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Jak bylo
ve Varnsdorfu
v roce
sametové
revoluce?
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA SE KONÁ 26. LISTOPADU V 15 HODIN

SLOUČENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL VE VARNSDORFU
VARNSDORFSKÉ ŠKOLY SE ZAPOJILY DO DRÁPANDY

KNIŽNÍ MINITRH NA NOVÉ ADRESE

Do času padajícího listí
v našem městě vždy zároveň
přijde šustění listů knih na
Regionálním knižním minitrhu. Letos už posedmé, a to
s jednou podstatnou novinkou: knihovna coby pořadatel mohla poprvé využít své
vlastní sídlo, v němž působí
od letošního června. Po celou
sobotu 7. 11. se prezentovaly
nakladatelské domy, knihkupectví, zájmové spolky,
městská informační středis-

ka, výrobci dárkových předmětů... Do bývalého útočiště
minitrhu na Střelnici by se
prý už ani nevešli - zájem
vystavovatelů stoupá, letos
jich bylo možno napočítat
třicet devět. Jako tržní
prostory posloužily chodby
ve všech podlažích, v sále
mezitím běžela prezentace
fotografií ze stěhování a akcí
knihovny, kterou odpoledne
vystřídali peruánští indiáni jejich pozapomenutou kultu-

GRANTY MĚSTA
VARNSDORF NA ROK 2009
Rada města Varnsdorf na svém zasedání dne 5. 11. 2009
projednala a schválila podmínky Grantového programu
Města Varnsdorf pro rok 2010 na podporu činností a akcí
zaměřených především na děti a mládež, akce pro širokou
veřejnost, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života ve městě
nebo posloužit jako součást prevence kriminality. V oblasti
tělovýchovy a sportu mohou žádat na činnost pouze subjekty,
které nejsou zahrnuty v přímé podpoře výkonnostního sportu
ve městě. Oblast podpory je pro rok 2010 rozšířena o sociální
a zdravotní oblast. Ta je určena na podporu akcí a činností
pro zdravotně postižené občany, seniory a osvětu k prevenci kriminality. Žadatel může podat maximálně 3 žádosti
o grantový příspěvek do výše 20 000 Kč na jeden projekt.
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 J. Trebatické.
Žadatelé o dotaci mohou podat své projekty v termínu od
4. 1. do 22. 1. do 14.30 hod. osobně na podatelnu MěÚ na
náměstí E. Beneše nebo poštou.
Výběr podpořených projektů bude limitován výší finančních zdrojů, které stanoví ZM při schvalování rozpočtu na
rok 2010.
OŠKT

ru návštěvníkům přednášky
představila Štěpánka Dlouhá. Členitost výstavního
prostoru byla pro minitrh
nezvyklým prostředím. Nicméně pořadatelé zajistili
pro návštěvníky vše, co se
v těchto podmínkách pro
jejich pohodlí dalo udělat včetně přehledu rozmístění
stánků, nabídky občerstvení
a ozvučení celého prostoru.
Moderátor minitrhu Milan
Hrabal postupně představil
několik nových publikací,
které v posledních měsících
- nebo dokonce dnech - jejich
vydavatelé uvedli na trh. Namátkou: „Pověsti“ (příloha
k již dříve vydané Vlastivědě
Šluknovského výběžku, KČT
Krásná Lípa), „Duběnka“
(tolštejnská pověst, nakl.
HL), vlastivědný sborník
„Mandava 2009“ (KPMV)
a hned několik novinek
z knižní produkce varnsdorfské knihovny, z nich
nejčerstvější je sborník ze
soutěže Drápanda „Příběhy
za tři sta let“.
Rodiče v doprovodu dětí
uvítali zpestření v podobě
vědomostních a čtenářských soutěží pro školáky
z 1. stupně. Soutěžními
disciplínami připravenými
nakladatelstvím THOVT
prošly tři desítky dětí.
Text ham,
foto Ing. Ilona Martinovská

Počasí
nahrává
rychlému
napouštění
Mašíňáku
(str. 3)

OKRAJE MĚSTA SE DOČKALY
NOVÝCH ZASTÁVEK
V průběhu letošního roku se občané cestující veřejnou
autobusovou dopravou dočkali dalších 3 nových čekáren
u autobusových zastávek. V průběhu července byla nahrazena čekárna na Studánce, vyhořelá po hře dětí v září
loňského roku. Koncem října byly instalovány další dvě
- u nemocnice v ulici Karlova a u lékárny v ulici Čs. letců.
Všechny tři čekárny jsou ze dřeva a vyrobila a dodala je za
necelých 60 tis. korun (za 1 čekárnu) šluknovská pila. Cestující tak v deštivých podzimních dnech mohou využít nejen
příjemné přístřeší, posadit se na instalované lavičky i využít
odpadkové koše. V plánu odboru správy majetku a investic je
podobnými čekárnami v příštích letech nahradit i zbývající
staré plechové „boudy“ v okrajových částech města, které
ještě dnes najdeme na Špičáku, Hrádku apod. Doufáme jen,
že čekárny vydrží a že se brzy nestanou dalším pravidelným
cílem vandalů jako ty prosklené.
Text a foto JS

Nová autobusová zastávka v Karlově ulici.
INZERCE
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Z deníku městské policie
Kamery pomohly
V časných ranních hodinách byla na městském kamerovém dohlížecím systému zjištěna skupinka mladých mužů,
kteří se chovali podivně. Na určené místo byla vyslána
hlídka MP a zjistila, že jsou všichni pod vlivem alkoholu
a dopouští se přestupku tím, že ruší noční klid. Po zjištění
jejich totožnosti a věku (všichni plnoletí) bylo ze strany hlídky MP přistoupeno k represi. Všichni byli za své chování
spravedlivě „ohodnoceni“ blokovou pokutou.
Všímavý občan města
Na základě oznámení byla vyslána hlídka MP na parkoviště u panelových domů s tím, že je zde zaparkováno
odemčené osobní vozidlo, které má klíčky v zapalování. Přes
Obvodní oddělení Policie ČR byla zjištěna majitelka vozu
a následně hlídkou městské policie vyrozuměna.
Oheň byl včas uhašen
V opuštěném domě v našem městě byl občany zjištěn požár.
Hlídka MP na místo přivolala hasičský záchranný sbor, který v krátké době požár zlikvidoval. Díky všímavosti občanů
a rychlému zásahu policie bylo zabráněno větším škodám,
které hrozily, kdyby se požár rozšířil.
Martin Špička, velitel MP

Ze zápisníku PČR
Falešná policistka
Nedělní podvečer byl pro dvě malé slečny z Varnsdorfu
vskutku netradičním zážitkem. U dveří jejich bytu se
objevila falešná policistka. Děti z obavy, že dojde k poškození
dveří, mladou ženu vpustily do bytu a ta jej po jeho prohlídce
rychle opustila. Pachatelka se tak dopustila trestného činu
porušování domovní svobody, za který jí hrozí trest až dva
roky vězení.
Za elektřinu se mu nechtělo platit
Z trestného činu podvod je podezřelý pětatřicetiletý
jednatel jedné z varnsdorfských firem. Pracovníci společnosti
ČEZ zjistili, že muž nechal přetočit číselník odběrného místa.
Tím způsobil škodu necelých tři sta tisíc korun. Pokud bude
muž soudem uznán vinným, hrozí mu za shora uvedený
trestný čin až osm let vězení.
Kradl v čistírně odpadních vod
Neznámý zloděj se vloupal na pozemek čistírny odpadních
vod ve Varnsdorfu. Cílem jeho cesty byl elektrický pilíř, ze
kterého ukradl elektrorozvaděče. Svým nekalým jednáním
se dopustil trestného činu krádeže vloupáním se škodou více
jak šestačtyřicet tisíc korun.
Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

SLOUČENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL VE VARNSDORFU
Již několikráte se v tisku
objevily články informující
veřejnost o připravovaném
sloučení krajských středních
škol ve Varnsdorfu. O tomto
záměru se zveřejňuje mnoho
nepřesných informací (či záměrných dezinformací?), považujeme proto za nutné jako
předkladatelé projektu některé skutečnosti upřesnit.
Proč je nutné střední školství ve Varnsdorfu řešit? Proč
je nutné optimalizovat střední školy? Proč byl zpracován
návrh na sloučení krajských
středních škol ve Varnsdorfu?
To jsou zásadní otázky, na
které se pokusíme odpovědět
a přenést tak problém z roviny politických prohlášení do
roviny věcné argumentace.
Projekt na sloučení třech
středních škol ve Varnsdorfu (jejich zřizovatelem je
Ústecký kraj) do jednoho
subjektu vychází z Programu vytváření páteřních škol
přijatého Zastupitelstvem
Ústeckého kraje. Smyslem
tohoto projektu je komplexní optimalizace varnsdorfského středního školství, a to
v činnostech pedagogických i
nepedagogických. Projekt byl
zpracován a navržen Střední
školou služeb a cestovního
ruchu (SŠS a CR) Varnsdorf
a Střední průmyslovou školou
technickou (SPŠT) Varnsdorf
a v něm je uvažováno i Vyšší
odbornou školou a střední
průmyslovou školou (VOŠ
a SPŠ) Varnsdorf. Ředitel
této školy Ing. Jan Hodničák
s projektem nesouhlasí.
Od podání našeho návrhu v únoru t.r. do 9. listopadu (uzávěrka tohoto čísla
HS) však nebyl ředitelem
VOŠ a SPŠ podán na Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
v Ústí nad Labem přes něko-

Datové schránky jsou využívány
V listopadu byl spuštěn ostrý provoz Informačního systému datových schránek. Že
je systém funkční, dokazují
i čísla o počtu odeslaných
datových zpráv. V současné
chvíli jsou aktivní všechny
datové schránky orgánů
veřejné moci a právnických
osob zapsaných v obchodním
rejstříku. Tedy těch, kteří
musí mít datovou schránku ze zákona. Do datových
schránek začaly dnem spuštění systému chodit datové
zprávy. Přečíst si je však
mohou pouze ti, kteří si na
poště vyzvedli přístupové
údaje do svých datových
schránek.
Pouze pro připomenutí:
Pokud ještě někdo nemá
přístupové údaje - postup,

jak je získat, je velmi jednoduchý.
Nejdříve je nutno obrátit
se na doručovací poštu
a zjistit, zda je tam zásilka
s přístupovými údaji uložena (její ukládací doba je
90 dní). Pokud úložní doba
skončila, teprve pak je vhodné volat na informační linku
270 005 200. Zde lze získat
další informace, například
o tom, kde se zásilka nachází a jaké jsou další možnosti
získat.
V tuto chvíli se zdá nejjednodušší variantou navštívit
nejbližší Czech POINT, kam
stačí přijít s dokladem totožnosti, nechat si zneplatnit
staré a zažádat o nové přístupové údaje k příslušné
datové schránce. Údaje jsou
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poté zaslány e-mailem, nebo
jsou odeslány klasickou poštou výhradně do vlastních
rukou adresáta.
Více informací naleznete
na www.datoveschranky.info. Správcem Informačního
systému datových schránek
je Ministerstvo vnitra ČR,
provozovatelem systému
Česká pošta.
Za první týden ostrého
provozu datových schránek
má Město Varnsdorf 35
odeslaných a 26 přijatých písemností. Nejvíce písemností
souvisí s činností odboru
správních agend. Schránky
fungují bezchybně, problémy
jsou pouze s výkladem prováděcích předpisů jako např.
správní řád.
rm

likerá vyzvání jiný, ucelený
a dokončený projekt, který
by řešil současné i budoucí
problémy středních škol ve
Varnsdorfu. Namísto zpracování a předložení návrhu
řešícího problémy škol jsou
opakovaně předkládány žádosti o odložení projednání
našeho návrhu.
V souladu s dlouhodobou
koncepcí rozvoje středních
škol postupně realizuje Ústecký kraj jejich modernizaci
tak, aby vzdělávání v těchto
školách bylo technicky a materiálně kvalitně zajištěno.
Záměrem zřizovatele je efektivně investovat a finančně
podporovat školy, které
generují kvalitní odborníky
žádané zaměstnavateli či
vysokými školami. Pokud
bude náš projekt realizován,
výrazně napomůže rychlému
rozvoji středních škol ve
Varnsdorfu.
Kvalitních podmínek pro
vzdělávání lze dosáhnout
(v souladu se zkušenostmi
z jiných krajů ČR i ze zahraničí) vytvářením velkých
školských celků, které nabízejí kromě široké nabídky oborů
i různé typy studia a stupně
vzdělání - tzv. polyfunkční
školy. Jejich vytváření je
plně v souladu s Akčním
plánem podpory odborného
vzdělávání MŠMT. Vznik
většího a ekonomicky silnějšího subjektu, což je hlavní
myšlenka našeho projektu,
podporují významné firmy

našeho regionu, odborné
cechy i vysoké školy.
Projekt řeší především
tyto problémy: 1) klesající
počet žáků vlivem slabých
populačních ročníků - do
roku 2014 klesne počet
žáků na středních školách
o 25 - 30 %, v Ústeckém kraji
to znamená pokles o cca 8 tis.
žáků, 2) zabezpečení kvalitní
výuky - větší škola umožňuje
vyšší využití aprobace učitelů
vč. zajištění teoretické výuky
učebními pomůckami a praktické výuky potřebným
vybavením, 3) modernizaci
škol - větší školský subjekt
umožní soustředit větší
finanční prostředky na modernizaci vybavení, opravy
a údržbu budov i efektivnější
využití investic, 4) finanční
zabezpečení provozních nákladů a platů zaměstnanců velké školy netrpí nedostatkem finančních prostředků,
jejich provoz je ekonomicky
efektivnější.
Závěrem si dovolíme
vyslovit přání - přenesme
diskusi odpovědných a zainteresovaných o sloučení
krajských škol z médií
a roviny osobního napadání
do roviny věcné argumentace
a hledání optimálního uspořádání středních škol ve
Varnsdorfu. To je základní
předpoklad řešení problému
bez zbytečných emocí.
Ing. Petr Kotulič,
pověřený řízením SŠS a CR
Ing. František Hricz,
ředitel SPŠT

Opsáno z úřední desky
Rada města rozhodla: • Zařadit objekty na p. p.
č. 2501, 2503, 2504 a 2505 v k.ú. Varnsdorf včetně
pozemků do seznamu objektů určených k prodeji
a prodávat dle Zásad prodeje obytných domů, bytů
a ostatních objektů z majetku města Varnsdorf.
• Povolit použití znaku města Varnsdorf Oddílu
silového trojboje Varnsdorf, o.s., při soutěžích na oblečení členů do 31. 12. 2010. Rada města rozhodla
schválit: • Grantový program města Varnsdorf pro
rok 2010 dle předloženého návrhu OŠKT. • Ověřené výstupy z veřejného projednání - Fóra Zdravého
města Varnsdorf 2009. • Plán zimní údržby města
na období 2009 - 2010 v katastru města Varnsdorf
a obce Studánka. Rada města rozhodla pověřit:
• Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou EVČ, s.r.o., Pardubice na akci „Horkovodní
přípojka pro objekt ABX, ul. Dvořákova, Varnsdorf“.
• Starostu města uzavřením smlouvy pro stanovení
podmínek při realizaci výstavby FTE na pozemcích
dotčených skládkou po odsouhlasení městské právničky
JUDr. Ruthové. Rada města rozhodla uložit: • Tajemníkovi MěÚ zadat příslušným vedoucím odborů odpovědnost za zpracování výstupů k řešení ověřených problémů pro jednotlivé oblasti Plánu zdraví a kvality života
a seznámit s nimi občany na Fóru Zdravého města 2010.
Rada města rozhodla stanovit: • Cenu pro prodej objektů na p.p.č. 2501, 2503, 2504 a 2505 v k.ú. Varnsdorf
včetně pozemků ve výši 1.000.000 Kč. • Rada města rozhodla vzít na vědomí: • Návrh TOSu VARNSDORF,
a.s., na společnou podporu varnsdorfského fotbalu.
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JAK BYLO VE VARNSDORFU PŘED 20 LETY
Průřez rokem 1989 - rokem sametové revoluce
Nedostatek pitné vody
- mimořádně suché počasí tohoto roku způsobilo výrazné
snížení vydatnosti vodních
zdrojů. Přes úsporná opatření vyhlášená v našem městě
v červenci 1989 dochází ke
stále častějším výpadkům
dodávek vody. Protože se
situace nelepšila, byla provedena regulační opatření
v dodávkách teplé užitkové
vody na sídlištích, kde je
spotřeba vody největší.
Národní výbor vyzval
všechny občany a organizace k rozumnému a odpovědnému užívání pitné, ale
i užitkové vody.
Otevření nové školydne 4. 9. 1989 byl zahájen
provoz nové ZŠ Edisonova
ve Varnsdorfu. Škola byla
vybudována v letech 1986
- 1989 celkovým nákladem
27 mil. Kčs a na vnitřní
vybavení vynaložil MěstNV
další 2 mil. Kčs.
Schůzky s knihovnou
- středisková knihovna ve
Varnsdorfu má přes 70 tis.
knih. Stísněné prostory
v knihovně nedovolují rozvíjet a rozšiřovat knihovnickou
práci a služby čtenářům tak,
jak by si pracovníci přáli.
S přírůstky knih a časopisů
narůstají i potíže s jejich
uskladňováním. Také manipulace vyžaduje velkou
a náročnou práci v úzkých
uličkách mezi regály. Rekonstrukce budovy knihovny byla odložena o další dva
roky. Již před několika lety
byla zbourána původní, i historicky pozoruhodná budova
knihovny, jejíž oprava by prý
stála velké peníze.
TOS státním podnikem
- od 1. 7. 1989 se stal TOS
Varnsdorf státním podnikem
s rozsáhlou podnikatelskou
pravomocí a zodpovědností.
Mlékárna - začátkem
srpna 1988 byla v důsledku
havarijního stavu parního
potrubí ukončena výroba
sáčkovaného mléka v Mlékárně Varnsdorf. Od té doby
se veškeré sáčkované mléko
vyrábí v Mlékárně Česká
Lípa.
Sportovní areál
- uživateli TJ Slovan Varnsdorf byla předána druhá část
sportovní haly. K vlastní tělocvičně s maximální hrací
plochou 18 x 38 m, která
byla předána do užívání
před dvěma roky v hodnotě
6 milionů Kčs, přibyla další
část se speciálním zařízením,
tělocvičnou, rehabilitací
a technickým zázemím TJ.
Hodnota této druhé části je
3 mil. Kčs.

Dokončená a předaná
stavba je součástí plánovaného sportovního areálu,
který bude dále doplněn
o ubytovací část, atletický
stadionek a další venkovní
hřiště pro míčové hry.

Události po
17. listopadu 1989
ve Varnsdorfu
V neděli 26. listopadu
dopoledne se ve sklepě větrného mlýna (bydlišti v té
době nejvýraznější osobnosti
varnsdorfské kultury - mj.
spoluzakladatele poetického
studia Doteky, pořadatele
proslulých folkových přehlídek, hudebníka a recitátora
Eduarda Vébra) sešla skupina varnsdorfských občanů
vedená legendárním Josefem
Mašínem. Účelem schůzky
byla příprava pondělní generální stávky na protest
proti zákroku veřejných
složek proti demonstrujícím
studentům v Praze.
V pondělí 27. listopadu,
tak jako v celé republice, byla
na varnsdorfském náměstí
přesně ve 14.00 skutečně
zahájena generální stávka.
K zaplněnému náměstí měl
z korby přistaveného valníku
zásadní projev pozdější starosta města Eduard Vébr,
k němu se přidali někteří
další řečníci - až na výjimky
s jednoznačně podpůrným
stanoviskem k probíhajícím
historickým událostem.
Varnsdorfští občané tehdy
vyjádřili jednoznačnou podporu požadavkům studentů,
aby v Československu byla
zrušena vynucená vedoucí
úloha komunistické strany
(zrušením článku č. 4 Ústavy) a obnovena demokracie.
Důležitým požadavkem bylo
vyhlášení nových, svobodných voleb.
K těm ovšem došlo až o rok
později (24. 11. 1990) a vedla
k nim ještě poměrně nejednoduchá cesta. Od vzniku
Občanského fóra byla vedena jednání se zástupci tehdy
existujících politických stran
s cílem, aby demokratizační
proces neřídili „lidé, kteří
sloužili bývalému zdiskreditovanému režimu“ (HS leden 2001). K zásadní
dohodě došlo na jednání v městském divadle
3. ledna 1990, 5. ledna se
uskutečnilo v kině Panorama plenární zasedání
MěstNV, kde na své funkce
rezignovali čtyři uvolnění

radní a dvanáct poslanců.
Poté proběhly tzv. „volby
před volbami,“ jak to tehdy
Hlas severu nazval. Kuriózní
bylo, že nově zvolení členové
předsednictva, kteří nahradili odvolané funkcionáře, museli brzy své posty opustit na
základě soudního rozhodnutí,
že tato změna na radnici byla
protizákonná.
Pro Varnsdorf bylo vůbec typické, jak se názory
na „provádění revolučních
změn“ různily. Požadavek
na soulad „revoluce“ s platnou legislativou byl například vznesen dopisem, který
přečetl jeden z účastníků plenárního zasedání, kde označil
„revoluci“ za protizákonnou.
Příznačné je, že v několika
příštích volebních obdobích
zastával autor dopisu velmi
významné funkce v městské
správě a samosprávě. Naproti tomu byla ještě na konci
roku svržena socha Klementa
Gottwalda, která dlouhá léta
„zdobila“ prostory před budovou divadla.
Doba byla skutečně rušná,
lidé mnohdy nevěděli, zda se
to ještě „neobrátí“, a tak mnozí byli opatrní. Je to znát
i na městské kronice, která
jedno ze zásadních období
v novodobých dějinách města
zachycuje jen velmi úsporně.
Chceme se proto k tomuto tématu vrátit podrobněji ještě
letos a přiblížit rušný rok před
dvaceti lety plastičtěji. Nyní
však ocitujme ještě řádky,
které „sametové revoluci ve
Varnsdorfu“ věnuje s odstupem času městský kronikář:
V prosinci 1989 vyšla
zvláštní příloha varnsdorfského ,,Zpravodaje‘‘
s podtitulkem ,,Dialog‘‘,
ve kterém nová („samozvaná“, pozn. HS) redakce, pod
vedením profesora strojní
průmyslové školy Jiřího
Růžičky (dalšími členy
redakce byli Jan Bechyně
a Milan Hrabal, pozn. HS),
nabízí čtenářům prostor pro
vyjádření názorů a stanovisek organizací i jednotlivců
k současnému vývoji v celé
společnosti a především
v našem městě.
,,Zpravodaj‘‘ se změnil
na ,,Hlas severu‘‘. Pod
tímto staronovým názvem
chce obnovená redakce (ke
shora jmenovaným se přidali Robert Dausch, Josef
Fiala - redakce byla oficiálně jmenována až po několika měsících, pozn. HS) ještě
zveřejňovat příspěvky odpovídající zásadám dialogu.
Odmítá však takové, které
by vyzývaly ke konfrontaci,

nebo sledovaly úzce osobní
cíle, ale také anonymy. Chce
zveřejňovat zajímavé dotazy
i odpovědi, kterými se občané budou obracet na poslance
zastupitelských sborů, orgány a organizace ve městě či
okrese. Očekává rovněž příspěvky poslanců, od kterých
si slibuje účinnou podporu
demokratického procesu
a úsilí v přípravě svobodných
a demokratických voleb.
Občanské fórum Varnssd orf - OF zastupující
širokou veřejnost města
Varnsdorfu vydalo Programové prohlášení, kterým
konkretizuje Programové
zásady Občanského fóra na
podmínky našeho města:

1. Zrušením ústavního
článku č. 4 o zbavení KSČ
vedoucí úlohy v Československu žádá zrušit ZO
KSČ na všech pracovištích a likvidaci jednotek
Lidových milic.
2. Vyzývá městské
orgány ke sledování ekologické situace ve městě,
k sestavení odborné komise, která navrhne konkrétní opatření k řešení
odstranění všech zdrojů
škodlivin.
3. Vyzývá volené zástupce zastupitelských
orgánů, aby v případech
projevené nedůvěry voličů
kriticky zhodnotili oprávněnost dalšího setrvání
na svých místech.
4. Považuje za vyvrcholení demokratizačního
procesu svobodné a demokratické volby.
5. Svou činností usiluje o zlepšení životních
podmínek všech občanů
města ve službách, obchodu a kultuře otevřením veřejného dialogu
s představiteli města.
Tento program považuje
za otevřený, který bude postupně doplňován podle společenských i politických změn
a požadavků občanů.
Z lednového čísla Hlasu
severu vám přiblížíme dobu
„voleb před volbami“:

Volby před volbami
Odpoledne 5. ledna 1990
se v sále kina Panorama
uskutečnilo plenární zasedání MěstNV ve Varnsdorfu,
svolané na základě dohody
u kulatého stolu mezi

zástupci městského národního výboru a Občanského fóra. Hlavním bodem jednání byla volba
poslanců a orgánů MěstNV
z navrhované kandidátky
OF. Zasedání se zúčastnilo
89 ze 112 poslanců.
Za mimořádného zájmu
občanů města, kteří zaplnili
sál kina, zahájil jednání úřadující místopředseda MěstNV
Jan Moldan. Po vysvětlení
situace, která vznikla odstoupením řady poslanců, se
v sále rozproudila živá diskuze na aktuální téma. I když
ne vždy dostali diskutující
uspokojivou odpověď na své
připomínky a dotazy, bylo
na závěr první části jednání
odhlasováno, že poslanecký
sbor bude doplněn aklamací
všech přítomných občanů.
Rezignaci na funkci
poslance podali: P. Kubík,
Jar. Jarolímek, K. Lhoták,
K. Henykýř, M. Konrád,
Vl. Fialová, J. Frolík, J. Mágr,
L. Prchal, Vl. Pretsch, J. Ritschelová a R. Šebek.
Rezignaci na funkci
v radě podali: Z. Popelka, M. Majzlík, P. Říha
a J. Moldan.
Za poslance MěstNV byli
zvoleni: A. Baláž, D. Eger,
F. Knížek, M. Louka, J. Mašín, L. Petružálek, L. Švejnar, M. Řezníček, St. Trpkoš,
E. Vébr a P. Vodička.
Přímou volbou poslanců byla rekonstruována
rada městského národního výboru v tomto složení:
Alexej Baláž, Denis Eger,
František Knížek, Martin
Louka, Josef Mašín, Ladislav Petružálek, Jiří Remiš,
Miroslav Řezníček, Helena
Samková, Ilona Sladká,
Lubor Švejnar, Jiří Tesař,
Stanislav Trpkoš, Eduard
Vébr, Pavel Vodička a Bohuslav Zavrtálek.
Přímou volbou poslanců
bylo zvoleno předsednictvo
MěstNV ve složení: Josef
Mašín předseda MěstNV,
František Knížek I. místopředseda, Ladislav Petružálek II. místopředseda a Pavel
Vodička tajemník.
Na závěr zasedání nově
zvolený předseda MěstNV
Josef Mašín poděkoval všem
přítomným za projevenou
důvěru a jménem rady
i poslanců přijal odpovědnost
za přípravu svobodných voleb v našem městě.
S výsledkem voleb a s podrobnějšími údaji o nových
poslancích byla veřejnost
seznámena prostřednictvím
letáku vydaného MěstNV
8. ledna.
z dobového tisku, rm a gr
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NEKONEČNÝ FOTOROK
Každoroční hrůzy spojené s blížícím se koncem
roku řeší fotografové zcela
ojedinělým způsobem. Místo přemítání o darech pro
své náročné blízké začínají
přemítat o tom, které fotografie vyberou do letošního
ročníku Fotoroku. Když jsme
tuto soutěž před třiceti lety
ve fotokroužku „F76“ varnsdorfského Velvetaklubu započali, byla to vlastně úroda
za celý uplynulý rok. Výběr
byl pokaždé velmi náročný,
vždyť každý z nás nasnímal
každoročně i přes stovku negativů. Jak šel čas, tak se do
soutěže zapojovalo čím dál
více fotografů z děčínského
a českolipského okresu
a dnes už si asi nikdo nevzpomene, kdy se stal Fotorok soutěží celostátní. Po
likvidaci závodních klubů
na počátku let devadesátých
jsme tuto soutěž oživili pod
křídly varnsdorfského Kruhu přátel muzea a s finanční
podporou radnice a sponzorů
soutěž žije dál.
Propozice jsou 30 let stejné a termíny také. Uzávěrka
příjmu fotografií je 31. prosince a vernisáž v polovině
ledna. Výstava trvá dva
měsíce a vrácení fotografií
musíme stihnout do konce
května. Vítězné fotografie
zůstávají majetkem foto-

Jedna z oceněných prací
loňského ročníku - snímek Petra Novotného „Pocta vítězi“.
klubu s právem publikace
a prezentace. Dříve, ještě
před érou digitalizace, jsme
často tyto fotografie používali jako učební pomůcky
v naší fotografické škole.
Každých 10 let se nashromáždí v našem archivu
vynikající výstavní soubor
a výstava pak trvá celé léto
a je reprízována v sousedních
německých muzeích.
Kvalita fotografií vyniká
teprve na zvětšené fotografii,
a proto přijímáme fotky až
od formátu 18 x 24 cm nebo
jeho blízkých odvozenin. Při
současném boomu barevné
produkce ale preferujeme
při hodnocení barevnou

střídmost, a nikoli agresivní
explozivitu zaslaných prací!
(To se zase moc nezamlouvá
hlavně německým účastníkům, kteří mají hodnoty
výtvarných fotografií nastaveny trochu jinak…) Základní pravidlo „méně znamená
více“ ctíme, a proto máme
barevné fotografie v jedné
kategorii s černobílými
a klasické s digitálními. Častá
námitka místních fotografů,
že svým technickým vybavením přece nemohou stačit
na vítěze, je naprosto lichá.
Vůbec nás totiž nezajímá,
jakým přístrojem fotograf
fotí - narozdíl od některých
fotomagazínů. Nejdůležitější
je vždy originalita myšlenky
a technicky zdařilá fotka.
V dnešní době dokonalých
přístrojů už za pár tisíc snad
technicky špatnou fotku
ani nejde udělat, ale s originalitou myšlenek to je už
daleko horší! Jsem rád, že
mezi vítězi Fotoroku je řada
místních autorů, a těším se,
že již dorůstají další, kteří
nás překvapí svým originálním pohledem na svět
a kterým budeme moci předat
tuto fotografickou štafetu.
Propozice a další podrobnosti najdete na našem webu
http://muzeum.varnsdorf.cz/.
Josef Zbihlej

ZÁLOŽKY Z VARNSDORFU PUTOVALY NA SLOVENSKO
Školní družina IZŠ Karlova se přihlásila do česko-slovenského projektu Záložka
do knihy spojuje školy, který
vyhlásila Národní pedagogická knihovna Komenského
v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě.
Tato akce byla vyhlášena
k Měsíci školních knihoven,
který vyhlásila Mezinárodní
asociace školního knihovnic-

tví poprvé v roce 2008. Na
propagaci a podporu činnosti
knihoven byl stanoven měsíc
říjen.
Cílem projektu je navázání
kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora
čtenářství.
Díky úzké spolupráci mezi
IZŠ Karlova a Městskou
knihovnou Varnsdorf se
uskutečnilo jedno příjemné

DVA DNY CEREÁLNÍCH BIOVÝROBKŮ
- významný zdravotní benefit
Vlivem rychlého životního tempa se společnost stále více
stravuje v jídelnách, restauracích a „fast foodech“. Veřejné
stravování tak přebírá funkci hlavního stravování. Zkoušíme
vám nabídnout něco více, než jen veřejné stravování. Nabízíme chutné a zdraví prospěšné pokrmy, něco, co ostatní nemají,
něco, co by naši společnost odsunulo z prvenství ve výskytu
rakoviny tlustého střeva.
Proto ve dnech 8. 12. - 9. 12. 2009 pro nás všechny vaří
šéfkuchař Extrudo food Jiří Cinka a šéfkuchař Semixu
Václav Charvát.
8. 12.
Adzuki placek s masovou směsí
9. 12. 1. Sýrový falafel
se šťouchanými brambory s cibulkou
2. Celozrnné fusilli s lososem
Kolegy z ostatních stravovacích provozů zveme na konzultaci
v dopoledních hodinách. Ostatní zájemci si mohou v kanceláři koupit stravenku a zdravý experiment ochutnat. Bude-li mít akce úspěch, budeme ji opakovat s jinými produkty.
Jana Fořtíková,
Školní jídelna Edisonova Varnsdorf
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Mašíňák se rychle napouští
Kdo se rád brouzdá krásnými zákoutími města a zabrousil do okolí Mašíňáku, musel být příjemně překvapen, jak
se rybník po rekonstrukci rychle plní. K tomu samozřejmě
výrazně přispěla nečekaná sněhová nadílka na konci října
i deštivé počasí posledních dní. Pokud bude výrazný podíl
srážek i nadále pokračovat a nebude suchá zima, mohl by být
Mašíňák již příští rok naplněn. V současné době se připravuje nová nájemní smlouva s rybáři, dolaďuje manipulační řád
a řeší další provoz rybníka a jeho užívání. Bohužel jako vždy
muselo jedno z prvních opatření zabránit jízdám neukázněných řidičů.
JS

Výborný koncert v knihovně
V Městské knihovně Varnsdorf 3. listopadu poprvé koncertovala pražská písničkářka a herečka Studia Ypsilon
Jana Šteflíčková. Téměř zaplněnému sálku knihovny se
odměnila výborným výkonem a ukázala se jako nápaditá
hudebnice a textařka. Písničky přesahovaly hudební žánry,
a tak posluchači mohli v promyšleně kombinovaném pořadí
slyšet písničky folkové, bluesové i téměř jazzové. Lyrické
pasáže se přiměřeně střídaly s dynamickými písněmi plnými
hudebních hříček a nápadů. Své umění Šteflíčková předvedla mimo jiné i na písničce převzaté z repertoáru Janis
Joplin (Me and Bobby McGee). Po zajímavém projektu Petra
Linharta (Sudéta) nabídla knihovna svým návštěvníkům
další lahůdku - tentokrát nikoli zadumanou, ale hravou
a dynamickou probírku současným repertoárem písničkářky,
která zřejmě v mnohých vlastních kompozicích po létech
hledání našla velmi osobitý a nosný směr. Zdá se, že je to
i směr dramaturgie pořadů městské knihovny. To by bylo
velmi dobré pro příznivce nově se formující české hudby
menšinových žánrů.
(frliecht)

PRŮVOD MASEK PROŠEL MĚSTEM
říjnové odpoledne na dětském oddělení knihovny.
Děti se nejdříve seznámily
s knihami, povídaly si o nich
a poté se s velkou chutí a se
zapojením vlastní fantazie
pustily do práce. Každé dítě si
vybralo jednu knihu, která se
mu líbila, a podle ní nakreslilo záložku. Všechny vyrobené
záložky pak byly poslány do
partnerské ZŠ Bánovce nad
Bebravou. Díky malířskému
umění všech zúčastněných
se slovenské děti seznámily
s knihami, které vycházejí
v České republice a které se
dětským čtenářům líbí.
Vše by se neuskutečnilo
bez Hanky Těšitelové a Evy
Burešové z dětského oddělení
městské knihovny. Věříme, že
jsme svými záložkami udělali
stejně velkou radost, jakou činila jejich výroba nám.
eeText a foto Šárka Fibigerová

V nové budově Domu dětí a mládeže ve Varnsdorfu
proběhla halloweenská párty. Děti si v dopoledních hodinách zahrály nejprve několik her a ve večerních hodinách
vytvořily průvod masek. Masky vzbuzovaly ve městě velký
obdiv u kolemjdoucích a malá strašidla se při něm mohla
krásně vyřádit.

Text a foto Veronika Relichová
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8. ROČNÍK DRÁPANDY SKONČIL
Výsledky soutěže
DRÁPANDA 2009

Příběhy za tři sta let

kategorie - poezie
6. - 7. ročníky

Recitátorky z gymnázia: Jana Slabá a Kateřina Čížková.
V sobotu 31. října se v sálku Městské knihovny Varnsdorf
odehrála zajímavá akce: slavnostní vyhlášení výsledků
8. ročníku literární soutěže Drápanda pro žáky šestých až
devátých tříd základních škol a primy až kvarty víceletých
gymnázií. Předávání bylo spojeno se čtením ukázek z literárních prací oceněných v soutěži. Podle scénáře Milana
Hrabala, moderátora a interpreta v jedné osobě, se interpretace ujaly tři dívky: Jana Slabá, Kateřina Čížková a Zuzana
Martinovská. Příjemnou atmosféru dotvářel zpěv dětského
pěveckého sboru Bambule, vedený sbormistryní Oldřiškou
Kubešovou s doprovodem Hany Bartošové na klávesy prívie
(obě jsou učitelky varnsdorfské ZUŠ). Na úvod promluvil
zástupce Města Varnsdorf místostarosta Mgr. Petr Šmíd. Za
odbornou porotu (pracovala ve složení: PaedDr. Ivo Harák,
PhD., Mgr. Jaromír Kulhánek a PhDr. Vladimír Píša) promluvil V. Píša. Ve svém hodnocení ocenil mj. práci pedagogů
škol, které obeslaly soutěž největším počtem příspěvků - tedy
Gymnázia Varnsdorf (49) a Gymnázia Zikmunda Wintra
Rakovník (14). Kladná zmínka zazněla i o kolektivní práci
žáků Základní školy náměstí Varnsdorf. Ta sice neodpovídala pravidlům soutěže, a nemohla tedy být v jejím rámci hodnocena, ale velmi zaujala uspořadatele sborníku, ve kterém
je možné si ji celou přečíst. Sborník nejlepších soutěžních
prací pohotově vydala Městská knihovna Varnsdorf, takže
přítomní si ji hned po skončení pořadu mohli odnést domů.
(Více na jiném místě časopisu.)

1. cena: nebyla udělena
2. cena: Barbora Maléřová
(Rakovník)
3. cena: Kristýna Kováčová
(Rakovník)
Čestná uznání:
Ondřej Benda (Rakovník)
Petr Doležal (Rakovník)
Petr Hájek (Varnsdorf)
Erza Lukáš Jogl (Rakovník)
Jiří Kauč (Rakovník)
Michaela Mourková (Rakovník)

kategorie - próza
6. - 7. ročníky
1. cena: nebyla udělena
2. cena: Veronika Elšíková
(Varnsdorf)
Lucie Hynčicová (Varnsdorf)
Doubravka Požárová (Rakovník)
3. cena: Anna Voříšková
(Rakovník)
Čestná uznání:
Zuzana Brádlerová (Varnsdorf)
Lenka Dzamuličová (Kamenice nad Lipou)
Alexandra Zrubecká (Vlčí
Hora)

Tak se jmenuje nejnovější publikace vydaná Městskou knihovnou Varnsdorf
(52 stran). Je to další důkaz
o tom, jak toto naše kulturní
zařízení pečuje nejen o čtenářství, ale také o tvůrčí literární
činnost naší nejmladší generace. Jedná se totiž o sborník
nejlepších prací zaslaných
do soutěže Drápanda 2009,
o které v tomto čísle časopisu přinášíme reportáž. Sličně
graficky upravená brožurka
s „příjemně pískovou“ obálkou obsahuje 24 prozaických
prací a více než dvacítku
básniček dětských autorů.
Jako ilustrace byly zvoleny
práce žáků Základní umělecké školy ve Varnsdorfu (třídy
učitelek Jany Mudrochové
a Mgr. Lenky Rýdlové). Publikace obsahuje i zajímavý
doprovodný materiál - výsledky soutěže, zajímavosti
o soutěži a také základní informace o autorkách a autorech sborníku.

Editorem publikace je Milan Hrabal, o výběr ilustračního doprovodu se postarala
Ing. Ilona Martinovská, která
se také spolu s Hanou Těšitelovou a Miroslavou Müllerovou podílely na přípravě
sborníku do tisku. O perfektní polygrafické zpracování se
postarala Tiskárna SOŠ mgp
Rumburk. Je to publikace,
která rozhodně stojí za povšimnutí.
(rm)

Monika Kocourková

(Gymnázium Varnsdorf)

Buk
To není kluk,
ani Petr Muk.
To je buk.

Studánka
Znám křišťálový les,
kde nejhlubší je studánka,
tam roste ranní vřes
a topí se tam zvířátka.

Les
Uprostřed lesa
chaloupka malá.
Stojí sama,
nakřivo daná.

Krokus
Na zahradě vyrost krokus,
chtěl vyzkoušet nový pokus.
(ukázka z publikace)

kategorie - poezie
8. - 9. ročníky
1. cena: nebyla udělena
2. cena: nebyla udělena
3. cena: Monika Kocourková
(Varnsdorf)
Čestná uznání:
Radim Fabiánek (Varnsdorf)
Lukáš Honke (Varnsdorf)
Lucie Musilová (Varnsdorf)

Ředitelka knihovny I. Martinovská předává ocenění
Petru Hájkovi. V pozadí místostarosta P. Šmíd a porotce
V. Píša.
A závěrem několik zajímavých čísel: osmého ročníku Drápandy se zúčastnilo celkem 87 soutěžících, z toho 57 dívek
a 29 chlapců. Poezie byla zastoupena 26 soutěžícími, lehkou převahu měli chlapci (14), v próze se „utkalo“ 38 dívek
a 11 chlapců. 12 prací nesplňovalo podmínky soutěže. Podle
místa, odkud byly práce poslány, zvítězili letos jednoznačně
Varnsdorfští (57), druhá nejpočetnější skupina - 14členná - byla z Rakovníka. Ale soutěžící své práce poslali i z Broumova, Hradce nad Moravicí, Třince, Plzně, Ústí nad Labem, Aše, Kamenice nad Lipou a Zlatých Hor. Slavnostního
programu v knihovně se zúčastnily více než čtyři desítky
zájemců.
(gr)

kategorie - próza
8. - 9. ročníky
1. cena: Anežka Berkmanová (Ústí nad Labem)
2. cena: Magdalena Krausová (Varnsdorf)
3. cena: Alžběta Fridrichová
(Ústí nad Labem)
Andrea Kuzderová (Varnsd
s orf)
Čestná uznání:
Jan Beneš (Varnsdorf)
Marie Cihlářová (Hradec
nad Moravicí)
Monika Iĺašová (Ústí nad
Labem)

Zaplněný sálek městské knihovny. V popředí (sedící) jedna
z oceněných Magdalena Krausová.

Ještě jednou L. Vaculík
Příjemný dopis s datem 4. 11. přišel do knihovny od spisovatele Ludvíka Vaculíka, který v něm reaguje na návštěvu
městské knihovny, kde měl 27. 10. hojně navštívenou besedu
se čtenáři. Vyjímáme z něj podstatné:
„Už jen tak ze slušnosti má se poděkovat za to přijetí
a ten zážitek… Ale píšu navíc, abych vyslovil obdiv nad
Tvou a vaší prací! Ty knížečky všecky, co jste mi dali, jsou
velice dobré, a moc pěkně graficky vypravené... Drápanda je
velice zajímavý pohled do duševního života žáků, literární
soutěž je velkolepá akce.
Já jsem pozvaný na schůzku s novou redakcí Literárních
novin. Řeknu tam o vaší činnosti... a některé ty knížečky jim
ukážu. Knížečka o srbském setkání je také pěkná, je tam
několik vynikajících básní.
S pozdravem Ludvík Vaculík“.
(připravila rm, autorka fotografií
na této stránce Zuzana Martinovská)
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Nástup světové
hospodářské krize - 25. část
Jak se později ukázalo, ani
vzniklá společnost Lindener
Samt-Union (LISU) nebyla
zárukou toho, že prosperita
firmy „G. A. Fröhlichs Sohn,
Weberei-, Samt- und Druckfabrik A. - G.“ (jak zněl tehdy
její úplný název) bude trvale
stoupat. U firem připojených
k LISU bylo v letech 1931 - 1933 dosaženo zdvojnásobení základního kapitálu. Přesto
došlo vzápětí k rozpadu celé
této společnosti. Varnsdorfská firma Fröhlich se pak
opět osamostatňuje. Co bylo
pravým důvodem tohoto rozpadu lze jen těžko s určitostí
říci bez podrobné znalosti či
analýzy hospodářského stavu
firmy LISU v době, kdy k tomu došlo. A vzhledem k tomu,
že se jedná o firmu sice z části
dosud existující, ale daleko za
našimi hranicemi, zjišťovat
to by nebylo dosti možné.
Můžeme se však s velkou
dávkou jistoty domnívat, že
hlavní příčinu lze spatřovat
v nástupu světové hospodářské krize (1929-1933). Do
naší republiky dorazila krize
s jistým zpožděním. I tak došlo i v naší republice k obrovskému poklesu výroby vinou
pádu světového měnového
systému, a tedy i zahraničního trhu. V letech, kdy u nás
krize vrcholila (1932 - 1933),
je celkový pokles výroby odhadován na 40 %, zahraniční
obchod klesl dokonce o 71 %!
Není proto divu, že mnoho
firem zaniklo a ještě více jich
řešilo snížení poptávky po
svém zboží útlumem výroby
na minimum.
Nejinak se dělo i ve Varnsdorfu. Ještě v roce 1923 je zde
evidováno na 126 textilních
firem. Do tohoto počtu je
zahrnuto 38 mechanických
tkalcoven, 57 továren na
výrobu bavlněného, lněného
a vlněného zboží, 5 bareven
přízí a kusového zboží, 4
úpravny, 3 výrobci sametů, 5
požehovacích provozů a 4 přádelny. Patří sem také několik
dalších výrobců a řemeslníků,
kteří byli na existenci textilek
životně závislí. Byli to třeba
samostatní vzorkaři, vytloukači vzorovacích karet pro
žakárské tkalcovské stavy,
samostatní výrobci vaty,
pucvole (cupanina z bavlněné příze) a zdravotnického
materiálu. A nesmíme zapomenout ani na pletařské

firmy, kterých tu v té době
existovalo osm. S příchodem
hospodářské krize však začalo textilních firem rapidně
ubývat. Šanci na přežití měly
jen ty, které si mohly dovolit
snižovat ceny svých výrobků
na samotnou hranici nutnou
k zajištění své existence.
Pro menší firmy však byl
tento způsob boje s konkurencí nemožný. Znamenal
pro ně jistou likvidaci. Z obchodního rejstříku firem tak
s postupem let zmizeli drobní
tkalci, kteří svou živnost dokázali do té doby provozovat
jen výhradním zaměstnáváním příslušníků svých rodin.
Tím mohli zprvu, i když jen
nepatrně, snížit své výrobní
náklady alespoň úsporou na
mzdách. Drobné tkalce následovali v jejich zániku i mnozí
středně velcí textilní výrobci,
kteří krachovali pod tíhou silné konkurence levného zboží
od domácích velkovýrobců
a zahraničních dovozců. Ty
nejsilnější firmy pak řešily tlak krize hromadným
propouštěním, omezováním
vyráběného sortimentu na
nejlacinější druhy výrobků,
různými, třeba jen dočasnými, fúzemi, přechodem
na jiný způsob hospodaření
apod. Příkladem toho jsou
i již popsané fáze vývoje
firmy Fröhlich. Jak moc pak
hospodářská krize, vrcholící
v roce 1934, ovlivnila textilní
průmysl ve Varnsdorfu, dokladují údaje z tohoto roku.
Z 57 textilních továren uvedených v roce 1923 jich zbylo
pouhých 19, z 38 mechanických tkalcoven zbylo 21
a výrobci sametu jsou v tomto roce uvedeni dva.
I na tomto porovnání
je patrné, že daleko lépe
přežívali krizová léta velkovýrobci s úzkou specializací
v sortimentu a vysokou
kvalitou vyráběného zboží.
Pro lepší pochopení tohoto
vývoje zde musím objasnit
rozdíl mezi firmami uvedenými pod označením „továrny na výrobu bavlněného,
lněného a vlněného zboží“
a mechanickými tkalcovnami. V obou případech se
jedná o tkalcovské firmy.
Zásadní rozdíl mezi nimi pak
spočíval ve strojním vybavení provozů, v šíři vyráběného
sortimentu textilního zboží
a ucelenosti (centralizaci)
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výroby. V popisované době
se pod prvním typem firem
nacházely ve velké míře
textilky, ve kterých bylo
stále ještě užíváno dokonce
i ručních tkalcovských stavů,
ručního potiskování látek
apod. V tom lepším případě
byla tato zařízení poháněna
centrální hnací jednotkou
(zejména parním strojem)
prostřednictvím transmisí.
Sortiment jejich výrobků
sahal od prostého hladkého
plátna až po složitě vzorovaný
damašek. Zároveň vyráběly
látky z rostlinných i živočišných vláken, tím pádem také
užívaly několik typů zařízení
pro výrobu a dokončovací provozy. Jejich výrobní prostory
byly roztroušeny po několika
menších objektech mezi sebou
dosti vzdálených. Tím vším
nadměrně stoupaly výrobní
náklady. Naopak mechanické
tkalcovny vyráběly své zboží
téměř výhradně strojově.
Disponovaly moderními mechanickými stavy poháněnými vlastními elektromotory,
nejnovějšími stroji úpravárenskými, zušlechťovacími,
potiskovacími a také prvními
typy výrobních linek. Mnohé
tyto tkalcovny již měly, nebo
právě budovaly i vlastní elektrárny, laboratoře, pomocné
provozy atd. Ty místní firmy,
které zavčas vsadily (třeba
i za cenu dočasného zadlužení
vlastního podniku) na modernizaci výroby, nakonec boj
s krizí vyhrály. Musely však
úplně převést ruční práci
na strojovou, zmodernizovat zastaralý strojový park
a soustředit výrobu takříkajíc
pod jednu střechu.
Jako příklady hovořící za
všechny ostatní uvádím přádelny bavlny bratří Perutzů
a J. G. Haeblera, podnik na
výrobu sametů G. A. Fröhlichs Sohn, mechanickou
tkalcovnu Franze Liebische
a již dříve popsanou pletárnu
punčochového zboží J. Kunert
& Sohne.
-mkINZERCE
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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.

Prodej vily s šesti
bytovými jednotkami
na klidném místě v centru Varnsdorfu. Pozemek:
1.455 m2. Snížená prodejní
cena: 2.850.000 Kč. Možno
prodat na jednotlivé byty.
Více informací na mob.
602 108 404.

Hledám doučování z chemie. Tel. 602 297 581.

Prodám řadovou garáž se zavedenou elektřinou, ul. Chmelařská, cena
dohodou. Tel. 412 372 818,
720 576 045.

NEMOVITOSTI

ZAMĚSTNÁNÍ

P ronajmu prostor y
vhodné na malý obchůdek
5x8m + zázem í. Cent r um Var nsdor f u. Tel.
606 229 606.

Centrum regenerace
hledá spolupracovníky
se zájmem o obor kondice a péče o vzhled. HPČ
i VPČ. Rekvalifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.

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. Telefon 412 333 281,
602 108 404.

Prodej dvougeneračního rodinného domu
v klidné části města
nedaleko centra Rumburku. Pozemek: 995 m 2.
Snížená prodejní cena:
2.300.000 Kč. Info Lužická
R.K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.
Pronájem nebytových
prostor v centru Rumburku. Vhodné pro bankovní
služby, advokátní činnost,
sídlo firmy apod. Nájemné:
informace v kanceláři (dle
velikosti pronajímaných
prostor). Info Lužická R.K.
Telefon 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./69m 2 , 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.
Prodám novostavbu
RD před dokončením 6+1
v Dolní Poustevně. Pozemek 1750 m2, zas. plocha
114 m2, už. plocha 195m2.
Dům je z porothermu, krytina z pálené tašky, euro68
okna a dveře dřevěné, plyn
na ohřev vody a vytápění,
elektřina 220/400V, žumpa, komín, vyštukováno.
Cena 1.990.000 Kč, telefon
602 222 002.

H ledáte práci nebo
přivýdělek. www.prace-z-domu.estranky.cz.

SLUŽBY
Kadeřnictví u Kapustičky také i nově k vám domů
a stále za příznivé ceny. Tel.
728 510 962.
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 telefonu 777 583 506.
Antikvariát Klariani.
Vykoupíme: knihy všech
žánrů, LP. desky, hračky,
plakáty, poklady z půdy.
Více na tel. 775 034 226.
Empada - salon pro
úpravu srsti psů. Pražská
2952, Varnsdorf. Objednávky na telefonu 737 104 222.
Stříhání i o víkendech a po
domluvě i u vás doma.
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.
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VZPOMÍNKA
Žádná smr t není zlá ,
předchází-li jí život dobrý.
S tímto mottem bylo
19. listopadu loňského roku
oznámeno smutné sdělení, že zemřel František
Dlask, tehdejší první místostarosta města. Před rokem jsme se s ním naposledy
rozloučili, ale nikdy na něj
nezapomněli. Stále nám
všem v mysli zůstává jako
rovný a přímý člověk, jako
usměvavý varnsdorfský občan a věčně optimistický Pan
radní.
Vedení města a MěÚ.

§
Dne 29. listopadu uplyne 10 let od úmrtí Oldřicha Lanka. Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Stále vzpomínáme. Manželka, děti,
vnoučata, ostatní příbuzní a kamarádi.

§
Dne 12. listopadu uplynulo již 15 let,
co navždy odešel pan Vladimír (Mirek)
Novák. Děkujeme všem, kdo vzpomenou
spolu s námi.
Manželka s dcerou Vladimírou.

ODEŠLI NAVŽDY
Říjen 2009
Arnošt Grauer
František Bouchner

72 let
78 let

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

21. - 22. 11. 2009
MUDr. Jiřina Miličová
Anenská 385/2
Děčín I, tel. 412 510 154.
28. - 29. 11. 2009
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14
Děčín I, tel. 412 502 216.

9. 12. 2009
odjezd: Varnsdorf, AN
v 15.00 hod.
příjezd: NC Géčko
v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

PORADNA PRO MEZILIDSKÉ VZTAHY
nově otevřena od 15. 9. 2009

• rodinné poradenství
• předrozvodová a porozvodová mediace
Pracoviště Děčín:
Pohraniční 1 (KOKOS), Děčín
mobil: 775 663 520
e-mail: poradna.dc@centrum.cz

INZERCE

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
VZPOMÍNKA NA FOTBALOVÉHO NADŠENCE
Jaroslav Matějka
23. 11. 1942 - 16. 11. 1999
Před 10 lety opustil řady
fotbalových přátel v nedožitých 57 letech obětavý
varnsdorfský činovník a trenér mládeže Jaroslav Matějka. V jeho osobě odešel
dobr ý ka ma rád, kter ý
dokázal k fotbalu přilákat
řadu „fotbalových bláznů“,
jak sebe i mnohé kolem
přátelsky označoval. Zůstala vzpomínka, která se
nedá vymazat, vzpomínka
s tichým poděkováním za
vše, co pro sport, fotbal
a své přátele vykonal.
Lásku k fotbalu získal
po otci, který jej hrával ve
třicátých letech minulého století v Čáslavi. Matka kopané
nefandila, chtěla mít ze syna hudebníka, a tak ji hrál načerno jen ve škole. Jako žák se zúčastnil několika tréninků
tehdejší Jiskry Varnsdorf a později, kdy nastoupil do učení
v PZ Povrly, tam hrál krom fotbalu i hokej. Doučení absolvoval již v TOSu Varnsdorf, tam jej získal pro dorost Áda
Novák. Trenéry byli Viktor Hašek a poté Bohouš Žmolil.
Následovala vojenská služba a po návratu mnoho zápasů
za béčko Slovanu. Zhruba v době, kdy se fotbalový oddíl
„stěhoval“ ze starého hřiště u nádraží, ukončil v roce 1968
aktivní činnost, protože dával fotbalu více než rodině. Bez
fotbalu ale nezůstal. Pracoval v dovozu textilu a dali dohromady mužstvo, se kterým hrávali dvacet let varnsdorfskou
ligu. A dvanáctkrát ji vyhráli. Do fotbalového Slovanu se
vrátil v roce 1984 jako vedoucí áčka, později se stal předsedou oddílu. To bylo v době změn politické situace, kdy
sehnat činovníky pro práci v oddíle bylo obtížné. Stálo ho to
mnoho nervů. Podařilo se však zajistit fotbalovou kancelář
i klubovnu, což bylo do té doby téměř neuskutečnitelné.
V dalších letech získal III. trenérskou třídu a vrhl se na práci
s mládeží. A hezky od těch nejmenších, se kterými prošel až
do konce žákovského věku a v roce 1997 se mu s jeho týmem
podařilo vykopat krajský přebor. To už čtyři roky pracoval
i jako sekretář mládeže. Dařilo se zvyšovat okruh kvalifikovaných trenérů i počet tréninkových jednotek družstev.
Nastal boom halových turnajů v mnoha městech, Varnsdorf
nevyjímaje, zvýšila se herní konfrontace s kvalitními soupeři i spolupráce s kluby vyšších mládežnických soutěží.
Konaly se první zájezdy fotbalové mládeže za hranice republiky směrem na západ. Jeho rukama prošli od nejmenších
mj. hráči, kteří dnes hrají ČFL (Matěj Kotiš) nebo divizi
(Tomáš Jägr, Pavel Greňo). Fotbalu dával hodně, bylo na
něj stoprocentní spolehnutí, ale postupem doby se ozývalo
vážné onemocnění. Přál si uzdravení, dělat svoji práci ve
fotbale opět naplno. Říkal: „S trénováním jsem začal pozdě,
těžko budu získávat vyšší kvalifikaci pro trénování dospělých. Hráčům, kteří se fotbalu nenaučili v mládí, nepomohu
a starší, kteří ho umějí, mne nepotřebují.“
ZdS

HOKEJISTÉ ODEHRÁLI
PRVNÍ ZÁPASY
Tým hokejistů HC Varnsdorf hraje v letošní sezoně opět
Krajskou soutěž mužů Libereckého kraje a má za sebou
úvodní zápasy venku. Na ledě PSK Liberec drželi hosté
dlouho příznivý stav, ale nakonec podlehli 7:1 (1:0, 1:0,
5:1) a branku dal J. Holubec. V Jičíně s tamním HC zápas
skončil 14:1 (4:0, 6:0, 4:1), když jediný úspěch zaznamenal
M. Málek, za Varnsdorf nastoupili především dorostenci.
V obou zápasech zabránil ještě větším porážkám Hambálek ml. Domácí utkání budou hrát varnsdorfští hokejisté
vždy v sobotu od 17.00 a nejbližší zápas je čeká 21.11.,
kdy jim bude soupeřem PSK Liberec. Další duel sehrají na
domácím ledě 28.11. proti HC Lomnice n. P.
J.H.
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Ledová plocha
k dispozici
Ve Varnsdorfu je již opět
možnost využívat volné ledové plochy pro školní kolektivy
a milovníky bruslení z řad
veřejnosti. Zprovozněna
je od pondělí 9. listopadu
a vedení společnosti Regia,
a.s., nabízí volné hodiny.
Kontaktní osobou pro objednání je Zbyněk Šimák,
číslo telefonu 602 104 571
nebo e-mail: zbynek.regia
@tiscali.cz.

Škola bruslení
a hokejový
nábor dětí
HC Varnsdorf pořádá
školu bruslení pro chlapce
a děvčata ve věku od 4 do 11
let a současně zahajuje nábor do hokejové přípravky
pro chlapce ve věku od 5 do
7 roků. Pravidelné bruslení
a tréninky jsou každé pondělí a středu od 17.00 hodin.
J. H.

ZAJISTILI
SI POSTUP
NA MS
Skvělý úspěch na Mistrovství České republiky stopařů v Lounech dosáhli Adolf
Heroš (71) a německý ovčák
Ero z Třešňáku (11) z kynologického klubu Varnsdorf.
Ve dvoudenním zápolení
dosáhli na 2. místo se ziskem
190 bodů ze 200 možných.
Stopy se konají dle mezinárodních propozic IPOFH
pro MS stopařů. První den
MČR bylo sucho, slunečno
a terén byl se začínajícím
osením, na druhý den mírně
pršelo, bylo bláto a terén na
řídké řepce. Právě druhý den
se Erovi nechtělo rychle zalehávat předměty, čímž ztratil
svůj tříbodový náskok oproti
pozdějšímu vítězi. Na závěr
hodnocení výsledků všech
šestnácti účastníků, kteří
se probojovali na MČR
z výběrových soutěží, byla
vyhlášena reprezentační
dvojice, kterou je Jaroslav
Hartl z Domažlic a Adolf Heroš z Varnsdorfu. Ti na jaře
roku 2010 pojedou se svými
čtyřnohými kamarády na
Mistrovství světa stopařů ve
Slovinsku. K úspěchu Adolfu
Herošovi blahopřejí a hodně
síly a štěstí na MS 2010 ve
Slovinsku přejí dcery Šárka
a Jiřina s rodinami. S blahopřáním a držením palců
k úspěchu se přidává i redakce Hlasu severu.
ZdS

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
VÝHRA MICHALA MÁLKA
V BOJOVÉM SPORTU

V libereckém Babylonu se konal galavečer bojovníků
K1, jehož se zúčastnil Michal Málek. Nastoupil ve váhové
kategorii do 71 kg proti domácímu M.Vránovi. Míša trénuje v místním klubu MAGOR GYM a v Krásné Lípě, byl
to druhý zápas v K1 jeho kariéry (první prohrál) a nyní
šel jednoznačně za vítězstvím. To přišlo po pouhé minutě
a půl, když zvítězil technickým K. O. Odnesl si tak jistou
finanční hotovost a pohár. Nejbližší jeho zápas se uskuteční
12. prosince v Teplicích.
Foto vlastní archiv/Luboš Šos

Mistr ČR z našeho města
Varnsdorfský biker Matěj
Volf jezdí tři roky v cyklistickém týmu MS Auto Česká
Lípa. Jde mu na osmnáctý
rok, je studentem Gymnázia Varnsdorf a sportů
vyzkoušel více. Začínal
s fotbalem, zkoušel i další
kolektivní a individuální
sporty, nakonec ale zvítězilo
kolo. Koketovat s ním začal
již ve svých osmi letech a na
první závody vyjel, když mu
bylo třináct. „Na všechny
závody jezdím se svým tátou, který je mechanikem,
řidičem, psychickou oporou
a věrným fandou v jedné osobě. Důležitá je role mamky. Ta
se stará o správnou výživu a vždy čistý dres,“ svěřil se Matěj.
Pro jeho další růst a vývoj bylo důležitým krokem zakotvení
v některém z cyklistických týmů, a tak se na radu cyklisty
a přítele Davida Nejedlého dostal do cyklistického klubu MS
Auto. Jeho šéf Josef Semerád mu zajistil pohodu týmového
zázemí a akceptoval odlišný individuální závodní program.
Lákal jej i k silniční cyklistice, které však odolal. Je tam
totiž podle Matěje příliš taktiky na úkor vlastní výkonnosti.
Na gymnáziu mu vycházejí vstříc a občas bývá omluven
z odpoledních hodin. Příprava vyžaduje mnoho času. „Školu
ale nešidím, vím, že vzdělání je důležité, a zatím se mi obojí
daří skloubit,“ konstatuje Matěj. K jeho největším úspěchům
patří dvě vítězství v juniorské kategorii na Mistrovství ČR
SAC v horských kolech v letech 2008-2009. Sport má rád,
jezdí pro radost, uspokojení. Pokud se daří, je to vždy příjemné a věří, že další úspěchy ještě přijdou. Prioritou ovšem
zůstává studium.
Foto vlastní archiv/ZdS

ZÁVĚR FOTBALOVÉHO PODZIMU
NENAPLŇUJE OČEKÁVÁNÍ
Prohru A-týmu SK Slovan
1:0 u nováčka soutěže Loko
Vltavín Praha určila sporná a proměněná penalta
v 57. min. zápasu. Navíc
sudí pomohl domácím,
když dva pokutové kopy
pro varnsdorfský Slovan
„neviděl“. Neobjektivnímu
výkonu sudího se podivovali i příznivci Vltavínu a jeho
rozhodování se stalo terčem
kritiky také domácího zpravodaje on-line přenosu na
www.onlajny.cz. Smolný den
pokračoval téměř ztraceným
zadním kolem autobusu na
zpáteční cestě a hodinovým
zdržením v České Lípě.
Branka: 57. Kuchař z PK.
ŽK 3:3 (u Slovanu Ginzel,
Chod, Hyka). Diváků 150.
Rozhodčí Jedlička - Šifalda,
Fišer (pozn.: první dva v prohozeném gardu řídili domácí
zápas s Českou Lípou, a kdo
byl přítomen, ví své). Varnsdorf: Macháček - Hyka, Ginzel, Stehlík, Křemen - Ježdík
(83. Formáček), Jakobovský,
Chod, Kabele (66. Procházka) - Jordák, Grubhoffer.
Varnsdorfský trenér Zbyněk Busta k utkání uvedl:
„Klukům nelze nic vyčíst,

Kapitán domácího teamu Josef Hyka (na archivním
snímku je vlevo) nemohl nastoupit v posledním utkání
proti Karlovým Varům pro čtyři žluté karty.
bojovali a měli více ze hry,
zvláště ve druhém poločase.
Sudí nám upřel dvě penalty,
a tu na nás raději nekomentovat. Po týdnu přípravy na
zápas je pro hráče demotivující, když jejich úsilí přijde
takovým způsobem nazmar.
Kde pak brát energii, sílu
a chuť do dalších utkání?“
V posledním domácím
utkání podzimu se rozešel
Slovan s Karlovými Vary po
boji smírně 0:0. Starší dorostenci v posledním kole podzimu prohráli i na FSC Libuš
4:1 (2:0), branku dal Hof-

man a Hadar zlikvidoval
PK. Sestava: Hadar - Šolc,
Schmidt, Nagy, Stankovič,
Boštík, Havel, Bajan, Šťastný, Zadina, Hofman, střídal
Luňák. Mladší dorostenci si
přivezli od vrstevníků stejného klubu hladkou porážku
4:0 (3:0).
Žáci měli na pořadu
také poslední zápasy první
poloviny soutěže. Starší
remizovali s Bílinou 2:2 (góly
Zelinger, Zima) a mladší
ukončili svůj duel stejným
výsledkem (Jassl a J. Novák).
Text a foto ZdS

Sálovkáři
Mladí basketbalisté
získali s favority
bez úspěchu
I další zápas sehráli dorostenci U18 venku a to na
palubovce Slavoje BK Litoměřice, kde prohráli 73:52
(17:4, 15:24, 21:14, 20:10).
Totální byl výpadek v první
čtvrtině, kdy hosté sice po
minutě vedli 2:4, ale pak
už v ní koš nedali. Výsledky
jednotlivých čtvrtin vypovídají o vývoji střetnutí.
O body se nejvíce přičinili
Lehroch s 29 (1x3) a Smrčka
s 15 body.

Kadeti U16 hráli rovněž
venku proti TJ Stadion Nový
Bor, který byl složen ze starších a vyšších hráčů. Navíc
v době, kdy bránil v zóně, se
hosté dostávali ke koši jen
velmi obtížně. Přesto mohl
být výsledek 99:46 (58:26)
příznivější, nebýt zbytečných chyb na rozehrávce.
Body Lehroch 28, Tomek
10, Zamrzla a Sovák po 3,
Koktán 2. Ing. Z. Strolený,
iiiiiiiiiiiiiiIng. M. Novotný

TÝM NIC-MOC
ZATÍM SUVERÉNNÍ
Vypadá to, že letos bude
bowlingová liga velmi vyrovnaná. Zbývá již pouze
jediný tým bez porážky,
kterým je obhájce prvenství
NIC-MOC. Do napínavých
bojů zasáhlo zatím více jak
padesát hráčů a z toho pět
žen. Průběžné pořadí po
šesti kolech: 1. NIC-MOC
12 bodů/průměrný nához
961, 2. BC TOS A 10/895,
3. SPLIŤÁCI 8/914, 4. BK
ReTOS 8/851, 5. BAHŇÁCI

6/865, 6. JASNEJ STRIKE
6/863, 7. BLACK HORSES 6/853, 8. VORWÄRTS
VICTORIA 4/865, 9. BC
TOS B 4/789, 10. KILLERS
2/777, 11. RYCHLÁ ROTA
0/645. Největší nához v této
sezoně zatím předvedl tým
NIC-MOC (1060), bylo to
podruhé přes tisícovku,
protože zápas před tím už
tuto magickou hranici pokořili SPLIŤÁCI (1020).iiii
R.P.

tři body

DeCe COMPUTERS EXTRA liga ÚK měla v poslední
říjnový den na pořadu svůj
2. turnaj ve varnsdorfské
sportovní hale a domácí
JK TRANS A měli za soupeře tři nejtěžší celky. Bilance
dvou proher a jedné výhry
s těmito soupeři může vypadat dobře, ale při lepší
střelecké produktivitě to
mohlo být dle kuloárových
ohlasů lepší. Při dalším
varnsdorfském turnaji
21. listopadu čekají domácí
tým papírově lehčí soupeři
a všeobecně se očekává
posun ze 6. místa nahoru.
Zajímavá budou také střetnutí druhého Vilémova,
který bude mít v tomto
turnaji za soupeře další
tři celky z čela tabulky.
Výsledky domácích na
druhém turnaji: JK Trans - Snopek Děčín 1:3 (Jar. Beránek), - Jílové A 0:2, - Turbo
A 4:0 (Jar. Beránek 3, Lisý).
Turnaj odehráli hráči: Petrák - Fritzsche, Novák,
Mikolášek, Lisý, Fišer, Jaroslav Beránek, Jiří Beránek, P. Svoboda.
ZdS
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