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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

Odborný dohled nad východem slunce
se bude držet v kině Panorama
Leckdo si zajisté vzpomene,
že jsme loni na podzim informovali o novém filmu z dílny
Pavla Göbla, který se natáčel
ve Varnsdorfu. Uplynul necelý
rok a informujeme vás znova.
Tentokrát však o celostátní premiéře tohoto snímku s názvem
Supervising sunrise čili Odborný
dohled nad východem slunce.
Pro připomenutí - děj příběhu se
točí kolem pomsty a odpuštění,
vzpomínek i reality a především
obyčejné lidskosti. Mezi hlavními postavami uvidíme Jiřího
Lábuse, Vráťu Brabence, Nikol
Fischerovou, Jozefa Polievku či
Jiřího Vymětala, ale také řadu

varnsdorfských občanů mezi
komparzisty a dokonce i v některých menších roličkách.
Tato slavná událost se bude
konat dne 27. září od 20.00
hodin v kině Panorama za již
přislíbené účasti všech hlavních postav, producentů i pana
režiséra. S těmi všemi můžete
po promítání v sále ještě pobesedovat, zeptat se, co vás
zajímá, nebo třeba pochválit,
jak se filmařům povedlo vylíčit
Varnsdorf v pestrých barvách
i přes černobílé zpracování.
Další program pak bude
návštěvníky kina Panorama
čekat ve Film Pointu. Zahraje

předána vládě České republiky
a oběma komorám Parlamentu
České republiky.
Protože jsem tuto problematiku prezentoval na sněmu Svazu
měst a obcí, považuji za dobré
připojit se svými podpisy k této
petiční výzvě. Plně tedy podporuji postup Svazu a zvu vás
k podepsání níže uvedeného
textu petice. Podpisové archy
jsou pro vás připraveny na obou
podatelnách městského úřadu a
v informačním středisku (v budově městské knihovny) v rámci
otvírací doby do 6. října 2014.
Zároveň prosím o spolupráci

INZERCE

Školy zas ožily žáky a studenty

dobrovolníky, kteří by byli ochotni šířit myšlenku petice mezi
další spoluobčany. Informace a
materiály získáte v sekretariátu
starosty na našem městském
úřadu. Věřím, že i my dokážeme
vyslat společný vzkaz zákonodárcům, že problémy je třeba
řešit. Martin Louka, starosta

Některé dokonce už před prvním zářím. Například prvňáčci ze ZŠ náměstí si mohli (ač nemuseli) „oťukat“ školní
atmosféru už od středy předchozího týdne a získat čas na
aklimatizaci. I pro ně bylo ovšem tím pravým slavnostním
dnem pondělí 1. září. V lavicích prvních tříd zdejších základních škol
zasedlo 184
dětí (včetně 10
dětí nastupujících do Speciální ZŠ a MŠ
Varnsdorf).
Po dvou prvních třídách
v tomto školTak už nám to začíná. Prvňáci v ZŠ
ním roce oteEdisonova. Další fotografie na straně 4.
vřely ZŠ Edisonova, ZŠ náměstí E. Beneše a Interaktivní ZŠ Karlova,
po jedné ZŠ Seifertova (v budově na Východní ul.) a ZŠ a
MŠ Bratislavská.
Do tří přípravných tříd (dvě v IZŠ Karlova a jedna ve
Speciální ZŠ a MŠ) nastoupilo celkem 24 dětí.
Jak je dobrým zvykem, žáky prvních tříd přišli přivítat
i zástupci města - starosta Martin Louka, místostarosta
Karel Dubský, radní Mgr. Michal Dlask a Jiří Sucharda a
člen zastupitelstva ThMgr. Roland Solloch. Vyučování
v tento den zahájilo také Gymnázium Varnsdorf (čestným
hostem byl generální vikář Biskupství litoměřického
P. Stanislav Přibyl) a VOŠ a SŠ Varnsdorf - až na samotnou Vyšší odbornou školu, která zahájila výuku o týden
později 8. září.
ham, foto Ivo Šafus

Petice

INZERCE

a zazpívá představitelka hlavní
ženské role Nikol Fischerová a
po ní bude následovat skupina
Byl pes, od níž pochází hudba
k celému filmu. Navíc na terase
před foyer představí varnsdorfské muzeum, toho času bez
domova, svou putovní výstavu
exponátů „Muzeum do ulic“.
Další promítání filmu je pak
naplánováno na 30. září v Bio
OKO v Praze Holešovicích,
načež se vydá i do zahraničí
na několik filmových festivalů.
Nenechte si tedy ujít premiéru
filmu, který po dlouhé době
ukazuje Varnsdorf také v jiném,
věřím, že lepším světle. AMD

Petice za změnu zákonů
Vážení občané Varnsdorfu,
obracím se na vás s prosbou
o spolupráci. V těchto dnech
nás a další města v republice
oslovil předseda Svazu měst
a obcí ČR Ing. Dan Jiránek
se žádostí o podporu petice,
která reaguje na stále se
zhoršující stav bezpečnosti a
růst sociálního napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel.
Přesvědčení, že klíčem k řešení těchto problémů je také
změna příslušných právních
předpisů, přivedlo Svaz k přípravě této petice, která bude

..

www.varnsdorf.cz

dle čl. 18 Listiny základních
práv a svobod a zákona č.
85/1990 Sb., o právu petičním
ve věci řešení problematiky
veřejného pořádku a sociálních
záležitostí
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme vládu
a Parlament České republiky,
aby podnikly veškeré nutné
kroky k rychlému a efektivnímu
řešení níže uvedeného okruhu
dlouhodobě neřešených otázek,
které jsou jednou z příčin zvýšeného sociálního napětí na území
měst a obcí České republiky.
Pokračování na str. 2

Kapka dětské
radosti tábor prevence
kriminality
Čtěte na str. 4

PRO PRÁVNÍ INFORMACE DO KNIHOVNY
O DOBROVOLNÉ PŘIČINLIVOSTI
SVĚTOVÝ POHÁR LETECKÝCH MODELÁŘŮ
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 25. ZÁŘÍ

Příští číslo Hlasu severu vyjde 26. září. Redakční uzávěrka 15. září 2014.

175 let školy
na Bratislavské
ulici
Čtěte na str. 5
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• První pomoc přišla od strážníků

Hlídka zasahovala u muže v Kostelní ulici, postiženého náhlou zástavou srdečního oběhu. S použitím AED defibrilátoru
a nepřímé srdeční masáže prováděli strážníci resuscitaci až
do příjezdu lékaře zdravotnické záchranné služby. V dalších
případech ošetřili dva muže, jednoho z nich v Západní ulici
a druhého u marketu Albert. Oba se přivedli do stavu silné
opilosti a z důvodu dezorientace a pádů si způsobili různá
poranění. I zde vše skončilo poskytnutím první pomoci a
předáním zdravotníkům.

• Zadrželi hledaného

Hlídka městské policie spolupracovala při pátrání po 27letém
muži, který měl v ulici Kollárova ohrožovat a následně pořezat
nožem ženu. Strážníci podezřelého zadrželi na Tiskařské ulici,
odkud jej v součinnosti s přivolaným policejním psovodem předvedli k dalším úkonům na služebnu obvodního oddělení PČR.

• Byla to jen společenská únava

V ranních hodinách zasahovala hlídka strážníků spolu
s osádkou sanitky RZS v ulici Karolíny Světlé. V zaparkovaném osobním autě se tu měla nacházet žena se zdravotními
obtížemi. Ukázalo se, že občanka SRN po probdělé noci
a požití notné dávky alkoholu ve vozidle pouze usnula
a zdravotního ošetření nebylo třeba. Strážníci ji poučili
o vhodném chování.

• Měla štěstí na poctivého nálezce

Hlídce městské policie byla předána dámská kabelka s osobními doklady a finanční hotovostí, nalezená v lesním porostu na
Studánce. Strážníkům se v krátké době podařilo zjistit majitelku,
kterou vyrozuměli a kabelku jí předali.

• Sběr použitých injekčních stříkaček

Strážníci na základě telefonických upozornění občanů zajistili
sběr a likvidaci několika kusů použitých injekčních stříkaček,
a to v okolí marketu Billa v ulici Legií a marketu Albert v Národní ulici.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Dej si! A tak si dala …

Kriminalisté prověřovali okolnosti možné distribuce drog
mladé ženě ze Šluknovského výběžku. Začátkem června měla
mladá teenagerka obdržet nabídku bezplatného užití pervitinu
od mladíka z Varnsdorfu, Po počátečním odmítání nakonec
nabídky využila a nebezpečnou látku vpravila do těla. Mladík
byl policisty 13. srpna obviněn z přečinu nedovolené výroby a
jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.
Trestní zákoník za zmiňovaný prohřešek nabízí peněžitý trest
či odnětí svobody v délce od jednoho do pěti let.

• Kradli z nouze?

Policisté koncem srpna sdělili podezření z přečinů krádeže
třem mladíkům, kterým v areálu mateřské školy ve Varnsdorfu padl do oka stavební materiál v hodnotě 900 korun.
Na druhý lup si jeden z nich vzal s sebou jiného partnera a
spolu odcizili vrtačku v jednom ze zdejších obchodů. Místní
policisté nezaháleli a všem třem nenechavcům sdělili podezření
z přečinu krádeže.
Nprap. Petra Trypesová, PČR,
Oddělení tisku a prevence Děčín
XXXVIII. zasedání zastupitelstva se koná dne
25. září 2014 od 15.00 hod. v Klubu Střelnice.
Program:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města 4. Zprávy výborů ZM
5. Různé 6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
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Pro právní informace do knihovny
Čtenářům nabízíme komplexní právní systém pokrývající
problematiku národní legislativy
a legislativy EU CODEXIS, který obsahuje:
• Legislativu České republiky
• Legislativu Evropské Unie
• Judikaturu České republiky
• Judikaturu Soudního dvora
Evropské unie
• Literaturu
Program zaujme svou
uživatelskou přívětivostí, jednoduchostí při vyhledávání,
celkovým komfortem ovládání,
přehledností při práci se souvisejícími předpisy a v neposlední
řadě vyřešením provázanosti
práva národní a evropské legislativy. Je jedinečný zaměřením,
komplexností a úplností obsahu,
originálním způsobem zpracování, pestrou řadou výkonných
funkcí a mnohými dalšími užitečnými vlastnostmi, pro které
si ho rychle oblíbíte a oceníte.

Systém nabízí komplexní
systematický pohled na zásadní změnu českého právního řádu
a podrobné srovnání právních
předpisů před a po rekodifikaci
soukromého práva.
Užitečným doplňkem, který
nabízíme našim čtenářům,
jsou vzory smluv a podání ze
všech oblastí práva. Každý ze
150 vzorů obsahuje příslušný
text smlouvy či podání, vztah
k právním předpisům, komentář,
vysvětlivky a hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související
právní úpravu. Zpracované vzory
smluv a podání vycházejí z platné právní úpravy s ohledem na
veškeré změny, kterých se nový
občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích dotýká.
Čtenáři mají možnost pracovat
sami s uvedeným softwarem, vyhledat potřebné informace a tyto
si vytisknout či zkopírovat.
Pokud budete mít o uvedený

Jeden z nich bude senátorem
O senátorské křeslo za Děčínsko usiluje 10 kandidátů. Silně je
zastoupen Šluknovský výběžek: Mgr. Petr Šmíd z Varnsdorfu (Strana Práv Občanů), starosta Krásné Lípy Ing. Zbyněk Linhart (STAN),
stávající senátor Ing. Jaroslav Sykáček z Rumburku (nestraník za
ČSSD) a starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser (PRO! Zosera,
senátorem byl už v letech 2002-2008). Za místního můžeme považovat i Martina Zíku (Česká pirátská strana), který žije s rodinou ve
Varnsdorfu, ač trvalé bydliště má v Děčíně.
Zbývajícími kandidáty jsou Bc. Marcela Dvořáčková z Horních
Habartic (ANO 2011), Ing. Vladimír Gregor z Děčína (Strana svobodných občanů), Ing. Josef Holub z Děčína (ODS), JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc. z Prahy (NE Bruselu - Národní demokracie) a doc.
Dr. Václav Šenkýř, CSc. z Děčína (KSČM).
ham

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 22. 8. 2014 rozhodla: • Přidělit
veřejnou zakázku „Varnsdorf - oprava Zaječího potoka -1. etapa“
uchazeči: VOKA CL s. r. o. Zahrádky a pověřit starostu města
uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 2.975.090,62 Kč
bez DPH. • Schválit smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na akci „Snížení
energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf“ a pověřit
starostu města jejím podpisem. • Schválit změnu smlouvy
o poskytnutí dotace k projektu „Hasiči Varnsdorf, Rumburk,
Großschönau, Seifhennersdorf - poskytování vzájemné pomoci“.

Z DIÁŘE STAROSTY
19. 8. - Schůzka s vedením tenisového oddílu TJ Slovan Varnsdorf
- Schůzka s Ing. Rakem - příprava k jednání o dopravní
obslužnosti s krajským úřadem
21. 8. - Jednání na krajském úřadě o dopravní obslužnosti na území
Šluknovska a Českého Švýcarska
22. 8. - Jednání se zástupcem vietnamské komunity ve Varnsdorfu
23. 8. - Tenisový turnaj Euroregion Nisa 2014
1. 9. - Zahájení školního roku na ZŠ nám. E. Beneše a Gymnáziu
Varnsdorf
- Jednání s generálním vikářem Biskupství litoměřického
P. Stanislavem Přibylem o sociálních službách

program zájem, prosím sdělte to
zaměstnancům, jelikož program
je k dispozici pouze na jednom
čtenářském počítači. Pokud budete potřebovat poradit, obraťte
se na zaměstnance knihovny,
kteří vám rádi s vyhledáním
dokumentu poradí a pomůžou.
Ilona Martinovská,
Městská knihovna Varnsdorf

Petice
Dokončení ze str. 1
1. Naléhavě žádáme, aby byl
kladen důraz na vymahatelnost
práva v České republice, zejména na rychlejší a důslednější postižitelnost trestných činů a přestupků. Během let se vytvořila
skupina obyvatelstva, která má
pocit takzvané „nepostižitelnosti“. Rychlé vynesení trestu má
výchovný a výstražný účinek na
celou společnost, a to i v případě
bagatelní kriminality.
2. Požadujeme důrazné
řešení narůstající drogové problematiky a urychlené dokončení prací na Centrálním registru
přestupků. Žádáme rovněž, aby
se některé opakované přestupky
staly trestným činem.
3. Požadujeme okamžité
schválení novely zákona o odpadech, která by zpřísnila
podmínky výkupu železa a
barevných kovů. Současná
odpadová legislativa neřeší
efektivně problémy s odcizenými barevnými kovy a železem,
v těchto bodech požadujeme
jeho novelizaci.
4. Požadujeme, aby finanční
prostředky na sociální bydlení
byly hrazeny z rozpočtu státu a
současně, aby budoucí zákon
o sociálním bydlení, ke kterému
se současná vláda zavázala,
nezasahoval do ústavně zaručené samostatné působnosti
územní samosprávy.
5. Rozdělování sociálních
dávek by mělo být motivační a
spravedlivé pro všechny občany
České republiky.
6. Důrazně žádáme o vytvoření efektivních nástrojů
aktivní politiky zaměstnanosti,
zejména za využití institutu
veřejně prospěšných prací a
znovuzavedení veřejné služby
s motivačními prvky.
Prostřednictvím této petice
se snažíme o eliminaci možných příčin sociálního napětí
a zlepšení dialogu mezi státem
a obcemi.
Petici organizuje: Svaz
měst a obcí České republiky,
se sídlem Praha, ul. 5. května
1640/65
V Praze dne 19. srpna 2014
(Podepsáno petičním výborem)
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MyšLenka aneb sloupek starosty

O dobrovolné
přičinlivosti
Procházím lesními zákoutími a stezkami pár kroků za naší nemocnicí. Potkám usměvavou paní se dvěma kamarádskými psy a
bavíme se o osudu zeleně v této lokalitě. Motivem je její upřímný
strach z nekoordinovaného kácení v případě úprav celého areálu.
Před očima se mi při tomto povídání odvíjí obraz možných úprav
zanedbaného prostranství, které by mohlo sloužit jako pohodová
příměstská rekreační zóna a následné propojení stezkami pro in-line
bruslení s obnovenou pláží za „Mašíňákem“. Přesto se nakonec
shodneme na tom, že každého zbytečně pokáceného stromu je
škoda. Mluvíme také o lidech, kteří umí zaneřádit i sebehezčí prostor.
Naše slova dolétají až ke starému ohništi, které kdysi bylo doplněno
lavičkami a které dnes obklopuje pouze nepořádek (a to je řečeno
ještě velmi mírně). Rozbité láhve, povalující se papíry, nespálené
dřevo a polystyrenové tácky se zbytky jídla doplňují barevné balónky rozvěšené po stromech. Pociťuji stud za lidi, kteří si takto
pořádají svou „párty“. Naprostý kontrast mě ale čeká o pár kroků dál.
Studánka, která od nepaměti svým zurčivým pramínkem doplňuje
atmosféru tohoto místa, doznala zásadní změny. V keřích u cesty je
vidět stavbička, která na dálku přitahuje pohled kolemjdoucích. Ta
stavba je nejen hezká, ale také vzácná způsobem, jak vznikla. Za
úpravami stojí soukromá iniciativa a dobrovolnictví. Jistě nemusím
zdůrazňovat, že dobrovolná práce je dnes velkou vzácností. A právě
proto bych za ni chtěl iniciátorovi, panu Josefu Gerhátovi, poděkovat. Poděkovat za dobrý kus práce, který - jak věřím - nezůstane
v budoucnosti osamocen a může být prvním krokem při dalších
úpravách celého areálu. Rád tedy děkuji a jen dodávám, že první
jednání se zájemci o údržbu a využití hřiště už probíhají…
Martin Louka

strana 3

Divadlo nezná hranic
9. srpna se v Görlitz odehrálo
poslední divadelní představení
„Vstupenky prosím! aneb O odvaze zaklepat na dveře“ v rámci
mezinárodního projektu Divadlo
nezná hranic, jehož realizátorem
je na české straně Městské divadlo Varnsdorf a na německé
projekTTheater Zittau.
Impulzem pro vznik tohoto
projektu byl fakt, že se u nás
navzdory těsné blízkosti Čechů
a Němců nebuduje přeshraniční spolupráce v oblasti divadla.
Proto jsme v roce 2012 navázali
kontakty s žitavským divadlem a
organizací projekTTheater Zittau
a společně pak vytvořili rámec
výše zmíněného projektu, jehož
obsahem je především odstranění komunikačních bariér,
posilování vzájemné tolerance
a poznávání odlišných kultur.
Do projektu byla zapojena
také romská menšina a romští
amatérští herci tvořili polovinu
hereckého souboru.
Představení Vstupenky prosím! aneb O odvaze zaklepat
na dveře mělo premiéru 30. listopadu loňského roku v Městském divadle Varnsdorf a poté
probělo ještě devět repríz ve
městech Liberec, Zittau, Mad
Muskau, Chemnitz, Doksy a
Görlitz. Z premiéry byl pořízen
i videozáznam, který jsme vydali

Křižíkova ulice???
Chtěl bych upozornit na neskutečnou situaci v ulici KŘIŽÍKOVA, kde se nachází mateřská
škola. Začaly tu práce s opravou
silnice a chodníků. Ano, na tom
není nic špatného, kdyby nezačaly právě teď, na začátku
školního roku. Město vědělo
dopředu, že bude školka přes
prázdniny kvůli rekonstrukci
uzavřená. Proto se mohly práce naplánovat tak, aby nijak
neomezily nás rodiče a naše
děti. Nyní není skoro možné se
do školky dostat tak, abyste se
neušpinili nebo i nezranili.
Tato situace ukazuje na neschopnost městského vedení.
V samotné školce byly naplánovány práce, které ještě teď

nejsou zcela hotové. Pravděpodobně dva měsíce jsou
málo. Bohužel v našem městě
už to takhle chodí. Není třeba
obviňovat někoho dalšího,
město (zadavatel prací) je
ten, kdo odpovídá za vzniklou
situaci, a přiznám se, že chabé
vysvětlení, proč tomu tak je, mě
nezajímá.
Manželé
Ivana a Miroslav Burdovi
I když pisatelé příspěvku
vlastně o vysvětlení nestojí,
mohlo by zajímat ostatní obyvatele, jimž stavební práce
komplikují život. O vyjádření
jsme požádali vedoucího odboru správy majetku a investic:
Rozsah stavebních prací je

natolik velký, že by školka musela
být zavřena nejen o prázdninách,
ale i déle. Byla zvolena varianta,
že je lepší provoz MŠ zajistit ve
ztížených podmínkách, než ji
uzavřít do listopadu úplně. Město

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
jako zadavatel musí postupovat
podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006
Sb. a další směrnice pro výběr
dodavatelů. Na opravu MŠ byla
poskytnuta dotace z „Operačního programu Životní prostředí Snížení energetické náročnosti
budov“, která výběr dodavatelů
a postup zadavatele ještě komplikuje. To, že vítězný dodavatel
nakonec z kapacitních důvodů
neuzavře s městem smlouvu
(k čemuž v tomto případě došlo a bylo třeba oslovit dalšího
zájemce v pořadí - pozn. red.).,
bohužel vedení města ovlivnit nemůže. Nezbývá než tuto situaci
přečkat s určitou dávkou tolerance a věřit, že výsledek bude
určitě lepší než původní stav.
Ing. Jaroslav Beránek

na DVD spolu s fotografiemi ze
zkoušek a s popisem projektu.
O projektu se lze dočíst na
našich webových stránkách
www.divadloneznahranic.eu.
Financování projektu bylo
zajištěno ze tří zdrojů: z Fondu
malých projektů Cíle3 (administruje Euroregion Nisa), z Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
a z Česko-německého fondu

budoucnosti. Město Varnsdorf
pak poskytlo návratnou finanční
výpomoc, bez které by se tento
projekt zřejmě neuskutečnil.
Přejme si, abychom takových projektů mohli realizovat
více, neboť česko-německá
spolupráce je potřebná, a to
nejen v divadelní tvorbě.
PhDr. Martin Musílek, ředitel
Městského divadla Varnsdorf

Virtuální univerzita třetího věku,
kterou organizuje MAS Šluknovsko ve spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou, pokračuje podzimním semestrem
na téma Lidské zdraví. První přednáška je připravena na úterý
30. září 2014 od 9.30 hod. v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu. Přihlášky
si můžete vyzvednout v kanceláři MAS Šluknovsko (Klub Střelnice, ul. Boženy Němcové 476, Varnsdorf) nebo ji můžete vyplnit až
v průběhu první přednášky. Těšíme se na vás!
Kancelář MAS Šluknovsko, tel. 724 778 296

Zvyšování kvality vzdělávání

Bohužel pro školy je současným trendem neustálé sledování
dotačních titulů, programů a grantů. Školy sice dostávají finanční
prostředky ve vztahu k počtu žáků, současně se však management
školy musí zaměřit na vyhledávání financí vázaných na dotační tituly.
I přes to, že nejsem zastáncem této formy a metody, podařilo se
škole zapojit do tří operačních programů, které zhodnotí nejen
hmotný majetek, ale především zkvalitní výuku a rozšíří mimoškolní činnost:
1. Projekt „Dotyková zařízení ve výuce“ z OPVK-oblast podpory
1.3-výzva č. 51 zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků
v oblasti ICT i technické zabezpečení pro školu v hodnotě 663.084 Kč.
2. Projekt „Podnikáme-pomáháme aneb základy podnikání
se sociálním aspektem“ z OPVK-oblast podpory 1.1-výzva č. 54
zajišťuje možnost zřízení dvou minipodniků v rámci školy s následnou spoluprací a pomocí LDN při Nemocnici Varnsdorf a seniorům
v Pohádce Varnsdorf (hodnota 379.137 Kč).
3. Projekt „Cizí jazyk pro život“ z OPVK-oblast podpory 1.1-výzva
č. 55 umožní škole zapojit do výuky rodilého mluvčího anglického
jazyka po dobu cca 8 měsíců.
Mgr. Bc. Václav Zemler,
ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

K událostem kolem
rumburské nemocnice

Vážení čtenáři, město Rumburk se dostalo do všech sdělovacích prostředků. Chci vyjádřit
svůj názor k těmto událostem.
Bydlím ve Varnsdorfu, pracuji
v Rumburku. Myslím, že tato dvě
města jsou si blízká, a mluví-li se
o jednom, dotýká se to i druhého.
Sestru, která byla obviněna,
znám. Znám ji jako slušnou,
pracovitou ženu. Možná udělala
chybu, možná chtěla zkrátit utrpení, nevím, to ať vyřeší vyšetřovatelé. Ale brát ji do vazby?

Daleko nebezpečnější lidé jsou
vyšetřováni na svobodě!
Proč, když už ředitel Šváb
svolal tiskovou konferenci, neřekl, jak jsou setry vytížené, že
jejich práce je náročná fyzicky
i psychicky? Proč se neomluvil
rodině pacientky? Naopak, proč
rozpoutal takovouto negativní
mediální kampaň? Není stydno
zastupitelům, kteří ho neodvolali? Mně je stydno a velice
smutno. Barbora Michalinová
(red. kráceno)

INZERCE

.
Pozvánka
na besedu

Oblastní výbor KSČM srdečně zve spoluobčany na předvolební
besedu do Pohádky na 26. září od 15.30 hod. Na programu je
představení kandidátů do MěZ a na funkci senátora, beseda
s nimi a posezení s harmonikou.
Ing. Vladimír Reiber

16/2014

Fotokronika

1. září 2014 ve školách

strana 4

Střípky z regionu
• Široce medializovaný případ z rumburské nemocnice,
jejíž bývalá zdravotní sestra je
obviněna z vraždy pacientky,
vyvolal další vlnu celonárodní
debaty o legalizaci eutanazie.
Nitrožilním podáním draslíku
sestra měla zkrátit utrpení vážně
nemocné 70leté ženy. Kauza se
však promítla i do místní politiky,
když média přinesla vzájemná
obvinění místostarosty a ředitele nemocnice Darka Švába
a lékaře Petra Vondráčka,
který v případu zajistil klíčové

důkazy. Oba si totiž budou konkurovat v komunálních volbách.
• V zaniklé obci Fukov u Šluknova byl vysvěcen zrestaurovaný hřbitov, který je jediným
pozůstatkem po někdejší vsi.
• V Dolní Poustevně zprovoznili novou čističku odpadních vod a probíhá napojování
domů k nové kanalizaci.
• Dolní Poustevna si pronajala od Správy železniční a
dopravní cesty celou nádražní
budovu a chce ji získat do
svého vlastnictví. Chystá

anketu mezi obyvateli města
o jejím dalším využití.
• Na několik týdnů přišli během prázdnin obyvatelé Lipové
o pevnou linku, internet i ochranu podniků. ČEZ zrušil sloupy
i s kabely, které patřily operátorovi O2. Chybu za špatnou
koordinaci prací nechtěla uznat
ani jedna z firem.
• Z Krásné Lípy vyrazila
dvojice cestovatelů - Ladislav
Bezděk a Kateřina Dvořáková s cílem zvládnout během dvou
let v sériově vyrobené Škodě
Octavii všech pět kontinentů.
Z regionálních médií vybral
ham

Kapka dětské radosti
Uvítání v 1. B na ZŠ náměstí E. Beneše - své nové žáčky přivítaly
vychovatelka Helena Špergová (vlevo) a třídní učitelka Bc. Hana
Reitzová.
Foto Mgr. Jana Tillnerová

Své první minuty ve škole prožívají žáci ZŠ a MŠ Bratislavská.
Foto ham

Za pomoci finančních prostředků Programu prevence
kriminality Ministerstva vnitra
ČR se ve dnech 17. až 23.
srpna 2014 uskutečnil dětský
tábor pro 20 dětí ve věku od
5 do 15 let, které byly vytipovány pracovnicemi MěÚ
Varnsdorf, odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, orgánem
sociálně-právní ochrany, ze
sociálně vyloučených lokalit.
Cílem pobytu bylo v rámci
prevence kriminality působit na
děti a ukázat jim prostřednictvím her, odborných přednášek
a praktických činností, jak atraktivně trávit volný čas bez užití
násilí či vulgární komunikace.
Děti si tak mohly v rámci
pracovní terapie v modelových
situacích vyzkoušet žádoucí
chování mezi sebou. Po každé z činností byla provedena

zpětná vazba k uvědomění
si patologického chování a
možných zákonných následků.
Techniky práce s dětmi byly zaměřeny na posílení soudržnosti
a spolupráce skupiny a na práci
s emocemi.
Dalším krokem práce s těmito

dětmi k ukotvení žádoucího chování budou dva navazující víkendové pobyty, které se uskuteční
do konce roku 2014.
Lenka Holubová, DiS.,
prevence kriminality
Mgr. Romana Cupalová,
kurátorka pro děti a mládež

13. ročník MHF Lípa Musica

Do ZŠ Edisonova přišel žáky prvních tříd i jejich rodiče optimisticky naladit ThMgr. Rolland Solloch.
Foto Ivo Šafus

V aule Gymnázia Varnsdorf se uvítání ujal generální vikář Stanislav Přibyl.
Foto Ivo Šafus

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica se za 12 let
své existence stal jednou
z nejvýznamnějších kulturních
akcí v oblasti severočeského
regionu. Coby největší festival
zaměřený převážně na klasickou hudbu v kulturní nabídce
Libereckého a Ústeckého
kraje s přesahem do Saska
každoročně obohacuje kulturní nabídku regionu, využívá
bohatého potenciálu místních
památek a rozvíjí mezikulturní
dialog s německou stranou. Na
programu festivalu vedle klasické hudby nechybí ani jazz,
soul, swing, alternativa, folk,
opera či tanec. A každoročně
nezapomíná ani na nejmenší
posluchače.
Leitmotivem dramaturgie
13. ročníku bude s ohledem
na výroční rok česká hudba,
a to v dialogu s německými
sousedy v duchu prohlubující
se festivalové česko-německé

spolupráce. Opět se uskuteční
tři koncerty v sousedním Sasku, na kterých se představí především čeští umělci, doma se
budou prezentovat renomovaní
tuzemští i zahraniční hudebníci
v čele se Štefanem Margitou,
Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, Collegiem 1704 či jedním
z předních světových klavíristů

Gerhardem Oppitzem. Zcela
unikátním projektem, který
ozdobí českolipský festivalový
týden, bude představení prvního mobilního barokního divadla
Florea Theatrum.
V regionu Šluknovského výběžku a jeho okolí se v letošním
roce uskuteční hned několik
koncertů, které v hojné míře připomenou odkaz nejznámějšího

českého skladatele Antonína
Dvořáka, jenž bude jako nejlepší český exportní artikl uveden
i na zahraničních koncertech
v Großschönau a Schirgiswalde, ale také ve Šluknově. Zde
v renesančním zámku zazní
jeho Slovanské tance v podání
dua Ivana a Lukáše Klánských
(2. 10.). Propagací české hudby
v zahraničí bude koncert špičkového souboru Martinů Voices
v sále starobylé radnice v Žitavě (18. 10.). V Großschönau
vystoupí vynikající Zemlinského
kvarteto, které uvede kvartety L.
Janáčka, A. Dvořáka a B. Smetany (3. 10.). V Schirgiswalde zazní
Dvořákova Lužanská mše a duchovní písně v podání souboru
Ensemble Inégal (11. 10.).
Předprodej vstupenek na
festival probíhá ve festivalové
kanceláři a v síti Ticketportal.
Více informací najdete na
www.lipamusica.cz.
(Reklamní článek)

16/2014

strana 5

Ve škole na Bratislavské se začalo učit před 175 lety Aktuální téma dluhy, dluhy … dluhy
Je to nejstarší školní budova v našem městě, která dosud slouží svému účelu. Letos se dožila jednoho
a tři čtvrtě století. Pro upřesnění, v době jejího vzniku se už několik desetiletí učilo ve školní budově na
náměstí z roku 1794 (a vida, další výročí: 220 let). Jde o střední část později rozšířené budovy nynější
radnice. Od roku 1822 také již sloužila nová školní budova dětem z tehdejšího Karlsdorfu (Školní ul. č.p.
747). Ale na rozdíl od nich obou do čísla popisného 994 na Bratislavské ulici dodnes docházejí děti školou
povinné, aby se vzdělávaly a připravovaly do života. Nechtějme ani počítat, kolikátá už generace.
V měsíci, kdy se školákům tradičně věnuje největší pozornost, si tedy můžeme dopřát
stručnou procházku historií i současností školy, tak jak ji připravil současný ředitel ZŠ a MŠ
Bratislavská. Použili jsme zkrácenou a upravenou verzi příspěvku, který bude publikován
v letošní ročence Kruhu přátel muzea Varnsdorf - Mandava 2014. V ní navíc najdete i další reprodukce stránek školní kroniky a kompletní seznam učitelů celé poválečné éry.
ham
Historie: Školní budova ve Varnsdorfu VIII, Bratislavská 994 byla postavena v roce 1839.
Původní stavba byla jednopatrová. Přízemí bylo po obou stranách vchodu po třech oknech,
v prvním poschodí bylo 7 oken. Později bylo nutno budovu rozšířit a zvýšit o jedno poschodí. Ke
zvýšení stavby došlo v roce 1876 a rozšíření roku 1901. Až do roku 1945 zde byla německá škola. Poté zůstala škola nějaký čas nevyužitá. Ve městě byly otevřeny tři národní školy, a to v VI.,
V. a III. okrese. Použitelné zařízení a pomůcky byly rozděleny těmto školám.
V roce 1946 byl ve zdejší budově zřízen internát pro mládež n. p. Elite. Později se však ukázala
nutnost otevřít ve Varnsdorfu čtvrtou národní školu. V červnu 1949 se započalo s přípravami, škola
byla vymalována, zřízeny splachovací záchody, upraven byt pro školníka, provedeny některé nutné
opravy. V září zde bylo zahájeno vyučování, ač s nedostatečným vnitřním zařízením a bez nejnutnějších
pomůcek, protože vnitřnímu zařízení
nebyla věnována patřičná péče.
Vedením školy byla dočasně pověřena
Anna Matějková-Daňková a nápomocen
jí byl učitel Jiří Tomášek. Bylo zřízeno
šest tříd, obsazených těmito třídními
učiteli: 1. A a 1. B vyučovala střídavě
A. Matějková, 2. třídu Milada Kubíčková,
3. třídu Jiří Tomášek, 4. třídu Alena Růžičková a 5. třídu Miroslav Procházka.
„Dne 4. 10. 1949 nastoupil učitel
František Pilný, nar. 24. 1. 1923, který
byl výnosem ONV 4. ref. Rumburk č.j.
6513/49 z 5. 10. 1949 pověřen vedením
správy školy. Jmenovaný vykonal zkoušku učitelské dospělosti 3. 6. 1942. Od
3. 7. 1942 do 4. 11. 1947 působil u poštovní správy, ve školní službě od 1. 12. 1947.
Převzal třídnictví v 1. A třídě.“ (Citace ze
školní kroniky.)
Ze stránek školní kroniky na nás
dýchne atmosféra poplatná době, úspěchy pionýrů, usnesení ÚV KSČ, brigády
socialistické práce, návštěvy soudruhů.
Podstatnější z našeho hlediska je
ovšem to, že škola po celou dobu své
existence vychovávala žáky, kteří našli
uplatnění v profesním životě, žáky, které
Stránka ze školní kroniky
provázela celá řada úspěchů ve sportovních, kulturních a dalších soutěžích.
Po Františku Pilném, který onemocněl a odešel do důchodu, byla ve školním roce 1982/1983
ustanovena zastupující ředitelkou Věra Fialová. Od školního roku 1983/1984 byla ředitelkou školy
Mgr. Jaroslava Beniačová, v roce 2011 ji na krátké období vystřídala Mgr. Štěpánka Martínková a od
listopadu 2011 je ředitelem Mgr. Petr Šmíd.
Současnost charakterizuje snaha o co nejefektivnější využití školní budovy, o hledání a nacházení smyslu existence školy i budovy. Protože ji zasáhl trend klesajícího počtu žáků v základní škole, bylo přistoupeno
k vybudování jednoho oddělení mateřské školy, čímž byl podchycen úbytek žáků a z části vyřešen
nedostatek míst ve školkách pro varnsdorfské děti. 1. září 2012 byly slavnostně otevřeny prostory MŠ a
venkovní hřiště s novými herními prvky.
Máme i vize, jak směřovat školu do budoucna.
Některé jsou ve fázi realizace, například vybudování druhého oddělení mateřské školy, revitalizace zahrady, výměna všech oken, oprava fasády,
rekonstrukce elektroinstalace, zasíťování školy
internetem a jiné. Cíle, jejichž realizace se jistě
dočkáme v brzké budoucnosti, jsou: celková revitalizace půdních a suterénních prostor, vybudování
víceúčelového hřiště s umělým povrchem.
Jsme nejstarší školou, ale s mladým srdcem a
touhou ještě mnoho dobrého pro občany Varnsdorfu dokázat.
Mgr. Petr Šmíd, foto archiv školy

Podle aktuálních údajů ČNB zadluženost českých domácností
roste a jejich úspory se tenčí. Tento fakt nezpochybňujeme, a naopak již několik let varujeme i v rámci celé Asociace občanských
poraden nejen my, ale i jiné organizace, před tímto nebezpečným
fenoménem, který končí „dluhovou pastí“, ze které není jen tak
úniku. Po celou tuto dobu v médiích ekonomové i naši politici
argumentují tím, že zadluženost českých domácností je oproti
jiným zemím Evropské unie na nižší úrovni. Bohužel realita je jiná.
Mnoho domácností žije od výplaty k výplatě. Rovněž je běžnou
praxí přečerpávání účtů, využívání kontokorentu nebo kreditních
karet, pokud finance nevyjdou, tedy obecně známé „vysoké datum
v peněžence“. Ovlivňuje to i ta skutečnost, že spousta z nás si
zvykla pořizovat zejména spotřební zboží nebo dovolené na dluh.
Prostě to, co chceme, si koupíme hned, i když na to nejsou peníze.
O tom, zda bude na splácení, pokud se něco nečekaného stane, se
v dané chvíli neuvažuje a následné vytloukání dluhu dluhem pak
ještě celou situaci zhorší.
Jsem přesvědčena o tom, že každý z vás ví, jak je těžké v dnešní
době udržet vyrovnaný domácí rozpočet, prostě vyjít s penězi a ještě
si něco málo ušetřit pro strýčka příhodu. Jsem přesvědčena i o tom,
že každý z vás zná minimálně jednoho človíčka, jednu domácnost,
kde se potýkají s neschopností splácet. Naše poradna pomáhala
zcela zdarma od samého počátku klientům, kteří se dostali do
potíží se splácením svých pohledávek, a od roku 2008 se zapojila
do projektu „Dluhové poradenství“. Za ta léta evidujeme prudký
nárůst zadlužených klientů, kteří přijdou do poradny s nadějí, že
zvládneme nemožné a pomůžeme jim. Ale přes všechnu naši snahu
zázraky zatím opravdu neumíme. Spousta klientů přijde pozdě, když
se už moc dělat nedá. Běžný je klient, který má několik zejména
spotřebitelských úvěrů nejen u bank, ale i v nebankovním sektoru,
je vlastníkem vícero platebních karet, popř. má i jiné dluhy. Část
jeho dluhů je ve fázi exekuční, část v soudním nebo rozhodčím
řízení, a ty, které ještě nejsou takto řešeny, se do předešlé fáze
dostanou velice rychle.
Důvody nesplácení jsou v zásadě skoro stejné - ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost, nemoc, rozchod s partnerem.
Nadarmo se však neříká „každá rada drahá“. Není se tedy čemu
divit, že přišel boom různých poraden, společností, ale i jednotlivců,
hlásajících solidnost, odbornost, ale hlavně stoprocentní pomoc
dlužníkovi, který neví kudy kam. Bohužel je i spousta takových, jejichž cílem není pomoc lidem, kteří se na ně obrátí, ale pouze vlastní
zisk. Dlužník, věřící v zázrak, takového „dobrodince“ hned nepozná,
a taková pomoc ho pak vyjde nejen draho, ale může ho dostat do
ještě svízelnější situace. Přiznám se, že právě nárůst klientů, kteří
kontaktují poradnu až po takovéto zkušenosti, přibývá. Samozřejmě
přibývá i těch, kteří chtějí na takových lidech profitovat.
Tento trend byl podnětem k mému článku, ve kterém bych chtěla
varovat před takovou „úžasnou“ pomocí. Nehledě na to, že to, co
udělají oni, zvládnete většinou i vy sami a zdarma. Myslím tím
aktivně se snažit, tedy pracovat nebo si hledat práci, pokud ji nemáte, třeba i v jiném regionu. Neutíkat před problémy, komunikovat
s věřiteli i exekutory, splácet dle svých možností. To samé platí
i pro osobní bankrot, tedy oddlužení. Bez stabilního příjmu, tedy
platu/mzdy, starobního či invalidního důchodu, vám soud osobní
bankrot, čili oddlužení, nepovolí. Je to jedna ze základních zákonem
daných podmínek. Navíc příjem musí být v takové výši, abyste byli
schopni, po odečtení minimálních nákladů insolvenčního správce
a zohlednění vyživovaných osob, dosáhnout na zákonem stanovené minimální 30% plnění věřitelům. Stabilní příjem musí dokládat
i osoba, která by se rozhodla někoho vyživovat, aby na oddlužení
dosáhl.
Víte, je to prosté, bez vašeho vlastního snažení dluhy nezmizí
a budou vás strašit stále. A nikdo vám nebude schopen pomoci,
i když slibuje zázraky. Proto si dávejte pozor. Pokud se rozhodnete
a kontaktujete někoho, kdo by vám měl zázračně pomoci s dluhy, ať
již za úplatu, nebo zdarma, pořádně se informujte, o koho se vlastně
jedná, jaké má posudky a recenze. Informace, které dostanete, si
ověřujte. Originály písemností nedávejte z ruky, jen jejich kopie, a
hlavně nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Opravdu zaleží vždy
jen na vás a jen vy sami si můžete pomoci.
Podrobné informace o sociálních službách Oblastní charity
Rumburk jsou k dispozici na www.charitarumburk.cz.
Bc. Pavla Nekudová, DiS., Oblastní charita Rumburk
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VOLBA PRO MĚSTO - VOLBA PRO VARNSDORF
„Varnsdorf městem pro život“
Do voleb v říjnu letošního roku se chystá uskupení občanů pod názvem „Volba pro město“. O rozhovor na
téma volby a volební program jsme požádali lídra kandidátky Ing. Jaroslava Beránka.
Můžete nám stranu „Volba pro město“ představit?
Ano, s potěšením. „Volba pro město“ je nově utvořená strana
pro komunální volby, je to skupina občanů našeho města, kterým
není život ve Varnsdorfu lhostejný a zároveň nechtěli vstupovat
do tzv. zavedených politických stran, které mají své vlastní problémy a které problémy ve městě mnohdy přehlížejí.
Na jakou stranu politického spektra byste „Volbu pro
město“ zařadil?
Tak zaprvé si myslím, že občané Varnsdorfu potřebují řešit
věcné, každodenní problémy, a ne politickou orientaci. Jsme
liberální, zastáváme konzervativní tradiční hodnoty, podporujeme samostatnost, podnikatelské prostředí, které může zajistit pracovní příležitosti pro občany. Naši kandidáti jsou lidé
různých povolání a zaměření, se zkušenostmi jak z veřejné,
tak privátní oblasti, jak by to v dobře poskládané kandidátce
do komunálních voleb mělo být.
Čeho byste chtěli v případě volebního úspěchu dosáhnout?
Každopádně jsme nohama na zemi a budeme dělat závěry
o úspěchu či neúspěchu až po volbách. Sílu našeho mandátu
a prostor k uplatňování pro nás potřebných změn rozdají svými
hlasy občané.
V případě, že tu sílu pro prosazení vašeho programu
dostanete, co by bylo hlavní prioritou a jak byste toho
chtěli dosáhnout?
Předně bychom chtěli vrátit městu Varnsdorf prestiž,
kterou v minulosti mělo, bylo vnímáno jako město průmyslu
a vzdělanosti, vzpomeňme jen, jaký věhlas měla zdejší strojní
průmyslová škola. Je smutné, v jakých souvislostech se o nás
mluví v současné době a jak nás zejména média prezentují.
Cíle a priority máme výstižně shrnuty ve volebním programu.
Je to na širší diskuzi, zmíním zásadní věci, které mohou zejména pořádku a klidu v ulicích pomoci. Je to přijetí nových obecně
závazných vyhlášek na dodržování pořádku nebo ukončení
hazardu a provozu ostatních negativně vnímaných provozoven
na území města, dále zvýšení represivních opatření včetně
zlepšení práce městské policie. Chceme být městem, ze
kterého se slušní a pracovití lidé nebudou stěhovat. Chceme
přispět ke zvýšení životní úrovně obyvatel, kteří ve Varnsdorfu
bydlí, podnikají a pracují.

Co potřebují z vašeho osobního pohledu občané
nejvíce?
Mám důvěru v občany Varnsdorfu. Jsme sice nyní vnímáni
jako problémové město, ale je vidět snaha a odhodlání to
zlepšit, řada lidí jde právě kvůli tomu do voleb, musíme se do
budoucna dívat pozitivně. Velké rezervy vidím například v čistotě města, úklidu veřejných prostranství, parků, údržbě zeleně a
také dodržování veřejného pořádku. To jsou věci, které se dají
celkem rychle vylepšit, chce to jen elán a chuť to změnit.
Co myslíte, že minulá vedení města dělala dobře, na co
chcete navázat a v čem určitě nebudete pokračovat?
Určitě bychom pokračovali v dodržování zásadních ukazatelů hospodaření, jako je vyrovnaný rozpočet, nezadlužování
města, soustředění se na příjmovou stránku rozpočtu. Navázat bychom chtěli na investiční výstavbu, jako je revitalizace
prostoru náměstí a autobusového nádraží, panelových sídlišť,
dokončení úprav prostranství u Věžičky, vybudování sportovně rekreačního parku u rybníku „Mašíňák“. Nebudeme
pokračovat v přístupu řešení odpadového hospodaření, jsme
pro zachování, ale zároveň pro zefektivnění činnosti Technických služeb města, jsme pro lepší využívání infrastruktury
a potenciálu našeho města.
Ve vašem volebním programu nabízíte občanům osvobození od poplatku za svoz komunálního odpadu. Myslíte
si, že je to reálné?
Ano, je to tak, přístup k systému odpadového hospodářství
chceme kompletně změnit. Víme, že svoz a manipulace s odpady něco stojí, ovšem máme inspiraci v sousedních státech
nebo třeba v Teplicích a chtěli bychom zavést podobný systém řešení. Naučíme Varnsdorf třídit odpad. Více se můžete
dozvědět v našem volebním programu na našich stránkách
www.volbaprovarnsdorf.cz.
Děkuji za poskytnutí rozhovoru a přeji Vám hodně štěstí
a spokojených voličů.
Díky moc a pojďte do toho s námi!
Ing. Jaroslav Beránek
Rozhovor ze dne 22. 8. 2014 uskutečnil Mgr. Václav Zemler,
ředitel Základní školy nám. E. Beneše
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Rozhovor se starostou města Krásná Lípa a předsedou správní rady o. p. s. České Švýcarsko
Zbyňkem Linhartem v předvolebním čase

Prázdniny skončily, jaké byly ty tvoje?
Byly snad až moc pracovní. Investujeme ve
městě 95 milionů korun, převážně z dotací, a
tak je toho opravdu hodně. Stavební sezona
je krátká a podmínky dotací jsou velmi přísné
a časově náročné. Dokončujeme 2. etapu
kanalizace, spouštíme bezdrátový rozhlas
po celém městě, opravujeme ve velkém
komunikace, téměř od základů rekonstruujeme hasičskou zbrojnici, zateplujeme a
kompletně rekonstruujeme další mateřskou
školu, opravujeme domy, přistavujeme
kulturní dům, pěší zónu a ještě děláme
řadu menších věcí a nákupů pro město.
Nějaký čas musíš jistě věnovat taky
přípravě na volby…
To dost souvisí s předchozí odpovědí.
Pokud jde o ty komunální volby, tak tam
myslím voliči vidí - a kampaň děláme čtyři
roky - prostě pracujeme. Pokud myslíš tu
pro mě novou kampaň, tedy senátní, tak
v tom jsem toho zatím bohužel moc neudělal.
Vím, že o sobě musím dát víc vědět, zatím
jsem neměl potřebu se veřejně prezentovat.
Práce v Krásné Lípě či v Českém Švýcarsku
mě dostatečně naplňovala. Zásadním
důvodem mého rozhodnutí přijmout
kandidaturu do Senátu byla spontánní
výzva a následná aktivní podpora starostů
z regionu Šluknovska a výrazná podpora
řady aktivních lidí, podnikatelů a osobností
v mém okolí. To je zavazující. Rozdávat růže
a falešné úsměvy nemám v povaze, jezdit
v kočáře a nabízet koblihy nebudu. Plané a
opakované sliby dávat nebudu, sáhodlouhé
články nenapíšu, šaškovat - to není pro mě.
Spíše mě je vidět na stavbách či akcích turistů
nebo o. p. s. České Švýcarsko. Potkávám
se s lidmi v ulicích. Myslím, že za mne bude
hovořit hlavně práce, která je za mnou vidět,
především v Krásné Lípě.

Říkáš především, co tedy ještě děláš
jiného?
Mám na mysli České Švýcarsko. V devadesátých letech jsem dlouho aktivně usiloval o vznik národního parku, což se povedlo
a odměnou nakonec bylo umístění jeho
správy do Krásné Lípy. Tím to ale nekončilo.
Spoluzaložil jsem o. p. s. České Švýcarsko,
která se věnuje rozvoji a podpoře cestovního
ruchu. Nyní jsem předsedou její správní rady.
Celý tým zaměstnanců odvádí pro region
velkou práci. Funguje a roste destinační
fond, který sdružuje obce a města velké
části okresu Děčín, podnikatele a poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Realizuje
desítky akcí pro veřejnost, vydává doslova
tuny kvalitních propagačních materiálů,
provozuje infocentra v regionu atd. To vše
se odráží na stoupající návštěvnosti celého
Děčínska. České Švýcarsko v širším pojetí,
tedy včetně části Lužických hor, je stále více
a více vyhledávanou lokalitou.
Tím odpovídáš na výtky, že pracuješ
sobecky jen pro Krásnou Lípu?
Dvacet let jsem aktivní v Českém
Švýcarsku, jen jsem neměl zapotřebí se
nějak osobně zviditelňovat. Myslím ale, že
výsledky opět mluví za vše. Snažím se
o věcech dlouze nemluvit, ale spíše s nimi
někam pohnout. Co by bylo platné mnoho a
mnoho let mluvit o nějakém záměru a nápadu,
kdybych ho dál reálně neposunul? Nápadů
máme všichni hromady. Právě např. o. p. s.
České Švýcarsko po mnohaletém vyprávění
o přemostění silnice na Šébru zajistila nákladem cca 400 tisíc Kč reálnou projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení.
Je o tobě známo, že ses politicky
neangažoval v žádné straně. Jak
bys odpověděl na výtky, že ti proto
schází potřebné kontakty a zkušenosti
s vysokou politikou?
Skutečně jsem nikdy nebyl v žádné straně.
Mimo město jsem až na jednu výjimku nikam
jinam nekandidoval. Tou výjimkou byly poslední krajské volby, kde jsem chtěl pomoci změnit
dosavadní vedení našeho kraje, a kandidoval
jsem proto za hnutí Pro! Kraj. Už ale na konci
devadesátých let jsem byl v radě Euroregionu
Nisa a také v Regionální koordinační skupině
Ústeckého kraje, což byl v letech 1999-2000
předchůdce krajského zastupitelstva, složený
ze zástupců okresů. Pak ale nastoupili ostřejší
sběrači funkcí.

S jakým programem kandiduješ? Jinak
řečeno, co chceš voličům slíbit?
Programů jsou před volbami tradičně celé
hromady. Pracovaly na nich PR agentury a
najdeš v nich všechno, co chtějí všichni slyšet.
A pak nikdo nejenže nedodržuje ten program,
ale ani základní ideové směřování. A jestli
chce někdo slyšet sliby a vidět „akce“ na dva
měsíce před volbami, tak to bude muset volit
někoho jiného. Já mám připravený základní
tucet vodítek pro svoji případnou práci senátora s tím, že znám dobře problémy regionu.
Ono je to potom po volbách už jen a jen
o systematické, mravenčí důsledné práci.
A na to jsem zvyklý. Ne na plané řečnění.
Přesto, prozraď již alespoň něco
konkrétního, jednu z priorit?
Dvě věci, které se vlastně protínají.
Bezpečnost v regionu a nefungující systém sociálních dávek, které se zneužívají.
Není možné se nechat napříště nechat
doslova „oblbnout“ příslibem vytvoření
speciální pořádkové jednotky ve Varnsdorfu, která je dnes umístěna stejně mimo
region až u Teplic. Policie musí být posílena
v místě, na odděleních v našich obcích
a být dostatečně materiálně zajištěna, aby
jí obce nemuseli přispívat např. na benzín
či telefony. Sociální systém - asi netřeba
příliš rozvádět. Řeklo se mnohokrát vše,
ale stále se nic nemění. Vyplácené miliardy v pseudopříspěvcích na bydlení apod.
A pro ty skutečně potřebné pak naopak
mnoho nezbývá. O krádežích kovů
a dalších problémech nemluvě.
A čemu se věnuješ, když zrovna
nepracuješ??
Volna mám teď málo. Posledních dvacet
let vždycky dvakrát do roka jen někam ujedu,
rád cestuju. To mi dává rozhled, nadhled,
inspiraci, energii. Procestoval jsem velký kus
světa na vlastní pěst. Nepotřebuji mít Senát
jako cestovku. Jinak jsem víceméně pořád
v práci. Když už mám volno, jsem na tenise
nebo na kole. Nejradši jezdím do Kyjovského
údolí a dál do Výběžku či Žitavských hor. Ale
zase je to trochu o práci. Vyrážím do blízkého
okolí, potkávám se s lidmi a přemýšlím, co a
jak dělat lépe, co tady chybí oproti zahraničním
destinacím, kudy dál, aby se nám tu všem lépe
žilo. Musíme z celého Děčínska udělat lepší
místo pro život.
Děkuji za rozhovor.
(rozhovor vedl Mgr. Petr Hořeňovský)
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Intermezzo z Rhodosu
Učitelé i žáci Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf,
p. o., se vracejí do školních učeben, aby zahájili nový školní rok.
Někteří žáci oborů Hotelnictví a Cestovní ruch si však prázdniny
ještě o měsíc prodlouží, neboť se až do konce měsíce září účastní
čtyřměsíční pracovní stáže na ostrově Rhodos.
Již šestým rokem mají žáci školy možnost strávit letní měsíce na
slunném Rhodosu, kde získávají pracovní zkušenosti v pětihvězdičkových hotelech. Nacházejí uplatnění na mnoha pracovních
pozicích. Např. na úseku front office, housekeeping, obsluhy apod.
Rovněž si mohou vyzkoušet výkon profese průvodce - animátora.
Práci v hotelu poznají komplexně, neboť pracují s hostem již od
check-in (přijetí hosta) přes consierge (informační službu) a obsluhu
po check-out (odhlášení hosta).
Na řecký ostrov odjeli praktikanti za nevšedními zážitky již začátkem června. Prvotní obavy z neznámého prostředí velmi rychle
vystřídalo nadšení z vidiny hezky prožitého léta. Velmi rychle se
zaběhli ve svých pracovních pozicích, navázali kontakty s novými
lidmi a především se začali přirozeným způsobem zdokonalovat
v cizojazyčné komunikaci. Z ohlasů našich praktikantů vyplývá,
že jsou s průběhem své letní pracovní stáže spokojeni. Na konci
září se vrátí domů plni nových zážitků, dojmů a zkušeností a také
s certifikátem, který bude potvrzovat jejich čtyřměsíční pracovní
zkušenost v Řecku a je uznatelný všemi potenciálními zaměstnavateli v rámci Evropské unie.
Mgr. Šárka Štruplová Růžičková, Bc. Eva Dvořáková

Žáci se učí chápat jiné kultury
V rámci programu Podpora integrace cizinců na území ČR v roce
2014 Č.j. MSMT - 33287/2013 uskutečnila ZŠ náměstí E. Beneše ve
Varnsdorfu projekt nazvaný „Přátelství a spolupráce napříč národnostmi“. Projekt byl zaměřen na multikulturní aktivity,
pochopení tradic a zvyků pro vietnamské a české
žáky. Cílovou skupinou bylo 30 žáků, kteří se pod
vedením pedagogů zaměřili především na dvě kapitoly - Vztahy a porozumění a Škodlivost rasismu.
Výstupem byl nejen společný pobyt v Jizerských
horách (11.-15. 8. 2014), ale následně projekt pokračuje tvorbou
prezentace na CD, která již je ke stažení na www.zs-namesti.eu,
a výrobou brožury. Celý projekt je zajišťován skupinou pedagogů,
kteří svou vlastní aktivitou rozšířili komunikaci nejen do českého,
ale také do anglického jazyka. Celý projekt byl ze 70 % financován
MŠMT. Pedagogické zajištění projektu: Václav Zemler, Iva Priclová,
Jana Skořepová a Veronika Lojdová.
Mgr. Bc. Václav Zemler, ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

J
•

zprostředkování ocenění nemovitostí

Kurzy pro
pečující osoby

Pečujete o svého blízkého
doma a chybí vám informace?
Poskytujete pomoc příjemci příspěvku na péči? Sociální agentura o.p.s. vám nabízí bezplatné
kurzy, které se budou konat
v Komunitním centru Kostka
v Krásné Lípě od 9.00 do 16.00
hodin. 23. září se koná kurz
Základy komunikace s člověkem
v seniorském věku. V případě
zájmu kontaktujte Vlaďku Vítkovou, tel. 777 291 359. Účast pro
fyzické osoby pečující o blízkého člověka je zdarma.
-r-

Polabské
Mlékárny a.s.,
provozovna
Varnsdorf nabízí
volné pozice:

- výrobní dělník,
- expedient,
- laborant/ka
(požadavek SŠ vzdělání),

- vedoucí jakosti
(požadavek VŠ
chemického nebo
potravinářského oboru).

Tel. 412 372 451
paní Kliková.
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodej levných nemovitostí ve Šluknovském výběžku (Rumburk, Varnsdorf, Kr.
Lípa). Více na www.skzreality.cz.
Pronajmu byt 3+1 v přízemí, po rekonstrukci (plastová
okna, zateplení), se zahradou
a parkovacím stáním, v rodinné vile ve Vdf, ul. Dvořákova.
Kauce! Tel. 602 104 610.
Pronajmu nebytový prostor v Rumburku na pěší zóně.
Prostor se nachází v přízemí
s vchodem z chodby. Lze ho
využít např. jako kadeřnictví (již
zkolaudováno), salonek s manikúrou či pedikúrou nebo
i ve vzájemné kombinaci. Lze
využít i jako kancelář, prodejnu aj. Plocha provozovny je
28 m 2, k dispozici je vlastní
WC. Ohřev vody zajištěn
vlastním bojlerem, topení
plynové, voda s vlastním
odečtem. K dispozici je dále
světelná reklama viditelná
z pěší zóny a posezení pod
pergolou v zahradě. Nájemné:
5.500 Kč/měs. Další poplatky: záloha na plyn (topení)
1.250 Kč/měs., voda a el.
en. dle skutečné spotřeby.
Bližší informace na tel.č.:
773 985 561.

Pronajmu byt v rod. vile
(2+1, 70 m 2 ). Byt po rekonstrukci. Podmínka - nekuřáci
a bez domácích zvířat. Info
775 373 658.
Prodej bytu 2+1 v OV, ul.
B. Krawce 2521, Vdf. Nutno vidět. Cena 312 tis. Tel. 728 648
045, jen vážným zájemcům.
Pronajmu starší byt 2+1
část. zařízený, v klidné lokalitě
Vdf. Tel. 723 175 496.

Služby
Výcvik psů všech plemen
Nabízíme základní i rozšířený
výcvik pod vedením zkušených výcvikářů v ZKO Studánka se sídlem u ZKO Varnsdorf (Špičák). Informace na
tel. 777 155 429.
Najdeme vám nejlepší
hypotéku. Volejte 603 536
548.

Ostatní
Prodám nové dámské kolo.
Více info na tel. 417 375 029.
Hledám ženu v důchodu,
která by mně pomohla při
péči o mou těžce nemocnou
maminku. Pokud máte praxi
v péči o nemocné osoby,
pak prosím volejte na telefon
607 578 605.

16/2014
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UNILES, a.s.,

se sídlem v Rumburku, Jiříkovská 832/16, společnost patřící
do koncernu AGROFERT,
vypisuje výběrové řízení na pozici

PODNIKOVÝ PRÁVNÍK/ PRÁVNIČKA

Hlavní náplň práce:
• Výkon práce podnikového právníka
• Poskytování kvalifikovaných právních služeb, zejména
v oblasti obchodního pracovního práva, občanského práva
a další činnosti související s funkcí podnikového právníka
• Sepisování a revize smluvních dokumentů, tvorba
a úprava firemní dokumentace
• Zpracování právních rozborů a stanovisek
• Úzká spolupráce s ostatními útvary společnosti

PEKAŘSTVÍ
LIMMA

Požadujeme:
• Vysokoškolské vzdělání - právnická fakulta
• Praxi na obdobné pozici minimálně 3 roky
• Advokátní zkoušky výhodou
• Velmi dobré znalosti práce na PC
• Schopnost vysokého pracovního nasazení, organizační
schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost
• Spolehlivý a zodpovědný přístup k práci
• Občanskou bezúhonnost
• Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič
Nabízíme:
• Nástup dle dohody, nejpozději k 1. 1. 2014
• Zaměstnání na hlavní pracovní poměr
• Místo výkonu práce - Rumburk
• Možnost profesního rozvoje spoluprací s koncernovou
právní divizí
Zájemce o pozici prosíme o doručení životopisu v termínu do
30. 9. 2014, a to buď e-mailem na adresu: rysavy.lubos@uniles.cz,
nebo poštou nebo osobně na adresu: UNILES, a.s., k rukám
Ing. Ryšavého, Jiříkovká 832/16, 408 01 Rumburk.

CHUTNÁ SKVĚLE
PEKAŘSTVÍ LIMMA, Pražská 2952, 407 47 Varnsdorf, tel.: 734 571 518
Otevírací doba: Po – Pá: 5.30 – 17.00 hod, So: 6.00 – 11.00 hod.
www.pekarstvilimma.cz

www.facebook.com/PekarstviLimma

16/2014

Vzpomínka
Odešli, ale zůstali v srdcích těch, kteří
je měli rádi.
Dne 18. září vzpomeneme 20. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila manželka,
maminka a babička Milada Frýbová.
Dne 1. října uplyne 16 let od tragického
úmrtí našeho syna a bratra Pavla Frýby.
S láskou a úctou vzpomínají Slávek a Jana
a Eva s rodinami.

Blahopřání
Dne 15. září oslaví brácha, táta a děda
Slávek Frýba 80. narozeniny.
Jen to nejlepší, dobrou náladu a hlavně
hodně zdraví přejí brácha Bořik s celou
rodinou, dcery Jana a Eva s rodinami a
nerozlučný kamarád Ben.

Mnoho pevného zdraví, dobré nálady a
spokojenosti k 90. narozeninám našemu tatínkovi, dědečkovi, pradědečkovi Ing. Janu
Šepsovi přeje celá rodina.

P oděkování
Chtěli bychom paní ředitelce L. Ondráčkové ze Základní školy
Edisonova ve Varnsdorfu poděkovat za práci, kterou na škole odvádí.
Děkujeme za profesionální a hlavně lidský přístup v jednání s námi
rodiči. Přejeme paní ředitelce mnoho úspěchů jak v pracovním,
tak i v soukromém životě. Manželé Ivana a Miroslav Burdovi

Úmrtí
Srpen
Miroslav Rydval
91 let
Jan Rohm
67 let
Věra Mihalíková-Gerhátová
66 let
Stanislava Kašinská 81 let
Miroslav Ježek
71 let
Jan Pelc
20 let
Bohuslav Pasovský 28 let
Josef Novák
63 let
Olga Zrnečková
70 let

Svoz zákazníků

do OC FORUM
Liberec
ZDARMA
20. 9. 2014

Tam: Varnsdorf AN
v 9.30 hod.
Zpět: OC FORUM
v 15.40 hod.

Narození
Veronika Janišová
Petr Chaloupecký
(Petr)

Z ubní

pohotovost
13.-14. 9. 2014
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270 Jílové
Tel. 412 550 343
20.-21. 9. 2014
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10 Děčín IV
Tel. 412 532 216

Svozy pytlového
tříděného odpadu
25. 9. 2014
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Druhý Festival lokální ekonomiky
O víkendu 20. a 21. září 2014
se v areálu Šluknovského zámku
uskuteční druhý ročník Festivalu lokální ekonomiky. Hlavním
programem je druhá národní
konference lokální ekonomiky,
na které vystoupí dvanáct odborníků s tématy zaměřenými na
regionální rozvoj, lokální měny,
sociální podnikání, cestovní ruch
a další. Jmenovitě budou přednášet Particie Anzari, Milan Smrž,
Kateřina Čadilová, Tomáš Tožička, Martin Zíka, Ilona Švihlíková,
Frank Janski, Michal Jarolímek,
Michaela Dopitová, Pavel Hlaváč,
Klára Mágrová a Eva Hamplová.
V sobotu je festivalový program
uzpůsoben pro širokou veřejnost,
a proto bude v zámecké zahradě
probíhat trh regionální produkce
s různými dílnami (farmářská
ZOO, práce s motorovou pilou,
ukázka sokolnictví atd.). Lidé
si také budou moci zakoupit
potraviny od místních farmářů a
výrobky řemeslníků ze Šluknovského výběžku a okolí. O dobrou
zábavu se postará přehlídka
místní kultury, na které vystoupí
různé soubory a spolky. Vstup na
celý sobotní program na zámku
je volný. Od 20 hodin se v Divadle Šluknov bude konat lokálně
ekonomická hudební zábava
(vstupné 50 Kč).
V neděli se v reprezentativních prostorách zámku uskuteční druhá část konference lokální
ekonomiky, zaměřená zejména
na rozvoj cestovního ruchu.
Bude velmi zajímavá nejen pro
pracovníky místních samospráv

a poskytovatele služeb, ale také
pro kandidáty do blížících se komunálních voleb, protože právě
turismus je často zmiňován
jako jedna z perspektivních
možností pro zlepšení nedobré
hospodářské situace regionu.
Konference vyvrcholí lokálně
ekonomickou dílnou, na které

by letos měl vzniknout návrh
regionální strategie cestovního
ruchu pro Šluknovsko.
Program obou dní začíná
v 9 hodin dopoledne. Podrobnosti lze najít na webové stránce www.lokalni-ekonomika.cz.
Akci pořádá Místní akční skupina Šluknovsko ve spolupráci
s městem Šluknov, portálem
Vylep info, Ústeckým krajem,
Ministerstvem zemědělství ČR,
Okresní hospodářskou komorou
Děčín a řadou dalších partnerů.
Kontakt na pořadatele je
Martin Zíka, mob. 775 855 303.

SAMAT TOUR 2014 s rekordy

Poslední prázdninovou sobotu 30. srpna se v Jiřetíně pod Jedlovou konal tradiční cyklistický závod SAMAT TOUR 2014. Pod
heslem: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ se na letošním
XI. ročníku sešel opět rekordní počet závodníků. Své síly si přijelo
poměřit celkem 122 malých i velkých cyklistů. Těší nás každoroční
zájem malých účastníků. Těch se na startu sešlo 88 - jak na kolech,
ale i těch nejmenších na odstrkovadlech.
Účast a výsledky - v kategorii A se účastnilo celkem 64 závodníků. A1 - odstrkovadla: 1. Marek Kulhánek 25:47 s, 2. Lukáš Fiala
27:05, 3. Klaudinka Dvořáková 32:97. A2 - děti do 7 let: 1. Adéla Kamenická 1:32:54 min., 2. Honzík Božovský 1:33:17, 3. Nikola Zoser
1:41:33. Želvičky: 1. Eliška Trejbalová 5:52 min., 2. Eliška Božovská
5:40, 3. Adam Šeps 3:51. A3 - děti do 10 let - holky: 1. Justýna
Zajícová 2:09:80, 2. Martina Srbecká 2:10:92, 3. Tína Jelenčiaková
2:13:21; kluci: 1. Přemysl Kamenický 2:13:33, 2. Ondřej Boczan
2:14:57, 3. Martin Špiroch 2:15:64; želvičky: 1. Honza Šeps 3:56,
2. Dominik Janeček 2:56, 3. Štěpán Zajíc 2:47.

Poděkování
Pořadatelé cyklistického
závodu SAMAT TOUR 2014
děkují sponzorům: AB Elektro Bukáček, Aluprof, Amann,
Auto Kelly, Autoservis Šrejma,
Bartys, Berner, Café Dlask,
Cukrárna Sluníčko, Cukrárna
Venezia, Dárky z Věžičky,
Deceuninck, Egermann,
EKO servis, Falta, Fima,
Gealan, Haas+Sohn, Heroal,
Hörmann, IVT Petr Vágner,
Kadeřnictví Maruška, Krupovi - VHM, Lyreco, Marius
Pedersen, Merlin café J. p. J.,
MUDr. Popelka, Mlékárna
Varnsdorf MILKO, Mühl,
NOPROSU, Pavlů-Complex,
Perník Manufaktury, Radek
Sadil, Rina Sport, Ruli, Řeznictví Vohnout, Safety Master, SaM Varnsdorf, Samat,
Schäfer a Sýkora, Soudal,
Sportcentrum Jedlová Mašek,
Tesař, Termi, T-Mobile, VBH,
VOD, VP Trend, Würth, Your
Lowe Italka.

V kategorii B byla účast celkem 24 závodníků. Holky: 1. Nela
Petružálková 4:28:26 min., 2. Nikola Boczanová 4:31:03, 3. Štěpánka Ježková 4:47:53. Kluci: 1. Filip Srbecký 2:40:48, 2. Josef
Šišulák 2:58:75, 3. Jaroslav Šindelář 3:08:47.
V kategorii C - mládež a dospělí od 16 do 99 let soutěžilo
celkem 34 závodníků. Ženy: 1. Zuzana Šašková 49:30 min., 2. Táňa
Trubačová 49:33, 3. Mirka Smrčková. Muži (kategorie Amatéři):
1. Filip Srbecký 57:35, 2. Daniel Čermák 59:04, 3. Karel Kříž
59:26. Muži (kategorie Profíci): 1. Herbert Švarc 1:05:23 hod., 2.
Tomáš Podrazil 1:06:22, 3. Aleš Vohanka 1:11:03.
Celou akcí provázel vtipným komentářem moderátor Vratislav
Krupa a měl tak zásluhu na příjemné atmosféře závodu. Pro všechny zúčastněné byl odměnou jedinečný sportovní zážitek a věcné
ceny od sponzorů. Žádný závodník neodešel s prázdnou. Všichni
si odnesli žlutá trička s logem akce a občerstvení.
Děkujeme účastníkům závodů, fanouškům, organizátorům a
především sponzorům. Ti věnovali pěkné a hodnotné ceny pro
všechny závodníky, které byly odměnou za námahu i motivací do
dalších sportovních klání. Těšíme se opět za rok na startu v dalším,
již XII. ročníku cyklistického závodu SAMAT TOUR 2015 v Jiřetíně
pod Jedlovou.
Hlavním pořadatelem závodu byl SAMAT s.r.o., výrobce plastových oken a dveří ve spolupráci s Cyklosport Bartys Rumburk
a Ruli.
Barbora Rajtrová
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Cenná umístění v mezinárodní konkurenci

Kempy poutaly zájem

V polovině července a poté v srpnu proběhly na tenisových
kurtech Slovanu Varnsdorf dva letní kempy dětí ve věku 6-15 let.
V tom úvodním se 15 adeptům tenisu věnovali trenéři T. Heteš,
T. Franěk, Z. Barborík, M. Klusoň, A. Ondráček a A. Šumová. Druhý
kemp navázal skvěle na premiérový, nadto velmi mile překvapil
zvýšený zájem s účastí dokonce 26 dětí z Rumburku, Jiříkova,
Šluknova a především z Varnsdorfu. Ale vše se zvládlo, trenérský
štáb navíc posílil L. Franěk. Každý den začínal náročnou rozcvičkou,
pokračoval tréninkem úderů jak na místě, tak v pohybu a prokládán
byl modelovými situacemi. Pilovalo se vyhazování nebo chytání
míčků a získávání citu pro odskoky balonů. Nechybělo zvyšování
fyzické kondice, nácvik postřehu, rychlosti, odrazu a bleskových
startů. Dodržovaly se též přestávky na odpočinek, pitný režim,
svačinky a samozřejmě obědy. Před polednem čekal atletický
stadion, míčové hry, plavecký bazén nebo tělocvična ve sportovní
hale a poté výborné obědy od paní Hanky. Po relaxaci se hrál tenis
v různých podobách. Závěrečný páteční den proběhl formou soutěží na body a ostrého tenisového turnaje. Pokračoval slavnostním
obědem, vyhlášením výsledků s předáním pohárů, sladkostí a
také fotografováním. Kvitováno bylo i opékání vuřtů s vyprávěním
zážitků z průběhu obou kempů. A protože se většině zúčastněných
akce opravdu líbily, slíbili si, že budou pokračovat. Pořadatelé jsou
přesvědčeni, že mají smysl. Vypěstovat v dětech aktivní vztah
k pohybu, sportu, zásadám fair play, přátelství a kamarádství, to
přeci není promarněná činnost. I kdyby u tenisu nezůstaly. Tak zase
někdy brzy ahoj. Foto na http://mikl50.rajce.idnes.cz. M. Klusoň

Cyklistické výsledky léta
Český pohár cross country (XCO MTB) 2014 měl na programu
čtvrtý závod seriálu začátkem července v Peci pod Sněžkou.
V kategorii ELITE dojel Michal Malík na 12. pozici mezi třicítkou
startujících. Vyhrál Cink před Škarnitzlem. Jezdci pak svedli další
klání na červencovém MČR v Praze. Tam Michal skončil 8. a
prvenství si zajistil Kulhavý před Škarnitzlem. V průběžném pořadí
vede Paprstka, Malík je osmý. Seriál končí 13. 9. na Zadově.
Český pohár MTB Eliminátor (XCE MTB) už má letos za
sebou své všechny tři pohárové akce. Eliminátor je velmi atraktivní
disciplína, kde se jezdci utkají podle kvalifikačních časů v pavouku
společných jízd. Jezdí se sprint, vždy na zkráceném okruhu zcela
naplno a na hranici sil a zrychlení. V prvním závodě v Bedřichově
skončil Malík celkově desátý. Ve druhém v Kutné Hoře byl
rumburský Herbert Schwarz patnáctý a Michal šestnáctý. Na Czech
championschip MTB XCE Praha (MČR) si Tomáš Podrazil zajistil
sedmou pozici, M. Malíkovi se nedařilo, skončil již v kvalifikaci.
Český pohár v maratonu (XCM MTB) pokračoval po Malevilu
závodem Krušnohorský MTB QWERT maratón s délkou 95 km.
Jan Strož jej dokončil na páté pozici, vyhrál jeho stájový kolega
Václav Ježek. V kategorii M40-54 dojel Jiří Švorc jedenáctý a Jan
Mádl šestnáctý. Poslední akcí ČP XCM bude Rallye Sudety 21. září
v Teplicích n. M., kde se závod pojede nejen jako MČR, ale i finále ČP.
Také seriál KOLO PRO ŽIVOT v letních měsících nezahálel,
cyklisté absolvovali pět dalších závodů. Ne všech se však zúčastnili
Jan Strož nebo Michal Malík. V závodě Praha - Karlštejn dojel Malík
sedmnáctý a ve své kategorii byl dvanáctý. Zvítězil Jan Škarnitzl.
Na Karlovarském bikemaratonu obsadil druhé místo Jan Strož,
zvítězil Pavel Boudný. A na posledním srpnovém pokračování
seriálu, Manitou Železné hory, skončil M. Malík šestý. V průběžném
pořadí vede Boudný, Strož je čtvrtý a Malík v kategorii dvanáctý.
K cyklistickým závodům v našem regionu (Peklo severu, Houmrův
triatlon, Kytlický minitriatlon, Tour de Jedlová, Časovka Lužický hrb
atd.) přineseme informace v příštím čísle Hlasu severu.
ZdS

Začátek prázdnin
patřil také největší akci roku
varnsdorfského leteckomodelářského klubu (LMK), a to
Světovému poháru upoutaných
akrobatických modelů F2B pod
názvem Bohemia-Saxony World
Cup, kterého se zúčastnilo 15
soutěžících z Česka, Slovenska,
Polska a Německa. V tomto již
druhém mezinárodním klání
zvítězil opět J. Vejmola z LMK
Lutín, druhý skončil Z. Kravčik
z Meteoru Havířov a třetí byl
Ing. J. Škrabálek z LMK Trenčín. Jejich modely poháněly
elektromotory, jediný zástupce
se spalovacím motorem skončil
na posledním místě. Soutěži
přálo příznivé počasí (polojasno,
vítr do 3 m/s).
Spolu se Světovým pohárem
se konala další trojice soutěží.
Byla to F4B makety dle pravidel FAI, jejímž vítězem se stal
R. Kutmon z Nymburka před
druhým P. Záwadou z polské
Poznaně a třetí skončil náš
P. Skurčák. Soutěže se zúčastnilo 11 závodníků z Polska, Čech
a Německa. Dále to byla soutěž
SUM sportovní makety dle pravidel ČR (8 účastníků). Vítězem
se stal opět R. Kutmon, druhý byl
P. Skurčák a třetí skončila Hejke
Richter z LSV Hamburk. Nejpočetněji obsazená byla soutěž UŠ
upoutané školní modely a jako
jediná měla obsazené všechny
věkové kategorie. Výsledky
- žáci: 1. J. Gašpár, LMK Humenné, 2. M. Heldebrand,

3. K. Rogal, oba LMK Sebnitz, 4.
A. Svoboda, LMK Varnsdorf. Junioři: 1. M. Hoblík, LMK Rakovník, 2. T. Bednář, LMK Svitavy,
3. D. Jára, 4. J. Cimpl, oba LMK
Varnsdorf. Senioři (23 startujících): 1. J. Hoblík, 2. R. Hoblík, oba LMK Rakovník 3. V. Zahálka LMK Svitavy. Umístění varnsdorfských modelářů:

LMK Varnsdorf, kteří se na akci
aktivně podíleli, a také dobrovolníkům. Za ukázky modelů
létajících i automobilových pak
dalším modelářům. Soutěž byla
v průběhu obou dnů komentována panem Františkem Formánkem, což ocenili hlavně neznalí
diváci (bylo jich ke dvěma stům).

5. V. Svoboda, 9. O. Skurčák,
11. J. Pecinovský a 12. P. Skurčák. Závody proběhly bez protestů a v celkové pohodě.
V úvodu přivítal všechny závodníky a diváky starosta města
Varnsdorf Martin Louka a mimo
jiné zdůraznil nemalou podporu
města v grantovém programu pro
tuto akci. Za vlastní uspořádání
je nutné poděkovat všem členům

Začal nový školní rok a tím
i nové kurzy leteckých modelářů v DDM Varnsdorf, DDM
Rumburk a ZŠ Bílý Kostel. Přihlásit se mohou noví zájemci ze
4. tříd a starší do konce měsíce
září 2014. Více podrobností
najdou zájemci na webu:
www.lmk.varnsdorf.net
Ing. Josef Bartík,
foto archiv LMK

Turnaj Euroregion NISA zkvalitnil
V letních měsících pořádají
tradičně nejvíce akcí tenisté.
Většímu zviditelnění TO TJ
Slovan hodně přispěl i nově zvolený výbor, a tak je kolem kurtů
i v klubovně k vidění řada
vylepšení, zaktivizovala se tím
i činnost členů klubu. A to je
dobře.
Také letošní Euroregion NISA
byl v mnohém nový. Zúčastnil se
ho totiž rekordní počet hráčů, a
to 39 v singlu a 21 v deblu nejen
z ČR, ale i ze SRN, Polska a
Slovenska. Zajímavou a jistě
příjemnou novinkou letos byla
i bezplatná služba budoucích
sportovních masérek. Potěšila
účast starosty města Varnsdorfu Martina Louky nejen při
slavnostním zahájení turnaje, ale
i při pozdním večerním předávání cen a pohárů vítězům. Letošní
Euroregion NISA byl průlomový

také tim, že se prvně a oficiálně
hrálo o prize money. Nebylo to o
desetikoruny, takže zajímavý impuls pro hráče a příští ročník.
Díky slušnému počasí byl
turnaj odehrán během jednoho dne, takže vyhlašování
výsledků končilo takřka ve tmě.
Hrálo se do 6 gamů, rozhodující za stavu 5:5 byl tie-break
a v deblech se pro urychlení
soutěže hrálo bez výhod. Kdo
vypadl v prvním kole, měl ještě
šanci v tzv. útěše. Vítězství ale
patří všem za sportovní klání
i férové chování. Nejlepším v singlech a vítězem Euroregionu
NISA 2014 se stal suverénně
R. Makoviny (Slovensko), druhý
byl F. Šena (Česká Lípa) a bronzový M. Mládek (Varnsdorf).
Brambory za 4. místo získal
Š. Makoviny (Slovensko). V deblech překvapil varnsdorfský Jo-

sef Mikulejský a jeho tajemný parťák z Prahy se jménem Pikhart.
Tito borci nakonec věnovali celou
finanční částku za výhru škole se
zvláštním zaměřením ve Varnsdorfu. Dvojice R. Makoviny a
J. Flégl (České Lípa) skončila druhá a třetí byli varnsdorfští tenisté
M. Mládek a M. Deus. Nepopulární brambory obdržel pár
J. Diviš (Rumburk) a V. Vytejček
(Jiříkov). Vítězi útěchy byli v singlech až po boji D. Lank (Varnsdorf) a v deblech miláčkové
davu M. Žižlavský (Varnsdorf)
a jeho parťák z týmu MŽIKU
R. Šustr (Česká Kamenice).
Všem hráčům, pořadatelům a
sponzorům děkujeme. Přejeme
další úspěchy a těšíme se na
další zdařilé akce TO Slovan
Varnsdorf. Fotodokumentace
nejenom z tohoto turnaje na
http://mikl50.rajce.idnes.cz.
M. Klusoň

Naváže na první výhru úspěch v Kolíně?
Novota na MS zápolil nejen
se soupeři
Jestliže pozornost léta poutal mnohde vstup Matěje Kotiše
do nejvyšší soutěže s týmem Hradce, tak i regionální cyklistika
zaznamenala významnou událost. Zásluhu na tom mají Jan Novota (nejmladší kategorie Masters M-35) a Herbert Michel (M70+),
o jejichž ziscích titulu mistrů ČR jsme se zmínili v HS č. 15. Honza
si tak konečně mohl obléknout dres, po kterém léta toužil. Navíc se

Vítězové kategorií na MČR Masters 2014 spolu s maskoty.
J. Novota sedí dole uprostřed, H. Michel druhý zleva nahoře.
nominoval na MS, které se jelo 31. srpna ve slovinské Ljubljani na
rovinaté, 157 km dlouhé trati. Tedy nic pro něj, má raději kopečky.
Přesto za přípravu zvolil dva týdny v Dolomitech. Na samotném
MS (přes 1500 startujících) pak tento borec dojel v pelotonu,
což pro něj v kategorii M19-34 znamenalo 35. pozici. Na vítěze
kategorie Itala Di Salva (čas 3:39:32 hod.) ztratil necelé čtyři minutky. Navíc jej dva dny před závodem sužovaly bolesti žaludku
a teploty. „Bohužel mám pocit, že jsem se s formou ve Slovinsku
úplně nepotkal, přesto výsledek není vůbec špatný. Mrzí mne, že
v jediném kopci na trase jsem si nechal první skupinku odjet jen
o pár metrů, celkové umístění mohlo být výrazně lepší. Na druhou
stranu vím, že jsem tam nechal vše, na víc prostě nebylo. Zážitky
mám ale úžasné, závod se setkal s velkým zájmem veřejnosti
ZdS, foto archiv JN
a atmosféra jak na Tour,“ uvedl Honza.

Streetball musel pod střechu
Druhý turnaj LSLŠ se i přes nepřízeň počasí konal, ale historicky
poprvé ve varnsdorfské tělocvičně. Počasí ovlivnilo především účast
v mládežnických kategoriích, když například úplně zmizela kategorie
15-18 let. Termín konce prázdnin také asi způsobil, že mnoho lidí
finišovalo užít si dovolených, a tak se počet přihlášených účastníků
a týmů poněkud smrskl. Deštivé počasí však neubralo nic z pohodové atmosféry a ani o překvapení nebyla nouze. Kategorii dětí vyhráli
opět Borci, mezi ženami Mladice a u mužů tým XXX. V doprovodných
soutěžích, za účasti všech hráčů, vyhrála střelbu trestných hodů
Simona Prchalová, zpoza tříbodového oblouku si vedl nečekaně
dobře Michal Činka. Smečování již nebylo tak bohaté na účastníky, zvítězil podle intenzity potlesku diváků Jan Novotný. V sobotu
13. září se koná v Rumburku na hřišti ZŠ U Nemocnice letošní závěrečný turnaj pořádaný ve spolupráci s rumburskými organizátory.
Příznivce basketbalu čeká u nás mezinárodní lahůdka. V rozpisu
přípravných utkání A-týmu BK Děčín na novou sezonu se našlo místo
i pro jeden duel v prostředí varnsdorfské haly. A tak se zde svěřenci trenéra Budínského střetnou ve čtvrtek 18. září od 18.00 hod.
s mistrem švédské ligy Södertälje Kings.
TJ Slovan-basket

Vedle druholigového áčka
FK Varnsdorf vstoupily naplno
do ligových soutěží 2014-2015
i mládežnické týmy klubu. Z nich
začátek vyšel nejlépe dorostu
U17. Ze tří utkání získal šest
bodů. K tomu potřeboval A-tým
v úvodu FNL pět duelů a první
plný bodový zisk vybojoval až
v domácím se Zlínem. Soupeř
naopak odešel z hrací plochy
v této sezoně prvně poražen,
i když si nějaké gólové příležitosti
také vypracoval. V nevlídném
počasí výhru FK 3:0 obstarali
brankami Martin Kouřil (7. min.)
a po střídání čerství hráči Ladislav Martan (70.) a Radim Jurča
(90.). Trenérovi Zdenku Frťalovi
vyšly změny v sestavě skvěle a
domácí příznivci mohli odcházet
do tepla domovů spokojeni.
Po dvoutýdenní reprezentační
pauze čeká varnsdorfské áčko
další duel ligy v neděli 14. 9.
u nováčka ligy v Kolíně se záměrem zopakovat domácí úspěch.
O týden později hraje v Sokolově
a na domácí zápas lze zajít až
v neděli 28. 9., kdy přijede Znojmo. Hrát se bude už od 16.30 hod.
Juniorka U21 po úvodní
remíze 0:0 s Příbramí a třech
nelichotivých prohrách v Třinci,
doma s Bohemians 1905 a
v Mladé Boleslavi zaznamenala
lepší výsledky. Prohrála v Hradci
2:1 gólem z penalty v nastavení,
doma poté porazila Slovácko
stejným výsledkem a Liberec 2:0
(foto z utkání). Branky v nich dali
D. Halbich, J. Černý, J. Prieložný,

R. Jurča a M. Kučera. Po sedmi kolech soutěže se juniorka posunula
ze spodních pater tabulky na 14.
místo mezi dvaceti týmy soutěže.
Dorost U19 - výsledky: doma
s Doubravkou 4:2, v Táborsku
4:1, se Sokolovem 2:1, remíza
v Mostu 1:1 (prohra na PK
3:0), v Chrudimi 2:0 a doma se
Žižkovem 1:5. O branky se za-

sloužili J. Černý 5, L. Černohorský, P. Hoke, T. Bulíř a V. Chlan.
Dorosty U17, U16 - výsledky:
doma s Táborskem 4:1, 0:3; na
Meteoru Praha 1:1 (na PK 2:3),
1:0; s Ústím n. L 0:0 (na PK 2:3),
1:4; v Písku 4:2, 1:0. Góly za U17
K. Kolár 2, P. Knitl, V. Bače, Pejřimovský, Afery a vlastní tým TáZdS, foto DušanBe
borska.

Volejbalistky hostily německé soupeřky
Na úterý 19. 8. připravil volejbalový oddíl TJ Slovan Varnsdorf
dvě přátelská mezinárodní utkání ve volejbalu žen. Soupeřem našich
juniorek a žen byla družstva děvčat z VCLE Volleyball Luckenwalde.
V prvním utkání se střetly B týmy obou klubů. Ze Slovanu byly zařazeny do tohoto týmu juniorky doplněné ženami, které se vracejí
z mateřské dovolené či po zranění. Asi 40 diváků, kteří se přišli
podívat na toto dvojutkání, vidělo zajímavý mládežnický volejbal
v podání obou družstev. Vítězně z tohoto utkání nakonec vyšla domácí
děvčata v poměru 3:1 (25:11, 25:16, 18:25, 25:16). Pak na palubovku
sportovní haly nastoupilo áčko Slovanu. Musíme uznat soupeřovu
snahu a bojovnost, ale v závěru se přeci jen projevilo absolvované týdenní soustředění soupeřek hlavně úbytkem sil. Ukázala se
také větší herní zkušenosti našeho družstva, a tak i druhé utkání
vyhrály domácí ženy v poměru 3:0 (25:17, 25:15, 25:17). K vidění byl
hezký volejbal a i přes výsledek lze předpovídat dobrou sportovní
P. D.
budoucnost našich soupeřek, které byly ve věku do 19 let.
INZERCE
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B e ná t

Česká Kamenice

STÁLE na adrese: Benátky 15, Česká Kamenice

K 1. 7. 2014 jsme zahájili 12. sezonu pálení, přijímáme ovoce na kvašení.

Přivezte k nám své ovoce a my se o vše ostatní postaráme!!!
Provozní doba od 9.00 do 17.00 hod. každý den včetně soboty. Neděle zavřeno.
RODINNÁ ATMOSFÉRA V RODINNÉ PALÍRNĚ

SLIVOVICI Z VAŠICH ŠVESTEK i destiláty z jiného ovoce

(jablka, hrušky, meruňky…) vypálíme na kvalitní destilační koloně s měděným katalyzátorem
redukujícím škodliviny z pecek. Jedenáctiletá tradice pěstitelského pálení a zkušená obsluha
zaručuje vysokou kvalitu destilátu.
U nás dostanete opravdu pálenku čistě z ovoce a skutečně nejméně 50% silnou.
Vysoká výtěžnost litrů 50% destilátu ze 100 kg ovoce dosažená díky jedinečné technologii
firmy DESTILA Brno s jejím elektronicky řízeným deflegmátorem: 12-16 litrů destilátu ze 100 kg
švestek, 9-10 litrů ze 100 kg třešní, jablek, meruněk, mirabelek a špendlíků 7-8 litrů ze 100 kg
hrušek. CENA za vypálení včetně daní, otopu a poplatků za odpad - 1 litr 50 % ......149 Kč.
Služba MOŠTOVÁNÍ každý den od 9.00 do 17.00 hod, neděle zavřeno.
Na počkání vymoštujeme vaše jablka nebo hrušky. Výtěžnost 35 litrů z 50 kg ovoce
i více, tzn. 70 až 75 %.

NOVINKA!!! PASTERIZACE MOŠTU. • PRODEJ pasterizovaného i čerstvého MOŠTU
VÝKUP OVOCE od pěstitelů a našich zákazníků - JABLKA, HRUŠKY, ŠVESTKY... .
Bližší informace na tel.: 412 582 084, mobil: 723 509 665, mobil: 777 88 00 24 www.palirnabenatky.cz
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