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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

DO ŠKOLY BEZPEČNĚ A VESELE

Na začátek nového školního roku připravují Hitrádia
akci na podporu bezpečnosti školáků. Upozornit
řidiče na začátek školního
roku, zvýšit tak bezpečnost
školáků při cestě do školy a
zpříjemnit prvňáčkům jejich
první školní den je cílem
akce Hurá do školy, kterou
ve svém vysílání a formou
offair aktivit bude realizovat 7 Hitrádií, pražské Fajn
Rádio a Rádio Krokodýl. Vybraná regionální rádia upozorňují první zářijový týden
ve svém programu řidiče
na začátek školního roku
a vyzývají je k větší ostražitosti za volantem. Výzvy
k řidičům ve vysílání budou
od 5. 9. do 8. 9. podporovat
ve vybraných lokalitách rádiohlídky stanic. Ve spolupráci s obecní policií budou
pomáhat dětem přecházet
přes nebezpečné dopravní
přechody č i k ř ižovatky,
které musí na své cestě do
školy překonávat. „Zároveň
jsme pro 25 tis. prvňáčků
připravili užitečné dárky,
které jim zpříjemní celý
školní rok a budou každodenním pomocníkem k jejich

přípravě do školy“, dodává
promomanažerka Hitrádia
Crystal Andrea Novotná.
Pro děti z vybraných škol
tak první školní den bude
čekat na lavici batůžek se
svačinovým boxem, šňůrou
na krk, odrazkou ve tvaru
autíčka, rozvrhem hodin a

omalovánkami s bezpečnostní tématikou. Na akci
se podílí rovněž oddělení
Speciálních operací rozhlasového mediazastupitelství
Media Marketing Services.
Partnerem akce Hurá do
školy je Česká pojišťovna.
Hitrádio Crystal

HLAS SEVERU KE
KOMUNÁLNÍM VOLBÁM
Ve dnech 20. a 21. října
t.r. se v ČR uskuteční volby do zastupitelstev obcí.
S cílem přispět k seznámení
občanů našeho města s volebními programy jednotlivých volebních stran budou
mít strany a hnutí, které
podaly kandidátní listiny ve
Varnsdorfu, možnost v 18.
nebo 19. čísle Hlasu severu
zveřejnit své materiály.
Celkem mohou strany zveřejnit jednu stránku materiálu formátu A4, který bude
vytištěn v Hlasu severu.
Dále mohou využít vloženého listu stejného formátu,
který si nechají vyhotovit

v tiskárně na své náklady poplatek redakce (800,- Kč)
jim nebude účtovaný.
Materiály je nutné do
redakce doručit včas t.j. pro
číslo 18 je uzávěrka 18. září,
pro číslo 19 (které vyjde
13. října) je uzávěrka 2. října.
Redakce

42. zasedání
zastupitelstva
města se koná
ve čtvrtek dne
21. září od
15.00 hodin
ve Studentském
centru Střelnice.

Kanalizace
v Husově ulici

Sportovní stadion KOTLINA
V současné době finišují závěrečné práce na druhé
etapě rekonstrukce stadionu spočívající v celkové rekonstrukci travnaté hrací plochy, atletické dráhy a sektorů
pro technické disciplíny. Práce by měly být dokončeny do
31. 8. 2006.
V měsíci září, po podpisu smlouvy o dílo s dodavatelskou
firmou, bude zahájena III. a zároveň poslední etapa rekonstrukce sportovního areálu zahrnující obnovu tribuny,
vybudování nového zázemí pro atlety, rekonstrukci hlavní
správní budovy a oplocení. Tato část celkové rekonstrukce
je opět z podstatné části financována obdrženou dotací
z Ministerstva financí ČR částkou 15 mil. Kč. Kompletní
dokončení se předpokládá v červnu r. 2007.
Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI

V měsíci zář í započne
další větší investiční akce
ve Varnsdorfu a to výstavba kanalizace a vodovodu
v Husově ulici. Výstavbou
v hodnotě 2,5 mil. Kč dojde
k vybudování 240 m dlouhé
nové kanalizační stoky a
položení nového vodovodního řadu pro staveniště
rodinných domů v této ulici,
kde byl stav z hlediska splaškových vod havarijní. Realizací této akce dojde zároveň
k potřebnému zasíťování
další přilehlé lokality pro
budoucí výstavbu RD. Stavební práce bude provádět
na základě v ýběrového
řízení firma HORÁK s.r.o.
Děčín a dokončeny by měly
být do 30. 11. tohoto roku.
Akce je financována z rozpočtu města, spolupodílet
se bude SVS a stavebníci
připojovaných RD.
Ing. Jaroslav Beránek
vedoucí OSMI

Město se zapojilo do projektu
KOREG
Z iniciativy německé strany Euroregionu Nisa byl v průběhu posledních 12 měsíců koncipován projekt s názvem
Koordinace regionálního rozvoje v Euroregionu NeisseNisa-Nysa (KOREG). Cílem projektu je vytvořit prostředí
výměny informací o územních plánech příhraničních měst
a obcí a o jejich rozvojových záměrech. Úvodního setkání,
které bylo určeno zejména pro starosty příhraničních měst
a obcí a zájemce o územní plánování se zúčastnil starosta
Ing. Josef Poláček 1. srpna v Obercunnersdorfu. Cílem
prvního setkání bylo stanovit další obsahové zaměření následujících odborných setkání a exkurzí v příhraničí.
9. srpna se již představitelé německé kanceláře Euroregionu Nisa setkali ve Varnsdorfu s vedením města a zástupci
Odboru životního prostředí a Odboru správy majetku a
investic, kde se shodli na potřebě vzájemné informovanosti
obou stran o záměrech a projektech v přeshraniční působnosti. Německé straně byl předán územní plán Varnsdorfu
jako první krok ke spolupráci při sladění územních plánů
(dopravní infrastruktura, záchranný systém, budování průmyslových zón, obchodních center, koupališť...) V zájmu obou
stran je vrátit soužití těchto regionů do původní podoby jedné
aglomerace, která trvala stovky let a která byla na 60 let
násilně přerušena dramatickými událostmi 20. století.
rm, V. Nechvíle

Akce PRVŇÁČEK
Milí rodiče letošních prvňáčků!
V průběhu celého měsíce září Vám nabízí Městská
knihovna ve Varnsdorfu tradičně možnost přijít se svými
dětmi do dětského oddělení knihovny v ulici Legií - za
Červeným kostelem a přihlásit své prvňáčky do knihovny
zdarma. Budete ochotně seznámeni knihovnicí paní Hanou
Vojtkovou s nabídkou dětského oddělení a obdarováni knižní
odměnou určenou k „prvnímu čtení“ Vašich dětí. Cílem této
akce je rozvoj čtenářství, které začíná již v útlém věku našich dětí, dávno před tím, než začnou číst první písmenka.
Využijte jednu z možností k všestrannému rozvoji Vašich
dětí, darujte jim lásku ke knihám. Těšíme se na všechny bystré
prvňáčky a jejich rodiče. V září bude dětská knihovna otevřena takto: Po 13 - 18, Út 13 - 18, St zavřeno, Čt 9 - 12, 13 - 18,
Pá 13 - 18.
Mgr. Veronika Kolářová, ředitelka MěK

MS ČČK oznamuje, že dnem 23. 8. 2006
skončil pro rok 2006 sběr šatstva.
Důvodem je oprava objektu „ Pohádka“
a jeho okolí.
INZERCE
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Z deníku Městské policie
Z odcizeného mobilu dlouho netelefonovali
10. srpna. Restauraci Zlatá rybka si tři mladí Rómové patrně spletli s pohádkou. Aniž počkali na zlatou rybku, splnili
si dvě ze tří pohádkových přání svépomocně: okradli jednoho
z hostů o mobilní telefon a 700 Kč. Při pokusu o útěk z nepodařené pohádky byli zadrženi přivolanou hlídkou našich
strážníků pořádku, kteří je vrátili do reality.
Noční střelci
11. srpna. O pomoc požádal muž vystrašený zásahem střely.
Přežil, protože výstřel vyšel z paintballové zbraně. Střelci
se bavili v prostoru Studánka směrem na Dolní Podluží
a prostor ku hrám jim zřejmě byl nedostačující. Že by hledali soupeře? Pohybovali se vozem osobním, a protože došlo
vlivem prvotních a nepřesných informací o místě střelby
k velké časové prodlevě, nepodařilo se již vyslané hlídce noční
střelce zajistit.
Volnosti si moc neužil
12. srpna. Nevychovaný mládenec nepovažoval výchovný ústav za dost výchovný, a tak z něho uprchl. Hlídka
varnsdorfských strážníků ho zadržela a předala kompetentním
orgánům. A převýchova může začít znovu...
Podivný samochod
15. srpna. Na prazvláštně zaparkovaný Mercedes Tranzit,
který se vyjímal uprostřed Žitavské ulice, byla upozorněna
městská policie. Hlídka vyhledala řidiče, který byl sám
překvapen, kde se vůz nalézá, a vysvětlila mu, že kouzelní
skřítkové to určitě nebyli. Ba ani nefungující brzdy. V úvahu
zbývá jen nedostatečné zajištění. Tentokráte byl konec šťastný
a řidič ten nejšťastnější.
Trestu unikl
15. srpna. Rodinné spory se řešily na veřejnosti a to u
restaurace Kovárna. Rvačka mezi příbuznými vyústila až
zraněním člena rodiny, který byl převezen k ošetření do
nemocnice. Trestu rodinný útočník unikne, neboť ostatní
příbuzní souhlas k jeho stíhání nedali. Trest si asi zvolí
sami. Snad napříště k těmto rodinným „hrátkám“ nebudou
potřebovat ani obecenstvo ani strážníky.
Hrozba nakládačky za alkohol
16. srpna. Dva podnapilí mužíčci se tak dlouho přeli o láhev
vína, až si ke strážníkům přišli o radu. Rozsoudit je však nebylo možné, neboť jejich stav byl zoufalý. Na doporučení soudců
- strážníků se oba aktéři odebrali vystřízlivět do hajan.
rm zpracovala dle svodky MP Ing. Ludvíka Šmída

135 nových internetových
přípojek
VOŠ a SPŠ Varnsdorf realizuje projekt ze SROP, který je
spolufinancovaný z rozpočtu ÚK, státního rozpočtu a rozpočtu
EU, v hodnotě 4,3 mil. korun. Cílem projektu je zlepšit podmínky v přístupu k širokopásmovému internetu pro veřejnost při
vyhledávání pracovních příležitostí a zdokonalování v počítačové gramotnosti; pro studenty na zjišťování uplatnitelnosti na
trhu práce a možností dalšího studia a pedagogy pro zvyšování
úrovně výuky, realizací opticko-metalické sítě (spojení serveru
s počítači v lokální síti pomocí optických a metalických vodičů)
pro přenos dat ve dvou internetových kavárnách (Studentské
sportovní centrum ul. Mariánská a Studentské kulturní centrum Střelnice ul. B. Němcové), v domově mládeže a v prostorách školy. Vznikne tak 135 přípojných míst k internetu, z toho
28 včetně koncových zařízení - PC. Internetové kavárny budou
zpřístupněny veřejnosti v průběhu měsíce září.
Miroslav Kokta, projektový manažer VOŠ a SPŠ Varnsdorf
INZERCE

POZVÁNKA
OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ HNUTÍ

zve na setkání s občany
Kdy? Středa 6. 9. 2006
Kde? Pěnkavčí vrh - bývalé dětské hřiště
Čas? 16,00 hodin

Program: Představení kandidátů do zastupitelstva města
Zveřejnění volebního programu ODH
Těšíme se na Vaši účast.
Občerstvení zdarma zajištěno.
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BUDOU VE MĚSTĚ NOVÉ Historické
střípky
CHRÁNĚNÉ BYTY?

Město nechalo vypracovat studii dalšího využití kasáren,
tedy objektu kuchyně, který je spojený s objektem skladů.
Studie navrhla využít budov pro chráněné byty pro občany se sníženou schopností. O vybudování 28 bytů (1+kk a
2+kk) ve třech podlažích s bezbariérovým přístupem se
rozhodne do konce září. V úvahu připadá i možnost vybudování sedlové střechy. Následovat by mělo ozelenění celého
areálu, což bude úkolem města v dalším volebním období.
rm

Informace zdarma

Podle informace zveřejněné v týdeníku Veřejná správa
pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj bezplatné konzultační
dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost. Jsou určeny zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, správce
bytů, další organizace i občany.
Konzultační dny se týkají problematiky bydlení, správy
a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových
prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
Témata budou v úvodní části operativně reagovat na schválené záměry vlády v bytové politice a připravovanou právní
úpravu v oblasti bydlení. Další část konzultačních dnů bude
věnována odpovědím na dotazy a výměně zkušeností vlastníků, správců bytového fondu a dalších zájemců.
Konzultační dny se budou konat 5. září, 3. října, 7. listopadu
a 12. prosince 2006 v budově Ministerstva pro místní rozvoj
v Praze 1. Nejpozději tři dny před konáním bude k dispozici
na webové stránce ministerstva pod menu „Bytová politika“
program příslušného konzultačního dne. Podněty týkající
se programu konzultačních dnů je možné zasílat na e-mail
alena.danhelova@mmr.cz. Účast na konzultačních dnech je
-MHdobrovolná a bezplatná.

15. 9. 1876 přijel na nové
nádraží „ALTWARNSDORF“
prvý vlak a to po nové trati
Ebersbach-SeifhennersdorfVarnsdorf.
16. 9. 1883 byla renovována zvonička na Pěnkavčím
vrchu.
27. 9. 1999 při opravě
zvoničky byla otevřena
sejmutá kopule a nalezeny
v ní doklady o renovaci z roku
1929; tyto zdokumentovány
a vráceny v samostatném
pouzdru zpět.
1. 9. 1945 zahájila vyučování Měšťanská škola
v budově dnešního Gymnázia Varnsdorf
15. 9. 1945 byl založen
ve Varnsdorfu AEROKLUB
a prvním předsedou zvolen
Jan Mezuliánek.
24. 9. 1945 byla na Střelnici ustavující schůze Rybářského spolku pro okres
Varnsdorf.
ŠMIK

Záhadné
oslavy
Festival NAMAX 11. 9. - 17. 9.
školy

Jako už téměř každý rok i letos chystáme akci pro mladé
lidi z Varnsdorfu a blízkého okolí. Minulé roky jsme vystupovali pod nazvem NOCOMMENT. Na tyto akce navazuje
klub EXIT určený pro středoškolskou mládež, který byl po
celý rok navštěvovaný pravidelným počtem 15-30 mládežníků
(víkendové akce 30-130). Letošní akce NaMax bude probíhat
po celém městě a její střed bude tentokrát v samotném „centru“ města - u sportovní haly. Zde se bude nacházet menší
stanové městečko pro večerní čajovnu a přednášky lektorů,
kteří budou celý týden působit na školách.
Hlavním smyslem festivalu je motivovat mladou generaci
pro spořádaný život, pro touhu něčeho v životě dosáhnout,
založit rodinu a být užitečný pro společnost - nejen si užívat
a žít jen pro sebe. Způsob se někomu může zdát poněkud
hlučnější, ale vidíme, že je důležité jít do prostředí a myšlení
dnešní mládeže, získat ji a teprve potom je možno jí mluvit
„do duše“. Je to dlouhodobá práce, jakési zasévání pro budoucnost. Věříme však, že má smysl.
Povzbuzujeme také všechny, kdo něco umí, aby se s námi
do akce zapojili - je to např. horolezecký klub, středověká
skupina Akvilo, místní breaková škola a další.
Velkou novinkou bude také sobotní zkrášlení našeho města,
na které chceme pozvat všechny spoluobčany. Dne 16. 9. od
9,00 do 12,00 h. bude cca 150 mladých lidí malovat zábradlí,
lavičky, likvidovat nebezpečný odpad a další potřebné úkoly.
Sraz bude před 9,00 h. u sportovní haly a každý je vítán.
Více podrobností o programu a účinkujících naleznete na
www.festivalnamax.net Za Apoštolskou církev Martin Penc
INZERCE

VÝUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA
Mgr. Kateřina Bernatová
tel. 777 212 414

• kursy pro začátečníky i pokročilé
• individuální výuka
• výuka v malých skupinách
(max. 5 studentů)

• výuka ve firmách
• jazykové kroužky pro děti od 4 let

Na webových stránkách
Biskupského gymnázia se
můžeme dočíst o připravované oslavě 100 let budovy,
10 let gymnázia a dne církevního školství. Na otázku,
proč se slaví 100 let budovy
(budova této školy byla totiž
slavnostně otevřena 19. 9.
1907), student Michal odpověděl: „Správná otázka,
podrobné vysvětlení bude
k nalezení na elektronické
příloze k výroční brožurce
(DVD). Vysvětlení zazní
v ten den v aule, takže doporučuji přijít.“ Oslava začne
15. 9. v 10 hodin v prostorách celé školy a hlavní
program vypukne v pravé
poledne v aule. Určitě budete všichni vítáni.
Čerpáno z webu BGV, rm

KARNEVAL
ZDRAŽUJE
Kabelový operátor společnosti Karneval Media
upravuje od 1. 9. 2006
cenu programového balíčku
MINI, který obsahuje 12
televizních programů. Stát
tedy bude 199 Kč včetně
DPH, což je nav ýšení
o 13 Kč měsíčně. Ostatní
služby včetně internetových
tarifů zůstávají beze změn.
Navýšení je nutné kvůli změně telekomunikačního a mediálního zákona.
rm
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KOMUNIKACE PATŘÍ K PRIORITÁM Nový softvér v knihovně
Potvrzuje se, že občané
našeho města dlouhodobě
řadí k prioritám, kterým
je potřebné věnovat stálou
pozornost, stav městských
komunikací. (V širším pojetí
ke komunikacím patří chodníky, prostranství, mosty,
lávky, místní silnice, i ty
silnice, které vedou městem
a patří kraji).
Každoročně vydává město
na opravy, čištění, letní a
zimní údržbu komunikací a
další činnosti spojené s dopravou poměrně značné částky.
V letošním roce představuje
položka „ DOPRAVA“ v rozpočtu města částku kolem
17 milionů korun. Zda je
tato částka postačující nebo
nedostatečná, může občan
jen těžko posoudit - je to
spíše záležitost odborníků.
Důležité však je, jak efektivně jsou tyto nemalé finanční prostředky využity,
jakou práci vybrané firmy
a organizace při opravách
komunikací odvedou, a jak
odpovědně je dokončené dílo
městem převzato. To jak kvalitně a esteticky je provedena
oprava vozovky či chodníku a
jak dlouho vydrží v dobrém
technickém stavu, však
umí posoudit téměř každý.

Pokud jde o stav komunikací v okrajových částech
města, i zde se mnohé zlepšilo. Na některých místech
však přetrvávají problémy,
na které občané oprávněně
poukazují a žádají rychlou
nápravu.
Příkladem z poslední doby
je petice občanů bydlících na
Pěnkavčím vrchu, ve které
se obrátili na orgány města
se žádostí o řešení katastrofálního stavu vozovek
v této lokalitě. (Viz. článek
v HS č.14 Komunikace na
„Pěnkaváku“). Je žádoucí,
aby orgány města i takový
problém vždy, co nejdříve, a
ke spokojenosti obyvatel vyřešily. Lidé bydlící na okraji
města mají totiž stejná práva
jako ostatní občané - t.j. právo bezpečně užívat kvalitní
místní komunikace.
V tomto konkrétním
případě problém řešen byl.
Stavební práce při opravě
komunikací na „Pěnkaváku“
byly ukončeny 20. července
t.r. Více se mohli občané
dozvědět v předešlém čísle
HS, kde pan starosta v
článku „Petici považuji za
vyřízenou“ seznámil veřejnost s postupem řešení výše
zmíněné záležitosti.

Také nedávná anketa
organizovaná redakcí HS
ukázala, že městské komunikace jsou pod „drobnohledem“ značné části
občanů. Je to pochopitelné.
Po rovném povrchu silnice
se lépe a bezpečněji jezdí,
navíc nedochází k poškozování vozidel. Po rovném a
pěkném chodníku se dobře
a bezpečně chodí, také jízda
s kočárky je zde příjemnější
a bezpečnější.
Problém stavu městských komunikací a další
směřování k jeho zásadnímu dlouhodobějšímu
perspektivnímu řešení, by
měl být nepochybným námětem pro volební strany
v nadcházejících komunálních volbách. Všichni uživatelé komunikací jsou totiž i
potenciálními voliči.
Pokud se dlouhodobě podaří podstatně zlepšit stav
městských komunikací, projeví se to nejen v dopravě,
ale také ve vzhledu města
a názoru na ně. Bude tak
pozitivně ovlivněn i celkový
život občanů v našem městě.
A o to by mělo jít předevšímDr. Miloslav Hoch
INZERCE

V letošním roce, přesněji dne 8. 8. se podařilo městské
knihovně přejít na nový knihovní systém. Je jím softwarový
„windowsovský“ systém Clavius, který nahradil dosavadní
„dosovský“ knihovní systém Lanius, používaný městskou
knihovnou již od roku 1997. Nový systém zajišťuje poskytování všech služeb pro veřejnost - modul výpůjční protokol ,
všech ostatních činností městské knihovny- modul katalogizace
dokumentů, evidence periodik….- a umožňuje i vyhledávání žádaných dokumentů samotnými čtenáři v tzv. On- line katalogu.
Umožňuje katalogizaci s použitím externích bází - knihovnice
mohou nahlédnout při zpracovávání dokumentů do sdílené
katalogizace či katalogu Národní knihovny.
Clavius je vysoce flexibilní systém, který používají veřejné
i odborné knihovny všech velikostí, funguje pod systémem
Windows, což znamená velmi intuitivní formu ovládání dle
standardu Windows a MS Office, umožňuje také spolupráci
s aplikacemi kancelářského software MS Office. Se zavedením
nového systému bude knihovna ušetřena mnoha technických
problémů, které musela již nyní řešit v souvislosti se zastaralým operačním prostředím DOS systému Lanius a s jeho
nekompatibilitou k novým technologiím. V současné době ještě
dolaďujeme drobnosti a detaily spojené se zaváděním systému
do praxe, ale doufáme, že již brzy i naši čtenáři a návštěvníci
ocení kvalitu a zrychlení služeb třeba tím, že knižní novinky na
regálech najdou velmi záhy poté, co se objeví v knihkupectvích.
Dále jistě ocení možnost zámluvy žádaného titulu přes internet
za použití jednoduchého přístupového kódu a čísla průkazky.
Na systém Clavius získala Městská knihovna Varnsdorf
na základě grantové žádosti dotaci od Ministerstva kultury90 000,- Kč a částečně jej podpořilo i Město Varnsdorf částkou
37 000,- Kč.
Škoda jen, že systém zatím mohl být zprovozněn jenom na
dospělém oddělení v ulici T. G. Masaryka. Dětské a hudební
oddělení zatím fungují postaru a čekají na internetové propojení
obou budov. Výše dotace již bohužel neumožnila zakoupení
samostatných softwarových modulů i pro druhou budovu
knihovny.
Mgr. Veronika Kolářová, ředitelka MěK
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Milí hudbymilovní spoluobčané, mnozí jste jistě na počátku srpna navštívili koncert
mladého varhaníka Tomáše
Flégra v kostele sv. Karla Boromejského v Karlově ulici, v
němž se nacházejí přenesené
barokní varhany z Konojed z
roku 1768, pocházející z Kralických dílen. Bezprostředně
po tomto koncertu proběhlo
natočení zvukového záznamu
rozhlasovou stanicí Vltava.
Přinášíme Vám rozhovor s
nadaným interpretem, který
se velmi dlouho na dráhu koncertního varhaníka připravoval na Pražské konzervatoři,
HAMU a v nedávné minulosti
i na Universität der Künste
v Berlíně pod vedením nizozemského varhaníka Prof.
Leo van Doeselaara.
Jak se ti Tomáši v rodném kraji hrálo?
„Musím se přiznat, že jsem
se na koncert i na natáčení
velmi těšil. Vrátil jsem se po
několika letech na místo, kde
jsem jako dvanáctiletý poprvé
rozezněl varhany. Při studiích
v Praze jsem ještě nějaký čas
zvládal působit jako varhaník varnsdorfských chrámů,
ale později jsem přijal místo
varhaníka v Praze. Myslím,
že naprosto zafungoval i tzv.
vzpomínkový idealismus, a že
se budu do Varnsdorfu stále
rád vracet.“
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Varnsdorfský rodák rozezní varhany v éteru...
Můžeš prozradit něco o
tvém hudebním vývoji?
„Po absolvování konzervatoře a Akademie muzických
umění v Praze jsem chtěl
poznat zajímavé varhany
v Nizozemí, které je velmi
výjimečnou zemí co do počtu
historických nástrojů a také
zkušeností s restaurováním
vzácných varhan. Při mé
účasti v několika mezinárodních soutěžích jsem se
seznámil se svými současnými pedagogy, kteří velmi pozitivně ovlivnili moje hudební
směřování, možná i více, než
pedagogové zde v Čechách.
Cením si toho, že jsem se až
v posledních letech naučil
mnohem více všímat si, jak
které varhany zní, a začal přizpůsobovat svoji interpretaci
vždy danému nástroji.“
Jaká specifika mají Konojedské varhany, na které
jsi uskutečnil nahrávku?
Jak náročná byla tvoje
příprava?
„Jedná se o typ jihoněmeckých varhan (chcete-li
„českých“) s tzv. krátkou oktávou. To neumožňuje hrát
některé varhanní skladby
zkomponované pro větší rozsah klaviatur a logicky ani
hudbu romantickou. Tyto
varhany byly zachráněny
ze zdevastovaného kláštera

v Konojedech u České Lípy
díky úsilí varnsdorfského duchovního správce, kanovníka
pátera Alexeje Baláže, který
přenesení varhan inicioval
a finančně zajistil. I přesto,
že se nedochoval nástroj
v úplně původní dispozici,
musíme být vděčni za jeho
záchranu. Je to jeden z největších nástrojů svého druhu
v severních Čechách, pochází
z Kralické dílny a jeho vznik
se datuje do roku 1768.
Svoji přípravu k úspěšnému
uskutečnění nahrávky odhaduji na tři měsíce poctivého
cvičení na varhany. U staré
hudby je důležité najít vnitřní
klid a inspiraci, tak aby byly
skladby skutečně interpretovány v tom duchu, ve kterém
byly komponovány, a nešlo
pouze o brilantní předvádění
virtuozní techniky. Některá i
velmi snadná místa jsou pro
mne tvrdým oříškem, pokud
se je snažím zahrát čistě, půvabně a přirozeně. Myslím, že
při samotném natáčení se mi
podařilo najít vnitřní klid a
harmonii možná i o něco lépe,
než při živém koncertu.“
A jak vlastně natáčení
probíhá? Máš už informace o tom, kdy se pořad bude
vysílat?
Nahrávání je možné opakovat a dokonce drobné chyby ve
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studiu dodatečně opravit, což
při živém koncertu nelze.
V kostele stojí mikrofony,
které snímají zvuk a ten
se zaznamenává v digitální
podobě na tzv. DAT kazetu,
s níž je možné později ve
studiu pracovat. Nejsložitější
je samozřejmě vystihnout
charakter skladeb a zvukově
optimálně rozeznít varhany.
V průběhu září budou nahrávky ve studiu Českého
rozhlasu dále zpracovány do
vysílání. Přesné termíny ještě
neznám, jisté však je, že půjde
o tři dvacetiminutové pořady
o Konojedských varhanách.
Termíny vysílání se vaši čtenáři jistě dozví v některém z
dalších vydání HS. Velký dík
za velmi klidnou atmosféru
při natáčení patří zvukovému režisérovi Tomáši Zikmundovi a redaktoru Radku
Rejškovi, který bude rovněž
pořady slovem provázet.
Vrátím se ještě ke tvým
studiím a koncertování
v zahraničí. Před měsícem
jsi složil jednu ze svých
stěžejních zkoušek. Kde to
bylo a na jaké varhany jsi
měl možnost hrát?
„Tak ony to vlastně byly
zkoušky dvě. Studium koncertního diplomu v Berlíně
je podmíněno koncertním
vystoupením, dvěma recitály,

které jsou veřejně přístupné,
a jejichž kvalitu posuzují
pedagogové UdK. V únoru
tohoto roku jsem koncertoval
v berlínském Marienkirche
s repertoárem z děl Johanna
Sebastiana Bacha a starých
mistrů 17. a 18. století.
V červenci to pak byl romantický repertoár, který jsem
přednesl na monumentálních Sauerových varhanách
(z r. 1905) v Berlínském dómu.
Kromě Widorovy desáté varhanní symfonie jsem na tento
romantický nástroj s orchestrálním zvukem nastudoval
i transkripci Smetanovy Vltavy. Setkalo se to s velikým
ohlasem, což mi samozřejmě
udělalo velikou radost. Tyto
varhany za druhé světové
války jen o pár metrů minula
bomba při náletu.“
Tak to je nepochybně hodně
zajímavé, ...jen tak dál! Zbývá
mi popřát ti do dalších let hodně dalších příležitostí i krásných nástrojů a samozřejmě
i energii a chut‘ k hraní.
Našim čtenářům na závěr prozradím, že se kromě
varhan budeš v Nizozemí
zabývat ještě hrou na
zvony, tzv. beiaard neboli
carillon (v českém překladu přibližně „věžní zvonohru“), ale to už je spíše
téma pro další rozhovor.
-r-
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Hledám staré motocykly, také poškozené. Tel.
03 577 160 472, D.
Evangelický sbor pronajme sál ve Varnsdorfu,
ul. Tyršova 1246/7, o kapacitě cca 40 lidí k pravidelným
i mimořádným akcím. Cena
dohodou. Tel. 777 088 472.
Centrum péče o člověka
hledá nové spolupracovníky
se zájmem o obor kondice a
péče o vzhled. HPČ i VPČ.
Volejte 775 375 065.

KOUPÍM KAMENNOU DLAŽBU
ZAPLATÍM AŽ 1000,- Kč/m 2
MARCEL CIBULKA
ANTIQUESTORE
Česká Kamenice, Děčínská 19
TEL. 602 430 313

Jste nespokojena se
svou současnou prací či
finanční situací? Možnost
seberealizace a kariérového růstu. Nonstop infolinka
775 375 065.
Úvěry pro každého 30 150 tis. úrok od 3%. Telefon:
731 248 251.
Půjčky pro podnikatele 20 tis. jen OP ŽL. Tel.
731 248 251.
Německý podnikatel
30/180, nekuřák ze Seiffh en nersdor f u by se rád
seznámil se ženou kolem
30 let. Tel. 0 0 49358 6 /
404338, 412 374 582.
Německý muž 41/185
hledá přítelkyni se zájmem
o dů m, za h radu, ta nec,
sport. Tel. 0171/2465538,
035872/40335.
Úvěry pro každého, hypotéky, leasing, bankovní
i nebankovní sektor. Řešení exekucí. Volejte ihned,
spolupráce vítána. Telefon:
732 352 084.
Jedinečný nebankovní
produkt! Řešení pro každého. Bez dokládání příjmu.
Možnost spolupráce, vysoké
výdělky! Volejte nonstop 728
240 910, 736 120 517.
Prodám byt 3+1 (72 m 2 ),
velmi teplý a slunný, plast.
okna, plyn. topení, řadová
garáž. Cena 650 tis. Kč.
Tel. 606 887 607.
Potřebujete finanční pomoc od 10 do 40 tisíc? Jsme
tu pro vás. Rychle, diskrétně
a bez poplatků předem. Stačí
zavolat 605 150 033. Vaše
finpomoc.cz
Prodám byt 3+1 v osob.
vlast. zvýšené přízemí, ul.
Poštovní, tel. 607 956 477.
Pronajmu byt 2+1 ve
Va r nsdor f u.
Telefon:
608 512 193.
Ví kend s ně mč i nou :
8. - 10. 9. 2006, Máchovo
jezero, cena 1.50 0,- K č.
Mgr. K. Bernatová, telefon.
777 212 414.
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VZPOMÍNKA
Dne 2. 9. si připomeneme 7 let od
úmrtí maminky, babičky a prababičky
paní Anny Štětinové. Kdo jste ji znali,
věnujte ji s námi tichou vzpomínku.
Za celou rodinu vnučka Mirka.

Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme
dát a klidný spánek Ti přát.
Dne 4. září 2006 je tomu 7 roků od
umrtí našeho drahého tchána, dědečka
a pradědečka pana Miroslava Blahy.
Za vzpomínku děkují snacha Marie a
vnučka Vladimíra s rodinou.

Dne 13. září by se dožil 65. narozenin
manžel, tatínek a dědeček Jaroslav Vejrostek. Opustil nás 4. července letošního
roku a my stále vzpomínáme.
Manželka Jiřina a děti s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 5. září oslaví své 70. narozeniny
naše milovaná maminka a babička Libuše Buldrová. Do dalších let přeje hodně
zdraví a štěstí dcera Jana s dětmi a syn
Petr s dcerou.

Sňatky v červenci
Bára Langrová
Radim Kraus
Jana Veselá
Miroslav Němec
Kateřina Sedláčková
Tomáš Limburský
Ladislava Gabrielová
Josef Jelenčiak

PODĚKOVÁNÍ
Základní škola Varnsdorf,
Bratislavská 994 si dovoluje touto cestou poděkovat
firmě Stavebniny Partner
panu Drobečkovi a panu
Alfery za poskytnutí sponzorského dar u ve for mě
písku na dětské hřiště.
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Od září s biometrickými údaji
Informace ke změnám ve vydávání cestovních pasů
Od 1. 9. 2006 se vydávají pasy se strojově čitelnými údaji a
s nosičem dat s biometrickými údaji.
Od tohoto data nelze zapsat dítě do cestovního pasu rodiče,
děti budou mít vlastní cestovní pas. Občanovi mladšímu 5 let
se vydá doklad bez biometrických údajů na dobu platnosti 1
rok za poplatek 50,- Kč. Občanovi strašímu 5 let a mladšímu 15
let na dobu platnosti 5 let za 100,- Kč. Pro občany starší 15 let
je správní poplatek stanoven ve výši 600,- Kč a doba platnosti
cestovního pasu je 10 let.
O vydání cestovního pasu lze žádat pouze u příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa
trvalého pobytu.
Cestovní doklady od 1. 9. 2006 podle druhu, poplatku a platnosti
občan

druh cestovního dokladu

0 - 5 let

Blesk

50,-

5 - 15 let

Blask

1.000,-

5 - 15 let

Biometrický pas

nad 15 let

Blesk

nad 15 let

Biometrický pas

poplatek

100,1.500,600,-

platnost

foto

1 rok

2x

6 měsíců

2x

5 let

0x

6 měsíců

2x

10 let

0x

Dosavadní cestovní pasy zůstanou v platnosti po dobu
v nich uvedenou.
rm

Potomek Přemyslovců
je Varnsdorfákem
U příležitosti 700. výročí vymření Přemyslovců po meči
(4. 8. 1306) se v budově České národní banky v Praze, která
vydala k této příležitosti výroční mince, setkali Lobkowiczkové, Lichtensteinové, Schwarzenbergové, Paarové z Česka
a Evropy. Nechyběl ani osmnáctiletý šlechtic Robert Coufal
patřící k rodu Bubnů z Litic, tedy potomek Přemyslovců po
přeslici a občan města Varnsdorfu. Být šlechticem a chovat
se jako šlechtic mu v současnosti připadá jako póza. Je jiná
doba a šlechtici už podle něj postrádají tu správnou noblesu.
Věnuje se umění, zpívá ve své kapele, točí krátkometrážní
filmy a chce studovat na pražské filmové fakultě. Nevylučuje,
že jednou natočí film o české šlechtě.
Čerpáno z Aktuálně.cz, rm

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Prodej rodinného domu
s velkým pozemkem poblíž
centra Krásné Lípy. Nutná
rekonstrukce. Výměra: 1134
m2. Prodejní cena: 380.000,Kč. Bližší informace Lužická
R.K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.
Prodej rodinného domu
ve Varnsdorfu. Rozsáhlá modernizace. Prodejní cena: 2,6
mil. Kč. Bližší informace Lužická R.K. Tel.: 412 333 281,
723 327 523.
Převod udržovaného
dvougeneračního družstevního bytu 1+4+L s garáží v 3. podlaží panelového
domu na sídlišti v Podhájí
v Rumburku. Cena za převod: 500.000,- Kč. Bližší
informace Lužická R.K. Tel.:
412 333 281, 602 108 404.
Prodej skladových
prostorů s bytem v Rumburku. Rampa, vlastní
parkoviště. Výměra: 1041
m2. Prodejní cena: 3,5 mil.
Kč. Bližší informace Lužická R.K. Tel.: 412 333 281,
723 327 523.

PŮJČKY

Zaměstnanci - od 6 tis. Kč
Důchodci - do 75 let

15-300 tis. Kč
Bez poplatku
a bez problémů!!!
Přijedeme až k Vám

Tel. 777 819 794

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ z.o.
Varnsdorf
vás zve na výstavu

OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
konané na Střelnici

9. - 10. září 2006 od 9,00 do 17,00 hodin.
Výstavu obohatí kaktusáři, včelaři,
rybáři a další organizace.

MOBILNÍ MAKLÉŘ, ŘEŠENÍ EXEKUCÍ,
REFINANCOVÁNÍ, REVOLVING,
HOT. PŮJČKY, HYPOTÉKY, PODNIK ATELÉ.
BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ SEKTOR.
BEZ DOKLÁDÁNÍ PŘÍJMŮ.
SPOLUPRÁCE MOŽNÁ.
TEL. 739 243 034, 728 240 910

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
TOUR DE JEDLOVÁ

Start 8. ročníku byl u „Lidovky“ a dále se jelo kolem zahrádkářské kolonie na hlavní silnici do Dolního Podluží až
na křižovatku na „Mejto“. V Jiřetíně přes Křížovou cestu (ne
po schodech) směr Jedlová (po lesní cestě), u ranče doprava
a pořád nahoru) k cílové „pásce“ u restaurace na Jedlové.
Každý účastník obdržel v letošním roce diplom za účast
v závodě. Výsledková listina: 1. Marek Fatka 0:29:16
min., 2. David Nejedlý 0:31:24, 3. Aleš Vohanka 0:32:52,
4. Miloš Javůrek 0:34:02, 5. Králíček 0:35:30, 6. Macháček
0:36:50, 7. Krejčí 0:36:55. 8. Hampl 0:38:00, 9. Pelikán
0:38:40. 10. Kalivoda 0:38:50, 11. Mrštík 0:39:15, 12. Pavel Vodička 0:39:30, 13. Petr Vodička 0:39:40, 14. Mrkus
0:39:45, 15. Fabry 0:40:50, 16. Křivohlavý 0:41:20, 17. Gros
0:41:30, 18. Hložek 0:42:25, 19. Kováč 0:42:28, 20. Balcárek 0:42:45, 21. Charouzek 0:43:10, 22. Vojáček 0:43:35,
23. Hübler 0:45:05, 24. Dubský 0:45:50, 25. Souček 0:47:00,
26. Jůzl 0:50:10, 27. Fojtíček 0:51:30, 28. Železný 0:53:40,
29. Štuhanzl 0:57:15, 30. Matovič 1:01:00 hod., 31. - 32. Sedláček 1:10:00, 31.- 32. Boháček 1:10:00 hod. Zajímavost - M.
Krupka na Jedlovou běžel a dosáhl času 0:40:00, čímž by se
zařadil na 15. místo!!!
P.V., ZdS

Na fotu z cíle TOUR DE JEDLOVÁ si vítěz Marek Fatka
stoupl do druhé „lajny“ - je čtvrtý zleva. V přední řadě je
v dresu TOS Varnsdorf David Nejedlý (2.), po jeho pravici je
Aleš Vohanka (3.) a druhý v dresu TOSu Miloš Javůrek (4.).
Zcela vlevo jediný běžec závodu M. Krupka.

Sraz turistů v číslech
Letního turistického srazu 2006, který proběhl ve dnech
5. 8. až 13. 8. 2006, se zúčastnilo 615 účastníků prezentovaných v Krásné Lípě, 87 účastníků mezinárodního setkání
mládeže v Rumburku, 226 účastníků 25. letního srazu turistických oddílů mládeže a 21 hostů a představitelů Klubu
českých i slovenských turistů.
To je celkem 949 účastníků, kteří se vydávali za poznáváním Českého Švýcarska a Tolštejnského panství
v Ústeckém kraji. Z tohoto počtu se na organizaci podílelo 90
dobrovolníků a pomocníků. Hlavním programem pak byly
DNY jednotlivých měst a obcí, které připravily místní odbory
KČT ve spolupráci především s městskými a obecními úřady
a dalšími partnery. Akcí v rámci těchto dnů se zúčastnilo
dalších 2128 turistů. Zájezdů za poznáním Děčínska, Saska
a Lužice se zúčastnilo 560 zájemců.
Letního turistického srazu se zúčastnila i řada zahraničních
zájemců ze všech koutů Evropy.
KČT

Šachové střípky
V pražském hotelu Opatov se uskutečnily mistrovské šachové turnaje pro hráče s elem 2000 a vyšším. Jednoho z nich za
účasti 10 šachistů z ČR a SRN se zúčastnil varnsdorfský Václav Vladyka (elo 2028) a se ziskem 3,5 bodů obsadil 8. místo.
Jeho největším úspěchem byla výhra nad kandidátem mistra
Chalupou z Prahy (elo 2176).
V.V.

PO ČTYŘECH KOLECH PLNÝ BODOVÝ ZISK ÁČKA
T řetiligov í fotba listé
vyhráli na půdě Českých
Budějovic B 0:2 a po třech
kolech vedli tabulku s plným
bodovým ziskem. Branky
55. Šilhan, 76. Hyka. ŽK 3:1
(u hostů Mach, Hyka,
Čapek). Diváků 250. Poločas
0 : 0. R ozhodč í Nava ra.
Sestava: Macháček - Hyka, V ladyka, Svojtka,
Zachariáš - Mach, Strouhal
(22. Jordák), Vondráček,
Čapek (84. Parys) Fikejz,
Šilhan (72. Silný). Trenér
Josef Hloušek: „Byl to velice
slušný zápas, který časem
z našeho pohledu gradoval.
V prvé části jsme hráli takový úsporný fotbal. S tím bychom ale úspěchu nedosáhli,
a tak jsem v kabině zdůrazňoval, že musíme přidat.
S výsledkem jsme spokojeni
a radost je o to větší, že jsme
porazili kvalitního soupeře.
Mužstvo jsme poskládali
z hráčů, kteří minule nehráli
ať už ze zdravotních či jiných
důvodů. V závěru jsme na
chvilku ztratili koncentraci,
ale vyhrát jsme si určitě
zasloužili.“
V neděli hostili ve Šluknově
vždy herně nepříjemný B-tým
Hradce Králové a v případě
výhry mohli vést tabulku
o čtyři body, když největší
soupeři bodově zaváhali.
Slovan za 3:0 bral všechny
body, ve 49. a 65. se trefila
kladenská posila Šilhan a už
v 26. otevřel skóre jeho kolega z útoku Fikejz. Přihlíželo
téměř 600 stovek spokojených
diváků. Slovan to rozjel!
Starší dorost porazil
doma Ústí nad Labem B
1:0 (0:0). V duelu měl několik jasných šancí (Mauder,
Rickardt, Peleška, Pácha),
ale jediná a vítězná branka
padla až pět minut před
koncem zápasu z kopačky
Rickardta. Důležitý zisk tří
bodů z domácího prostředí

POZVÁNKA NA
VOLEJBALOVÝ
TURNAJ

zřejmě povzbudil tým do
dalších bojů a přivezl cennou
remízu 0:0 z Blšan!
Mladší dorost s vrstevníky Ústí nad Labem B remizoval 1:1 (1:1). Hosté hráli
dobře, do vedení šli ovšem
domácí zásluhou Krákory,
který s přehledem zavěsil placírkou po povedeném centru.
Ústečtí těsně před poločasem
vyrovnali a valnou část druhé půle byli lepším týmem.
Závěr patřil domácím, ale
jasnou šanci na rozhodující
gól si už nepřipravili. V Blšanech mladší dorost vyhrál 0:2
(0:1) brankami Chlana a Šolce a dost příležitostí zmařil.
Starší žáci zahájili novou
sezónu prohrou v Ústí nad
Labem 3:0 (2:0) a stejným poměrem odešli poraženi doma
s Neštěmicemi. Herně rozhodně měli na lepší výsledek. Po
odchodu několika opor do dorostu se projevil nedostatek
hráčů, kteří užívali prázdnin
a z těch určitých hrajících
malá trénovanost způsobená
stejnými okolnostmi. Svou
vinu na tomto faktu nese
i přístup některých z rodičů k
fotbalovému snažení a růstu
jejich dětí. Trenér Zdeněk
Just mezi svěřenci zatím
postrádá více hráčů, kteří by
byli oporami a výkony dokázali ostatní vyhecovat. Spíše
se najdou ti, kteří by se za
nepříznivého stavu nechali

rádi vystřídat. K lepším
výsledkům jistě přispěje
několik nových žákovských
posil.
Mladší žáci dopadli
v Ústí ještě hůře, výsledek
10:1 (3:0). Branku vstřelil
z pokutového kopu Kučera.
Doma s Neštěmicemi prohráli 1:4 (1:2), gól dal těsně před
půlí Žatečka.
Starší přípravka hrála
přípravný zápas v Krásné
Lípě a zvítězila 1:6 (0:1),
když branky dali O. Zelinger
4, Chlan a Hričina. Pro tento tým (ročník narození 1996
a mladší) pořádá Slovan
nábor sportovně nadaných
chlapců. Tréninky jsou
pravidelně v pondělí, středu
a pátek od 14.30 do 16.00 na
umělé trávě varnsdorfského
stadionu v Kotlině. Rodiče
mohou v těchto termínech
př i h lásit své ratolesti
u trenérů Jiřího Minaříka
a Zdeňka Zvěřiny.
Nejbližší
soutěžní
domácí fotbalové zápasy:
sobota 2. 9. od 10.15 Starší
dorost - Neštěmice (Mladší
dorost od 12.30); sobota 9. 9. od
10.15 Starší dorost - Rumburk
(Mladší od 12.30); sobota
9. 9. od 15.00 Ženy - Chřibská
(vše umělá tráva Varnsdorf);
neděle 10. 9. od 17.00
Áčko - Teplice B ve Šluknově
(odjezd autobusu od stadionu
v Kotlině v 16.45 hod). ZdS

Rallye Sachsen Classic 2006
Probíhala od čtvrtka 17. srpna se startem ve Zwickau do
soboty 19. 8., kdy končila v Drážďanech. V tento den více
jak 150 fascinujících historických automobilů přejelo také
hraniční přechod Sohland-Rožany, projelo Šluknovem a
v Krásné Lípě mělo 45 minutovou zastávku. Dále skvěle
udržované vozy pokračovaly do Doubice, Jetřichovic a
pouť po našem regionu zakončily na hraničním přechodu
Hřensko - Schmilka. Po celý den bylo pro běžnou dopravu
uzavřeno krásnolipské náměstí a zde připraven bohatý doprovodný program s občerstvením, koncerty a stánkovým
prodejem. Tisíce lidí ze všech koutů nejen naší republiky však
přilákala především vozidla, jejichž počátek výroby spadá do
let kolem první světové války. A pro motorizované a zvídavé
návštěvníky dobře zaparkovat v blízkosti tamějšího náměstí
byl rozhodně tvrdý oříšek.
ZdS

Volejbalový oddíl TJ
Slovan pořádá v neděli 3. 9.
2006 od 9.00 hod. na kurtech
u sportovní haly VII. ročník
„POPRÁZDNINOVÉHO
TURNAJE“ smíšených
příchozích družstev (4+2).
Uzávěrka přihlášek je nejpozději v den konání akce
ve sportovní hale v 8.30
hod. Startovné činí 300,Kč za družstvo. Předběžné
přihlášky pan Damnitz (TM
604 748 413), e-mail: damnitz@centrum.cz
PD
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