VARNSDORF - MĚSTO ZELENĚ VE FOTOGRAFIÍCH
Číslo

4

ÚNOR 2007
ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO REKONSTRUKCE FINIŠUJE

Varnsdorf bude centrem vzdělávání.
Jakoby mávnutím kouzelného proutku vyrostla
v našem městě zbrusu
nová budova sloužící jako
Vzdělávací středisko služeb
se zaměřením na cestovní
ruch. Stejnojmenný projekt
realizovaný SŠS a CR,
jehož partnery bylo Město
Varnsdorf, Úřad práce
Děčín a Agentura rozvoje
Tolštejnského panství o.p.s.,
byl spolufinancován ze
Strukturálních fondů, státního rozpočtu a prostředků
Ústeckého kraje. Náklady na
výstavbu činily 30 mil. Kč.
Přípravné práce na projektu byly zahájeny v listopadu 2004. Mostecká firma
realizující stavbu převzala
staveniště v areálu střední
školy v ulici Karlova 14. 4.
2006 a ukončenou třípodlažní stavbu předala 27. 11.
2006. V budově je v přízemí
k dispozici recepce, kuchyň,
restaurace, první patro slouží jako posluchárna, učebna
a kabinety. Ve 2. patře je
ubytovací část. Hlavními
oblastmi vzdělávání v tomto

Foto VČ

středisku budou rekvalifikace, další profesní vzdělávání,
zahraniční vzdělávání a školící a tréninkové středisko
služeb se zaměřením na
cestovní ruch, gastronomii,
služby cestovního ruchu a
společné kurzy. Všechny
kurzy zahrnují pracovní
diagnostiku, kdy se uchazeč podrobí jednoduchým
testům, jejichž výsledkem
bude zjištěná vhodnost pro
vykonávání určitého povolání, doškolovací, motivační, případně rekvalifikační
kurzy a vhodnost pro řízenou
praxi na reálných pracovištích. Tato diagnostika bude
prováděna a vyhodnocována pomocí počítačového
softwaru a specializovaným
psychologem.
Slavnostní otevření „Vzdělávacího střediska služeb se
zaměřením na cestovní ruch
Varnsdorf“, které je výsledkem realizovaného projektu
Společného regionálního
operačního programu, připadlo na magické datum
2. 2. 2007. Všechny přítom-

né hosty uvítal ředitel školy
Ing. Petr Jakubec. Průběh
celého projektu přiblížil pomocí počítačové prezentace
Ing. Václav Černohous a přizval je k slavnostnímu přestřižení pásky, kterého se ujal
Ing. Pavel Kouda společně s Robertem Šatník
jakožto radní Ústeckého kraje za asistence
Ing. Josefa Poláčka, starosty
města. Slavnostní přípitek
přímo v prostorách střediska pronesl generalkonsul
Spolkové republiky Německo-Sasko Tomáš Podivínský,
který pozitivně hodnotil
přínos tohoto projektu pro
rozvoj vzdělanosti v regionu
a v rámci mezinárodních
vztahů. Následná prohlídka
celého objektu začala v patře
nejvyšším, kde je vybudováno 12 pokojů hotelového
typu s kapacitou 24 lůžek.
O patro níže byla obdivována moderní posluchárna s 54
místy, s připojením na internet, s hlasovacím zařízením
a s bezdrátovým řízením
interaktivní komunikace a
učebna s výpočetní technikou, jejíž součástí je interaktivní tabule. V přízemí
budovy byl v restauraci pro
hosty připraven raut, jehož
přípravu a obsluhu zajistili
žáci a odborní učitelé Střední školy služeb a cestovního
ruchu Varnsdorf.
Město Varnsdorf se tak
spolu se třemi perfektně
fungujícími středními školami stává centrem vzdělání nejen pro Šluknovský
výběžek.
Ing. Václav Černohous,
projektový manažer SŠS a CR,
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Po mnoha úvahách a zvážení všech ekonomických
i funkčních důvodů se rozhodlo vedení města v minulém volebním období provést
rozsáhlou rekonstrukci klubu
Pohádka a po její dokončení
sem převést i celou činnost
klubu Pohoda. Oprava nej-

vých podlah a provizorních
oprav střech. V rámci těchto
prací se ještě v tomtéž roce
věnovalo 18 tisíc korun na
opravu a výměnu části topení. Hned v následujícím roce
započala druhá etapa, která
obsahovala dokončení podlah
a kompletní rekonstrukci

Pohádka v novém kabátu.
navštěvovanějšího klubu
v našem městě započala
v roce 2004, kdy bylo během
dvou prvních etap na jaře a
na podzim proinvestováno
více než 970 tisíc korun
do kompletní rekonstrukce
sociálních zařízení, izolací,
podřezání celé budovy, odvodnění, položení části no-
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střech včetně nové krytiny
v hodnotě více než 900 tisíc korun. Závěrečná etapa
rozsáhlé rekonstrukce byla
provedena v loňském roce.
Při ní se klub dočkal nové
fasády, terénních úprav,
úpravy vstupů a chodníku,
dokončeno bylo odvodnění.
Pokračování na str. 2

ATRIUM slaví 5 let
Již 5 let uběhlo od slavnostního zahájení provozu v tehdejším domě ATRIUM - „Dámský klub a centrum služeb“,
které se uskutečnilo 2. března 2002.
Objekt, do konce 80. let minulého století využívaný jako
internát učiliště Spojů a poté téměř 10 let opuštěný, kompletně zrekonstruovala v letech 1999-2001, nákladem přes
30 mil. Kč, tehdejší firma K+S International Spedition spol.
s r.o. Rumburk.
Cílem projektu bylo zachránit před téměř jistou zkázou
jeden z mnoha objektů v našem městě, který byl tehdy
v katastrofálním stavu.
Budovu se podařilo nejen zachránit, ale citlivým spojením moderní a původní vídeňské architektury vytvořit ve
Varnsdorfu ojedinělou stavbu.
Nejen pro ženy tak vznikl v našem městě objekt, ve kterém
jsme mohli najít malé obchůdky, lékařskou praxi, služby kadeřnické, kosmetické, manikúru, pedikúru a dámské krejčovství. Kvalitně vybavené bylo fitness centrum se saunou
a odpočívárnou, s masážemi a soláriem. Navíc zde byla útulná kavárnička s venkovní terasou, moderní restaurace a
letní terasa s přilehlým parkoviště pro návštěvníky.
Pokračování na str. 2

Tisk této strany byl zajištěn za přispění Lumines Temple a.s. a Tiskárny Trio Varnsdorf
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Z deníku Městské policie
Příliš velkou opatrnost
prokázala obyvatelka jednoho panelového domu, když
zavolala na služebnu MP, aby zkontrolovala dvojici, která
něco nabízí a chce předvádět v bytě. Hlídka zjistila, že se
jedná o nabídku vysavačů a doklady předvádějících včetně
potřebných povolení jsou v pořádku.
Hasiči si poradili
s mužem zamčeným omylem v budově Polikliniky i když
zpráva se k nim dostala složitou cestou přes HZS Ústí a MP.
Je dosti zajímavé, že kdosi zamkl v budově zedníka, který zde
řádně pracoval. Pracovníci HZS stačili včas volanou hlídku
MP upozornit, že jejich zákrok není nutný.
Kamera odhalila
čtyři mladíky, z nichž dva stavěli v Pražské ulici před
prodejnu polotovarů na sebe odpadkové koše. Mladíci byli
hlídkou MP nalezeni v Kmochově ulici a museli jít okamžitě
vše uklidit. Vyvázli tentokrát jen s domluvou.
Opět nenapravitelní,
kteří přijeli tentokrát s dodávkou a vybaveni autogénem, aby vyřezávali ve vyhořelém továrním objektu
v Západní ulici železné díly. Oznámení bdělé občanky
a okamžitý výjezd hlídky MP jim však jejich činnost
nedovolil vykonat. Všichni byli včetně vozidla zjištěni
a z budovy vykázáni.
Opilý muž
považoval zřejmě svoji opilost za ohrožení vlastního života
a dožadoval se ve vrátnici KWL, aby byla přivolána hlídka
MP. Po jejím příjezdu pan L. komunikoval pouze urážkami a
odmítáním jakékoliv pomoci. Jelikož nebyl zraněn, ponechala
hlídka opilce jeho osudu.
Jako nález
označil hlídce MP pan O.R. zachovalé horské kolo, které
vezl ulicí Partyzánů. A jako takový ho tedy převezli na služebnu MP, odkud putovalo opravdu jako nález na MěÚ.
Společně s PČR
řešila hlídka MP oznámení, že u klubu Tři sedmičky
v Zuzánkově ulici je rvačka. Našli však jen mladíka, který
si stěžoval na bolesti kolem žeber. Jelikož se jednalo o epileptika, byla přivolána RZS a případ dořešila PČR.
Zadržen při činu
byl půl hodiny po půlnoci muž, který si již o hodinu dříve připravil lešeňové trubky, které vytahal ze zahrady na
rohu ulic Polní a Prašné. Hlídky OOP ČR a MP si na něho
již čekaly, neboť byly včas bdělým občanem o jeho nekalém
počínání informovány.
Služební pes
zapracoval rychle a profesionálně, když se mu podařilo
zadržet v Novoměstské ulici pachatele podezřelého z trestné
činnosti. Psovod, který byl na obchůzce pouze se psem, žádal
o pomoc hlídku MP. Ta sice přijela ihned, ale pes již svou
povinnost profesionálně splnil.
Dle svodky velitele MP Ing. Ludvíka Šmída zpracoval ŠMIK

Úřad práce i ve Varnsdorfu
Vzhledem k regionální struktuře, výši nezaměstnanosti a potřebě přiblížit občanům výkon státní správy,
Úřad práce v Děčíně zřizuje od 1. 3. 2007 nové odloučené pracoviště ve Varnsdorfu, Melantrichova ul. č. 1272,
kam bude přemístěno zprostředkování zaměstnání pro
uchazeče a zájemce o zaměstnání a taktéž výplaty podpor v nezaměstnanosti pro spádovou oblast - Varnsdorf,
Horní a Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště,
Chřibská.
Evidovaní uchazeči o zaměstnání ze spádové oblasti
budou automaticky převedeni včetně spisové dokumentace z pobočky v Rumburku. O změně jsou průběžně
informováni při návštěvě úřadu práce.
Nově nezaměstnaní občané ze spádové oblasti budou od
tohoto data podávat žádost o zprostředkování zaměstnání
a žádost o podporu v nezaměstnanosti ve Varnsdorfu.
Ostatní agendy a služby úřadu práce zůstávají pro
tuto oblast beze změny.
PhDr. Jiří Král, ředitel Úřadu práce v Děčíně
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ATRIUM SLAVÍ 5 LET
dokončení ze str. 1

I když velkorysé řešení
domu AT R I U M sneslo
srovnání s obdobnými projekty velkoměst (např. Palác SYNER v Liberci), kde
tento koncept léta úspěšně
f u ng uje, u káza lo se, že
v našem městě tento typ své
uplatnění nenachází. Svým
nadčasovým stylem projekt
občany poněkud zaskočil a
proto se ATRIUM od samého
začátku, ve srovnání s vysokými provozními náklady
vlivem špičkového vybavení
a použitím moderní techniky potýkalo z řad našich
občanů s poměrně nízkou
návštěvností.
ATRIUM se však stávalo
stále více závislé pouze na
německé klientele, což nebylo naším cílem.
Centrum služeb ATRIUM
„Dámský klub“ jsme vybudovali v našem městě po
vzoru větších měst s cílem
umístit pod jednu střechu co
nejvíce služeb pro ženy a tím

Atrium po rekonstrukci tak, jak ho dnes známe.

Foto hz

spojit péči o jejich zevnějšek
s relaxací a příjemným posezením.
Někdo nás může považovat za „padlé na hlavu“ - my
jsme se však rozhodli jít
cestou dalších investic za
svým cílem!
ATRIUM dále upravujeme, vylepšujeme a chceme
jej znovu přestavět - tento-

krát na tříhvězdičkový hotel, abychom tak vyšli vstříc
hlavně firmám z Varnsdorfu a jeho okolí a částečně
pomohli v našem regionu
vyřešit chronický nedostatek kvalitního ubytování.
hz

V této etapě bylo prostavěno 950 tisíc korun na investicích, dalších 70 tisíc korun si vyžádala rekonstrukce hlavního rozvaděče, výměna topidel, rekonstrukce kuchyňky
včetně obkladů a dlažby. V rekonstruované kuchyňce nyní
přibyde i myčka na nádobí, obnovit a doplnit bylo zapotřebí
i nábytek. V letech 2004-2006 byly tedy celkem investovány
do Pohádky včetně projektové dokumentace více než tři miliony korun. Důležitým krokem se stal bezbariérový přístup
nejen do objektu, ale i uvnitř včetně sociálních zařízení.
V letošním roce je plánovaná rekonstrukce terasy v hodnotě 40 tisíc, přestavba přízemí po skladech Českého červeného kříže na masážní místnost, na svůj čas ještě čeká
zahrada, plot, zpevněné plochy a dokončení terénních úprav.
V plánu letošního roku je i úprava odstavné plochy pro cca 5
vozidel. Mezi další záměry města patří vybudování správcovského bytu, čímž by se vyřešila běžná údržba, ale zejména
hlídání a zabezpečení zrekonstruovaného objektu.
Všechny etapy oprav proběhly v souladu s původním
projektovým záměrem, který přitom počítal s celkově vyššími náklady. Povinně vyhlašovaným výběrovým řízením
a zařazením zakázek do soutěže se podařilo při zachování
kvality a vysokého standardu dosáhnout značných úspor.
V závěru rádi uvádíme, že na opravách se z větší části podílely místní firmy, zejména pak Klempířství Jaroslav Novák
a firma LCD Jaroslava Draského. Důchodci (a nejen oni) tak
konečně získávají důstojné místo pro setkávání, kulturní,
společenské, ale i zdravotní vyžití. Pokud se vše podaří
dokončit, mohl by klub bez větších investic sloužit dalších
25-30 let. Návštěvníky klubu byla vysoce hodnocena skutečnost, že mezi jednotlivými etapami rekonstrukce mohli klub
užívat.
foto a text JS

Průvodkyně na Hrádku,
Drahuška Jupová, vede
pravidelnou evidenci návštěvníků. Návštěvnost
se během posledních dvou
let postupně ustálila na
počtu necelých 15 tisících
návštěvnících za rok. Tento
údaj koresponduje s výsledky dalších podobných vyhlídkových zařízení v rámci
České republiky. V roce 2006
Hrádek navštívilo celkem
14 908 návštěvníků, oproti
14 933 v roce 2005 a 12 429
v roce 2004. Na Hrádku se
vystřídali návštěvníci z celkem 44 zemí celého světa.
Jednoznačně nejsilnějším
měsícem zůstává srpen
s 2 523 návštěvníky, nejslabší s 402 je naopak únor. Největší nárůst návštěvníků byl
paradoxně v prosinci, kdy
jich v roce 2006 přišlo 1 185,
oproti 554 v prosinci roku
2005. Celkový roční průměr
je více než 1 200 návštěvníků
za měsíc.
JS

Jak jsme
chodili na
REKONSTRUKCE FINIŠUJE Hrádek

dokončení ze str. 1

INZERCE

Otevírací doba je:
listopad - únor
po - pá
so - ne
11 - 16 hod. 10 - 16 hod.
březen - duben a září - říjen
po - ne
10 - 18 hod.
květen - srpen
10 - 20 hod.
Kontakt: Hrádek 412 384 939,
pí. Jupová 605 419 972
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SPORTCLUB FLAMINGO o.s.
Naše občanské sdružení bylo založeno počátkem roku 2006 a k dnešnímu dni máme již 655 členů.

Členství v klubu je bezplatné, a pokud bude schváleno vedením klubu,
získáte klubovou kartu od odpovědné osoby na počkání.
K získání členství musí být řádně vyplněna přihláška a všechny údaje musí být pravdivé.
Pokud budou uvedeny nepravdivé údaje, bude tato přihláška zamítnuta
a žádost o členství zaniká bez nároku na jeho obnovení.
Klubové karty se rozdělují podle barev. Každá karta má jiné výhody
NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY: www.sportclubflamingo.hostuju.cz
FIALOVÉ KARTY: Držitel fialové karty, kterou získá zdarma pouze od odpovědné osoby, má nárok na VSTUP do
prostor Sportclubu Flamingo a může začít sbírat body, což mu umožní získat v budoucnu i nemalé ceny. (Každý
může získat i letecký zájezd, dle sazebníku bodů). Po nasbírání 10.000 bodů a to 1 bod = 1,- Kč, získá MODROU
KARTU a s tím spojené výhody
MODRÉ A ZELENÉ KARTY: Držitel této karty, kterou získá zdarma, po nasbírání 10.000 bodů od odpovědné
osoby, má nárok na:
• 10 % slevu na PIVO a jídlo
• 20 % slevu na alkoholické a nealkoholické nápoje
• 30 % slevu na značková vína
• Přednostní výběr a reservace místa
• V den narozenin obdrží láhev ŠAMPUSU ZDARMA
Majitel karty se zavazuje, že se bude chovat dle pravidel vnitřního řádu Klubu. Nepropůjčí kartu či jiným způsobem
nezneužije důvěru, která se mu vkládá při převzetí této karty. Pokud bude tato důvěra zneužita majitelem karty,
bude vyřazen ze seznamu hostů a nebude moci využít výhod a práva vstupu do prostor Sportclubu Flamingo.
Členství v klubu je zdarma po řádném vyplnění přihlášky na recepci nebo na internetu.

AKCE PO CELÝ MĚSÍC

3 + 1 ZDARMA (Kupte 4 panáky alkoholu a zaplatíte jen za 3 panáky)

KAŽDOU SOBOTU HRAJE ŽIVÁ HUDBA od 21.00 hod.
VSTUPNÉ ZDARMA…!
Skupiny: RUKSAK (country, folk), Mptři (rock) a jiné hudební skupiny
Více o termínech hraní či rezervaci míst zavolejte na bezplatnou tel. linku

Tel: 800 100 396
www.sportclubflamingo.hostuju.cz
Přijmeme barmanky

Hledáme hudební skupiny

•
•
•

• pravidelné hraní ve Varnsdorfu
• angažmá po celý rok
• Rock, Country, Pop

praxe v oboru výhodou
spolehlivost,dochvilnost,pracovitost

dobré finanční ohodnocení
Tel. 731 573 345

Tel. 731 573 345

LUMINES TEMPLE – nemovitosti s.r.o.
nabízí k pronájmu:
ve Varnsdorfu, Rumburku, Šluknově a Jiříkově
byty velik. 3+1, 2+1, 2+kk, 1+1, 1+kk, garsoniery
V případě zájmu volejte Po - Pá od 8.00 – 14.00 hod.
tel. 412 332 047 / e-mail: byty@luminestemple.cz
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O ZÁMCÍCH VE VARNSDORFU
Toto povídání je jakousi
reakcí na četné dotazy čtenářů Hlasu severu k článkům
o varnsdorfských mlýnech.
Jak se ukázalo, málokdo
z obyvatel Varnsdorfu tuší,
že na území města stával i
zámek. Nešlo jim totiž do
hlavy, že tu byl zámecký
mlýn, když tu zámek není.
Je to jednoduché. Není, ale
byl. Dokonce dva zámky. A
jak to s nimi bylo?
Historie prvního z nich
sahala bezmála tak daleko,
jako historie samotného
osídlení tzv. Mandavského údolí. Je nezvratitelně
dokázáno, že první osady
v údolí Mandavy se nacházely
již počátkem 11. století. Prvním
doloženým panským rodem,
který vládl našemu kraji, byl
rod Berků z Dubé (ponechme
pro tuto chvíli stranou rod
pánů z Warnsdorfu). Jejich
sídlem však byl hrad Tolštejn (původně Dohlenstein),
nikoli Varnsdorf. Následným
rodem, který okolo r. 1310
ovládl toto území, byl rod
pánů ze Stráže, kteří se
později začali sami nazývat
pány z Vartenberka. Na
území dnešního Varnsdorfu se ale tehdy nacházely
pouze panské dvory. První
dochovaná písemná zmínka o zámku ve Varnsdorfu
pochází z r. 1425 a týká se
vojenského velitele Žitavy
Mikuláše z Ponikau zadržovaného na Tolštejně. Jednání o jeho dalším osudu se
konalo zmíněného roku na
zámku ve Varnsdorfu.
O původní poloze zámku
nejsou dochovány spolehlivé
záznamy. Hovoří se pouze,
že se nacházel severně od
cesty na Waltersdorf v sousední Lužici. Stával pod
Pěnkavčím (Šibeničním)
vrchem a vjezd do zámku
byl z jižní strany. Samo
nádvoří se prostíralo severním směrem a na jeho konci
byla vrata s výjezdem k řece
Mandavě.
Zde je nutné uvést na
pravou míru samo označení
usedlosti za zámek. Ve skutečnosti se zde jedná o spojení dvou objektů. Celý areál
sestával z vlastní zámecké
budovy a hospodářských
stavení tzv. Zámeckého dvora. Aby mohlo takovéto sídlo
vůbec vzniknout, musel rytíř podle středověkého práva vlastnit alespoň 3 spolu
sousedící stavební pozemky.
Jak napovídalo uspořádání
jednotlivých budov v celém
objektu, byla tato podmínka dodržena. Tvar a rozloha jednotlivých parcel však

vnutily staviteli ne zrovna
ideální uspořádání budov.
Celý pozemek byl ve tvaru
dlouhého a značně nepravidelného čtyřúhelníka. I
nádvoří zámku, utvořené
budovami chlévů, maštalí,
seníků, sýpek a kůlen, které
na severní straně uzavírala
vlastní zámecká budova,
působilo nevzhledně. Totéž
se dalo říci i o samotném
zámku. Vznikl v době, kdy
měly stále své opodstatnění opevněné hrady, ale
jako reprezentační budovy
byly tyto již méně vhodné a
navíc také většinou záměrně špatně přístupné.
Šlechta té doby proto začala budovat nové stavby zámky - a to přímo v obecní
zástavbě. Protože však ještě
nebylo mnoho zkušených
architektů, doplácely na to
první zámecké objekty svým
vzhledem. Kamenná dvoupatrová budova varnsdorfského zámku s arkýřem a
věží s hodinami nad hlavní
branou toho byla dokladem.
Za zmínku snad ještě stojí,
že zámek měl svůj „vodovod“. Stranou areálu stály
zásobníky na vodu, která do
nich byla přiváděna dřevěným potrubím z nedalekého
dubového lesa (Eichbusch),
později od Pěnkavčího (Šibeničního) vrchu.
V roce 1481 bylo již Tolštejnské panství ve vlastnictví svobodných pánů
Šlejniců (Freiherren von
Schleinitz). Na Varnsdorf
se v té době vztahovaly již
mnohé výsady, jako právo
hrdelní, právo várečné (do
r. 1641), právo výčepní, právo volného skladování a obchodu s obilím, právo trhové
atd. A právě na zámku byla
stvrzována veškerá rozhodnutí a trhové smlouvy, ale
i smlouvy o prodeji a koupi
obcí ze zdejšího panství.
V Zámeckém dvoře se také
skladovalo obilí z celého
panství a z něj, formou naturálních platů, byli odměňováni vrchnostenští úředníci. Až do roku 1596 byl
zámek využíván i k soudním řízením. Vzhledem
k tomu, že od r. 1641 bylo
zdejší panství včleněno do
majetku panství Rumburského, ztrácel varnsdorfský
zámek na svém významu.
Na panských statcích začali hospodařit vrchnostenští
správci. Také zámek byl
stále více hospodářským
dvorem, než okázalým sídlem. Nakonec byl okolo roku
1740 zbourán a pozemek
rozparcelován. Zámecký

mlýn, k jehož stavbě byly
pozemky zakoupeny právě
roku 1740, tak tedy nikdy
skutečně k zámku nepatřil.
Svůj název dostal pouze pro
své umístění blízko Zámeckého dvora.
Na místě zámku pak
vyrostlo několik obytných,
ale i průmyslových objektů. Z těch průmyslových
připomeňme např. bývalou
slévárnu n. p. TOS.
Stavebně zajímavý byl
také tzv. „burg“, tedy objekt bývalé továrny Antonína Engelmanna, který
stál rovněž na bývalém
zámeckém pozemku. Po
r. 1945 zde byla filmová
tiskárna n. p. Velveta. Tam,
kde tato ojedinělá stavba
z pálených neomítnutých
cihel stála, je dnes místo
zející prázdnotou.
A druhý zámek? Říkalo
se mu Rytířský a náležel
ke Střednímu dvoru. Ten
se nacházel v místech, kde
dnes stojí budova polikliniky v ulici Poštovní. Od tohoto dvora vedla lipová alej
k Zámeckému (Sladovému)
rybníku. V jeho středu, na
vyvýšeném kamenitém pahorku, stál zámeček, staré
rytířské sídlo, spolu se
sladovnou. Sama sladovna
však ztratila svůj význam
v době, kdy bylo zámku
odňato právo várečné.
V roce 1765 je pak tento
malý ostrůvek popsán jako
skalnatý pahorek se zříceninou. Definitivní zánik
zámecké stavby je datován
letopočtem 1773, kdy byl
ostrůvek i se zbytky staveb
zcela odstraněn. Poslední
kameny ze zámečku byly
použity při stavbě nového
kostela sv. Petra a Pavla
na náměstí. A Zámecký
rybník? Ani zdaleka nemá
tu rozlohu, kterou míval
v době slávy rytířského
sídla. Postupující industrializace z něj ukrajovala a
ukrajovala, až zbylo to málo,
co vidíme dnes. Chraňme si
jej a snažme se, aby nezmizel úplně!
A tady prosím vážené
pány radní, ale i samotné
občany města: Je opravdu
tak příhodné a nutné nazývat ten zbyteček vodní
plochy rybníkem „Billa“,
když existují dokonce dva
historicky doložené názvy?
Dejme na uváženou, který
z názvů by byl spoluobčanům milejší: Zámecký,
Sladový nebo Billa? Sám
se přikláním k názvu Zámecký.
Milan Kopecký

strana 4

Větrné elektrárny na Špičáku?
Zastupitelé města Varnsdorf se budou na svém březnovém zasedání seznamovat se záměrem výstavby tří větrných
elektráren na lokalitě Špičák, jehož předpokládaný termín
zahájení je rok 2008 a dokončení rok 2009.
Bližší seznámení se záměrem výstavby větrných elektráren, jejich výkonu, rozměrů, umístění a dalších informací je
volně ke stažení na http://m3v.ppc.cz.
-r-

Opsáno z úřední desky
NABÍDKA POZEMKŮ
POZEMKOVÝM FONDEM ČR
Trvalé travní porosty: p.p.č. 5860/1-235 m2 , 7142/4 216 m 2 , 7637/1 - 42 m 2 , 7661/1 - 2480 m 2 , 7891/7 503 m 2 .
Podrobné informace včetně výpisů jednotlivých pozemků, žádosti a čestná prohlášení jsou zájemcům k dispozici
na místě příslušném územním pracovišti Pozemkového
fondu ČR. Poslední den podání - 5. 3. 2007.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ
MěÚ Varnsdorf, Odbor životního prostředí, vydává
stavební povolení Obci Horní Podluží na rozšíření
vodovodního řadu. Jedná se o rozšíření vodovodní sítě
v obci Horní Podluží. Pro splnění provozních podmínek
pro zásobování pitnou vodou v lokalitě Světlík bude instalována automatická tlaková stanice. Stavba vodního
díla bude dokončena do 31. 12. 2009.

NÁLEZY - OZNÁMENÍ
Jízdní kolo Ifa, cestovní kolo Manhattan, horské kolo
Giant, horské kolo Cycles, horské kolo bez označení,
cestovní kolo bez označení, přívěsný vozík za kolo.
Informace v podatelně Městského úřadu.

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala tradičně převody majetku
města, schválila nové znění Statutu Hlasu severu a
povolila použití znaku města Varnsdorf pro potřeby
kolektivu cyklistů Varnsdorf - „Cykloklub Varnsdorf“
na cyklistických dresech v období 2007 - 2008.
Pověřila starostu města k podpisu Smlouvy o poskytnutí IT služeb s Ministerstvem dopravy ČR a k podpisu
smlouvy s firmou Aspida s.r.o. na prezentaci města
v časopisu „Cestujeme po Čechách…“. Místostarosta
František Dlask byl pověřen jako člen Rady města
funkcí zástupce vydavatele Hlasu severu.
INZERCE

4/2007

Je ohroženo střední školství na Šluknovsku?
Ředitelé středních škol
a starostové obcí mají díky
krajským radním opět těžkou hlavu. Pánové z kraje
rozhodli v závěru roku, že
se v rámci optimalizace
středního školství v Ústeckém kraji bude většina
středních škol „efektivně“
slučovat do tzv. páteřních
škol. Z návrhu vyplývá,
že by do roku 2010 mělo v
okrese Děčín zůstat pouze
12 až 13 středních škol. Pět
středních škol by zůstalo
v Děčíně, o ostatní by se
měl okres Děčín podělit.
O tom, co zůstane na Šluknovsku zpráva nehovoří.
Jisté je však to, že se kraj
snaží sloučit dvě absolutně
rozdílné střední školy, a
to Střední lesnickou školu
Šluknov a Střední školu
sociální Šluknov.

Jako první ze základních
principů optimalizace středního školství na Ústecku je
uvedeno zachování škol
s jedinečnou vzdělávací
nabídkou, například Střední pedagogická škola, nebo
konzervatoř. Bylo by velice
pomýlené domnívat se, že
Střední lesnická škola ve
Šluknově, která je jen jedna
ze tří v republice, tuto jedinečnost nemá, zrovna tak
jako Střední odborná škola
mediální grafiky a polygrafie v Rumburku. Tyto školy
by, podle zdravého selského názoru, měly fungovat
samostatně, bez jakýchkoli
přívěsků. Můžeme však
od krajských radních toto
myšlení očekávat?
Materiál se dále zabývá
statistickou analýzou vývoje
situace ve školství, zejména

NA HODINU V ANTARKTIDĚ
Více jak dvě desítky seniorů v klubu Pohoda se při vyprávění Stanislava Havránka alespoň pomyslně na hodinu
přenesly do vzdálené a pro nás téměř neznámé Antarktidy.
Vypravěč a zaměstnanec zdejší firmy CZECH PAN s.r.o.
se jako jeden ze dvou varnsdorfských účastníků podílel na
výstavbě české vědecké stanice. (Zmíněná firma stanici
zhotovila).
Malým dobrodružstvím byla již samotná cesta do těchto
odlehlých končin světa. Patnáct českých pracovníků různých profesí tuto absolvovalo opakovaně po dvě sezony.
K nejdramatičtějším zážitkům pak patřila poslední část
cesty ledoborcem z Chille na ostrov James Ross (kde je
stanice postavena) v rozbouřeném moři kolem obávaného
Hoornova mysu. Nepříjemné pocity zažili také při druhém
příjezdu na místo stavby stanice v roce 2005, když zjistili,
že kontejnery s nářadím a jiným důležitým materiálem
jsou vykradeny. I takové věci se zde stávají.
K technickým zajímavostem stanice patří, že je zhotovena především ze dřeva, které v tamním prostředí nepodléhá
zkáze. Na stanici je zařízení pro výrobu elektřiny. Je zde
dobře vybavená kuchyň, zařízení na pečení našeho českého
chleba, je zde i spalovna odpadků. Rozměry stanice jsou
26x10 metrů a její vybavení umožňuje osazenstvu téměř
komfortní pobyt. Stanice je obsazena jen po část roku a
náklady na její provoz stojí ročně 60 milionů korun. Ve
srovnání s jinými vědeckými stanicemi patří ke špičkám.
K zajímavostem pobytu při stavbě stanice patřilo například
to, že se mezi uskladněným materiálem a lidmi bez obav
pohybovali tučňáci, přilétali sem albatrovití ptáci, v blízkosti
pobřeží slyšeli (ale neviděli) velrybu.
Venkovní teplota se ve dne pohybovala kolem 10°C, v noci
-5 až -10°C (stavělo se v letním období). Silný vítr téměř
neustával, využití času určovalo počasí. V těchto místech
existuje téměř sterilní prostředí a člověk nemá pocit, že
se potí. Prakticky by nebylo potřebné se umývat. Někteří
odvážlivci okusili i koupání v 0°C mořské vodě.
K příjemným společenským povinnostem patřily vzájemné návštěvy obdobných stanic různých států. Naši pracovníci tak navštívili argentinskou, chilskou, uruguayskou,
čínskou a ruskou stanici. Raritou posledně uvedené je zde
postavený pravoslavný kostelík a přítomnost popa. Na argentinské, která je obsazena celoročně, pobývají celé rodiny
včetně dětí, které zde navštěvují školu.
Na otázku, jakým jazykem se při vzájemných návštěvách
dorozumívali, Stanislav Havránek uvedl, že částečně angličtinou, němčinou a zejména ruštinou. Ke „slovu“ se vždy
přidaly i „ruce a nohy“, které nikdy nezklamaly. Potvrdilo se,
že ctějí-li si lidé porozumět, společnou řeč vždycky najdou.
Dr. Miloslav Hoch

s ohledem na počty žáků a
stanovením limitu celkového počtu žáků školy, ale
nikde se již nezabývá dostupností jednotlivých škol
a možnostmi žáků do škol
dojíždět, zvláště z takových
oblastí, jako je Šluknovsko.
Zároveň se nezabývá otázkou vybavenosti a úrovní
jednotlivých škol ať již materiální nebo personální.
Otázkou zůstává, jaký
přínos tato opatření budou
mít. Určitě kraj ušetří nějaké miliony, což by mohlo
být chvályhodné, pokud
by měly posloužit dalšímu
zvyšování kvality ústeckého
školství. Ale není žádným
tajemstvím, že rozpočty
středních škol jsou rok od
roku nižší, přestože jejich
náklady se úměrně vzrůstajícím cenám a inflaci zvyšují. Úspory však neslouží
pro další rozvoj školství, ale
jsou diktovány snižovanými
náklady.
Nehledají se peníze ke
zvýšení úrovně vzdělanosti. Ale úroveň vzdělanosti
na Ústecku se snaží přizpůsobit penězům.
Je tedy na místě se ptát:
Neutrpí těmito opatřeními
vzdělanostní úroveň obyvatelstva na Ústecku? Nebude
omezena dosud rozmanitá
nabídka vzdělávání v kraji?
Nebudou naše děti odcházet
studovat střední školy do
nedalekého Německa nebo
do jiných krajů? Lze jen
doufat, že pánové z Rady
Ústeckého kraje minimálně
středoškolské vzdělání mají
a že i oni na tyto otázky hledají odpovědi a že vzdělání a
spokojenost obyvatel Ústeckého kraje pro ně znamená
alespoň tolik, co ušetřené
peníze.
Kromě toho je alarmující
ten fakt, jakým způsobem o
této problematice zástupci
kraje jednají se starosty
jednotlivých obcí. Nejednají
s nimi vůbec! O svých záměrech informovali pouze
ředitele středních škol.
Na mimořádném zasedání Sdružení pro rozvoj
Šluknovska 6. února se
starostové obcí a ředitelé
středních škol z výběžku
touto problematikou zabývali. Radní ÚK Robert
Šatník přislíbil, že při
rozhodování krajské rady,
které se konalo 14. února,
bude prosazovat zájmy
Šluknovanů a jejich snahu
neslučovat a neomezovat
žádnou ze středních škol ve
Šluknovském výběžku.
Gabriela Doušová
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NEBUĎME LHOSTEJNÍ
V našem městě existuje v souladu s § 38 z. č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, a § 106 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, jako zvláštní orgán obce Komise sociálně-právní
ochrany Městského úřadu Varnsdorf.
Činnost komise je obsáhlá. Poskytuje komplexní sociálně-právní ochrany týraným, zneužívaným, zanedbávaným
a ohroženým dětem, navrhuje a realizuje účinná opatření
pomoci těmto dětem a rodinám. Analyzuje situace v oblasti
ochrany dětí před působením negativních patologických jevů
na děti a mládež. Podílí se současně na organizaci preventivních opatření, vytváří a realizuje aktivity se zaměřením
na využívání volného času ohrožených skupin dětí. Zaměřuje
se na děti ohrožené návykovými látkami, alkoholem, gamblerstvím a na děti s projevy rasové nesnášenlivosti a násilí.
Provádí šetření v rodině, škole, a také v jiném prostředí,
kde dítě žije. Komise velmi úzce spolupracuje s pedagogy,
výchovnými poradci, speciálními etopedy, lékaři, pediatry,
psychology a psychiatry, rovněž spolupracuje se základními,
speciálními a mateřskými školami, speciálně-pedagogickým
centrem, policií ČR, státními i nestátními subjekty, které se
zabývají problematikou dětí a mládeže. V rámci koordinace
výkonu sociálně právní ochrany dětí na územním správním
obvodu obce realizuje odborné semináře.
Komise každoročně projednává a řeší desítky případů
týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Navrhuje
a ukládá opatření k účinné pomoci dítěti, rodině a sleduje
jejich dodržování. K týrání a zneužívání dítěte dochází nejčastěji v prostředí jeho rodiny nebo v její blízkosti s tichým
přihlížením okolí. Dítě pak není schopno postavit se svým
nejbližším, kteří by mu měli být oporou. Na řešení problémů
všech ohrožených dětí nestačí jen prostá existence zákona
o sociálně-právní ochraně dětí a vyhledávací činnost pracovníků městského úřadu. Přesto, že se zpravidla jedná
o ožehavá témata v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
málokomu z veřejnosti se chce zasahovat do soukromí rodiny ohroženého dítěte. Bez spolupráce lidí žijících v jeho
blízkosti mu však lze jen těžko pomoci. Zjištěné a následně
projednávané případy jsou jen vrcholkem ledovce takto
ohrožených dětí.
A tak nebuďme lhostejní ke svému okolí a zapojme se všichni do včasné intervence pomoci takto ohroženým dětem.
Miluše Havlíčková

HISTORICKÉ støípky
ÚNOR
14. 2. 1876 - byla budova Varnsdorfské eskomptní banky
od časného rána obléhána vkladateli, kteří se marně domáhali svých vkladů.
16. 2. - ohlásila správní rada banky skutečně úpadek
25. 2. - oba hospodářští vedoucí banky vzati v České Lípě do
vazby a věřitelé ustavili správce banky, který měl zachránit co
se dalo. Ten však způsobil ztrátu dalších 200.000 zlatých.
28. 2. - byla na zásah starosty urychleně zřízena pobočka
České eskomptní banky s vládním příspěvkem, aby dopad
na vkladatele byl minimalizován.
Takže: „NIHIL NOVUM SUB SOLE - nic nového pod
sluncem, jak praví bible (Kazatel I,9)“
26. 2. 1945 - vynesl vojenský stanný soud rozsudek - smrt
zastřelením - nad varnsdorfským občanem, zednickým mistrem Rudolfem Posseltem za dezerci. Veřejná poprava byla
provedena za kostelem.
V únoru 1948 - vznikly lidové milice, polovojenské oddíly
organizované komunistickou stranou, což by v demokratických podmínkách nebylo možné.
24. 2. 1925 - se podruhé žení, po dvouletém vdovcovství,
Moriz Schnitzer. Tentýž umírá dne 4. 2. 1939 - ve svém domě
č.p. 1413, kde bylo i sídlo jeho nakladatelství, vydavatelství
a hlavní sídlo jeho veškeré činnosti. Obchodník, bonviván,
přírodní léčitel, spisovatel, vydavatel, vegetarián, zahrádkář a hlavně člověk. Smrt přišla včas, jinak by i on musel
opustit milované město a zemřít někde daleko potupnou
smrtí neárijce.
19. 2. 1898 - žádá MěÚ Varnsdorf o udělení kutacího práva
v lokalitě mezi Špičákem a Hrádkem k těžbě uhlí a je mu
Revírním báňským úřadem v Teplicích k tomuto dni povoleno
- a potom každoročně povolováno až do 19. 2. 1907.
ŠMIK

4/2007
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4. zasedání
zastupitelstva
města se koná
ve čtvrtek dne
1. března 2007
od 15.00 hodin
ve Studentském
centru Střelnice.

Městský úřad
Varnsdorf
KONTAKTY
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
ústředna:
412 372 118
412 371 093
412 372 241
412 372 242
412 372 243
412 372 244
fax:
412 371 051
sekretariát starosty města:
412 371 203
sekretariát tajemníka:
412 375 229
V této budově jsou
umístěny tyto odbory MěÚ:
• Organizační odbor
• Odbor správy majetku
a investic
• Odbor školství,
kultury a tělovýchovy
• Stavební úřad
• Ekonomický odbor
• Odbor životního prostředí
• Obecní živnostenský úřad

T. G. Masaryka 1838
407 47 Varnsdorf
ústředna:
412 384 615
412 384 616
412 384 617
412 371 215
412 332 338
412 332 363
V této budově jsou
umístěny tyto odbory MěÚ:

Občanské sdružení WHITE LIGHT I.,
Kontaktní a poradenské centrum
WHITE LIGHT I. Rumburk - hledá

TERÉNNÍHO SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
Možnost telefonického kontaktu: 412 331 017, 602 195 104
nebo e-mailem na: kc-rumburk@whitelight1.cz

• Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
• Odbor správních agend
s oddělením dopravy
Úřední hodiny:
Po + St 8,00 - 17,00 hodin
každý čtvrtek zavřeno

4/2007 INZERCE

Generali pojišťovna, a.s.
Dne 1. 2. 2007 byla otevřena kancelář naší pojišťovny
ve Varnsdorfu - v Šafaříkově ulici (u pošty)
Nabízíme pojištění:
• Automobily - povinné ručení, havarijní, živly + střet se zvěří
• Rodinných domů, domácností
• Podnikatelů
• Cestovního pojištění
• Úrazové pojištění
• Investiční pojištění
• Nové výhodné rodinné pojištění

Kontakt - e-mail: irena kerslagerova@generali.cz
Tel. 603 290 671
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Prodej rodinného domu
ve Starých Křečanech. Snížená prodejní cena: 800 000,Kč. Info Lužická R.K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Dva bytové domy v centru Varnsdorfu vhodné k podnikání. Pozemek: 1157 m2.
Snížená prodejní cena: 1mil.
Kč. Info Lužická R.K. Tel.
412 333 281, 723 327 523.
Prodej rodinného domu
s prodejnou potravin v Jiříkově. Nově zrekonstruováno.
Prodej je včetně zařízení
prodejny. Prodejní cena:
1.280 000,- Kč. Info Lužická
R.K. Telefon: 412 333 281,
602 108 404.
Převod družstevního
bytu 1+3+L v 5. podlaží panelového domu ve Varnsdorfu,
v ulici Karoliny Světlé. Velmi
dobrý stav. Nová kuchyňská
linka, nová koupelna. Hezký
výhled. Cena za převod:
449.000,- Kč. Info Lužická
R.K. Telefon: 412 333 281,
602 108 404.
Prodám řadovou garáž
v ul. Horní nábřeží. Cena
89 000,- Kč. (dohoda možná). Tel. 602 491 813.
Příští číslo
Hlasu severu vyjde 9. 3.
Těšte se na fotoseriál
masopustu.

4/2007 INZERCE
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Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže i ženy
pro poradny zlepšování
kondice a tvarování postavy.
Rekvalifikace zajištěna. HPČ
i VPČ. Pro více informací volejte 775 375 065.
Hledáme organizačně
schopnou ženu či muže pro
vedení pobočky poradenského centra ve Varnsdorfu a
Rumburku. Infolinka 732
784 660.
P rodá m by t 2 +1 v
družstevním vlastnictví ve
Varnsdorfu, 58 m2 , panelový
dům, nová omítka a zateplení, plastová okna, zděné
jádro, cena 319 000,- Kč.
Telefon: 728 669 135.
Hledám rev. technika
elektro - důchodce, pro spolupráci při revizích elektro a
hromosvodů. Platné oprávnění (min.E2A) a automobil
podmínkou. Tel. 721 552 009.
Značka - slušný přivýdělek.
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma. H.
Matušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.
P rodá m d r u ž stev ní
byt 3+1+L ve 4. podlaží ve
Va r nsdor f u v u l. L eg ií.
Plastová okna, zateplení,
nová omítka. 480 000,- Kč.
Tel. 412 373 485, 606 345
041.
Neba n kov ní pů jčky
pro zaměstnance, důchodce
do 75 let, nízký úrok, vysoká
úspěšnost schvalování. Tel.
728 417 512.
Pronajmu řadovou garáž ve Varnsdorfu, Poštovní
ul. Telefon: 737 202 477,
604 378 935.
Pronajmu vybavenou
masérnu + šatna, čekárna, toaleta, sprchový kout
a mož nost c eloden n í ho
příjmu objednávek. Cena:
2800,-/měs.,Varnsdorf. Tel.
605 244 671, 412 671 660.

PŮJČKY - ÚVĚRY
20 - 400 tis. Kč

Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!
I pro důchodce do 75-ti let, příjem od 6000,- Kč

Tel. 777 819 794

Pronajmu byt 3 +1 v
Z ápad n í u l ic i . Telefon :
608 972 376.
Prodám řadovou garáž
v ulici B. Němcové. Cena dohodou. Tel. 775 229 618.
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VZPOMÍNKA
2. bžezna uplyne 5 let od úmrtí manžela, dědečka a pradědečka Václava
Vývody.
S láskou vzpomíná manželka Ilse, Jenda, Fanda a Dana s rodinami.

v
24. února tomu budou 3 roky, co navždy
odešel Vladimír Branse.
Vzpomínají manželka a syn s rodinou.

v
24. února uplyne 5 smutných let,
kdy nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička, prababička Marie
Paduchová.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte
jí tichou vzpomínku. Nikdy nezapomeneme.
Dcery Jana a Marie s rodinami.

v
23. února by oslavil 67. narozeniny
Miroslav Blaha, náš milý, drahý manžel, tatínek, tchán a dědeček. Chybíš
nám.
Stále vzpomínají manželka Marie a
dcera Vladimíra s rodinou.

v
2. března uplynou 3 smutné roky od
úmrtí Petra Maibauma.
S láskou vzpomínají maminka, manželka a dcery s rodinami.

v
Lásku měl rád víc než život, a proto
se nedožil svých 34. narozenin náš syn
Pavel Šulc. Prosíme kamarády a známé
o tichou vzpomínku.
Děkují zarmoucení rodiče.

v
25. února 2007 by se dožil 93 let
Miroslav Blaha, náš starostlivý a milý
tchán, dědeček, pradědeček. Vzpomínají snacha Marie a vnučka Vladimíra
s rodinou.

v
Václav Vomáčka byl vzácný člověk a výborný učitel.
Znala jsem ho mnoho let. Učil moje děti, ty ho měly moc
rády a rády se učily. Byl dobrosrdečný a pomáhal starým
lidem. Jeho smrt nás těžce zasáhla. Byli jsme rádi, že žil
mezi námi.
Václavová

PREMIANTKA TŘÍDY
Velký úspěch prožívá nejen Tereza Kalivodová (třída 9.A),
ale také celá ZŠ nám. E. Beneše. O postupu se rozhodlo
24. ledna v okresním kole olympiády v matematice v Děčíně.
V postupu je promítnuto víceleté snažení především Terezy,
která je premiantkou třídy i v dalších předmětech.
Budeme Ti, Terezo, držet pěsti i v tom krajském kole.
V.Z.
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Podstávkové domy budou
oceněny
Kooperační spolek v trojzemí Německo - Polsko - Česko si
vzal za úkol zachovat kulturní dědictví podstávkových domů
a vypsal cenu podstávkových domů. Vypsání a udělení ceny
má na starost nadace Umgebindenhaus. Cena podstávkovch
domů je udílena v kategorii a) Podstávkové domy, kde budou
oceněni majitelé těchto domů, popř. architekti nebo spolky
za příkladnou péči o dům, a dále v kategorii b) Osoby, kdy je
cena připravena pro osoby nebo skupiny, které se zasloužily
ve výzkumu a v ochraně podstávkových domů.
Pro udělení ceny byla stanovena hodnotící kritéria, jejichž
znění naleznete též na www.varnsdorf.cz nebo na sekretariátu
starosty města. Nositelé cen obdrží peněžitou podporu. Termín
k podání žádosti o udělení ceny je 31. 3. 2007 na adrese Obchodní zastupitelství Umgebindenland, Hochwaldstrasse 29,
02763 Zittau. Veškeré poklady k žádosti a podmínky k účasti
naleznete nejen na www.umgebindeland.de, ale také na městských webových stránkách.
rm

VARNSDORFŠTÍ SKŘIVÁNCI
Městské kolo pěvecké soutěže „Děčínský skřivánek“,
kterého se zúčastnily děti ze základních škol, se konalo
12. února v Domě dětí a mládeže ve Varnsdorfu. Soutěž
proběhla ve třech kategoriích. Vítězové, kteří se umístili
na 1. a 2. místě v každé kategorii, postupují do okresního kola, které se uskuteční 10. 3. 2007 v DDM Děčín.
Výsledková listina:
I. kategorie 1. - 3. třída
1. místo A. Mašková
ZŠ Vdf. III.
ZŠ Vdf. III.
2. místo M. Klement
3. místo S. Eichlerová
ZŠ Edisonova
II. kategorie 4. - 6. třída
1. místo M. Pozděnová
ZŠ Náměstí
2. místo K. Kročilová
ZŠ Vdf. III.
3. místo V. Macháčková
ZŠ Vdf. VIII.
III. kategorie 7. - 9. třída
1. místo P. Doležalová
ZUŠ Vdf.
2. místo R. Caklová
ZŠ Edisonova
3. místo A. Holanová
ZŠ Edisonova
Vítězům blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole.
Pracovnice DDM

60 let od varnsdorfské stávky
Ve Varnsdorfu 5. března
1947 došlo ke stávce, která se stala známou v celé
republice. Stávka vznikla
jako výraz odporu proti rozhodnutí soudu a Zemského
národního výboru v Praze,
jímž měla být navrácena
továrna bývalému majiteli
Emilu Beerovi, který po
dobu války pobýval i s rodinou v Anglii.
Stávkovou iniciativu
měly odbory. Zapojily se do
ní všechny varnsdorfské továrny a zúčastnilo se jí na 10
tisíc zaměstnanců. Někteří
z přímých účastníků stávky ve městě dosud žijí. Do
jednání, souvisejících se
stávkou, se zapojili zástupci
jednotlivých závodů, představitelé okresu, města a
politických stran. Výsledkem
bylo zrušení výnosu o odstátnění Beerovy továrny.
O této kapitole novodobých varnsdorfských dějin
existuje řada dílčích studií,
poznatků a názorů. Událost
sama však ještě čeká na

své objektivní zhodnocení.
K historii města v tehdejší
pohnuté poválečné době
patří a je potřebné si ji
připomínat. Mějme totiž na
paměti, že historie nás učí
chápat současnost.
Dr. Miloslav Hoch

ODEŠLI NAVŽDY
Josef Heger
63 let
Mgr. Václav Vomáčka
69 let
Jan Matoš
78 let
Jaroslav Kupec
74 let
Marie Břízová
85 let
Bohumír Měřínský 87 let
Julie Zachová
84 let
Aloisie Urbanová
92 let
Marie Kubrová
84 let
Marie Lipská
84 let
Anna Haubertová
56 let

NAROZENÍ
Jana Šedová
Zdeněk Šeda
Jan
Anna Pytlíková
Radek Pytlík
Jan
Monika Kaňáková
René Kaňák
Alois
Pavlína Křenová
Petr Prokopič
Ludmila

PODĚKOVÁNÍ
Základní škola náměstí
E. Beneše děkuje Marku
Dvořákovi (Tiskárna TRIO)
za sponzorský dar na výrobu
propagačních letáčků. Tento
dar není ojedinělý, Tiskárna
Trio spolupracuje se školou
již delší dobu a její pomoci
si škola velmi váží. DĚKUJEME!
Vedení ZŠ náměstí
Děkuji tímto všem přátelům a známým, kteří se přišli dne 29. ledna naposledy
rozloučit s mou manželkou
Marií Lipskou.
Též děkuji za květinové
dary a slova útěchy.
Zároveň děkuji pohřební
službě Kamélie za vstřícný
přístup.
Artur Lipský,
dcery Hana a Dáša

Občané města děkují panu Uhrovi, jakožto statutárnímu
zástupci občanského sdružení AVZO ČR ZO Varnsdorf, že
umožňuje ostatním občanům města provozovat ve svém objektu černou skládku.
Bořivoj Vávra

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Los České fotbalové ligy
Poněkud s předstihem, ale raději dříve než pozdě, přinášíme los varnsdorfských fotbalistů, druhého celku třetí
nejvyšší soutěže, na jaro 2007. U některých termínů může
ještě dojít ke změnám, ale o těch budou příznivci včas informováni. Tučným tiskem jsou uvedena utkání doma.
ROZLOSOVÁNÍ - Česká fotbalová liga - jaro 2007
Kolo Den Datum
Čas
Utkání
18. SO 10. 3.
14.30
SK SLOVAN - Jablonec 97 B
19. NE 18. 3.
14.00
Prachatice - SK SLOVAN
20. NE 25. 3.
15.00
SK SLOVAN - Č. Budějovice B
21. SO 31. 3.
10.15
Hradec Králové B - SK SLOVAN
22. NE 8. 4.
16.30
SK SLOVAN - Ml. Boleslav B
23. SO 14. 4.
10.15
Teplice B - SK SLOVAN
33. ST 18. 4.
17.00
Slavia B - SK SLOVAN
24. NE 22. 4.
17.00
SK SLOVAN - Příbram B
25. SO 28. 4.
10.15
Viktoria Plzeň B - SK SLOVAN
26. NE 6. 5.
17.00
SK SLOVAN - Kolín
27. NE 13. 5.
17.00
Sparta Praha B - SK SLOVAN
34. ST 16. 5.
17.00
SK SLOVAN - Krč
28. NE 20. 5.
17.00
SK SLOVAN - Ovčáry
29. SO 26. 5.
17.00
Union Cheb 2001 - SK SLOVAN
30. NE 3. 6.
17.00
SK SLOVAN - K.Vary-Dvory
31. SO
9. 6.
10.15
Náchod-Deštné - SK SLOVAN
32. NE 17.6.
17.00
SK SLOVAN - Bohemians

Fotbalový stadion je pýchou varnsdorfských sportovců.
Foto M. Dobeš

Přípravné utkání Slovanu
V dalším z přípravných utkání prohráli fotbalisté s Plzní
na mladoboleslavské umělé trávě 1:2 (0:1). Bylo to kvalitní
utkání proti soupeři, který nastoupil v kombinované sestavě
se šesti hráči prvoligového áčka a zbytek tvořili hráči B-týmu.
Varnsdorf inkasoval po zbytečných chybách a za stavu 2:0
snižoval v 70. Zachariáš. Při zdravotní indispozici v podobě
silného nachlazení L. Macha vyzkoušel trenér J. Hloušek
hru na jednoho útočníka. Delší dobu zranění hráči Čapek a
Fikejz pilně trénují a s tréninkem začal i Vladyka, který si
přivodil zlomeninu nohy před koncem minulého roku. Sestava: Macháček - Parys, Vrabec, Jakubovič (5. Křemen),
Zachariáš - R. Mach, M. Svoboda, Vavroušek (46. Novák),
Jordák, Vaško - Sháněl.
ZdS

BÉČKO J.K. TRANS VÁLÍ
Tým v sestavě Petrásek, Mikolášek, Váňa ml., Skotnica,
Fritzsche, Damnitz sehrál další tři zápasy 2. Smítka ligy a
plně bodoval. S předposledním celkem tabulky Kamčatka
Kamenická vyhrál 3:0 (branky Skotnica 2, Damnitz), dále
s třetím týmem Veteráns Želenice 3:2 (Skotnica, Fritzsche,
Mikolášek) a s čtvrtým Desperádo Františkov 3:0 (branky
Skotnica, Fritzsche, Mikolášek).
ZdS

Basketbalisté s vedoucím týmem neuspěli
V tomto čísle HS se ještě
podrobnostmi vracíme k poslednímu zápasu košikářů
venku, kdy podlehli MEBIKANU Ústí n. L., prvnímu
týmu tabulky, 93:65 (30:19,
19:5, 17:20, 27:21) a prohráli s ním v sezóně i třetí
duel. Po delší době téměř
kompletní ústečtí přivítali
Slovan v prvoligové hale
na Klíši. Již při rozcvičování hýřili vtipem a svoji
pohodu demonstrovali hned
na začátku šňůrou bodů na
15:0 a musel následovat první oddychový čas Varnsdorfu.

FOTBALOVÝ NÁBOR
SK Slovan Varnsdorf
přivítá do svých řad pohybově nadané chlapce. Do
týmu starší přípravky se
jedná o ročníky narození
1996, 1997 a 1998. Jejich
tréninky jsou vždy v pondělí od 15.00 v Sokolovně
pod náměstím, ve středu
od 15.30 ve Sportovní
hale a v pátek od 15.00
v ZŠ Edisonova. Trenéry
jsou Jiří Minařík a Zdeněk
Zvěřina.
Do týmu mladší přípravky se jedná o ročníky
narození 1999, 2000 a
2001. Tréninky probíhají
v Sokolovně pod náměstím v úterý a v pátek od
14.45 hod. Rodiče se svými
ratolestmi mohou kontaktovat trenéry Vasilopulose,
Zdeňka Kramera nebo Miroslava Machana.

Soupeř do té doby získával
všechny míče po naší neúspěšné střelbě a rychlými
protiútoky snadno bodoval.
Od 6. minuty se naše hra o
něco zlepšila a začali jsme
nacházet skulinky v obraně
Mebikanu. Výsledkem bylo
alespoň částečné zkorigování
skóre na rozdíl šesti bodů, na
což ale ještě stihl v poslední
půlminutě reagovat pěti
body Žalud. I celá následující čtvrtina se odehrávala
v tempu, které rychlými a
přesnými přihrávkami a pohybem určovali domácí. Ty
nestíhali eliminovat ani čistě
ani faulem průběžně střída-

jící hráči Slovanu. Naopak
negativním důsledkem této
snahy o rozkouskování hry
bylo pouhých pět bodů z naší
strany a více jak dvacetibodový náskok domácích o poločase. Druhý poločas již přinesl celkem poklidný průběh
rozhodnutého zápasu. Body
Slovanu: Buben 19 (3x3),
Schilling 12 (2x3), Činka 9
(1x3), Boháč 8, Vakulenko 7
(1x3), Šišulák 6, T.Doležal a
M.Doležal po 2. Body Mebikanu: Žalud 22 (6x3), Zajíc
19, Bár 10 atd. Trestné hody
12/4 (33%) - 9/6 (67%), trojky
14 - 7, fauly 14 - 16.
Z. Strolený

ÚSPĚCHY KARATISTŮ
Team Sport Relax odstartoval opět novou sezónu a její
začátek byl velice úspěšný. Událo se tak v 1. kole Regionálního poháru, který se konal v České Lípě. Svěřenci Pavla
Znamenáčka, Milana Veselého a Antonína Jenče vybojovali
26 medailí, z toho deset zlatých, deset stříbrných a šest
v barvě bronzu. Nejúspěšnějšími závodníky se stali Antonín
Jenč, který vybojoval tři zlaté, a za zisk čtyř medailí Lukáš Chalupa z Varnsdorfu. Více informací o úspěších tohoto
týmu najdete na www.karate-znamenacek.cz
Pavel Znamenáček

Pozvánka na halový
turnaj
V sobotu 24. 2. se ve sportovní hale ve Varnsdorfu koná
3. ročník halového turnaje SPHERE CZECH CUP (dříve
SP Metal Cup). S největší pravděpodobností bude hrát opět
16 týmů ve čtyřech skupinách a dále play-off o umístění
(čtvrtfinále, semifinále, o 3. místo a finále). Vyloučena není
účast týmů obchodních partnerů pořadatele ze zahraničí (Německo, Francie). Zahájení je v 8.30 hodin. Vítězové minulých
turnajů jsou RH Lipová a BÍLÁ VDOVA.
ZdS

FOTBALOVÝ TURNAJ PŘÍCHOZÍCH
Ve varnsdorfské sportovní
hale proběhl turnaj bývalých
i současných fotbalistů a
vyznavačů tohoto sportu,
který byl dříve znám jako
klání varnsdorfských hospod a osvěžoven. Pořadatele mu letos přišili poněkud
humorně-provokativní
název Hemeroid cup 2007
a zúčastnilo se ho dvanáct
týmů. Ty hrály ve dvou
skupinách každý s každým o co nejlepší pořadí a
podle něho pak o konečné
umístění. A jak dopadlo?
1. SPHERE Varnsdorf,
2. Mary Jane, 3. J.K. Trans
Varnsdorf, 4. Velký Šenov,
5. St.garda Jiřetín pod Jedlovou, 6. Hemeroidi, 7. Klub
Velký Šenov, 8. Voháňky, 9.

Katuščák, 10. Samat team,
11. Severka. 12. Sloupák.
Všechny zápasy rozhodovali
zkušení sudí Karel Beneš a
Zdeněk Maščuch.
Další turnaj (pozvánka
uvedena na jiném místě
tohoto HS) proběhne v hale
o víkendu 24. 2. Připomínáme, že na nedávném 19.
ročníku memoriálu Míly

Kotraby ve Vilémově potvrdila své kvality BÍLÁ
VDOVA Varnsdorf (hrají
za ní odchovanci Slovanu
Pavlů, Greňo, Kessler, J.
a T. Jägrové, Kotiš), kde
skončila na třetím místě,
a tak se dá předem spolu
s týmem SPHERE považovat opět za horké favority.
ZdS

Studie zastřešení zimního stadionu.
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