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NÁŠ VARNSDORF

V

ážení spoluobčané,
i díky dobré spolupráci s partnery
z ostatních volebních uskupení se nám podařilo realizovat mnoho dobrého. Mnozí
dokonce převzali náš volební
program za svůj, což jsme
uvítali. Velká část našeho
programu do minulých voleb
taky byla splněna či minimálně započata.
Získali jsme jeden mandát, jež nám umožnil přednášet a prosazovat naše
návrhy na plénu městského
zastupitelstva. Nejsme však
pouze účelovou kandidátkou jednoho lídra, a tak měl
náš zastupitel PhDr. Martin
Musílek po celé volební období podporu svého týmu.
Více než deset aktivních lidí
z naší kandidátky po čtyři
roky pracovalo v komisích
rady města i dalších místních
a regionálních projektech.
Například jsme neodbytně,
a nakonec úspěšně, prosazovali zahájení výkupů bytů ve
vyloučených lokalitách či vytvoření široké koncepce pre-

vence kriminality. Agentuře
pro sociální začleňování jsme
v komisi prevence kriminality předali několik podnětů,
které byly zpracovány a doporučeny přímo vládě a nyní
jsou již promítnuty do celostátní legislativy. Také ostatní komise pracovaly v mnoha
dalších oblastech, například
na pořádání řady městských
kulturních a sportovních
akcí, jako byly Silvestrovský
běh, Čarodějnice či Městské
slavnosti. Odmakaly si na
nich pořádný kus práce. Komise také poskytovaly široký
servis a mnoho zásadních
podnětů do městské rady. Je
zde tedy na místě poděkovat
za dobrou spolupráci i všem
partnerům v komisích rady
města.
Před námi je však nové období a s ním další úkoly, a tak
opět přicházíme s kandidátkou naplněnou aktivními lidmi žijícími pro město a ucházíme se o ještě silnější mandát
pro efektivnější prosazování
našich myšlenek a vizí.

Tým Náš Varnsdorf.
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Co dál s Červeným kostelem?

P

o dlouholetém soudním procesu, kdy byl
hledán vlastník objektu, došlo nakonec k převzetí
kostela do majetku města.
Původně evangelický luterský
kostel vystavěl v letech 1904–
1905 podle plánů drážďanského architekta Woldemara
Kandlera varnsdorfský stavitel Johann Eduard Mildner.
Místní luteráni se v něm k bohoslužbám a modlitbě setkávali až do konce druhé světové
války. V roce 1951 ho převzala
Církev československá husitská, která se snažila o jeho
údržbu. Snaha však vycházela
naprázdno a kostel dál čelil
vandalským útokům. V 70. letech kostel převzal do správy
zpět Městský národní výbor,
který se snažil o jeho přestavbu na galerii a koncertní síň.
Tento záměr však nevyšel. Na
konci let osmdesátých vznikl
ještě projekt přestavby kostela na klub mládeže. Ani tento
cíl nebyl naplněn. Po revoluci

kostel dál chátral, až se ocitl
na hraně další existence.
Jak jste si již určitě všimli,
začaly se na kostele letos dít
věci. Odborná firma Jana Fedorčáka z České Lípy restauruje okna. Došlo k očištění
pískovcových ostění a osazení
nových vitráží. Uvnitř kostela dochází k sanaci omítek.
I v dalších letech budeme
podporovat investice do oprav
unikátní stavby, jak z rozpočtu města, tak i z dostupných
evropských a dalších zdrojů.
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Již nyní je ale nutné se zamýšlet nad využitím bývalého kostela. Rozhodně stojíme
o to, aby zrenovovaný objekt
sloužil k reprezentativním
účelům města a jako obřadní
síň. Nepochybně nabízí i unikátní prostředí pro pořádání
koncertů klasické hudby nebo
konání zajímavých výstav
s doprovodnými programy
pro základní či střední školy.
Také uvažujeme o zavedení pravidelné průvodcovské
služby, která by umožnila návštěvníkům města i místním
poznat kostel a jeho historii
podrobněji. Hledáme další
nápady, které by již tak zajímavou stavbu, dále ozvláštnily nebo jí dodaly punc výjimečnosti. Červený kostel
představuje výzvu a dává
nám naději, že v našem Varnsdorfu vznikne další lákadlo,
kam budeme moci pozvat turistu lačného poznávání.

Josef Rybánský
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1.
PhDr. Martin Musílek
Vystudoval Střední hotelovou
školu a poté Kulturologii na
FF UK v Praze. Miluje cestování, přírodu, Itálii a umění.
V současnosti zastává funkci
ředitele Městského divadla
Varnsdorf. Pracoval v Komisi
čestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, je dlouholetým členem Komise pro kulturu a cestovní ruch a členem
Komise majetku a investic RM
Varnsdorf. Pořádá řadu významných kulturních akcí ve
Varnsdorfu a regionu, jako například mezinárodní hudební
festival Mandava Jazz. Řadu
let zasedá v porotě filmového
festivalu Nisa. Hovoří aktivně
čtyřmi světovými jazyky.

4.
Jan Šimek
Varnsdorfský rodák, táta čtyř
dětí a děda dvou vnoučat. Rád
hraje fotbal a běhá. Sem tam
sám vyráží na toulky do exotických zemí, přesto ví, že patří
sem a miluje zdejší přírodu.
Baví ho nové výzvy a proto od
mládí podniká. Vede se svým
synem kavárnu HOSANA
CAFE. Honzu inspiruje spojení drobného podnikání a sociální oblasti. Od mládí je aktivním členem zdejší Apoštolské
církve. Jak jednou zajímavě
řekl: "Rád bych viděl hlavní
třídu plnou kaváren a zajímavých obchůdků, místo heren
a zástaváren. Mou představou
o skvělém městě nejsou hezké
budovy, ale potkávat spokojené lidi s naplněným smyslem
života." Je předsedou Bytové
a sociální komise RM.

Purkyně v Ústí nad Labem, se
kterou i nadále spolupracuje,
v současné době na přípravě
výstavy o ohrožených památkách Šluknovského výběžku
a v budoucnosti na přípravě
expozice do snad již brzy zrekonstruovaného muzea ve
Varnsdorfu. Je členem Komise
pro tradiční lidovou kulturu
Ústeckého kraje, kde prosadil
zapsání Šluknovského betlémářství a Mikulášovické
velikonoční jízdy na Seznam
nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Ústeckého kraje. Poslední čtyři roky působil jako předseda Komise pro
kulturu a cestovní ruch RM,
se kterou se spolupodílel na
organizování a zajištění celé
řady kulturních akcí ve městě.
„Jako táta tří dětí si přeji, aby
bylo ve městě dostupné kvalitní školství, bezpečné a zdravé
prostředí s nabídkou volnočasových aktivit pro děti i dospívající.”

Nejoblíbenější z mnoha pracovních aktivit je ovocnářství
a zpracování vlastního ovoce.
Domluví se několika evropskými jazyky a příležitostně
se vrací ke spoluorganizování
kulturních a společenských
akcí, hudební a filmové produkci.
V posledních 4. letech aktivně
pracoval v Komisi pro prevenci kriminality RM Vdf, kde se
zaměřil zejména na téma tzv.
"obchodu s chudobou".

9.
Martin Čelko
Varnsdorfský rodák a sportovec tělem i duší. Pracuje
v rodinné stavební firmě, kde
také vede kuchyňské centum.
Nezkazí žádnou srandu a jak
může tak je na kole v lese nebo
něco kutí.

Zdeněk Damašek
Narodil se a žije ve Varnsdorfu. Studoval na střední průmyslové škole ve Varnsdorfu
a dále na Státní jazykové škole
v Liberci. Pracuje jako stavební technik a podílí se na vedení
a organizaci stavební firmy. Ve
svém volném čase se věnuje
hokejové mládeži ve Varnsdorfu, je předsedou hokejového
oddílu. Působí jako člen sportovní komise RM a jako člen
dozorčí rady TS. Kromě sportu
se aktivně věnuje včelaření.

3.
Miloš Kostlán
Narodil se ve Varnsdorfu, kde
docházel do škol a vzdělání
zakončil maturitní zkouškou.
Je šťastně ženatý a má tři děti.
Ve volném čase se věnuje moderování nejrůznějších akcí
a hraní coby DJ na svatbách,
oslavách atd. Jako člen kulturní komise pomáhá při organizaci městských akcí a přeje si
v tom i nadále pokračovat.
„Naše město mám rád a do
dalších let ho vídím jako bezpečné, uklizené a turisty navštěvované místo!”

5.
Mgr. Romana Cupalová
Od dětství žije ve Varnsdorfu. Jako absolventka prvního
maturitního ročníku BGV se
rozhodla dále vzdělávat v sociální oblasti a vystudovala Bc.
na UK v Praze, během druhé
mateřské pak UJEP v Ústí nad
Labem. Od roku 2006 zaměstnána na Městském úřadu ve
Varnsdorfu. Dva roky působí
jako vedoucí sociálních služeb
ve městě. Krom role matky
dvou dětí, Elišky a Vítka, se
věnuje práci s dětmi i ve svém
volném čase, a to ve skautském
středisku Lužan Varnsdorf
a Dětském folklórním souboru Dykytka Varnsdorf. Dále
tancuje ve Folklórním souboru
Dykyta Krásná Lípa. Kromě
tance a vedení dětí ráda čte,
poslouchá hudbu, hraje na
housle či kytaru, zpívá a chodí
na výlety. Působí v komisi prevence kriminality.

6.
Mgr. Josef Rybánský
Již více než deset let pracuje ve varnsdorfském muzeu.
Vystudoval Univerzitu J. E.

Bc. Jaroslava Štěpánková
Narodila se v roce 1962 ve
Varnsdorfu, část dětství strávila v České Kamenici ale od
r. 1980 žije s rodinou trvale ve
Varnsdorfu. Je vdaná a nadšená babička 4 vnoučat. Vystudovala stavební průmyslovku
a dvacet let pracovala v oboru.
Později vystudovala sociální
pedagogiku na VŠ a v současné době je zaměstnána jako
asistent pedagoga v mateřské
školce. Ve volném čase pracuje jako starostka Kruhu přátel
muzea Varnsdorf. V rámci
Klubu historiků ráda seznamuje veřejnost s historickou
architekturou města a příležitostně i pracuje na projektech
její obnovy.

Miloš Flekna
Narodil se v roce 1973 ve Varnsdorfu, kde stále žije. Pracuje
jako prodavač elektrospotřebičů a ve volných chvílích se
věnuje cyklistice, jeskyňářství
a mineralogii. Je dlouholetým
předsedou Klubu mineralogů
při Kruhu přátel Muzea Varnsdorf. Pořádá řadu studijních
výletů a přednášek na témata
hornin a historie hornictví.
Velmi rád jezdí na kole či v automobilu po požití většího
množství alkoholu a zvláště
pak větší rychlostí v úsekách
měřených radary.

13.

7.
2.

12.

10.
Rostislav Bošek
Šťastně ženatý, otec a dědeček. Je velkým nadšencem
motorizmu a odborníkem na
problematiku veřejné dopravy. Pracuje jako hlavní manager dopravního společnosti
QuickBus provozujícího linku
Varnsdorf - Praha a zpět. Do
roku 2014 také zajišťoval
a rozvíjel veřejnou dopravu ve
Varnsdorfu. Motory jsou jeho
zálibou i ve volném čase, rád
vyráží na motorce a relaxuje
u rybaření.

Mgr. Bc. Marek Jasa
Učitel angličtiny (na Gymnáziu Varnsdorf a Rumburk,
VOŠ a SOŠ Vdf a jazykové
škole Lingua Rumburk),
účastník v mezinárodních
projektech pro mládež.
Titul magistra z pedagogické
fakulty TU v Liberci z angličtiny a češtiny, titul bakaláře
z FFUK v Praze z indonézštiny, roční stáž na Bali na Universitas Udayana – obor indonéština, antropologie.
Hovoří anglicky, německy,
rusky, indonésky, v současnosti se učí španělsky.
Miluje cestování, turistiku,
přírodu a pobyt v ní (survival, bushcraft). Byl členem
Komise prevence kriminality
RM a zapojil se do projektu
Mediace do škol.
„Nejlepšími učiteli jsou cestování, příroda a sám život.
U nich hned poznáte, co jste
udělali dobře a v čem jste selhali.“

11.
8.
Michael Šatník
Studoval na 3. národní, Střelecké a Edisonce, střední obchodní školu. Vysokou školu
Cevro institut opustil v 6. semestru oboru Právní specializace veřejná správa a odjel na
zkušenou do světa. Z pobytu
v zahraničí se vrátil se zápalem
pro permakulturu – ekologické zemědělství a trvale udržitelné hospodaření, a to jak na
úrovni osobní tak i s náhledem
do fungování širších komunit.

Bc. Zdeněk Štěpánek
Narozen roku 1983 ve Varnsdorfu, vystudoval místní
střední školu v oboru elektro/
ICT, kde posléze i několik let
učil. Dále i přes odpor vedení
tehdy již sloučené střední školy
vystudoval bakalářský studijní obor na ČVUT, kvůli čemuž
byl ale ze školství odejit. Členem Pirátské strany je prakticky od jejího založení, tedy
od roku 2009. Dnes ho můžete
znát především jako předsedu internetové sítě GAVANET
a servisáka vašich domácích
i firemních počítačů.

14.
Matěj Jindřich
Ač pochází z Litoměřic, ve
Varnsdorfu natrvalo zakotvil se svou rodinou. Díky své
práci i koníčkům zná město
i okolí téměř dokonale. Matěj
je všestranný sportovec milující Lužické hory.
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15.
Jaroslav Beran
Vystudoval
varnsdorfské
Energoučiliště. Narodil se
ve Varnsdorfu kde se celé
dětství kochal pohledem ze
Špičáku na Studánku. Tyní
na Studánce tvale s rodinou
žije a farmaří. Jeho dalším
zaměstnání i hobby je také
elektornika a strojírenství.
Kromě toho také rád rybaří.

Varnsdorfu a v Rumburku.
Odmalička je srdcem sportovec a zápasník. Nejraději traví
čas s dětmi na hřišti, v tělocvičně, na zimáku, na žíněnce, v lese nebo ve skalách.

19.
Jiří Beran
Narodil se a žije ve Varnsdorfu. Má dvě děti. Pracuje
jako grafik v reklamním studiu. Žije basketbalem, kde
působí jako trenér i aktivní
hráč. Hraje v kapele na basovou kytaru a několik let je
spolupořadatelem koncertů
a kulturních akcí.

16.
Vítek Michal
Narodil se ve Varnsdorfu, kde
také celý život žije. Po základní
škole vystudoval elektrotechniku. Nyní žije s přítelkyní, se
kterou má dcerku. Pracovně
ho můžete potkat při instalacích telekomunikační sítě,
arboristice a při dalších výškových pracích. Ve volném
čase rád jezdí na kole, leze po
skalách, navštěvuje posilovnu
a úspěšně boduje v siláckách
soutěžích.

17.
Martin Novák
Narodil se a trvale žije ve
Varnsdorfu. Ženatý, otec
dvou dětí.
Pracuje jako investiční poradce a provozuje ve Varnsdorfu
výdejní místo "Uloženka".
Jeho velkým koníčkem je
sport, nejvíce fotbal, práce na
domě a motorismus. V byznysu i v životě preferuje férové
jednání a poctivou práci. Usiluje o zvýšení finanční gramotnosti u české populace.

18.
Mgr. Stanislav Hocko
Narodil se a žije ve Varnsdorfu. Má tři děti. Učí tělesnou
výchovu na gymnáziu ve

20.
Ing. Bc. Luděk Cupal
Narodil se roku 1975 ve Varnsdorfu, přes gymnázium a bakalářské studium na ČVUT
v Děčíně se dopracoval k inženýrskému studiu na ČZÚ
v Praze na fakultě Provozně
ekonomické. V současné době
pracuje jako vedoucí učitel na
střední škole ve Varnsdorfu,
kde učí veřejnou správu, matematiku a informatiku. Jako
vzorný manžel a otec se ve
volném čase věnuje rodině. Má
rád folklórní hudbu - aktivně
hraje na kontrabas a cimbál
a zpívá. Oblíbeným repertoárem jsou cikánské čardáše.
Neopovrhne však ani kvalitním jazzem. Dalším velkým
koníčkem jsou počítače a vše
kolem nich.

21.
Mgr. Josef Zbihlej
30 let učil na na ZŠ Střelecká.
Dále působil 23 let v muzeu
Varnsdorf a pracuje pro Kruh
přátel muzea Varnsdorf. Josef
má 3 děti a 6 vnuků. V roce
1976 spoluzaložil varnsdorfský fotoklub, ve kterém již 42 let
organizuje soutěž Fotorok.

sleduj nás na webu
a na facebooku
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Slovo našeho zastupitele

D

o minulého volebního období jsem
vstupoval s velkými
ambicemi a mnoha předsevzetími. Hodně z nich se
podařilo uskutečnit, což vidí
každý, kdo se jen projde ulicemi našeho města. Díky
spolupráci s ostatními politickými partnery, členy komisí a dalšími aktivními lidmi jsme nastartovali novou
etapu rozvoje Varnsdorfu.
Do nového období vstupuji
s možná ještě ambicióznějšími plány, o kterých jsem
přesvědčen, že jsou uskutečnitelné. Nejde jen o sny,
ale také o reálné problémy
v mnoha oblastech, které
bych rád pomohl řešit.
Jako ředitel Městského divadla vidím například problém v markantním podfinancování kultury, a to jak
té živé, tak také v investicích
do kulturních zařízení. Sem
patří především zatím nerealizovaná
rekonstrukce
zastaralé budovy Městského
divadla. Budu tedy dělat vše
pro zdárné řešení tohoto problému a těším se, že už za ně-

kolik málo roků budou moci
Varnsdorfané
navštěvovat
důstojný a funkční kulturní
stánek našeho města. S divadlem souvisí i park, který se
rozprostírá před ním. Vizi,
jak by měl park v budoucnu
vypadat, esteticky i funkčně,
máme. Jeho studii vytvořil
architekt Boris Šonský. Park
Vincenze Pilze se může stát
brzy skutečností, na kterou
budou naši občané hrdí.
Nyní je třeba nepolevovat
a věnovat maximum úsilí
pro zdárné dokončení této
práce.
To se však netýká jen divadla nebo parku, ale i náměstí, červeného kostela, volnočasové zóny od Mašíňáku
směrem k parku za nemocnicí, budovy Střelnice nebo
budovy Hrádku. Z tohoto
výčtu bych se chtěl zvláště
věnovat obnově náměstí,
které vnímám jako středobod města, na který by měli
být občané Varnsdorfu hrdí.
Udělám tedy všechno pro to,
aby tomu tak skutečně bylo.
PhDr. Martin Musílek

Pohodlně,
transparentně, skrze
kvalitní internet.

J

ako skutečný Pirát, již
od roku 2009, navíc
se zkušeností z vedení internetové sítě Gavanet
bych rád přinesl do Varnsdorfu také něco z Pirátské
komunální agendy. Přicházím s návrhem na skutečně
online úřad, který usnadní
vyřizování úředních věcí
přímo z tepla domova, tedy
úřad pohodlnější i transparentnější.
Dalším tématem je rozvoj internetu v našem městě. Působí tu několik internetových
poskytovatelů, bohužel chybějící společný zájem, ale také
pasivita města je jen brzdou
rozvoje. Naštěstí alespoň vedení Technických služeb naslouchá, myslí na budoucnost
a při překopech komunikací

a v nově opravovaných chodnících pokládá "husí krky"
pro možnou budoucí instalaci
optických kabelů. V zastupitelstvu bych rád prosadil
vytvoření odborné skupiny
pro rozvoj internetu v našem
městě, jejímž cílem by mělo
být např. vytvoření koncepce celoměstské optické sítě,
která by za jasných, rovných
a předem stanovených podmínek umožnila budování
páteřních tras a byla by pro
všechny zúčastněné strany
neutrální. Internet je dnes
stejně základní a nezbytný
jako voda či elektřina. Chtěl
bych, aby společnosti, které zlepšují život obyvatelům
města měli na radnici dveře
otevřené.
Bc. Zdeněk Stěpánek

Akce v Srdcem za NÁŠ VARNSDORF
v městském centrálním parku se vydařila

Fota z akce Srdcem za NÁŠ VARNSDORF

Nenechme město uschnout!

T

o, co se před časem
zdálo katastrofickým
strašením, jsme letos už pocítili. Od dubna do
září v podstatě nepršelo! Také
na Špičáku byla letos o vodu
nouze, přestože s ní již řadu
let zodpovědně hospodaříme.
Dešťovou vodu ze střech běžně zachycujeme pod okapy
v sudech, plastových nádržích a zahradních rybníčcích.
Slábly i jinak spolehlivé prameny, které náš kopec a jeho
les zatím nepřestaly poskytovat. Jsou ale často nesmyslně
svedeny do kanalizace a jen tu
a tam se opět objeví na povrchu. Jejich využitelnost i zasakovací schopnost do půdy,
resp. do podzemních vod, je
tak výrazně snížena. Studny
vysychají a dříve podceňovaný
„problém několika ekologů“
nyní pocítil téměř každý.
Voda byla celé léto stálým
tématem diskusí mezi sousedy na zahradách i v hospůdkách. Řešili jsme, kde se
ta voda bere. Proč na jednou
místě je, pak ve strouze zmizí (je zkanalizována) a níže
se zase objeví. Mezitím však
těžká technika na kopci nad
námi „nekecala a makala“.
Těžaři sváželi kamiony kmenů vykácených na Špičáku.
Nad tím jsme si povzdechli.

Ano, je možné, že příští léto bude jiné, ale také je
možné že stejné sucho bude
i dalších 10 let...
Pokud opravdu, jak odborníci tvrdí, vstupujeme do období sucha, měli bychom rychle napravit co se dá. Jako první
můžeme obnovit staré prvky
v krajině. Jen na Špičáku vím
o dvou malých nádržích, které jsme „zdědili po Němcích“.
Je potřeba připravit projekty a využít příležitosti státních dotačních programů pro
úsporu pitné vody zadržením
dešťovky ze střech a jejím využitím pro splachování či zalévání zahrad. Může se zapojit
každý „baráčník“, ale město by
mohlo být ve svých budovách
průkopníkem a lídrem.
Vypsány jsou také dotační
programy pro ochranu vodního režimu přímo v krajině.
Kopcům nad městem je potřeba vrátit jejich nejlepší kondici a začít je vnímat také jako
zdroje a rezervoáry povrchové
i podzemní vody, a také jako
ochranu před přívalovými
dešti. Opravdový hluboký, patrový a smíšený les, se svými
mechy, travinami, kořenovými pletenci a mokřady dokáže
vstřebat i vodu z nejprudších
lijáků. Drží si chladnější lesní
klima s vyšší vzdušnou vlhkos-

ww w.nas varnsdor f.cz

tí a zvýšeným srážením vodu
akumulují, i když právě neprší.
Stávající systém hospodaření
v lese na to nebere zřetel. Les je
v podstatě jen plantáží na dřevo pro těžařskou firmu, která
jej vysoutěží.
Je potřeba změnit systém
hospodaření s lesem a dle
mého názoru a k tomu bude
potřeba zvolit i jinou formu
organisace správy pro městské
lesní pozemky, ale také další
okolní lesy jiných vlastníků.
Převážně se jedná o státní
pozemky, někde církevní. Je
potřeba se pokusit o jejich
pronájmem či pacht a případně i jednání o odkupu. Projekt
můžeme svěřit některé ze stávajících městských firem, nebo
po vzoru jiných obcí vytvořit
vlastní společnost, řekněme
„Městské lesy Varnsdorf“. Zadání by mělo jasně definovat
poslání podniku, tedy to že pro
město není přínosem pouze
zisk z těžby, ale zejména ochrana příznivého klimatu pro život ve městě a udržení hladiny
spodních vod. Změna se začne
projevovat pozvolna a do ideální kondice se lesy dostanou
možná až během 20ti let. Pro
někoho je to dlouho, ale ti nejmenší z nás budou v té době
teprve dospívat.
Michael Šatník
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