Čtrnáctideník pro varnsdorfské občany
www.varnsdorf.cz

23. září 2021 • číslo

16

Vzácná návštěva. Do Varnsdorfu přijel indický velvyslanec

Indický velvyslanec Hemant H. Kotalwar navštívil Varnsdorf; foto miw.cz

Varnsdorf
Jeho Excelence
Hemant H. Kotalwar, indický
velvyslanec, navštívil ve čtvrtek
16. září Varnsdorf.
Velvyslance, jenž přijel v doprovodu s atašé Abhijit Chakraborty,
přivítalo na radnici vedení města v čele se starostou Rolandem
Sollochem. Během hodinového
rozhovoru se dotkli témat textilního a strojírenského průmyslu,
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ekonomiky, historie Varnsdorfu,
školství, ale také sportu. Hosty
setkání byli zároveň zástupci místního fotbalového klubu a Abneet
Bharti se svým agentem. Bharti je
totiž jediný Ind hrající profesionálně fotbal mimo svou domovinu.
„Národním sportem v Indii je kriket, nicméně fotbal je na vzestupu. Velice mě těší, že se Abneetovi
daří a dělá naší zemi dobré jméno
v Evropě. Děkuji mu a přeji hodně
štěstí v kariéře,“ řekl Kotalwar.
Program pokračoval zastávkou
ve společnosti TOS Varnsdorf,

kde se velvyslanec seznámil s historií i současností firmy, která je
předním světovým výrobcem obráběcích strojů se specializací na
výrobu horizontálních frézovacích
a vyvrtávacích strojů a obráběcích
center. Nechyběla ani prohlídka
před lety otevřené firemní školy
a montážní haly, která je v současnosti plná strojů do Číny, Běloruska, Francie a České republiky. Na závěr návštěvy Varnsdorfu
proběhl společný oběd v pivovaru
Kocour.
Jeho Excelence Hemant H. Ko-

talwar se své funkce ujal loni na
podzim. S návštěvou měst začal
kvůli pandemii koronaviru až letos v létě. Varnsdorf je tak mezi
prvními městy, které velvyslanec
oficiálně navštívil. V minulosti působil jako zástupce velvyslance na
ambasádě v Rijádu v Saudské Arábii nebo vrchní ředitel Sekretariátu Národní bezpečnostní rady
v Dilií.
Fotogalerii z návštěvy naleznete na straně čtyři tohoto čísla Hlasu severu.
Tomáš Secký
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Zprávy

Dům v Dělnické ulici využili hasiči ke cvičení s německými kolegy
Varnsdorf Na sobotu 4. září
byl připraven společný výcvik
dobrovolných hasičů z Varnsdorfu a jejich německých kolegů
z nedalekého Grosßschönau.
Námětem byl požár dlouhodobě opuštěného objektu v ulici
Dělnická, který majitel poskytl právě ke zlepšení dovedností
hasičů z obou stran hranice. Po
patnácté hodině se z objektu
začal valit dým. Zatímco horní
patro a půdu zakouřil dýmostroj
umělým kouřem, ve spodní části domu opravdu hořelo.
Ostatně, jak si také vyzkoušet hašení reálných plamenů, kdyby nehořelo.
Jako první na místo dorazila
varnsdorfská jednotka s Terrnem,
brzy ji následovali němečtí kolegové – ti ale netušili, že se na ně
něco chystá. Ještě když vyjížděli
z hasičárny, mysleli si, že jedou
jen na přátelské povídání do místní hasičárny.
Pomocí žebříku hasiči zachránili dva živé figuranty, kteří volali o pomoc z oken v prvním
patře. Mezitím jejich kolegové
začali bojovat s plameny, které
na několika místech plápolaly.
Po uhašení byl celý objekt zkontrolován termokamerou a „prolit“
pěnou.
Sebevrah si skok rozmyslel
Ve čtvrtek 9. září v podvečer vyjížděla varnsdorfská profesionální
jednotka do Krásné Lípy. Společně

Varnsdorfští hasiči trénovali společný zásah s kolegy z Großschönau; foto miw.cz

s tamními dobrovolnými hasiči zasahovala v ulici Nemocniční, kde
osoba hrozila skokem z balkonu
v jednom z nejvyšších pater panelového domu.
Když hasiči na místo dorazili, člověk byl na balkoně zvenčí, občas
si protřepal nohu, občas ruku. Riziko pádu bylo víc než vysoké. Velitel zásahu s člověkem v průběhu
zásahu udržoval komunikaci, připojila se k němu zdravotnice ZZS.
Po více než hodinovém rozhovoru
se zdravotnici podařilo osobu přemluvit, ta přelezla zpět do bytu a
skončila v rukou zdravotníků a
policistů. Tentokrát vše dobře dopadlo.

Auto skončilo v plamenech
Profesionální i dobrovolní hasiči z Varnsdorfu byli ve středu
8. září odpoledne společně s kolegy
z Dolního Podluží vysláni za nemocnici k nahlášenému požáru
osobního vozidla.
Když hasiči přijeli, vozidlo bylo
zcela zasaženo plameny, karavan
za autem už byl odtlačený na
stranu. Na likvidaci byly nasazeny
dva vodní proudy, v průběhu zásahu hasiči z automobilu vyndali
tlakovou lahev, kterou následně
ochlazovali.
Požár vozidla v Podluží
Před přelomem neděle na pondělí 6. září bylo na tísňovou linku

hasičů oznámeno, že u benzinové
stanice na hlavní silnici nedaleko
Dolního Podluží hoří osobní automobil.
Na místo byly vyslány dvě hasičské jednotky, profesionální
z Varnsdorfu a dobrovolná z Dolního Podluží. Když dorazila první
jednotka, v plamenech byl již celý
automobil a začínala hořet i okolní tráva. Uvnitř automobilu naštěstí nikdo nebyl, posádka stihla
bezpečně vystoupit a od vozidla
odejít. Hasiči požár rychle lokalizovali a následně zlikvidovali, příčinu jeho vzniku zjišťoval hasičský
vyšetřovatel.
Hasiči Varnsdorf

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
20.8.2021 v 7:02 hod.
Na služebnu městské policie se
dostavil občan města, který odevzdal nález pánské tašky přes rameno značky Adidas. V ní se nacházela
peněženka černé barvy s občanským, řidičským průkazem a mobilní telefon. Službu konající strážník
zavoláním z nalezeného mobilního
telefonu vyrozuměl majitele tašky.
Byl sepsán úřední záznam o nálezu
a předání věci. Následně se na služebnu městské policie dostavil majitel tašky a všechny své věci si proti
podpisu úředního záznamu převzal.
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20.8.2021 v 11:25 hod.
Na služebnu městské policie bylo
oznámeno zaměstnancem ostrahy marketu Kaufland, že zadrželi
neplatícího zákazníka za pokladní
čarou. Na místo byla ihned vyslána hlídka městské policie, která
zajistila občanku ze sousedního
Německa. Žena si uschovala
zboží do tašky a prošla pokladní
čarou bez zaplacení s úmyslem toto
zboží odcizit. Po provedení všech
zákonných úkonů byl ženě uložen
příkaz na pokutu v hodnotě 1000
korun.

21.8.2021 v 7:01 hod.
Na městském dohlížecím kamerovém systému bylo dozorčím směny zjištěno, že v ulici
Otáhalova před „věžičkou“ jeden mladík v proužkované mikině s kapucí vyvrací železné
zabetonované sloupky před
lavičkami.
Na
místo
byla
ihned vyslána hlídka městské policie, která mladíka
zadržela pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Ten na místě nebyl
schopen prokázat svou totožnost

a z tohoto důvodu byl předveden na služebnu Obvodního
oddělení Policie ČR, kde byla
zjištěna jeho totožnost. Mladík
se k činu doznal a uvedl, že se
s vlastníkem (městem Varnsdorf) domluví o náhradě škody.
O celé události byl strážníky sepsán podrobný úřední záznam,
byla pořízena fotodokumentace
a celá záležitost byla předána na
městský úřad k vyčíslení škody a
dalšímu řešení.

Martin Špička,
velitel městské policie
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Do zvelebení školských zařízení šlo přes pět milionů korun,
práce na IZŠ Karlova brzdí nedostatek stavebního materiálu
Varnsdorf Během prázdninových dnů probíhaly v základních
a mateřských školách ve Varnsdorfu plánované rekonstrukce.
Do zvelebení šlo přes pět milionů korun z městského rozpočtu.
„Do mateřských škol jsme přes
léto investovali téměř tři miliony korun,“ řekl starosta města
Roland Solloch. Největší investici zaznamenala mateřská škola
v ulici T. G. Masaryka. Za půl druhého milionu korun se pro děti
vybudovala nová zahrada a došlo
k odizolování části suterénu budovy. Nový konvektomat, vzduchotechniku, podlahy ve třídách
a opravu oplocení dostala MŠ Seifertova. V MŠ Pražská zase došlo
k opravě venkovní terasy a zpracovala se projektová dokumentace pro chladicí místnost. Děti
v MŠ Poštovní se zase mohly těšit
na nové koberce ve třídách, probíhají také práce na odizolování
suterénu budovy. V mateřských
školkách zároveň probíhala pra-

Generální oprava budovy IZŠ Karlova se protáhne. Chybí stavební materiál; foto Tomáš Secký

videlná údržba formou výmaleb
tříd či chodeb.
Investice probíhaly také v základních školách. „Byly to zhruba
dva miliony korun,“ doplnil So-

lloch. V ZŠ Bratislavská prošly rekonstrukcí tři podlahy ve třídách,
nezapomnělo se ani na výmalbu.
Přes šest set tisíc korun putovalo do ZŠ Edisonova. Největší část

peněz tvořila výměna dešťových
svodů na budovách školy. S finanční spoluúčastí školy došlo
také k celkové rekonstrukci jedné třídy, nezapomnělo se ani na
výmalbu či výměnu podlah ve
třídách. V ZŠ Náměstí se zase za
téměř tři sta tisíc korun vyměnila
podlaha v tělocvičně.
Nové osvětlení ve dvou třídách,
výmalbu a podlahy dostaly děti
v IZŠ Karlova. To však není jediná investice. Od minulého roku
prochází rekonstrukcí za patnáct milionů korun plášť budovy
a střecha, na které se obnovila historická věžička, jež tam
v minulosti byla. Dokončení prací
však brzdí nedostatek stavebního
materiálu, který trápí celou republiku. Rada města tak vyhověla
žádosti realizující firmy a schválila prodloužení předání díla o sto
dnů.
Varnsdorf zřizuje celkem osm
mateřských a pět základních škol.
Tomáš Secký

Město Varnsdorf se připojuje k projektu Seniorská obálka
Varnsdorf Město se rozhodlo zapojit do projektu Seniorská
obálka, jinak také I.C.E. karta. Ta
může záchranářům v případně
zásahu pomoci rychle rozklíčovat důležité informace o zdravotním stavu pacienta a určit
postup ošetření.
Byť se projekt jmenuje Senior-

ská obálka, je určen všem věkovým kategoriím. Zájemci si I.C.E.
kartu mohou vyzvednout na
několika místech ve Varnsdorfu.
„K dispozici budou zdarma na podatelnách městského úřadu a v
informačním centru. V elektronické verzi jsou na webových stránkách města,“ upřesnil místosta-

rosta města Jiří Sucharda.
Princip, jak se do Seniorské
obálky zapojit, je jednoduchý.
Stačí ve formuláři vyplnit všechny
předepsané rubriky jako osobní
údaje, alergie, léky a jejich dávkování. Stejně tak i kontaktní údaje
na příbuzné či přátele a praktického lékaře. Posléze stačí vyplněný

formulář umístit v bytě buď na
lednici (třeba za pomoci magnetů), nebo na vnitřní stranu vchodových dveří. To jsou dvě místa,
kde budou záchranáři formulář
hledat. Verzi mini si mohou lidé
umístit do peněženky nebo do
kabelky.
Tomáš Secký

VOLBY 2021: Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny
Varnsdorf
Začátkem října
budou mít voliči opět možnost
rozhodnout o tom, kdo bude
v České republice vládnout.
Volby se uskuteční 8. a 9. října. Volební místnosti se tradičně otevřou v pátek ve 14 hodin
a zavřou se ve 22 hodin. V sobotu

budou lidé moci volit od 8 do 14
hodin, kdy volby definitivně skončí.
K volbám do Poslanecké sněmovny předložilo kandidátní listiny celkem 22 volebních seskupení, v Ústeckém kraji se jich však
sešlo pouze 17. Na některých

z nich jsou i kandidáti z Varnsdorfu. Více informací naleznete na
webových stránkách města v sekci VOLBY.

Beránek. (8) Trikolora Svobodní
Soukromníci: Jan Cibulka, Pavel
Draský. (9) Aliance pro budoucnost: Petr Šmíd, Zbyněk Šimák.
(17) PIRÁTI a STAROSTOVÉ: Jan
Přehled kandidátů z Varnsdorfu Šimek, Zdeněk Štěpánek. (20)
(4) Svoboda a přímá demokra- ANO 2011: Marian Čapek.
Tomáš Secký
cie (SPD): Dana Fábryová, Pavel
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Gymnázium získalo rodilého mluvčího pro výuku angličtiny
Varnsdorf
Gymnázium
Varnsdorf požádalo v rámci Fulbrightova stipendijního programu o rodilého mluvčího z USA,
který by českým učitelům asistoval při výuce angličtiny. Komise
J. Williama Fulbrighta je americká vládní organizace, která byla
založena za účelem podpory
vzdělávacích, kulturních a vědeckých výměn mezi Spojenými
státy americkými a demokratickými státy zbytku světa. Výběr
Fulbrightova stipendijního programu nebyl úplně náhodný. Pedagog varnsdorfského gymnázia
Mgr. Milan Hrabal byl v rámci
této organizace na výměnném
programu učitelů v USA před
dvanácti lety.
Gymnázium bylo v žádosti
úspěšné a od nového školního
roku 2021/2022 nastoupil jako
asistent pro výuku angličtiny
pětadvacetiletý Michael Kenney
z Detroitu, státu Michigan. Sešli jsme se s Michaelem a jeho
mentorem Milanem Hrabalem a
povídali jsme si o tom, co tento
program obnáší, proč se do něj
Michael přihlásil, jak se v našem
městě cítí a jaká jsou jeho očekávání.
Jelikož se jedná o prestižní mezivládní program, podmínky pro
přijetí nejsou jednoduché. V USA
se tento rok do programu asistenta pro výuku angličtiny přihlásilo
několik set uchazečů, z nichž nakonec díky zvýšenému příspěvku
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky dostalo příležitost vycestovat více
jak tři desítky zájemců. Program
je především určen pro střední
školy v menších městech, které
nemají tak velké možnosti zajistit
rodilého mluvčího pro výuku angličtiny oproti velkým městům,
jako je Praha a Brno.
Michael si tento program vybral nejen z důvodu prestiže, ale

také kvůli získání nových mezinárodních zkušeností a zájmu o náš
vzdělávací systém. Mezi mnoha
kritérii zde nebyla povinná znalost českého jazyka, ale zároveň
bylo podmínkou vyučovat angličtinu. Při určování, na jakou střední
školu bude rodilý mluvčí vybrán,
se postupuje individuálně. Posuzuje se, jaké vysokoškolské vzdělání budoucí asistenti mají, jaké
mají zájmy, zkušenosti a mnoho
dalšího. „Celý život jsem strávil
v USA a chtěl jsem poznat i další
místa. Když jsem hledal informace o České republice, nejprve mě
zaujala její bohatá historie a kultura. Dočetl jsem se, že Česko má
vysokou úroveň gramotnosti, zároveň má velmi dobré výsledky ve
studiu technických oborů, tak mě
zajímalo, jak se tyto dvě věci daří
skloubit dohromady,“ popisuje.
Michael studoval střední školu
v Detroitu, po absolvování byl přijat na Mount St. Mary‘s University v Marylandu, kde byl dva roky.
Zároveň univerzitu reprezentoval
v běhu, plavání a přespolním
běhu, psal také pro místní noviny.
Poté pokračoval v oboru americká studia (zahrnující literaturu,
historii, politiku a kulturu) v Indianě na University of Notre Dame.
Jako vedlejší obory si zvolil teologii a podnikání a získal zde titul
se zaměřením na vzdělávání. Po
dokončení bakalářského studia
navázal v magisterském studiu
na stejné univerzitě, ale praktická
část probíhala v Saint-Paul v Minessotě, kde vyučoval angličtinu
a náboženství na druhém stupni
základní školy.
V České republice je od poloviny srpna, aby se stihl před zahájením školního roku aklimatizovat a
vyřídit si veškeré administrativní a
praktické záležitosti, seznámit se
s chodem školy a zorientovat se
ve městě. „Do Čech a do Varnsdorfu jsem přijel s otevřenou myslí

a byl jsem velmi potěšen, jak jsou
tu všichni milí, usměvaví a přátelští. Je vidět, že kolegové jsou
nadšení pro svou práci.“ Na místním gymnáziu Michael asistuje
pedagogům při výuce angličtiny
a tělesné výchovy. „Studenti jsou
velmi zvídaví, vstřícní a zdvořilí.
Jsem připraven jim pomoci, aby
dosahovali ještě lepších studijních
výsledků. Dále se chci věnovat
mimoškolní činnosti, dozvědět se
co nejvíce o české kultuře a zároveň předávat informace o kultuře
americké.“
Český vzdělávací systém se
s americkým nedá úplně srovnávat, protože každý vznikal a formoval se v odlišném historickém
a kulturním kontextu. Americké
školství se skládá ze dvanácti
ročníků základního a středního
stupně vzdělávání (v porovnání
s Českem je to jako bychom neměli devátou třídu). „Střední školy
jsou všeobecného zaměření, podobně jako gymnázia v ČR. Pokud
jsou školy lépe financované, mohou studentům nabídnout i více
volitelných předmětů. Je zde větší
prostupnost mezi ročníky podle
úrovně vyučovacích předmětů.
Po absolvování studenti pokračují na vyšších odborných, či vysokých školách a univerzitách, kde
už si vybírají, kterému oboru se
budou věnovat. Je také běžné, že
se během prázdnin studenti hlásí
na stáže, které mohou dopomoci
k získání praxe a zároveň mohou
otevřít dveře do budoucího zaměstnání,“ vysvětluje.
Michael se zatím naučil pár
základních českých slovíček, ale
rád by na češtině zapracoval,
aby rozuměl a zároveň se alespoň v základních situacích dokázal domluvit. Ve volném čase
se ve Varnsdorfu věnuje kromě
mimoškolních aktivit na gymnáziu také basketbalu a chodí do
posilovny. Rád by poznal okolní

krásnou přírodu. „Zjistil jsem, že
když se řekne jít do lesa, tak tady
se jedná o několikahodinový výlet,
ne o krátkou procházku. To mě
překvapilo. Ale jsem za to moc
rád a chtěl bych se turistice více
věnovat. Moc se mi líbí, že se tady
dá podnikat spoustu aktivit v každém ročním období.“ Zatím v okolí
navštívil Děčín, České Švýcarsko,
Kyjovské údolí a se studenty septimy vyrazil na týdenní sportovně
-turistický kurz do Krkonoš. Samozřejmě jsme se nemohli nezeptat,
zda už ochutnal nějakou typicky
českou kulinářskou specialitu či
stihl navštívit místní restaurace?
„Ano, byl jsem v Pivovaru Kocour
na svíčkové, také se mi líbí kavárna Hosana, kde mi moc chutná
jejich káva.“
A co dalšího má Michael v plánu během pobytu v České republice navštívit? „Určitě bych se
chtěl zajet podívat do Prahy a prohlédnout si historické centrum.
V České republice je všude mnoho
krásných staveb, kostelů, zámků, tak jsem zvědavý, co všechno
stihnu. Dále bych také rád poznal
i jiné evropské země. Zajímala by
mě Itálie, Polsko a Řecko. Uvidíme, co se z toho podaří.“ Michael nám také prozradil, že pochází
z velké rodiny, má pět sester a
bratra, a že by ho zde jeho rodina i přátelé rádi navštívili. „Jsem
opravdu vděčný za to, že mě ve
Varnsdorfu a ve škole všichni vřele
přijali a velmi mi tím první týdny
usnadnili.“
S Michaelem určitě zůstaneme v kontaktu a ke konci tohoto
školního roku bychom rádi zhodnotili jeho nově nabyté pedagogické zkušenosti a desetiměsíční
pobyt v našem městě. Velký dík
patří Milanu Hrabalovi za tlumočení rozhovoru s Michaelem a za
pomoc při přípravě tohoto článku.
Barbora Hájková

Knihovna: Rytíř z Varnsdorfu pasoval prvňáčky na čtenáře
Varnsdorf
V sobotu 4. září
proběhlo v knihovně slavnostní
pasování prvňáčků (dnes již druháčků) na čtenáře.
Děti i se svým doprovodem se
pobavily u vtipné pohádky v podání divadélka Koloběžka, po které
následoval slavnostní ceremoniál,

kterého se ujal rytíř z Varnsdorfu.
Tentokrát pasoval pouhých osm
dětí, sedm dalších se omluvilo.
„I tak byla účast v letošním ročníku podstatně nižší než v předcházejících letech. Důvody byly, jak
slyšíme ze všech stran, samotný
covid a uzavírání škol a kniho-

ven. Věříme, že další sezóna už
proběhne normálně bez uzavírek
a za účasti většího počtu malých
čtenářů,“ říká ředitelka městské
knihovny Ilona Martinovská.
Ještě během měsíce října mohou rodiče přihlásit své prvňáčky
v dětském oddělení zdarma do

knihovny. Každý prvňáček obdrží průkaz s podmínkami, které je
třeba splnit, aby malý školák mohl
být ke konci školního roku slavnostně pasován na čtenáře. Akce
Prvňáček je finančně podpořena
z Dotačního programu města
Varnsdorf.
Barbora Hájková
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Konec textilního gigantu? Velveta omezuje své provozy
Varnsdorf
Když někdo odchází z tohoto světa, říkáme,
že se určitého věku dožil, nebo
konstatujeme, že odešel v nedožitém věku. Stejný osud patrně čeká největší textilní podnik
ve městě – společnost Velveta,
která se dlouhodobě potýká s
existenčními problémy.
Vlivem asijského dovozu, silné
koruny, provázené chybami ve
vedení, docházelo ke stále větším
problémům s odbytem. Proto vedení podniku sahalo stále častěji
k redukci výrobních kapacit. Po
ukončení zpracování bavlny v závodu v Nové Pace, došlo na přelomu století k uzavření přádelny.
Následně byla příze nakupována
v zahraniční, což ve výsledku mělo
za následek ukončení provozu
tkalcovny. Tímto krokem byla také
v podstatě ukončena výroba podniku. Poté se výrobní závody zabývaly pouze zpracováním nakoupeného materiálu.
K poslednímu srpnu letošního
roku byla ukončena činnost posledního článku výroby – úpravny,
a podnik propustil většinu zbývajících zaměstnanců. Po těchto
úpravách zbývá v celém areálu
bez vlastní výroby už pouze vlastní šicí dílna, obchodní oddělení
a adjustárna (příprava zboží na
prodej), kde se zboží balí pod hlavičkou Velvety, a teplárna. Části
vyklizených výrobních provozů
již dnes firma nabízí a pronajímá
spedičním firmám pro jejich zázemí a skladování.
Pokud si společnost Velveta zachová svoji značku, oslaví
v příštím roce již 245 let tkalcovské tradice ve Varnsdorfu. Rok
1777 byl ve Varnsdorfu mimo jiné
významný tím, že v něm také byla
dokončena stavba děkanského

Společnost Velveta, kdysi textilní gigant, i nadále omezuje své provozy; foto mapy.cz - Miroslav Šálek

kostela sv. Petra a Pavla na náměstí, jednoho z nejkrásnějších pozdně barokních interiérů na severu
Čech. Josef Franz Anton Fröhlich
zřídil ve Varnsdorfu tkalcovskou
dílnu, ve které zaměstnával několik tkalců pro výrobu pláten, různých bavlněných tkanin a později
i sametu, tedy výrobu vlasových
tkanin. Firma se rozrůstala a postupně ji dědili a řídili jeho potomci
pod tovární značkou v podobě sv.
Jiří v boji s drakem. Úspěchy v dobách rozkvětu i propady v letech
krizí a válek provázely tuto firmu
až do období let 1945 – 1946,
kdy byla firma pod názvem G. A.
Fröhlichs´Söhne znárodněna. V
roce 1947 byla firma společně s

dalšími bavlnářskými firmami začleněna do národního podniku
Továrny na samety a plyše, n. p.
V roce 1948 bylo jméno změněno
na VELVETA, továrny na samety
a plyše, n. p. a vznikla obchodní
značka v podobě okřídleného
tkalcovského člunku, který je firemním logem společnosti dodnes.
Pod koncernovým podnikem
VELVETA Varnsdorf působí od
roku 1958 také závod na zpracování bavlněné příze – přádelna
a závod tkalcovna na manšestry a dyftýny v Nové Pace. Firma
provozovala i druhý závod tkalcovny v nedaleké Staré Pace.
V dalších transformacích se fir-

ma stala státním podnikem VELVETA s. p. v roce 1989 a později
akciovou společností VELVETA a.s.
v roce 1994. Společnost byla vždy
významným evropským výrobcem bavlnářských tkanin zejména pro oděvní účely, především
pro volnočasové oblečení, sportovní módu či pracovní oděvy.
Kolekce vlasových tkanin zahrnovala manšestry, prací kordy,
samety a dyftýny, a to i se speciálními vlasovými úpravami
včetně efektně řezaného vlasu.
V její nabídce byly také elastické
hladké oblekové tkaniny, tkaniny
pro bytový dekorační textil a lůžkoviny.
Jiří Sucharda

Nemocice Varnsdorf spustila očkování pro neregistrované
Varnsdorf
Od čtvrtka 16.
září se mohou zájemci nechat
očkovat v Nemocnici Varnsdorf
proti Covid-19 bez předchozí registrace.
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Varnsdorfské očkovací centrum
bude pro zájemce bez předchozí
registrace fungovat vždy ve čtvrtek od 8 do 10 hodin. Zájemci
musí splnit několik podmínek. Být

starší šestnácti let, mít s sebou
občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny, uvést jméno,
příjmení, trvalé bydliště, telefonní číslo a podepsat souhlas

s očkováním. U osob starších šestnácti let nebude nemocnice požadovat souhlas zákonného zástupce.
Tomáš Secký

Inzerce

16/2021

V Ý R O B C E P R O P OJ OVAC Í C H S I G N Á L N Í C H
A DATO V ÝC H K A B E LO V ÝC H KO N E K TO R Ů

30.000 KČ
NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVEK

Spojme síly …
… najdete u nás stabilní práci s náborovým
příspěvkem, s 5 týdenní dovolenou,
bezplatným ﬁremním svozem, příspěvkem
na penzijní připojištění a dalšími beneﬁty

5 TÝDNŮ
DOVOLENÉ

Přijímáme na pozice

Operátor/ka
ve výrobě,

seřizovač, směnový mistr,
vedoucí výrobní linky

MNOŽSTVÍ
BENEFITŮ

NÁSTUPNÍ MZDA 22.000 KČ
PO ZAPRACOVÁNÍ AŽ 29.000 KČ

Životopis zasílejte na e-mail: prace@belden.com
Pracoviště ve společnosti LUKRAM s.r.o. se sídlem v Horním Podluží

ewerbung
Senden Sie Ihre@edBeka-oberlausitz.de

werbung
per E-Mail an: be
: EDEKA Göldner
oder per Post an
f
02727 Neugersdor
Fröbelstraße 3 |

Göldner
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VZPOMÍNKA
Dne 15. září tomu
byly 4 roky, co
nás navždy opustil
manžel,
tatínek,
dědeček Miroslav
Pištěk. Stále vzpomínají manželka Jana a synové s rodinami.

Dne 19. září tomu
byly 4 roky, co nás
navždy
opustila
naše milá maminka
Eva
Heidlerová.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Dcera Věra a syn
Norbert s rodinami.

Dne 21. září tomu
byl rok, co nás navždy opustil milovaný manžel, pan
Bohumil Jedlička.
S láskou vzpomíná
manželka Dana a ostatní příbuzní.

ZUBNÍ POHOTOVOST
25.-26.9.2021		
pohotovost nebude sloužena
Vokolkova 546, Děčín 		
412 520 164
2. - 3.10.2021
MDDr. Barcal Pavel		
J. Š. Baara 692/26, Děčín V		
Tel. 412 507 588
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích:
08:00 - 10:00 hod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983,
e-mail: josef.knourek@post.
cz. Opravy vodo, elektro, práce se dřevem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické
práce, ořez stromů a keřů.
Provedu renovaci zašlého písma na náhrobcích ve zlaté nebo
stříbrné barvě. Miroslav Hejný,
tel. 606 894 546

8

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf slaví 70. výročí
Varnsdorf
Dne 13. září
2021 oslavila Speciální základní
a Mateřská škola ve Varnsdorfu
70. výročí od svého založení.
Motto: „Aby se děti se sníženými duševními schopnostmi nestaly přítěží a brzdou vývoje státu,
byl dán podnět ke zřízení zvláštní
školy…“ (Marie Ferinová, první ředitelka školy, zápis ze školní kroniky o zřízení zvláštní školy).
Historie školy započala 13.
září 1951 rozhodnutím Okresní odborové komise, kdy byly
zřízeny dvě třídy zvláštní školy,
umístěné v budově 1. střední
školy ve Střelecké ulici. Vlastní
prostory získala škola až v roce
1958 v budově bývalé banky
v tehdejší Fučíkově ulici, dnešní
ulici T. G. Masaryka, kde sídlí dodnes.
Ze dvou tříd zvláštní školy čítajících tehdy 27 žáků se škola
v proudu času proměnila v zařízení o 107 žácích. V současné

době škola poskytuje komplexní speciálně pedagogickou péči,
včetně zajištění odborné pomoci
a metodického vedení pracovníky
školního poradenského zařízení
a zprostředkovává spolupráci se
školskými poradenskými zařízeními. Škola má zcela bezbariérový
přístup.
Nabídka vzdělávacích možností je prostupná, umožňující vyjít
vstříc individuálním potřebám
každého žáka. Zabezpečuje kvalitní základní vzdělání dle vlastního
Školního vzdělávacího programu
žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami – s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým
postižením, závažnými vadami
řeči, s autismem, se souběžným
postižením více vadami, závažnými vývojovými poruchami učení,
závažnými vývojovými poruchami
chování. Odbourává komunikační
bariéry mezi žáky z různých etnik.
Seznamuje žáky s rozmanitostí

různých kultur, jejich tradicemi
a hodnotami. V neposlední řadě
podporuje představy dětí o možnostech vyučení v různých oborech.
Předmětem činnosti školy na
detašovaném pracovišti při nemocnici v Rumburku je zajištění
výchovy a vzdělávání dětí a žáků
dočasně umístěných ve zdravotnickém zařízení. Poskytuje
výchovu a vzdělávání žákům plnícím povinnou školní docházku
pomocí speciálních výchovných a
vyučovacích metod a prostředků
způsobem přiměřeným vzdělávání dětí a žáků dočasně umístěných ve zdravotnickém zařízení.
Poskytuje výchovu a vzdělávání
žákům plnícím povinnou školní
docházku pomocí speciálních výchovných a vyučovacích metod a
prostředků způsobem přiměřeným jejich nemoci nebo postižení.
Blažena Dacerová

Po sto letech se znovu bude „závodit“ do Šébru
Varnsdorf
Dne 9. října 1921 uspořádal motoklub
Nordböhmischer Kraftfahrerbund první ročník mezinárodního
závodu Schöberbergrennen - závodu do vrchu Šébr. Po sto letech
se pojede pamětní jízda.
Start závodu byl za křižovatkou
Mýto u Jiřetína pod Jedlovou a cíl
pak na vrcholu Stožeckého sedla, tedy přibližně v místech letos
vybudované nové turistické lávky. Délka tratě byla přesně 4000
metrů. Akce probíhala o víkendech, sobota byla vyhrazena pro
trénink, v neděli se závodilo. A to
jak s automobily, tak i motocykly
v různých kategoriích. Jednalo se
ve dvacátých letech minulého století o jeden z cca 5 pravidelných
a prestižních závodů v tehdejším
Československu s pravidelnou
mezinárodní účastí, jenž ve svých
pozdějších ročnících dokázal přilákat neuvěřitelných 25 tisíc platících diváků. Závody do vrchu Šébr
patří mezi tři nejstarší v Česku, šlo
o mimořádně prestižní akci, a to

v celoevropském měřítku.
Během celkem osmi po sobě
jdoucích ročníků, poslední závod se uskutečnil dne 17. června
1928, samozřejmě nechyběla taková esa jako například Bohumil
Turek, Miloš Havel, Jindřich Knapp
nebo velmi populární „vymetači“
závodních akcí na vozech Bugatti
manželé Junkovi. Bohužel se na
poslední ročník z června 1928 pro
počínající politické jiskření nepodařilo navázat a po druhé světové
válce se na závod již nadobro zapomnělo.
„Rádi bychom oslavili a připomněli si výročí 100 let těchto celosvětově významných závodů pamětní jízdou vozidel všeho druhu,
pokud možno ale především jakkoliv historických. Věkové ani objemové omezení pro motocykly není
stanoveno, pro automobily je pak
dané omezení rokem výroby do
1989,“ řekl organizátor akce. Jízda
se uskuteční přesně po sto letech
v den konání prvního závodu, tedy
v sobotu 9. října 2021. Sraz na ná-

městí v Jiřetíně pod Jedlovou v 10
hodin, společný odjezd o hodinu
později. Trasa povede přes Mýto,
Šébr, Kytlice, Chřibskou, Doubice,
Krásnou Lípu, Rumburk a Seifhennersdorf s cílem ve Varnsdorfu
na náměstí a pokusem o společný
dojezd ve 14 hodin a ukončením
akce v 15 hodin. Přesný rozpis
akce bude sdělen před výjezdem.
Pokud máte motocykl nebo starší
automobil, připojte se a oslavte
s námi pozapomenutou historii.
Aktuální informace k akci a historické fotografie naleznete na
webu sebr.cz.
Pavel Bulejko
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Fotbal: Svěřenci Pavla Drska udělali z Kotliny nedobytnou
tvrz, porazili Vlašim a v tabulce jsou po osmi kolech pátí
Varnsdorf
Reprezentační
pauza jim neuškodila. Naopak.
Druholigoví fotbalisté Varnsdorfu natáhli sérii utkání bez porážky na číslo šest. Svěřenci Pavla
Drska doma porazili Vlašim 3:1 a
po sedmém kole jim patřila čtvrtá příčka.
Severočeši byli v první půli lepším celkem, svůj výkon okořenili
dvěma góly. Po čtvrt hodině hry
přišla krásná domácí akce. Tu
rozjel aktivní Dordič, Schön poslal míč zpět na vápno. Tam čekal
Lauko, který se nemýlil. V 31. minutě bylo v Kotlině ještě veseleji.
Byla to další varnsdorfská bleskovka, kterou zakončil Patrik Schön.
Domácí pohodu narušila 64.

minuta, Vlašim se dočkala snížení.
Hosté podnikli rychlý protiútok,
Višinský našel Alijagiče, který dal
nedělnímu zápasu punc dramatu.
Šance pak byly na obou stranách.
Vyrovnat mohl Červenka, jeho
šanci Richter zneškodnil. Rozhodnout mohl Šimon, jeho kličku
na poslední chvíli vystihl Řehák.
Varnsdorfská pojistka přišla v nastaveném čase. Vlašim otevřela
obranu. To potrestal Rudnytskyy,
který našel Schöna, který uzavřel
na 3:1.
„Věděli jsme, že nás nečeká
lehký zápas. Vstoupili jsme do
něj skvěle. Byly tam šance, dvakrát jsme udeřili, celý tým makal.
V poločase jsme zaslouženě ved-

li. Do druhé půle jsme vstoupili
opatrně. Vlašim zvyšovala tlak a
snížila. Výhru jsme nepustili, navíc přišla v závěru třetí branka.
Ukázali jsme, že makáme
všichni za jednoho,“ řekl spokojený brankář Varnsdorfu Adam
Richter.
V 8. kole hrál Varnsdorf derby, když se představil na půdě
severočeského rivala z Ústí nad
Labem. Utkání nakonec skončilo
0:2. Fotbalisté také znají jméno
soupeře pro 3. kolo MOL Cupu.
Je jím Zbrojovka Brno. Datum zápasu však v době uzávěrky Hlasu
severu nebyl znám.
Ještě během reprezentační
pauzy sehrál Varnsdorf přátelské

utkání na půdě divizní České Lípy.
Varnsdorf prohrál 2:3, trenér Pavel Drsek poslal do utkání velmi
mladou a silně kombinovanou
sestavu složenou z mladíků z dorostu. „Nasadili jsme hráče dorosteneckého věku. Byli tam kluci
z Kanady, jeden kluk z Francie.
Z našeho dorostu dostal prostor
Neumann, odehrál půl hodiny
a ukázal se v dobrém světle. Pro
nás jsou takové zápasy důležité
v tom, že nám ukážou v akci hráče, kteří jsou tady na zkoušku.
Dobré bylo, že si i Vaňas (brankář
Martin Vaňák) zachytal klasický
zápas,“ připomněl Drsek.
Redakce

Jan Strož bojoval v Harrachově na Mistrovství republiky
Harrachov
Jana Strože čekal na konci září vrchol sezóny.
V sobotu 18. září se v Harrachově jelo Mistrovství České republiky.
Jak vypadala příprava pár
dní před vypuknutím celé
akce? „Na vrchol sezóny se
připravujeme defacto od jara.
I vzhledem k tomu, že jsem si

ze zimy přetáhl zdravotní problémy, o kterých jsem si myslel,
že jsem vyřešil. Bohužel se ukázalo, že to tak nebylo a zrovna v nejméně vhodnou dobu,
kdy se naplno závodilo,“ zakroutil
Strož hlavou.
„Od té doby jsme se nicméně
domluvili, že do podzimu času
dost. Systematicky se budovala

výkonnost. Správně a od začátku. Myslím, že se nám to povedlo velmi dobře a čísla z testů
jsou výborné, defacto životní.
To je samozřejmě jedna proměnná, která je velice důležitá. V samotném závodě ale takových
proměnných rozhoduje několik
a tomu musí jít člověk naproti. Já si můžu říct, že výkonnost

máme přesně tam, kde chceme
a můžu bojovat o příčky nejvyšší. Takže uvidíme v sobotu
v Harrachově,“ dodal pár dní před
závodem Strož. Vzhledem k uzávěrce Hlasu severu přineseme
výsledek Jana Strože na Mistroství České republiky v maratonu
v dalším čísle.
Redakce

Orientační běh: Varnsdorf hostil akci Běhej s mapou
Varnsdorf
Více jak dvě desítky účastníků neodolalo a vyzkoušelo si ve čtvrtek 9. září hledání lampiónků ve skateparku
s mapou.
Akci připravili Bludičky ze spor-

tovního klubu orientačního běhu
a je nutné říci, že akce se velmi
líbila. Většina účastníků si vyzkoušela hledání i nějaké to kufrování
(v žargonu orientačních běžců =
bloudění) opakovaně. Rekordma-

nem byl devítiletý Ondra, který si
chtěl vylepšit svůj čas 10x.
O tom, že hledání červeno-bílých lampiónků s pomocí mapy je určeno pro každého, pro každý věk, svědčí, že

nejmladší účastnicí byla tříletá
Anička, která si vyzkoušela hledání za pomoci své maminky a setry.
Nejstaršímu „běhači“ bylo přes
sedmdesát let.
Tomáš Babický

Šachisté se v Praze představili na Mistroství ČR v rapidu
Praha Celkem 198 mladých
šachistek a šachistů se o víkendu
11. – 12. září sešlo v pražském
hotelu Don Giovanni na Mistrovství ČR v rapidu, na které se
kvalifikovali i tři reprezentanti
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Varnsdorfu.
Pro čtrnáctileté Sofii Grausgruberovou a Jana Křelinu to bylo
poslední MČR v dětské kategorii,
naopak devítiletá Izabela Pospíšilová startovala na vrcholné re-

publikové soutěži úplně poprvé.
„Nejvíce se dařilo naší nové prvoligové posile z ŠK Frýdlant Janovi
Křelinovi, který v nejsilnější věkové kategorii H14 obsadil 15. místo se solidním ziskem pěti bodů

z devíti možných. Obě děvčata obsadila ve svých kategoriích D10 a
D14 shodně 23. místo,“ zveřejnil
oddíl šachistů na svém Facebooku.
Redakce

Bravo! Silák Syrovátka vytvořil nový národní rekord
Trutnov
Na začátku září se
uskutečnilo Mezinárodní mistrovství České republiky v benchpressu (GPC). Soutěže se zúčastnilo téměř 200 závodníků
z celé republiky, nechyběli ani
zástupci oddílu OST Varnsdorf
ve složení Matěj Syrovátka (benchpress RAW, junioři do 110
kg), Luboš Šos (benchpress EQ,
masters do 110 kg) a své štěstí
si přijel také vyzkoušet nejmladší člen oddílu Daniel Pianka ml.
(benchpress RAW, žáci).
Šampionátu se zúčastnili také
rozhodčí Daniel Pianka st. a Jan
Pianka. Jako první do soutěže zasáhl nejmladší člen, který se věkově ani nevešel do předepsaných
kategorií, a tak vznikla kategorie

„žáci“. A právě v této kategorii startoval nejmladší svěřenec
Daniel Pianka ml., syn ostříleného závodníka Daniela Pianky st.
Navážil pouhých 34 kg, ovšem i
přesto si hravě poradil se základním pokusem 20 kg. Druhý pokus
21 kg byl taktéž uznán a stejně naložil i s pokusem třetím na
hodnotě 22,5 kg, čímž si vytvořil
osobní rekord. V kategorii žáci
skončil Dan na druhém místě.
V pořadí druhý nastoupil Matěj Syrovátka, který do soutěže
vstoupil jako jednoznačný favorit v juniorech. I přes určité
zdravotní komplikace v přípravě
podal jistý a opět skvělý výkon.
Vedení mezi juniory se ujal již prvním pokusem na 210 kg. Druhý

pokus na hodnotě 220 kg vypadal
ještě lépe, a tak si Matěj neváhal
naložit na činku hodnotu znamenající nový národní rekord ve výši
230 kg, který úspěšně zdolal a
tím zaslouženě vyhrál nejen svoji váhovou kategorii do 110 kg,
ale také celou juniorskou kategorii.
Třetím soutěžícím byl patrně
nejzkušenější člen oddílu Luboš
Šos, který už startuje v kategorii
masters M1 (věk 40 – 49 let). Šos
měl za sebou pouze velmi krátkou přípravu, ale na place to nebylo vůbec znát. Zapsal úspěšně
všechny tři pokusy, tj. 205 kg, 215
kg a třetí poslední měl hodnotu
220 kg.
V souhrnu to ale nebylo vše.

Syrovátka vybojoval třetí místo
v hodnocení Vítěze vítězů (tj. vítězové jednotlivých kategorií). Šos
v divizi EQ byl čtvrtý. Pro OST
Varnsdorf to jsou opět výsledky, kterými se každý klub v rámci
Čech pochlubit nemůže. Dalším
cílem oddílu je nadcházející mistrovství světa, které se letos koná
v Polsku. Sezónu siláci uzavřou na
MČR v mrtvém tahu.
„Závěrem se sluší, jako již tradičně poděkovat Městu Varnsdorf, které nás díky sportovní
koncepci dlouhá léta podporuje.
A zapomenout se nesmí ani na naše
zázemí v OST Fitcentru ve Varnsdorfu,“ řekli na závěr členové oddílu.
Jan Pianka

Tým Why Not? opět nechyběl na závodu Od Tatier k Dunaju
Slovensko I letos odjel dvanáctičlenný běžecký tým Why
Not? složený z kamarádů z
výběžku na největší slovenský štafetový závod „Od Tatier
k Dunaju“. Cílem bylo na trati
dlouhé 345 km obhájit prvenství
z předchozích dvou ročníků a pokusit se překonat traťový rekord,
který činil 22:20 hod.
V očekávání velké konkurence
se rozhodl kapitán týmu, varnsdorfský Karel Valenta, výrazně
posílit, a tedy vyměnit několik
běžců. Ten samý krok však udělalo několik soupeřů, čekal se tak
velmi vyrovnaný souboj. A také

tomu tak bylo hned po startu
14. srpna v Demänovské dolině.
V předposlední startovní vlně
spolu s týmem odstartoval i slovenský tým Terrabike, za 15 minut po nich pak tým polský Gorali
mok Mszana Dolina, podle všech
predikcí jasný vítěz.
V první třetině závodu se o vedoucí pozici přetahovalo několik týmů, rozdíl byl vždy jen pár
minut. V tak dlouhých eventech
však rozhoduje až druhá půle,
někdy jsou nejdůležitější poslední úseky. Zde však bylo jasné, že
z Polska přijela reprezentace a
náskok „Goral“ se rychle zvyšo-

val. Tým Why Not? si držel druhé
místo s náskokem několika minut.
A toto pořadí si udržel až do cíle,
kdy přiběhl se ztrátou 20 minut
na vítěze s časem 22:23 hod.
Tedy s časem o 37 minut rychlejším než loni. Traťový rekord však
překonán nebyl, negativně to
ovlivnilo i zranění jednoho běžce, ten musel být nahrazen jiným
z týmu. Karel Valenta byl s výkonem celého týmu maximálně
spokojen, dosažený čas byl nad
očekávání a v tak velké konkurenci, která se letos na Slovensku
sešla, bylo druhé místo ze 180
týmů výtečné. V řeči čísel bě-

žel tým do cíle v Bratislavě průměrnou rychlostí 3:53 min/km,
to je 15,4 km/h. Na vzdálenosti
345 km bylo pak celkové převýšení 3990 metrů.
Složení týmu: Miroslav Horák (Rumburk), Vojtěch Zahradník (Rumburk), Michal Šandera
(Rumburk), Jaroslav Singh (Rumburk), Martin Nedvídek (Rumburk), Jan Vaníček (Česká Lípa),
Ondřej Motl (Rumburk), Karel Valenta (Varnsdorf), Tomáš Fabián
(Králíky), Jan Karko (Česká Lípa),
Miloslav Petrášek (Krásná Lípa),
Jan Rada (Praha).
Karel Valenta

Cyklistika: Varnsdorfská stopa na Tour de Zeleňák
Tour de Zeleňák je silniční cyklistický závod pro širokou veřejnost, který se koná vždy první
sobotu v září. Závod je historicky
svázaný s restaurací Zelený strom,
kde po dlouhá léta bylo také zázemí závodu. Trasa jednoho okruhu
měří 54 km a vede celým Šluknov-

ským výběžkem. Původně vznikl
jako sázka dvou zakladatelů, kdo
objede rychleji Šluknovský výběžek. O rok později se na trasu vydalo již 40 cyklistů, v současnosti
jich každoročně jezdí 600 až 700,
rekordní byl rok 2020 se 777 závodníky.
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Svou stopu zanechali i závodníci z Varnsdorfu. Jak se jim dařilo
na trati 54 km? Nejlépe se umístil Fatka (10.), Podrazil (21.), Kout
(25.), Dubovecký (63.), Boczan
(69.), Dužár ml. (75.), Dužár st.
(102.) a Kohout (113.).
Redakce
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Rumburk
Letos proběhl již 37. ročník legendárního
cyklistického závodu Tour de
Zeleňák. Na trasy o různých
délkách se vydalo dohromady
téměř 700 cyklistů všech věkových nebo výkonnostních kategorií.

