak z oblasti hotelnictví.
Získané poznatky z letošního pracovního pobytu budou
využity v zaměření výuky
v dalším období.
dr. Miloslav Hoch

FILMOVÝ FESTIVAL OSMAR
V září proběhlo f inále
filmového festivalu, který
z or g a n i z ova l i st udent i
bi s k up s kého G y m n á z i a
Va r n s dor f. Nom i nované f i l my z h lé d l i d ivác i
v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Mezi
snímky výhradně evropské produkce zvítězil snímek Amélie z Montmartru
(Francie, Německo). Po vítězství v Karlových Varech
a mnoha dalších oceněních
se tak může Amélie pyšnit
i jako první vítězka nově
vzniklého f ilmového festivalu.
Studentská recese, při
k t er é s e d lou z e ř e š i lo,
který film je nejlepší, se
postupem č asu změn i la
v hlasování na inter net ov ých strá n k ách školy
(w w w.bg v.cz). Nejúspěšnější filmy postoupily do
samotného finále. Festival,
jehož vyvrcholení probíhalo
od rána do pozdního večera,

měl velký ohlas u studentů.
Akci by nebylo možné realizovat bez pomoci Krajského úřadu. Díky OPS České
Šv ýcarsko mělo f ilmové
finále neobyčejně vysokou
ú roveň a vel m i př íjemnou atmosféru. Současně
s fe st iva lem s e kon a l
i workshop filmové školy,
kde se studenti dozvěděli

m noh á d a l š í t ajem st v í
z filmových zákulisí a sami
si mohli vyzkoušet práci
s filmařskou technikou.
Nezbývá než doufat, že
příští rok v září se budeme
smět sejít na druhém ročníku udílení studentské ceny
OSMAR.
František Paulus,
koordinátor festivalu

Foto Libor Hovorka

VĚDOMOSTI SPOJUJÍ TROJZEMÍ
Devítičlenná skupina studentů Střední školy služeb
a cestovního ruchu Varnsdorf se dvěma pedagogy se
zúčastnila evropského kulturního kongresu 2. World
culture forum, který se pod
patronátem Daetzovy nadace konal v Drážďanech.
V sále nové radnice diskutovalo 9. října více než
440 pozvaných studentů,
učitelů, politiků, pracovníků vzdělávacích agentur
a médií ze Saska, Polska
a Česka, zda se od konce
války, ale zejména od ote-

vření hranic podařilo vytvořit rozumnou a přístupnou
komunikaci mezi lidmi
sousedních států. Mottem
letošního ročníku kongresu byla teze „Vědomosti
spojují kultury“. Účastníci
mohli zhlédnout film Jsi
takový, jak tě vidím? natočený formou interview,
ve kterém byli studenti ze
tří zemí dotazováni na to,
jak vidí své vrstevníky ze
sousedních zemí. Bylo poukázáno také na předsudky,
které si studenti přinášejí
ze svého kulturního a so-

ciálního prostředí. Nechybělo ani společné zpívání
a muzicírování. Paralelně
běžel workshop na téma
Zažít sousedy – překonat
předsudky, v němž studenti ve smíšených skupinách
zjišťovali shody a rozdíly
v jednotlivých kulturách
a své závěry shrnuli v panelové diskuzi.
Kongres byl pro české studenty bezesporu zajímavým
zpestřením výuky němčiny
a pro všechny zúčastněné
dobrou zkušeností.
Petr Novotný
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VZPOMÍNKA
Čas se nevrátí, jen vzpomínky zůstávají.
Dne 10. listopadu by oslavila naše
milovaná maminka Marie Jiskrová
60. narozeniny.
S láskou vzpomínají dcery Ilona
a Simona s rodinami a ostatní příbuzní.
Maminko, moc nám chybíš.

§
Dne 13. listopadu to budou 4 roky, kdy
nás opustila Marie Nekardová. Kdo jste
ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají děti a sestra.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 8. listopadu oslaví krásné
60. narozeniny můj milý manžel, tatínek a dědeček František Borovička.
Přejeme Ti hodně zdravíčka a pohody
do dalších let. Manželka Helena a synové
s rodinami.

§
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VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
USKUTEČNÍ SE VELKÁ
CENA VARNSDORFU
Varnsdorfský SK Paintball pořádá v sobotu 12. prosince od 12.00 hod ve sportovní hale ve Varnsdorfu
3. ročník taneční soutěže pro taneční kolektivy ČR bez omezení a pro věkové kategorie: děti - do věkového průměru
11,4 roku, junioři - do věkového průměru 15,4 roku, dospělí
- 16 let a výše (bez omezení). Soutěžní disciplíny: hip hop,
disco dance, break dance (všechny bez použití rekvizit a kulis), taneční SHOW formace (jakýkoliv taneční styl, vhodné
použít kulisy a rekvizity na dokreslení děje nebo myšlenky
vystoupení…). Uzávěrka přihlášek je v pondělí 30. listopadu
2009. Vedoucím soutěže a kontaktní osobou pro získání dalších informací je Zbyněk Šimák, mobil 602 104 571, e - mail:
zbynek.regia@tiscali.cz.

Rekordní XDK – duatlon se konal
v Kytlicích se 120 startujícími

Dobrovolný hasič Miroslav Borovička
oslaví dne 16. listopadu 35 let.
Všechno nejlepší a hodně zdraví do
dalších let mu přejí rodiče, manželka
Andrejka a sourozenci s rodinami.

§

Dne 13. listopadu oslaví naše drahá
a milovaná maminka Ludmila Kozáková
krásné 80. narozeniny.
Do dalších let jí přejí hodně zdraví
manžel a dcery s rodinami.

Sňatky

Svoz zákazníků
zdarma

Marika Havelková
Lukáš Krejčí

ZUBNÍ POHOTOVOST
7. - 8. 11. 2009
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72
Děčín II - Nové Město
tel. 412 523 410.
14. - 15. 11. 2009
MUDr. Eva Sýkorová
U Plovárny 1190/14
Děčín I, tel. 412 502 216.
17. 11. 2009
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129
Děčín IX - Bynov
tel. 412 544 539.

VARNSDORFSKÉ
TRHY

18. 11.

Nákupní centrum Globus
zajistilo 1x měsíčně svoz do
NC Géčka ZDARMA!

11. 11. 2009
odjezd: Varnsdorf, AN
v 15.00 hod.
příjezd: NC Géčko
v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

SENÁTORSKÉ
DNY
U Nádraží 1562/8
(růžová vila)

16. listopadu 2009

INZERCE

15 - 17 hodin

Kromě Jirky Podrazila se na kytlickém duatlonu prosadil
i David Kubík, který skončil mezi dorostenci na 3. místě.
Poslední neděle léta se
stala tradičně termínem
pro krosový duatlon v srdci
Lužických hor, letos to byl
8. ročník. Závěrečný podnik
Poháru Libereckého kraje
v triatlonu a duatlonu se
rekordním počtem 120
startujících zařadil mezi
absolutně největší duatlony pořádané v ČR. Běh
ovládli od prvních metrů
specialisté - běžci ze štafet
(běžec – cyklista) a s nevelkou ztrátou přibíhala do
depa skupinka největších
favoritů hlavního závodu,
kteří si hlídali pozice před
náročnou cyklistickou částí.
Při prvním průjezdu stadionem se na čele usadila silná

dvojice J. Podrazil, Francke,
která těsně stíhala vedoucího jezdce štafety Bikeskiatlon Liberec a zdálo se, že
se schyluje k úchvatnému
souboji o vítězství. Z něho
bohužel sešlo. Franckeho
stihl defekt a nemohl tak
svádět boj s ďábelsky jedoucím Jirkou Podrazilem,
který se na kole dostal
i před vedoucí štafetu. Dle
slov hlavního organizátora
Pavla Koudelky je hlavním
cílem akce od prvopočátku
přilákat širokou veřejnost do
půvabného kouta Lužických
hor a udělat zde něco pro
svoje zdraví duševní i fyzické, potkat přátele - zkrátka
příjemně strávit čas. -r-

VOLEJBALISTÉ VYHRÁLI
ZATÍM JEDNOU
Zatímco varnsdorfské volejbalistky již odehrály podzimní
část své soutěže a „přezimují“ na čele tabulky, muži Slovanu
mají za sebou teprve čtyři utkání ze šestnácti, která je do poloviny prosince v krajském přeboru Libereckého kraje čekají.
Soutěž zahájili doma proti TJ Tatran Jablonné v Podještědí.
První utkání vyhráli 3:1 a ve druhém odešli poraženi 1:3.
Dalším soupeřem byla venku TJ Jiskra Tanvald, kde volejbalisté prohráli dvakrát shodně 3:1. Další domácí zápasy je
čekají 14. 11. se Smržovkou a 5. 12. s Rumburkem. Hraje se
v tělocvičně na Národní ulici od 10.00 hod.
ZdS

Házenkáře
brzdí nejen
zranění
Varnsdorfské družstvo
házenkářů odehrálo na podzim pět mistrovských zápasů
a jeho bilance není lichotivá.
Na úvod sezony remizovalo
doma se Šroubárnou Žatec
15:15 a pak dokázalo vyhrát na Chemičce Ústí 25:29.
V dalších třech domácích
utkáních však již přišly
porážky. Nejdříve se Slavojem Děčín 21:27, pak s Loko
Česká Lípa 10:31 a nakonec
s ELP Jablonec B 21:26.
Před závěrečným zápasem
první části Severočeské ligy
v Liberci tak byli házenkáři
na předposledním 6. místě
a po loňském podzimu, kdy si
drželi 3. místo a v celé sezoně
si připsali osm výher a šest
porážek, je to neúspěch. Na
dotaz, kde hledat příčiny,
odpověděl Václav Müller,
jeden z hráčů družstva: „Je
jich více. Chtěli jsme letos
přihlásit dorost do krajské
soutěže, nepřihlásil se však
žádný další dorostenecký
tým, takže naši kluci stojí
a pro tým mužů by mohli
být výkonnostně použitelní
tak asi dva. Mladší dorostenci za muže navíc hrát
nemohou. Tréninků je dost,
ale zase účast na nich není
optimální, neboť někteří
hráči pracují na směny.
Dalším vlivem jsou tři zranění, třeba Kočiš si v Ústí
vyhodil koleno a pro podzim
je mimo hru“. V dosavadních
zápasech nastoupili tito házenkáři Slovanu Varnsdorf:
V. Vodrážka – J. Janošek
(20 branek), V. Müller (15),
M. Krátký (11), J. Mareš (11),
O. Rybář (10), P. Kepka (9),
M. Přibyl (8), M. Hozák (5),
T. Novotný (3), L. Kočiš (2)
Z. Ticháček (2).
ZdS

Z domácího
turnaje si připsali
čtyři body
První turnaj odehrál tým
JK Trans B. Ve sportovní
hale remizoval s favorizovaným Jílovým B 3:3 (góly
Babík, Peleška, Koubek),
prohrál s Dumbo Děčín 1:3
(Peleška) a porazil Rafany
Děčín 2:1 (Skotnica, Koubek). Turnaj odehráli hráči
Petrásek, Fritzsche, Babík,
Skotnica, Sommerschuh,
Maco, Koubek, Peleška
a Damnitz. Další turnaj je
14. 11. v Rumburku.
ZdS

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
BRATŘI PODRAZILOVÉ
JEZDÍ OPĚT CYKLOKROS
V pr ůběhu roku jsme
čtenáře informovali o mnoha skvělých v ýsledcích
bratrů Podrazilů. Ti cyklistické nádobíčko na zimu
neodložili a účastní se Českého poháru v cyklokrosu
TOI TOI Cup 2009 - 2010
v kategorii Elite+U23, kde
startuje zhruba padesátka
nejlepších jezdců ČR. Do
sud se odjelo šest závodů.
V prvním z nich, v Mnichově Hradišti, jel jen Tomáš
a přes zdravotní problémy si
připsal do celkové klasifikace osm bodů za 23. místo. Ve
Stříbře bratři nestartovali,
v Podbořanech ano, ale oba

nedokončili. V Kolíně byl
Tomáš k lasif iková n na
22. místě (zisk osmi bodů)
a Jirka dojel 27., za což získal čtyři body. Tam startoval
v kategorii kadetů i Jiří
Švorc a mezi třicítkou závodníků se umístil na 15. místě.
Jen o příčku hůře pak skončil v Plzni a umístění mu vynesla 16 a 15 bodů do celkové
klasifikace. Do konce roku
se jedou ještě tři závody. Na
čele nejprestižnější kategorie jsou sportovní veřejnosti
známá jména jako M. Bína,
M. Zláma lík, P. Dlask,
O. Bambula či Z. Mlynář.
ZdS

Pětiletý Imra Zeleňák
již podruhé závodil
V areálu Bezinka Kamýk na Litoměřicku se
konal motokrosový závod
motorek a čtyřkolek. Jeho
zvláštní kategorie Bezinka
junior rider’s, který se jede
na zvláštním okruhu mimo
hlavní trať, se letos podruhé zúčastnil i pětiletý Imra
Zeleňák na své čtyřkolce.
Nejmladší člen Moto sport
klubu Varnsdorf obsadil
v závodě na 10 minut v kategorii D1 (děti do šesti let)
sice 5. místo ze šesti, ale
důležitější je jeho chuť do
dalšího závodění a sportovní růst. Nemalou motivací
je „dospělácký“ ceremoniál

čtyřkolce ATV 110 ccm
s automatickou převodovkou. Největší problém je
s tréninky, neboť ve městě
není ještě dokončená motokrosová trať, a tak se zatím
musí trénovat, kde se dá.
Umístění na konci výsledkové listiny jej stále motivuje
do dalších příprav, závodění
ho baví, takže je nejdůležitější hodně trénovat, přes
zimu připravit čtyřkolku na
další sezonu a kromě toho
také zlepšit „fyzičku“. Imra
ale není jediným nadějným
závodníkem, neboť v MSK
Varnsdorf je v současné

FOTBALISTÉ SE OPĚT PŘIBLÍŽILI
ŠPICI TŘETILIGOVÉ TABULKY
Po několika neúspěších
a těsné, moc důležité výhře
v derby s Českou Lípou cestoval SK Slovan k dalšímu
zápasu do Sezimova Ústí. Po
gólech ze standardní situace

pak přišel roh Spartaku
a u bližší tyče se prosadil
domácí kapitán. Náš tým
to nepoložilo a střelecké
příležitosti si vypracovali
do poločasu hlavně Kabele

Nejlepším podzimní střelcem je Jaroslav Jordák se sedmi
brankami. Nedávno oslavil 27 let a stal se také otcem syna
Šimona. Rodák ze Slaného odehrál za SK Slovan v ČFL
dosud 125 utkání a nastřílel v nich 30 gólů.
v 18. min. a po nástupu
do druhé půle ve 46. tam
prohrál 2:0. Trenér Zbyněk Busta: „Do obdržené
branky jsme byli aktivnější,

a Jordák. Po nástupu do druhé půle přišla chyba hráčů
pravé strany a z centru
dostal míč na druhý pokus
do sítě domácí útočník. Bě-

Varnsdorfský hráč ve
finále v Austrálii
Od 10. října probíhaly
v Sydney World Masters
Games za účasti 25 tisíc
sportovců z 96 zemí pořádané pro sportovní „seniory“. Tenisového turnaje
této olympiády se zúčastnil
hráč Slovanu Varnsdorf
Ing. Michal Korecký ve věkové kategorii hráčů nad 35 let,
probojoval se tam až do finále
a získal stříbrnou medaili.
Mezi soupeři, které porazil,
byl trenér daviscupového reprezentanta a semifinalisty
Wimbledonu Wayne Arthuse,
nebo bývalý daviscupový reprezentant Hongkongu. Blahopřejeme! Milan Klusoň

hem deseti minut jsme pak
mohli stav korigovat, když
dvě tutovky spálil střídající
Láďa Grubhoffer. Náš tým
měl nadále mírnou převahu
s nějakými pološancemi,
domácí si ovšem výsledek
už ohlídali.“ S Královým
Dvorem Slovan doma vyhrál 3:0 brankami Jirky
Stehlíka, Jardy Jordáka
a Jirky Kabeleho.
Dorostenci hráli v Horních
Měcholupech, doma s Meteorem Praha B a v Karlových
Varech. Starší dorost duely
prohrál 2:0, 1:3, 5:0 a na jaře
jej čekají složité divizní záchranářské starosti. Mladší
dorost přivezl z Měcholup
remízu 2:2, doma podlehl 1:4
a ze západu Čech si přivezl
těsnou porážku 2:1.
Žákovské týmy si vedly
v minulých utkáních úspěšně.
Starší žáci porazili FŠ Most
9:1 (branky dali Kučera
4, Šiška 3, po jedné Šolc,
Pajma) a z Krupky přivezli
tři body za výsledek 0:9
(Šolc a Šiška po 3, Spurný,
Zima, Císař). Mladší porazili Most 4:2 (Kolár 2, Ulrich
a Hampl), v Krupce zvítězili
0:8 (Doležal 4, J. Novák, Kolár, Jessl a Černý).
Starší přípravka v Libereckém KP porazila oba výběry
Rumburku 5:1 a 9:0, Mladou
Boleslav II B 2:0 a Hrádek
4:1. Neuspěla s Mladou Boleslaví II A 2:3, s Libercem
C 0:2 a s oběma výběry
Mladé Boleslavi I 0:9 a 3:4.
Mladší přípravka Fotbalové akademie Šluknovského
výběžku (FAŠV A - skupina Varnsdorf) výsledkově
nestačila na oba výběry
Jablonce I 2:4 a 0:3, Českou
Lípu A 0:3 a Rapid Liberec
2:4. Remizovala se Slovanem
Libercem II B 2:2 a porazila
Českou Lípu B 7:1, Hrádek
2:1 a Slovan Liberec II A
4:0.
ZdS

V BASKETU VÍTĚZNÁ
POUZE U16 A MINIŽÁCI

Imra Zeleňák na čtyřkolce s číslem 2 vlevo.
udělování cen. A kde se
vzal u nás malý závodník?
Imra začal jezdit ve třech
letech na malé motokrosové motorce, která ho díky
vratkosti příliš nenadchla,
a tak od loňska jezdí na

době sedm mladých jezdců
ve věku do 18 let. K těm
nejúspěšnějším patří v kategorii Elév s motorkou Honda
85 ccm i Hanka Švecová.
J. S.,
foto archiv Bezinka Kamýk

Omlazený celek mužů
Slovanu musí na první výhru čekat. Bez všech opor
absolvoval utkání v České
Lípě proti jasné výškové
převaze domácích a prohrál
86:48 (39:17). Nejvíce bodů
zaznamenali Sucharda 14
a Relich 13 (3x3). Doma
s BK Teplice B držel krok
ještě v první půli díky hře
zkušeného Voráčka. O porážce 63:82 (36:37) rozhodl
přechod soupeře na zónovou
obranu a tristní úspěšnost
střelby. Body Voráček 28

(2x3), Relich 8 (1x3), Horáček 8 atd.
Dorostenci U18 h rá li
dvakrát venku. Nejistý,
až ustrašený výkon proti
vyšším hráčům Teplic přinesl výsledek 73:49 (36:21).
Nejvíce bodů Šimák 12, Lehroch 11. Utkání v Mostu se
vyvíjelo nadějně a hráči se
snažili díky výbornému Lehrochovi hrát útočně. Soupeř rozhodl o výhře 82:67
(41:36) rychlostí a tvrdostí
až v závěru. Střelci Lehroch
27 (1x3), Smrčka 18.
Úspěšný byl vstup Slova-

nu do soutěže kadetů U16.
Vyhrál u BK Ústí n. L. 22:120
(7:65) a s týmem, který se
s basketbalem zatím seznamuje. Další zápasy budou
obtížnější.
Mladší minižáci, třetí
tým loňské sezóny, přehráli
dvakrát BK Ústí n. L. 86:40
a 80:36 a dominovali v Novém Boru výhrami 31:134
a 34:120. Ve všech zápasech
se střelecky nejvíce dařilo
hráčům Š. Ježkovi, L. Svobodovi a D. Markovi.
Ing. Z. Strolený,
Ing. M. Novotný
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