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VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ZASTUPITELÉ NEPODPOŘILI
Plánovanou stavbu tří
větr ných elektráren na
Špičá ku zastupitelstvo
nepodpořilo a tak již podruhé odcházeli investoři
s nepořízenou. Důvodem
negativního postoje mnohých zastupitelů byla zřejmě obava z dlouhodobého
narušení krajinného rázu
v této lokalitě. Zamítavé
stanovisko zaujala většina

zastupitelů i k navrhované
směně pozemků města s majitelem pozemku, na kterém
leží část staré skládky komunálního odpadu u bývalé
cihelny, čímž značně zkomplikovali řešení rekultivace
za přispění státní dotace,
kterou by město potřebovalo
získat. Příznivěji se zastupitelé zachovali k návrhu
kulturní komise a zrušili

vyhlášku města o místním
poplatku ze vstupného.
Zastupitelstvo vzalo na
vědomí pravidelnou roční
zpráv u Jed notky sbor u
dobrovolných hasičů za rok
2006. Vyplynulo z ní, že jednotka měla za uplynulý rok
celkem 63 výjezdů, z toho 27
k požáru. K největším úspěchům patřilo získání

DEN S DENÍKEM

Pokračování na str. 2

CO VYROSTE NA NÁRODNÍ?
Pamětnící si v ulici Národní zajisté pomatují, jak
v těchto místech stávala
bývalá secesní vila továrníka Hanische, která byla
později užívána jako měst-

ská knihovna. Ta však byla
zbourána a na tomto místě
vznikla městská tržnice,
která sloužila do nedávných
dob. Tento atraktivní prostor
v centru města je bez využi-

Vizualizace připravovaného obchodního centra v prostoru
bývalé tržnice na Národní.
INZERCE
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tí a nahradit vilu skutečně
nebude jednoduché.
V současné době je na investiční záměr připravená
architektonická studie a
dokumentace k územnímu
řízení, kterou vám tímto
představujeme.
Již od roku 2005 vzniká
stavební program a přichází investor, který v tomto
místě uvažuje s výstavbou
obchodního centra, jehož
součástí budou universální
prodejní plochy, administrativní a bytové prostory.
Autorem projektu výstavby
nového obchodního centra
je Radomír Grafek a místní
projekční ateliér RGprojekt.
Sám autor k návrhu říká:
„Snahou našeho architektonického řešení je soudobým
architektonickým výrazem
navázat na stávající historizující zástavbu Národní
ulice z minulých let. Nově
navržená forma domu se
v žádném případě nesnaží
o pouhé napodobování a
kopírování architektonického rázu sousedních domů a
o vytváření jakýchsi novodobých „potěmkijád“. Snažíme
se zde pouze o respektování daného místa, měřítka a
objemu sousedních domů.
Ostatní řešení stavby by
mělo být podřízeno současnému architektonickému
výrazu a současným požadavkům a nárokům na
provozování tohoto nového
objektu“.
Obchodní centrum proto
bude tvořeno dvěma objekty. Patrová část domu, jejíž
součástí budou prodejní
Pokračování na str. 2

Na varnsdorfském náměstí proběhla 19. dubna akce
Děčínského deníku s názvem Den s Deníkem. Lidé se tak
mohli seznámit s pojízdnou redakcí, popovídat si s redaktory
deníku, občerstvit se a pobavit se příjemnou hudbou při
pěveckých a tanečních vystoupeních varnsdorfských dětí.
Nedílnou součástí byla také vášnivá debata s místostarostou
Františkem Dlaskem, který pohotově a ochotně odpovídal
varnsdorfským občanům na jejich otázky.
rm

ANKETA NASTAVILA ZRCADLO
Před nedávnem uskutečnily noviny Deník píšící o našem
regionu anketu mezi varnsdorfskými občany, která měla
souvislost se zamýšlenou výstavbou větrných elektráren na
Špičáku. „Vedlejším produktem“ této ankety, v níž třicet
dotázaných odpovědělo na otázku: „Co Vám nejvíce vadí ve
Varnsdorfu, co byste chtěli změnit?“, byly názory týkající
se některých dlouhodobých i aktuálních problémů našeho
města.
K tomu, co občany města trápí, co jim vadí a co by chtěli
změnit, patří například charakter náměstí.
Respondenti vyjadřovali opakovaně nespokojenost s nepořádkem ve městě, s projevy vandalismu, se stavem silnic
a chodníků, některým vadí zchátralé a neopravované stavby a objekty, jiní postrádají dětská hřiště. Byly vysloveny
i další kritické názory. Několik dotazovaných vyslovilo se
současným stavem spokojenost.
Někdo může namítnout, že názor třiceti lidí (z nichž ani
všichni nebyli z Varnsdorfu), nemůže dostatečně reprezentativně a objektivně vyjádřit skutečný stav v našem městě.
Do jisté míry je to pravda. Na druhé straně připusťme, že
obdobné názory má celá řada občanů.
Jistě není možné, aby vedení města ze dne na den všechny
připomínky a problémy vyřešilo. Takový kouzelný proutek k
dispozici nemá. Některé z naznačených problémů se již řeší,
pro jiné ještě nenazrál čas.
Za anketu je potřebné novinám Deník poděkovat. Především proto, že všem těm, kdož zodpovídají za další rozvoj
našeho města „nastavila zrcadlo“ existujících problémů. Bylo
by chybou toto zrcadlo někde odložit nebo ho bez rozmyslu
rozbít. Naopak. Zejména členové zastupitelstva, členové
rady, vedení města, vedoucí pracovníci MěÚ a všichni, kteří
mohou přispět k tomu, aby naše město bylo uklizené, hezčí
a aby se v něm dobře žilo, by se do tohoto „zrcadla názorů
občanů“ měli co nejčastěji podívat.
Dr. Miloslav Hoch
člen zastupitelstva města
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Z deníku Městské policie
Důvěřivost se nevyplácí
Již dva případy byly nahlášeny městské policii, kdy důvěřivého člověka na ulici osloví slečna s tím, že si zapomněla
mobilní telefon a zda by jí nepůjčil svůj na jeden důležitý
hovor. Tento ho zapůjčí, popojde do tak zvané diskrétní
vzdálenosti a poté mu s ním slečna uteče neznámo kam.
Cena „lepších“ mobilních telefonů se pohybuje i v několika
desítkách tisíc korun, což dovede celkem hodně „zahýbat“
rozpočtem každého člověka.
Kryty kanalizačních vpustí
Stále se množí krádeže krytů kanalizačních vpustí. Tyto
jsou odcizeny a následně rozbity na malé části litiny a poté
odvezeny do sběrných surovin. Kanalizační vpusť bez krytu je
dosti velké nebezpečí pro motoristy, cyklisty, chodce, nemluvě ani o malých dětech. Městská policie apeluje na občany
města, aby podávali podněty, které by vedly ke zjištění osob,
jejichž „obživou“ je právě odcizování tohoto materiálu.
Kontrolu vozidla před odjezdem musí provést
každý řidič
17. 4. byl pracovníkem MÚ zjištěn únik ropných látek
z nákladního vozidla. Hlídkou MP bylo toto zastaveno cca o
200 m dále, kde řidič zjistil, že mu netěsní víčko od nádrže.
Řidič závadu opravil, provedl posyp absorpční látkou a následně uklidil komunikaci.
Odcizení světla na kruhovém objezdu
Již druhé bodové světlo bylo odcizeno opilci z našeho kruhového objezdu. Jelikož se jedná o hodnotu cenově vyšší, byla
celá věc předána Policii ČR jako trestný čin včetně záběrů
z kamerového systému města a fotodokumentace.
Spolupráce s Policií ČR
22. 4. byla vyslána hlídka MP do jedné z lokalit města na
základě žádosti psovoda PČR. Na místě při provádění fotodokumentace byla společně zadržena osoba v pátrání Policie
ČR. Tato byla následně převezena na Obvodní oddělení PČR.
Martin Špička - velitel MP Varnsdorf

A co děti? Mají si kde hrát?
Tuto citaci jsem si dovolil
použít v souvislosti s rozšířením bufetu Josefa Havlíčka
v Obchodním centru Pražská. Bývalé prostory prodejny mobilních telefonů našly
po sloučení nové uplatnění
pro rozšíření sortimentu bufetu o cukrárnu s vytvořením
vhodných celoročních podmínek pro maminky s dětmi
(podobně jako to dobře dělá
v letních měsících Café
Dlask). Ve zcela nekuřáckém prostoru najdeme dobře vybavený dětský koutek

včetně klouzačky a molitanového bazénku plného kuliček. Zajímavým prvkem je
umístění malých stolečků se
židličkami pro malování. Ke
stolům jsou vedle klasických
židlí k dispozici i dvě dětské
sedačky pro batolata. Na závěr nám majitel OC Pražská
Michael Šatník prozradil,
že nezbytným doplňkem
rozšířené provozovny jsou
nově zbudované sociálky
i pro imobilní občany a vybavené přebalovacím pultem
pro malé „pokakánky“. JS

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ZASTUPITELÉ
NEPODPOŘILI
Dokončení ze str. 1

nového hasičského vozidla
za 6,3 mil. Kč. varnsdorfští
hasiči zajišťovali již tradičně
místní akce Rampušačka,
Masopust, trhy, Silvestrovský běh a spolupracovali s
hasiči z okolních obcí.
Souhlas vyslovili zastupitelé i s předloženou zprávou
o celoročním hospodaření
města za rok 2006 bez výhrad. Příjmy města činily
344 mil. Kč, výdaje 326,6
mil. Kč, z toho na investice
105 mil. Kč. Na dávky sociální péče dostalo město a
následně vyplatilo 59,5 mil.
Kč. Zastupitelstvo schválilo
použití příjmů z výtěžku

provozová n í v ýher n ích
hracích automatů ve výši
0,5 mil. Kč na příspěvky v
rámci Grantového programu
a 0,5 mil. Kč na příspěvky v
kultuře, vzdělání a soc. dávky. Zbytek 168 tis. Kč bude
použit na spolufinancování
projektů škol.
V d iskusi na začátku
jednání bylo upozorněno na
porušování zákazu průjezdu
nákladních vozidel kolem
Mandavy u stadionu V kotlině a dále zazněl návrh na
zmírnění poplatků za zábor
veřejného prostra nstv í
(chodníků) při stavbě lešení
pro opravy domů.
rd
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Dokončení ze str. 1

plochy, administrativní a
bytové prostory, svoji výškou a umístěním navazuje
na sousední objekt č.p.1838
a respektuje výšku římsy a
navrženou uliční čáru. Přízemní část domu pak prochází patrovou částí a tím
vytváří novodobé „loubí“.

Za zmínku stojí i to, že
hlavním mottem ateliéru
RGprojekt je slogan: „Pojďte s námi vymyslet vašemu
domu příběh, příběh který
dá domu život. “Proto i tato
stavba má svůj příběh.
Investorem stavby jsou
totiž dvě osoby, a na základě

Zadní pohled (vizualizace) na obchodní centrum se zelení
a městským mobiliářem.
Celá přízemní část je situována oproti patrové části domu v odskočené poloze.
Tímto řešením vznikne před
objektem rozšířený chodník,
který bude vhodně doplněn
o zeleň a městský mobiliář.
Parter celého objektu pak
bude tvořen prosklenými
výlohami se vstupy do
jednotlivých provozoven a
obchodů.
Urbanistické řešení uvažuje i s propojením chodníku podél Národní ulice,
novou pasáží s výlohami do
prostoru za objektem, který
bude navazovat na stávající
rozšířený chodník s terasou
za stávajícím objektem č.p.
1838. V prostoru za obchodním centrem pak dále
vzniknou nezbytné parkovací a odstavné plochy.

toho je i hlavní objekt tvořendvěma hmotami, které
jsou spojeny v jeden celek
proskleným krčkem. I tímto
příběhem pak nutně musí
projít celá stavba, tj. přes
prvotní myšlenku, desítky
provedených skic, odpovědí
na vlastní otázky, konzultací s investorem a městským
architektem, až do doby, kdy
prvotní myšlenka dosáhne
reálné formy v podobě prvních obrázků a výkresů.
Na závěr tedy můžeme
všem zúčastněným stranám
tohoto procesu přát, aby
v psaní příběhu pokračovali, projekční práce a celou
stavbu dotáhli do zdárného
konce a naše město tak společně obohatili o další stavbu
moderní architektury.
-r-

OPĚT OBOR STROJÍRENSTVÍ
Letošní rok je významným rokem pro SŠT. Od 1. 9.
zde totiž zahájí výuku oboru Strojírenství, který se po
dlouhá desetiletí vyučoval ve varnsdorfské průmyslovce
a jejíž absolventi na trhu práce chybí. Škola nabídne
skutečně co nejkvalitnější vzdělání s vědomím toho,
že technické know-how je v našem městě a státě na
velmi vysoké úrovni. Chce připravit skutečně kvalitní
odborníky, kteří budou po absolvování školy třeba dále
studovat techniku na vysoké škole a budou se chtít vrátit
do našeho města či regionu. Podporu ve svém snažení
má škola nejen ve svém zřizovateli, kterým je Ústecký
kraj, ale i ve strojírenské firmě TOS Varnsdorf, bez jejíž pomoci by se toto asi těžko podařilo. Důležité bude
i probuzení zájmu dětí, aby chtěly studovat technické
obory, o které zatím příliš velký zájem není.
ZdS

KRÁTCE
Starosta Ing. Josef Poláček a místostarostové
František Dlask a Karel
Dubský přijali pozvání
starosty ze sousedního
Großschönau Franka Peukera na přátelskou návštěvu
města, která se uskutečnila
16. dubna. Představitelé
Varnsdorfu měli možnost
prohlídky historické části
města i jeho současné podoby. Seznámili se s úpravami centra, kde bude původní
široká silnice zúžena z 10 na
6 m s vybudovanou kanalizací a chystanými úpravami
k 1. 1. 2008.
Program Strom života
Nadace Partnerství rozdělí v nadcházejících měsících
dalších 2,2 milionu korun
na péči o krajinu. O podporu do maximální výše 150
tisíc korun přitom mohou
žádat občanská sdružení,
obce, školy i jednotlivci
z celé České republiky. Své
žádosti o podporu výsadeb
stromů, ochranu krajinného rázu nebo kulturních a
přírodních hodnot krajiny
mohou žadatelé zasílat již
nyní. Při posuzování žádostí bude kladen veliký důraz
na zapojení veřejnosti do
plánování projektu, realizace i následné péče o výsadby,
stejně jako na spolupráci
s vlastníky pozemků. Více
informací žadatelé naleznou na internetové adrese
www.stromzivota.cz
Na studenty Střední
průmyslové školy 18. 4.
čekalo pásmo přednášek na
různá témata, které bylo zahájeno před devátou hodinou
před Studentským centrem
Střelnice, kde se představili
všichni účinkující. Studenty
upoutali svými představeními raper David Elmrich či
hudební skladatel, zpěvák
a zároveň učitel angličtiny
Ted Whang. Pozvání přijal
také moderátor Medúzy Aleš
Juchelka nebo bývalý poradce prezidenta Václava Havla
Tomáš Sedláček a mnoho
dalších hostů. Studenti
mohli absolvovat přednášku
u profesionálního basketbalisty z Ameriky, o politice si
pohovořit s bývalým ministrem či si poslechnout výpověď bývalého prodavače
drog. (čerpáno z DD)
Galerie Radnice zve
v měsíci květnu na další
zajímavou výstavu. Výtvarné práce žáků základní školy náměstí E. Beneše, které
vznikly v průběhu školního
roku v rámci projektu „Planeta země“, bude možné
shlédnout na MěÚ do konce
srpna.
-r-
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Hlasu severu je 40 let

Junior hair cup 2007

která síd lila v budově
městského divadla. Vedoucím redaktorem byl ustanoven Bohuslav Gabriel,
zástupcem Robert Dausch,
redaktorkou Helena Beránková, sekretářkou Martina
Havlíková.
Název Hlas severu vznikl
z několika návrhů, časopis
byl osmistránkový týdeník
tišt ěný na nov inov ých
„rotač kách“ v liberecké
Severografii nákladem 4,5
tis. výtisků. Hlas severu
přijali občané Varnsdorfu
příznivě. Přinášel články
a zajímavosti jak z pracovišť, tak o dění ve městě,
oblíbeným se stala černá
kronika, zpracovávaná za
aktivní spoluúčasti místního velitele policie Karla
Goldamera, který byl svého
času i předsedou redakční
rady. Vysoký náklad byl
kolportován zejména na
pracovištích a jeho nízká
cena (50 ha l.) př ispěla
k tomu, že se Hlas severu
dostal prakticky do každé
domácnosti ve městě.
Srpnové události roku
1968 poznamenaly další
vývoj v redakci. První dny
okupace si žádaly čerstvé informace. Redakce
za spoluúčasti místních
orgánů v ydávala denně
zvláštní výtisky, tištěné
v místní tiskárně. Články
redaktorů a dopisovatelů,
reagující na mimořádnou
situaci, později posloužily
„normalizátorům“ k personálním čistkám i v redakci,
z které v roce 1970 odchází

Žákyně varnsdorfské školy oboru kadeřnice a kosmetička se 13. 4. zúčastnily celorepublikové soutěže žáků i
absolventů odborných škol - o pohár veletrhu La Bella Donna a Wellness - účes, líčení, stylizace na téma Diskotékový
účes - dámská a pánská kategorie.
Soutěže se zúčastnilo 22 soutěžních družstev z celé
republiky. Naše družstvo v této velké konkurenci obsadilo
dvě druhá místa, a to v kategorii líčení a v kategorii ceny
publika. Za naši školu soutěžila žákyně 3. ročníku Simona
Frenclová, líčení v daném stylu velmi dobře zvládla žákyně
3. ročníku oboru kosmetička Lucie Bali Šoltésová. Modelem
byl Lukáš Kubásek a Lucie Holečková.
Foto a text SŠS aCR

V květnu roku 1967 vyšlo
ve Varnsdorfu první číslo
časopisu Hlas severu, který
po dlouhé odmlce od roku
1948 navázal na poválečnou tradici městských novin. Začala už v roce 1945
vydáváním dvoujazyčného
Svobodného Varnsdorfu
(Freie Varnsdorf ), který
však v období po únoru
194 8 u ž neměl m ísto
v systému místního tisku.
Ten začínal okresními novinami a končil podnikovými a závodními časopisy.
V šedesátých letech vycházely ve Varnsdorfu tři
podnikové časopisy – Rudý
samet (Velveta), Zítřek (Elite) a Vřeteno (TOS). Iniciativa sloučit časopisy v jeden,
který by obsáhl i městskou
problematiku, vznikla v redakci Vřetena. Uskutečnit
tuto myšlenku však nebylo
nijak snadné, protože městské noviny v té době nebyly
nikde. Značnou zásluhu na
vzniku městského časopisu měl tehdejší předseda
městského národního výboru Josef Mašín, který
získal potřebné svolení
krajského ideolog ického
oddělení KSČ pro tuto výjimku. Nutno však dodat, že
v roce 1967 se už projevovaly jisté známky oblevy i
v politickém životě země.
Organizačně byl nový
časopis vytvořen spojením
stávajících redakcí v jeden
celek tím, že každý ze tří
pod n iků platil jednoho
redaktora, národní výbor
financoval sekretářku a
režijní náklady redakce,

KOLAUDACE UČEBEN

Foto Jiřina Trebatická
16. února byla započata rekonstrukce dvou učeben základní školy na náměstí E. Beneše. Práce byly úspěšně
dokončeny a kolaudace se tak mohla uskutečnit již 23.
dubna za účasti vedení města a zástupců Nadace ČEZ.
Takže jako by mávnutím kouzelného proutku se žáci nyní
těší z moderní laboratoře a z učebny fyziky a chemie.
K celkovým nákladům ve výši 225 tisíc Kč na rekonstrukci laboratoře přispěla Nadace ČEZ částkou 155 tisíc Kč.
I učebna výpočetní techniky, jejíž rekonstrukce stála
370 tisíc Kč, je v novém včetně počítačového vybavení.
LN

Robert Dausch, v roce 1973
byl odvolán z funkce vedoucího redaktora Bohuslav
Gabriel, jehož místo zaujal
Michal Mašek, později redaktor krajského Průboje.
V redakci se postupem času
vystřídalo ještě několik redaktorů a redaktorek, za
zmínku snad stojí tříleté
působení Pavla Vernera,
současného komentátora
deníku Právo. Konec roku
1975 byl i koncem Hlasu severu a jeho úlohu převzala
redakce okresních novin
Jiskra.
Dlouhých patnáct let trvalo, než mohl po listopadových událostech roku 1989
nastat obrat ve veřejném
a politickém životě města.
Na radnici vládlo Občanské
fórum, do čela byl zvolen
opět Josef Mašín. Chystaly se volby do městského
zastupitelstva a formovala
se i nová redakce Hlasu
severu. Zakládající členové
obnoveného časopisu Jan
Bechyně, Milan Hrabal a
Jiří Růžička vydali ještě
v prosinci 1989 poslední
číslo městského Zpravodaje, kde se poprvé objevila
pluralita politických názorů. Teprve poté bylo novou
radnicí schváleno vydávání
měsíčníku pod názvem Hlas
severu. Redakční rada byla
posílena o Roberta Dausche
a Josefa Fialu a první číslo
v yšlo u ž v led nu 199 0.
Předsedou redakční rady
se stal Jiří Růžička. Až
v září 1990 byla ustavena
redakce shodná s dosavadní
redakční radou a vedoucím
redaktorem jmenován Jiří
Růžička. V roce 2004 ho
v ystř ída l Ja n Bechy ně
a po jeho smrti v březnu
2006 nastoupila do vedoucí
funkce Romana Macová.
Za uplynulých šestnáct
let od vzkříšení Hlasu severu se ukázalo, že městský
časopis má nezastupitelný
význam v životě města. Je
zdrojem informací a spojením samosprávy s občany,
navíc slouží jako nejpodrobnější kronika, zachycující
do detailů veškeré dění za
uplynulé období. Kde jinde
bychom dnes mohli najít
např. údaje, že v únoru
roku 1969 byl zpřístupněn
pro veřejnost opravený
Hrádek s restaurací pro 49,
kavárnou pro 44 a vinárnou
pro 34 hostů?
Čtyřicet let je i pro časopis čas pro bilancování
a příležitostí vzpomenout
těch, kteří se zasloužili,
aby Hlas severu mohl sloužit občanům města.
R. Dausch

Opsáno z úřední desky
Nabídka pozemků
Pozemkový fond nabízí podle §7 zákona o prodeji půdy
zemědělské pozemky a) oprávněným osobám, b) samostatně hospodařícím rolníkům, c) společníkům obchodních
společností nebo členům družstev, které provozují zemědělskou výrobu, d) osobám podle §4 odst. 1 písm. a zákona
o prodeji půdy, které vlastní nejméně 10 ha zemědělské
půdy v katastrálních územích obce nebo v katastrálním
území, které sousedí s územím, do něhož náleží pozemky
určené k prodeji. Podrobnosti na úřední desce nebo přes
internet.
Oznámení
Zákon č. 254/2001 Sb. ukládá správcům povodí podle
své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými
úřady pořídit Plány oblasti povodí. Součástí první etapy
zpracovávání tohoto dokumentu je sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami.
K přípravným pracím lze podávat připomínky ve lhůtě 6
měsíců (od 1. 4. 2007). Připomínky lze podávat v písemné
i elektronické podobě na adresy: Krajský úřad Ústeckého
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Povodí
Ohře s.p. Chomutov. V elektronické podobě na portálu
veřejné správy: http//www.portal.gov.sz/.
Podrobnosti na úřední desce nebo přes internet.

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města tradičně projednala finanční záležitosti
a převody majetku města. Dále rozhodla vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele Integrovaného plánu rozvoje
města. Rozhodla doporučit ZM zrušit vyhlášku města
Varnsdorf č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného a
schválit konání veřejné hudební produkce „Rampušačka
- městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách. Vzala na vědomí průběžnou informaci k dotační
politice města Varnsdorf (01 - 03/2007) a dokument Mgr.
Josefa Zbihleje „Současnost a budoucnost varnsdorfského muzea“. Jmenovala Martina Špičku členem Komise
prevence kriminality na volební období 2006 - 2010 a
odvolala Jaroslavu Štěpánkovou a Ing. Ludvíka Šmída
z funkce člena Komise prevence kriminality na vlastní
žádost. Rada města rozhodla uložit OSMI nalézt vhodné
náhradní prostory pro uložení sbírkového fondu
varnsdorfského muzea do 30. 6. 2007.
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Smrtelná medicína a projekt školy

Absence dobrého vkusu,
neznalost hodnot věcí nebo
prostá touha něco ničit je u
některých našich spoluobčanů opravdu vysoká.
Náklady na poničené fasády objektů půjdou do tisíců.
Po shlédnutí několika obrázků policie bystře usoudila,
že se jedná o jednoho autora.
Jeden z výtvorů je i na hospodářské budově tenisového
oddílu Slovan Varnsdorf.
Doporučuji, aby autor vystoupil z ilegality a přišel se
pochlubit osobně svým dílem.
Tenisté jsou totiž převážně
v dobré fyzické kondici. No,
to se asi nestane.

Nemá slabších stránek. Technické vybavení hodnoceno jako
naprosto dokonalé a praktické. Exponáty a dokumenty jsou
dostatečně výmluvné a oslovují každého neotřelým způsobem.
Průvodcovské ztvárnění náročného historického tématu v podání Dr. P. Tischerové a F. Bláhy bezkonkurenčně nápadité,
přímo provokativní. Výsledný dojem z jejich prohlídky a komentáře v češtině odpovídal dokonalému prožitku jedinečnosti
i hrůznosti zároveň.

Foto „uměleckého díla“. LP
Další dílo neznámého autora poničilo fasádu na bytovém domě v Kostelní ulici.
V tomto domě bydlí přes 60%
důchodců, fasáda byla letos
dokončena a tito lidé budou
splácet úvěr na opravu domu
třeba i do konce života. Přál
bych si, aby těmto lidem svůj
umělecký záměr musel autor
vysvětlit.
Autorovi těchto dílek doporučuji, aby se přihlásil do
nějaké lakovny, kde by měl
pro smysluplné stříkání barvy
prakticky neomezený prostor
a navíc v pracovní době.
Dělal by užitečnou věc a
mohl by stříkat a stříkat a
stříkat . . .
Ladislav Poláček

Právě řečená slova chvály a obdivu patří výstavě „Tödliche
Medizin: Rassenwahn im Nationalsozialismus“ s českým názvem „Smrtelná medicína - stvoření panské rasy“ v Německém muzeu hygieny v Drážďanech.
Byli jsme osloveni nabídkou nadace Deutsches Hygiene - Museum Dresden tím, že „Výstava je věnována nacistické
eugenice, genetice a lékařským zločinům v Třetí říši. Tato
prezentace v Drážďanech je jedinečná, neboť je to poprvé,
co je výstava Muzea holocaustu k vidění v Evropě. Těžištěm
výstavy je nacistická zdravotní politika, která doznala od
roku 1933 radikální přeměny díky nasazení eugenických
idejí. Lidé, kteří neodpovídali rasovému ideálu (tj. postižení
či psychicky nemocní), byli nedobrovolně sterilizováni nebo
později zplynováni v rámci programů masové euthanasie ve
speciálních zdravotnických zařízeních. Výstava se také zabývá
úlohou německých lékařů v koncentračních táborech a jejich
pokusy na vězních. Biografie obětí a pachatelů umožňují
diskuzi o zločinech ve jménu vědy a o etických hranicích
vědeckého výzkumu. V návaznosti na historickou tématiku je
možné hovořit o současném vývoji v biomedicínském výzkumu,
jehož problematika je reflektována také v české společnosti.“
Nabídka zaujala naši pozornost.
Studenti maturitních oborů naší Střední školy technické
ve Varnsdorfu navštívili drážďanskou výstavu v rámci širšího
projektu školy spjatého s výukou cizích jazyků. Po shlédnutí
výstavy následovala jako další část projektu prohlídka historického jádra Drážďan.Vymykala se těm běžným, protože
průvodcovské funkce slovem se ujali studenti sami. Přednášeli postupně před kamerou pro ostatní členy skupiny anglicky,
německy i česky o Sasku, Drážďanech a jejich památkách
vše to, co si stihli za tři týdny intenzivních příprav zapamatovat.Vzniklý videozáznam bude součástí práce v několika
příštích vyučovacích hodinách. Dojem a zkušenost by měly
mít trvání delší.
Výstava věnovaná temnému období dějin lidstva nás nejen
zaujala svou hloubkou, zvláštním podáním informací, ale taky
inspirovala k programu systematického předcházení, rozpoznávání a likvidování příznaků sympatií s aktivitami v tomto
duchu. I přes velmi studené a nevlídné počasí, které trochu
pokazilo dojem z prohlídky města, jsme se zase o krok přiblížili
k cíli našeho projektu „Poznáním k vlastnímu názoru“.
Ludmila Podzimková, učitelka NJ a AJ

HISTORICKÉ støípky
KVĚTEN

Město Varnsdorf
vyzývá zájemce
o veřejné zakázky
• Dodávka a montáž

myčky nádobí do ŠJ Edisonova 2821

• Dodávka a montáž konvektomatu ve ŠJ Náměstí
E. Beneše 2926

• Přechody ve Varnsdorfu
• Parkoviště Karolíny
Světlé

• Oprava místních komunikací

• Zastřešení teras v 16 MŠ
Křižíkova 2757

Jednotlivé výzvy
naleznete na
www.varnsdorf.cz

1. 5. 1890 - slaven ve Varnsdorfu poprvé 1. máj. Byla zesílena
četnická hotovost a nařízena hotovost hasičů.
30. 5. 1897 - projel Varnsdorfem první automobil s benzinovým motorem.
16. 5. 1904 - položen základní kámen ke stavbě evangelického kostela (červeného).
13. 5. 1908 - vyhořel po úderu blesku Hotel Město Vídeň (na
jeho místě postavena 1926 nemocenská pojišťovna - dnes
poliklinika).
6. 5. 1913 - otevřena městská kuchařská a hospodářská
škola v VI. okrese.
7. 5. 1946 - otevřena stálá výstava varnsdorfského průmyslu
ve vile čp. 723 v Kostelní ulici (dnes Střední škola služeb a
cestovního ruchu).
21. 5. 1946 - místní správní komise rozhodla, na požádání
nového kronikáře, aby byl ponechán ve Varnsdorfu německý kronikář K. Richter tak dlouho, než dopíše kroniku let
1910 - 1945.
9. 5. 1948 - dána do provozu v parku na náměstí kašna
s vodotryskem.
20. 5. - park pojmenován „sadem matek“.
12. 5. - do amerického pásma v Německu odchází dobrovolně
12 antifašistických německých rodin.
1. 5. 1969 - byl 1. máj bez průvodu.
1. 5. 1970 - znovu slaven 1. máj organizovaně a povinná
účast byla sledována. Lidový humor ho přejmenoval na
EXPO 1970 = existenční pochod.
6. 5. 1976 - ve 21 hodin zaznamenáno zemětřesení.
ŠMIK

strana 4

VIZITKA FIREM
Řeznictví Vohnout
Ten, kdo projde přes křižovatku v blízkosti prodejny a provozovny firmy Řeznictví Vohnout v ulici Východní, nemůže
přejít, aniž by jej ovanula typická vůně masných výrobků
evokující chuť tyto „pochoutky“ také ochutnat. V samotné
prodejně pak lze vybírat ze širokého sortimentu - čerstvé
maso, uzenářské výrobky a masné vařené výrobky. Podstatnou část nabízeného zboží tvoří výrobky vlastní produkce.
Ke koupi láká i mnoho druhů potravinářkého zboží.
Historie firmy se začala psát v roce 1991, kdy v tehdejší malé privatizaci vydražil Miroslav Vohnout prodejnu
Maso - Uzeniny. Ani se nechce věřit, že počáteční obchodní
činnost - prodej masa, uzenin a doplňkového zboží zajišťovala
jedna prodavačka a jeden řezník na půl úvazku. O zdárný start
a chod prodejny se zasloužila i rodina zakladatele firmy - otec,
matka a jeho sestra.
V roce 1993 zakoupil majitel celý objekt dnešní firmy, čímž
byly vytvořeny podmínky pro její další rozvoj. V dalším roce
byla v suterénu budovy vybudována dílna. Sortiment výrobků
se mohl rozšířit o vařené a další masné výrobky - jitrnice, tlačenky, párky, klobásy, uzená masa a jiné. Po těchto výrobcích
je dodnes na trhu značná poptávka.
Dalším významným mezníkem v existenci firmy se stal
rok 1995, kdy se jejím společníkem stal Petr Žítek. Od tohoto
roku se datuje spojení dvou malých prodejen (masa a potravin)
v menší samoobsluhu s pultovým prodejem masa a uzenin.
V této době byla také postavena nová bourárna masa, zprovozněno nové chladící zařízení, vytvořeno sociální zázemí
zaměstnanců a zařízena kancelář vedoucího.
Vzhledem k tomu, že stávající dílna masných a vařených
výrobků svojí kapacitou již nestačila, byla v roce 2003 ve dvoře
objektu postavena nová výrobna, která již splňuje náročné
požadavky předpisů EU.
Reakcí na silné konkurenční prostředí a na stále větší zájem
o výrobky firmy byla investice z roku 2006. Před dokončením
je nová část výrobny. V jejím přízemí bude umístěna vařená
výroba, udírny, lednice, balička uzenin, umývárna přepravek
a nástrojů a také expedice masa a uzenin. V prvním patře
bude technické zázemí výrobny a nové sociální zařízení pro
zaměstnance. Nová část objektu bude zprovozněna v první
polovině letošního roku.
V současné době má firma 25 zaměstnanců. Její výrobní
sortiment představuje více než 60 druhů uzenin, vařených
výrobků a specialit, které dodává do prodejen nejen v našem
městě, ale i v širokém okolí. Největší oblibě se u zákazníků těší tradiční uzeniny jako loupežák, labužnický párek,
varnsdorfská klobása, tolštýn. Z novinek pak párek apetitto,
niva párek, paprikový bok a mnohé jiné. Zákazníci velmi oceňují
i široký výběr denně čerstvého masa.
Dlouhodobě je hlavním cílem vedení firmy i všech zaměstnanců spokojenost zákazníků. Nejpádnějším důkazem toho,
že se tento cíl daří firmě naplňovat, je stále větší zájem o její
zboží a rostoucí počet zákazníků - jak jednotlivých občanů, tak
obchodních i dalších organizací.
Dr. Miloslav Hoch
INZERCE
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Češi o Lužických
Srbech
Na pozvání Kruhu přátel
muzea Varnsdorf 10. dubna
přednášel v našem divadle
doktor Petr Kaleta. Tématem zajímavé a obsáhlé
přednášky byly kontakty
Čechů s Lužickými Srby
v 19. století. Kaleta tuto
problematiku zná dokonale
mimo jiné i proto, že se stala tématem jeho nejnovější
knihy Češi o Lužických
Srbech. Varnsdorfští příznivci Lužice se v ní setkají
se známými jmény jako je
např. Bjarnat Krawc, ale
především se dozvědí mnoho nového z dějin česko - lužickosrbských kontaktů.

Pro hlubší zájemce o
danou problematiku je to
knížka doslova nepostradatelná. Právě se objevila
na knihkupeckých pultech,
nebo je možné si ji objednat
na adrese: PhDr. Petr Kaleta, PhD, Masarykův ústav
- Archiv AV ČR, Na Florenci
3, 110 00 Praha 1.
Milan Hrabal
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Křížek v ulici Pohraniční stráže

Nebývá zvykem představovat nedokončené dílo, ale
v tomto případě je nutno
tradici porušit, neboť od
chvíle, kdy byly stavební
firmou pana Štiky provedeny úpravy okolí kříže včetně
obnovy podezdívky, dotazů
o dalším postupu prací přibývalo. Nešlo však vždy jen
o dotaz na dokončení, ale i
kde se tam ten křížek vzal,
že o něm nevěděli. Snad
bylo dobře, že ho skryla
ve svém objetí milosrdná
plevelná zeleň, takže v
relativním klidu přečkal i
boření a ničení všeho, co
jen zdáli zavánělo vírou ať
již v cokoli.
Tak jak to vlastně bylo.
Byl únor roku 1996, když
jsem na jedné z mnohých
poznávacích procházek
směřoval ulicí Pohraniční
stráže až na její konec a
po levé straně jsem spatřil
v hustém ještě neolistněném křoví sloupek s poměrně velkým a zachovalým
křížem. Je pravda, že jsem

ihned fotografoval, hotovou
fotku pak popsal a zařadil
mezi ostatní již nalezené
varnsdorfské křížky, ale
svého znovuvzkříšení se
dočkala mnohem později. Až
v jarních měsících 2005 jsem
požádal vedení Technických
služeb o vysekání křížku
z přebujelé vegetace. Stalo
se a křížek mohl po další
dva roky trochu volněji dýchat. Přes veškerou snahu
zajistit peníze na opravu
pomocí grantu se nezdařilo i když naděje dosud
neumřela; díky pochopení
vedení města však oprava
začala.
To, co můžete v současné
době u kříže vidět, je jen
výsledek prvé etapy jeho
„zmrtvýchvstání“. Však
si to zaslouží - letos slaví
své 175. narozeniny. Podle
vročení na podstavci byl
zhotoven na popud jakéhosi
JE v roce 1832. Marně jsem
však hledal v seznamu křížů z roku 1836 zhotoveném
pro litoměřické biskupství.

Možná, že se tehdejšímu
varnsdorfskému faráři zdál
křížek příliš mladý, možná
také, že se mu nelíbil válcový sešikmený sokl. Ale ať již
to bylo jakkoliv, přežil až do
dnešních dob. K vypátrání
tajemství jsem použil starého plánu města a zjistil, že
nejbližší velký dům, podle
půdorysu spíš velký statek,
byl v těsné blízkosti kříže
až téměř na samém konci
Seifhennersdorferstrasse,
jak se tehdy jmenovala.
Podle starého číslování tedy
dům č. 90, jemuž odpovídá
po přečíslování v roce 1870
číslo 215 a v tomto čísle
bydlel Josef Eger. Bylo-li
tomu tak se dnes skutečně
již těžko dozvíme.
Půjde-li vše podle plánu,
měl by být kříž dokončen
ještě v prvém pololetí letošního roku. Nového Krista,
malovaného na plechu připravuje ve své dílničce pan
Hejný a mladý kameník a
restaurátor Aleš Liška nastoupí na omlazení všech
kamených částí nejdéle do
konce května, kdy dokončí
náročnou opravu, pozůstatek po přestálých zátopách
v Písku.
Snad bych měl ještě
prozradit, že poslední
čtyři kříže opravené v
minulých letech budou
svěceny pravděpodobně v
rámci pouťových oslav v
sobotu 16. června. Tak se
těšíme na setkání u křížů
v ulicích Pod strání, Kollárově, Husitské a Žitavské.
Vše bude upřesněno včas.
Milan Šebek

INZERCE

Miniportréty
Výtvarné umění
Bohumil
Plíva
(* 21. 6. 1907 † 4. 5. 1991)

Foto: archiv autora

Narodil se v Chuchelné
u Semil. Původně se vyučil
klempířem. Od mládí se
však také intenzivně zajímal
o fotografování a nakonec se
mu tento koníček stal povoláním na celý život. Když se
přistěhoval do Varnsdorfu,
začal pracovat v oddělení
propagace tehdejšího národního podniku Velveta.
Pilně přispíval do novin a
časopisů, spolupracoval na
přípravě výstav. Byl také
jedním ze zakládajících
členů skupiny výtvarníků
Kontrast, která zejména
v 60. letech minulého století obohacovala kulturu
ve městě. Kromě účasti na
společných výstavách spolku uspořádal také vlastní
samostatné výstavy, kde
zejména v lyričtějších polohách prokázal vynikající
techniku a smysl pro detail. Nejznámější byla jeho
„Píseň o řece“ v roce 1968
v prostorách Závodního
klubu Velveta ve Varnsdorfu. Zemřel ve věku nedožitých osmdesáti čtyř let ve
Varnsdorfu.
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Připravil Milan Hrabal
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VARNSDORFSKÉ DVORY - část 4.
Studený dvorec
(Kalte Vorwerk)
Kde přesně se tento dvorec
nacházel a jak vypadal není
známo. Předpokládaná poloha je mezi starým (dnes již
neexistujícím) koupalištěm
a hřbitovem v V. okrese.
Tomuto dvorci se také někdy říkalo Holý dvůr (Kahles
Vorwerk), neboť nebyl určen
ke klasickému hospodaření.
Svou činností byl zaměřen
na chov ryb, lesní zvěř a
ptactvo (pořádání vrchnostenských honů, odchyt
ptáků do tenat a pod.).
K Holému poplužnímu dvorci patřilo také několik polí
na pravém břehu Mandavy,
nivní louky na tzv. Gutwiese
(volně přeloženo Lužní cesta)
a několik chovných rybníků
(dva rybníky vpředu, chovný
a pstruhový rybník vzadu
pod lesem).
Spolu se Středním (Zámeckým) dvorem byl mezi
prvními dvory určenými

k parcelaci. K jeho definitivnímu rozdělení došlo za
panování knížete Franze
Josefa I. z Lichtensteinů a
ves na jeho pozemcích založená nesla jméno Franzenthal, později Altfranzentahl.
Dnes je částí V. okresu.
Střední (Zámecký) dvůr

Pohled do míst, kde se
nalézal Střední (Zámecký)
dvůr
Jeho poloha a skladba
staveb byla již popsána
v povídání o varnsdorfských
zámcích (HS 4/2007). Podle
některých pramenů) vznikl
z potřeby čelit rostoucímu
vlivu manského rodu Knoblochů na Varnsdorfsku.

Podle tohoto zdroje Střední
dvůr založili samotní Šlejnicové a to v první polovině
16. století. Lenními pány
tohoto dvora (také nazývaného podle zámku „Gryntál“)
se stávají pravděpodobně
Leimarové.
Parcelace tohoto dvora
se uskutečnila v letech
1727 - 1753. Roku 1755 byly
k těmto pozemkům přičleněny ještě parcely obklopující
zámek a dvůr a byla založena vesnice Philippsburg.
Založil ji kníže Josef Wenzel
Lichtenstein a jméno dostala
po jeho otci Philippu Erasmu
Lichtensteinovi. Název pak
byl ještě změněn roku 1748
na Karlsdorf po dalším příslušníku vladařského rodu
Johannu Nepomuku Karlu
Lichtensteinovi. Tato ves
byla později základem k vytvoření VI. okresu.
Milan Kopecký

Informace pro majitele psů a koček
MVDr. Miroslav Kraus a MVDr. Jana Krausová
oznamují termín každoroční
POVINNÉ VAKCINACE psů proti VZTEKLINĚ
ve veterinární ordinaci
(za restaurací u Šimků)
Pátek 18. května 2007 16 - 18 hodin
Sobota 19. května 2007 9 - 11 hodin
Sobota 19. května 2007 15 - 16 hodin

Tel.: 412 371 870, 723 284 110, e-mail: veterinavdf@iol.cz
INZERCE

INZERCE

Hledáme STROJNÍ ZÁMEČNÍKY!
• požadujeme ukončené SOU v oboru
strojírenském
• praxe v oboru vítána
• nabízíme dobré mzdové podmínky a zázemí
prosperující firmy
V případě zájmu a dalších dotazů prosím kontaktujte
personální oddělení firmy RETOS VARNSDORF s.r.o.
kontaktní osoba pí. Radka Soudková
tel. +420 412 372 355
e-mail: soudkova.radka@retos.cz

Varnsdorf, ul. Žilinská 1359

Studánka
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Zidealizovaná představa
hradu a dvorů Tolštejnského panství - Adolf Pilz,
17/11 1937
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ReTOS Varnsdorf ve spolupráci
s nadací Hrádek-Bursberg a VCC Česká Lípa pořádá
dne 19. května 2007

Sňatky v dubnu
Tomáš Brtinský
Zdeňka Jirásková

V. auto-moto sraz veteránů,

Emil Walter
Marcela Štrbavá

tentokráte spojený s jízdou do vrchu.
Program: 8.00 - 9.00 sraz a registrace (ReTOS),
následuje jízda městem, 9.45 - 10.15 výstava na náměstí
E. Beneše, 10.30 - 14.00 jízda pravidelnosti na Hrádek,
dále návrat do ReTOS s vyhlášením a pohoštěním.
Účastnický poplatek 30,- za vozidlo.
Kontakt GSM: +420 605 226 122

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Nově otevřené kadeřnictví U KAPUSTIČKY
Jana Kapustová Nováková
v ulici Vrchlického 2944 za
restaurací Zlatá rybka vás
mile překvapí příjemnými
cenami. Tel. 728 510 962.

INZERCE

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.

Vyměním byt 1+4 za 1+1
+ doplatek. Volat po 16.00
hod. na tel. 731 853 327.
Hledáme organizačně
schopnou ženu či muže pro
vedení pobočky poradenského centra ve Varnsdorfu
a Ru mbu rku. I n fol i n k a
732 784 660.
Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže i ženy
pro porady zlepšování kondice a tvarování postavy. Rekvalifikace zajištěna. HPČ
i VPČ. Pro více informací
volejte 775 375 065.

České Švýcarsko o.p.s. hledá kolegu/kolegyni na pozici

účetní - personalista
Pracovní náplní na této pozici je kompletní vedení účetnictví a výkaznictví projektu „Komunitní centrum Českého Švýcarska“ podpořeného
ze Strukturálních fondů EU v rámci Iniciativy Společenství EQUAL.

Půjčky pro každého
šité na míru. Máme řešení pro každého. Telefon:
607 724 314.

Požadujeme: min. SŠ vzdělání ekonomického směru, 2 roky praxe,
znalost účetnictví neziskové organizace a mzdové agendy, uživatelskou
jistotu v prostředí MS Office.
Očekáváme: spolehlivost, pečlivost, komunikativnost.
Nabízíme: pestrou pracovní náplň v mladém, dynamickém a úspěšném
týmu, motivující finanční ohodnocení.

Nové výhodné půjčky!!!
Nejnižší splátky i úroky
v ČR. Tel. 606 675 787.

Strukturovaný životopis zasílejte nejpozději do 15. 5. 2007
na adresu romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz.
Bližší informace na www.ceskesvycarsko.cz nebo na tel. 412 383 000.

Prodám rodinný dům
ve Varnsdorfu 2x2+1 s vlastním sociálním zařízením,
velká za hrada, vlastn í
studna nebo v ý měna za
3(4)+1+doplatek. Telefon:
737 441 905.
Prodám řadovou garáž
v ul. Chmelařská, cena dle
dohody. Tel. 412 370 326.

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

P rodá m d r. by t 1+1
36 m2 . Cena 240 tis. Telefon:
724 927 711.
Prodám laminátovou
kanoi s přísl. Telefon: 412
372 966.
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BLAHOPŘÁNÍ

7. května tomu bude 10 let, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička
a prababička Marie Teichmannová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Teichmanova

§
Kdo žije v srdcích svých milých, není
mrtev, je jen vzdálen.
6. června uplynou 4 roky prázdna a
bolesti, kdy se zastavilo srdíčko milovaného manžela, otce a dědečka Miroslava
Blažeje.
Prosíme, kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi a věnujte mu tichou
vzpomínku.
Nikdy nezapomenou manželka Hana,
děti a vnoučata.

21. dubna 2007 oslavil
své 50. narozeniny náš
milující otec a přítel Milan
Šuhajda.
Všechno nejlepší přejí
dcery Ivana a Monika a

§

Blahopřejeme tímto Elvíře
Hájkové k jejím krásným
80. narozeninám hodně
zdraví, štěstí a elánu ještě do
dalších let.
Rodina Hájkova, Kalivodova a Kozákova.

26. dubna by se byla dožila 74. let naše
milovaná maminka, tchýně a babička
,Helena Slavětinská.
Stále s láskou v srdci vzpomínají synové
Zdenek, Milan a Jirka s rodinami.

§
30. dubna tomu bylo již 6 let, co nás
navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička Marie Winzigová.
Stále s láskou vzpomíná celá rodina.

BLAHOPŘÁNÍ
Několikanásobné mistryni světa v cyklotrialu a úspěšné
reprezentantce našeho regionu Helence Kurandové se
13. dubna narodil syn Vojtěch.
Mamince i tatínkovi gratulujeme a Vojtíškovi přejeme vše
nejlepší.
Všichni její příznivci.

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych chtěla poděkovat za květinové dary a všem, kteří se přišli rozloučit
13. dubna s mým milovaným manželem
Jiřím Petrem a zvláště pak Rybářskému svazu, hasičům a zahrádkářům.
Manželka s rodinou.
Děkujeme tímto LDN Varnsdorf za péči a ochotu při posledních chvilkách našeho tatínka Františka Peška.
Manželka Božena a dcery Eva, Věra a Zdena.
Vedení ZŠ Bratislavská touto cestou děkuje p. Fibigerovi
st., p. Fibigerovi ml., p. Zahnovi a Mgr. Šmídovi za zhotovení
deseti laviček na školní zahradě. Všichni jmenovaní věnovali
škole svůj volný čas bez nároku na odměnu. Zaslouží si naše
uznání.
J. Beniačová

VELIKONOČNÍ BOWLING
Velikonočního turnaje se zúčastnilo 21 hráčů (z toho dvě
ženy). Do semifinále šlo prvních dvanáct a do finále pak šest
nejlepších. Pořadí: 1. M. Knap 1102 bodů, 2. M. Neumann
1084, 3. S. Mišková 1014, 4. R. Pácha 1001. 5. R. Zich 988, 6.
J. Kos 973 bodů.
ZdS

Její závěr ŠK Varnsdorf nevyšel a prohrál i v posledním
zápase s TJ Krásná Lípa C 3:5. Svoji partii vyhrál jen Václav
Halba, remiz uhráli Martin Zapletal, Bernard Jarschel, Karel
Sládek a Šárka Vonšovská. Do krajského přeboru postupuje
1. Novoborský ŠK D, Varnsdorf zůstal čtvrtý a i po
nadstavbové části soutěže a proti loňskému druhému
místu po základní části to je krok zpět. Konečné pořadí
Regionálního přeboru družstev – Západ: 1. Novoborský ŠK D (9 utkání, 9 výher), 2. ŠK Česká Lípa, 3. TJ
Krásná Lípa C, 4. ŠK Varnsdorf (9 utkání, 2 výhry,
2 remízy, 5 proher), 5. 1. Novoborský ŠK E, 6. TJ UD
Hamr, 7. Spartak Žandov ČKD.
ZdS

JARNÍ BĚH MĚSTEM

§
10. května tomu bude rok, co zemřel
náš milovaný manžel a tatínek Viktor
Strolený.
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím,
spolu s námi tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka Zdeňka a syn
Zdeněk.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM

Šachistům skončila sezóna

§
7. května by oslavila své 54. narozeniny
naše milovaná zesnulá manželka, maminka a babička Jindřiška Chalupníková.
Stále s láskou vzpomínají manžel, děti
a vnoučata.
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1. května oslavila naše
maminka Blažena Svobodová své 85. narozeniny.
Hodně zdraví, štěstí, pohody a životního elánu do dalších
let přejí dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

2. května oslavila své
krásné 88. narozeniny naše
milovaná maminka, babička
a prababička Emilie Smečková.
Hodně štěstí a zdraví přejí
synové Petr, Pavel a Michal
s rodinami.

NAROZENÍ
Renata Pekárková
Radek Pekárek
Jakub
Andrea Gáborová
Miroslav Lehký
Tadeášek
Veronika Záhonová
Zdeněk Mareš
Patrik
Hana Ptáčková
Břetislav Kubín
Natálie
Halyna Vjazačova
Luděk Opočenský
Alexandra
Pavlína Žišková
Robert Žiška
Simona
Irena Hrabětová
Zdeněk Hrabě
Zdeněk

Dubnového IV. ročníku „KDO UTEČE…. VYHRAJE“
aneb varování před loupežníky, který pořádal AO TJ Slovan Varnsdorf a Městské divadlo Varnsdorf s požehnáním
Vernarovy ligy se zúčastnilo 53 běžců a pořadatele potěšila
hojná účast mladých závodníků. Závody proběhly za slunného počasí a bezvětří, nebylo hlášeno žádné zranění. Zkratky
uváděné velkými písmeny patří členům atletických oddílů
AC Česká Lípa, TJ Rumburk, Slovan Varnsdorf a AC Děčín.
Uvádíme nejlepší v kategoriích a umístění varnsdorfských
běžců. Elévové (narození 1996 a mladší, 420 metrů, 26
startujících): 1. M. Brábník VDF 1:19 R, 2. D. Čiháček VDF
1:28, 3. A. Hozmanová Varnsdorf 1:31; Mladší žákyně (nar.
1994-95, 420 m, 5): 1. J. Čiháčková VDF 1:17, 2. L. Košařová
VDF 1:17, 3. N. Javorková Gymnásium 1:19; Starší žákyně (nar. 1992-93, 840 m, 2): 1. E. Křížová VDF 2:59 R; Ženy,
dívky - mílařky OPEN (1400 m, 4): 1. B. Pagáčová VDF
5:09 R, 2. J. Rozborová VDF 5:51, 3. Vl. Jínová VDF 5:51, 4.
L. Brůčková ZŠ Edisonova 6:03; Mladší žáci (nar. 1994-95,
840 m, 3): 1. J. Škorňa VDF 2:50 R, 2. J. Skalický VDF 3:05,
3. R.Vencl ZŠ Náměstí 3:08; Starší žáci (nar. 1992-93, 1400
m, 3): 1. D. Vodička ZŠ Náměstí 4:29, 2. M. Dat ZŠ Náměstí
4:34, 3. M. Seibt ZŠ Náměstí 4:42; Muži mílaři - OPEN
(1400 m, 2): 1. Kolzler TJ RUM 3:50 R, 2. J. Kalivoda VDF
4:06; Muži do 50 let - OPEN (4200 m, 3): 1. J. Podrazil
VDF 12:46 R; Veteráni 50 - 60 let (4200 m, 4): 1. Malý
AC CL 13:14 R; Veteráni nad 60 (4200 m, 1): 1. Šulc FK
Armatury Ústí n. L. 18:44;
ZdS

Dostaveníčko mariášníků
na Střelnici
V sále varnsdorfské Střelnice proběhl 8. ročník turnaje
ve dvacetníkovém mariáši. Zúčastnilo se jej 39 hráčů a mezi
nimi jedna žena, která skončila na patnáctém místě. Po pěti
hodinových kolech si vítězství zajistil Pavel Franek, který
měl součet pořadí z jednotlivých kol 42 a na své konto si
připsal 69,- Kč. Pro zajímavost, poslední hráč turnaje prohrál podobnou sumu. V početném poli hráčů byla opět dobrá
třetina z Varnsdorfu a mezi prvních dvacet se dostali jenom
tři. Pátý skončil František Švejda (součet pořadí 61, +30,40
Kč), sedmnáctý Rudolf Herbert (91, +1,60 Kč) a osmnáctý
František Bubna (92, +10,20 Kč).
ZdS

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
MLADÝ BASKETBAL
Starší dorostenci Slovanu Varnsdorf prohráli se Slavii
VSK Liberec těsně 65:66, když v půli vedli 30:26. Body Bureš
21, Janoušek 16, Eichler, Dubec po 8. Naši hráči nedokázali
využít svého až desetibodového náskoku z první půle.
Mladší žáci odešli poraženi s Baníkem Most 37:115 (body
Ticháček 12, Jiruš 8) i se Slavojem Litoměřice 28:85 (body
Ticháček 8, Novotný 7) při druhém turnaji v Mostě. Naši
hráči na prvá dvě družstva nestačili.
Mladší minižáci hráli dvakrát neúspěšně s Kondory
Liberec. Nejprve 23:79 (14:24), body Ticháček 14, Sovák 7,
Zamrzla 2 a podruhé 32:70 (9:38), body Šiška 15, Sovák 11,
Zamrzla, Houngbendji a Koktán po 2. Dohrávané utkání
proti druhému celku tabulky. Zbytečné chyby a pomalý
návrat do obrany byl příčinou poměrně vysoké porážky.
V dalších dvou utkáních měli za soupeře BK Ústí nad
Labem, vítěze oblastního přeboru. S ním prohráli nejprve
19:60 (10:30), body Koktán 5, Sovák 4, Ticháček, Kňourek
po 3, Ježek, Lukeš po 2. Druhý zápas 22:60 (4:26), body Ticháček 10, Koudelka, Kňourek po 4, Sovák, Zamrzla po 2.
M. Novotný

Úspěchy malých judistů
Ti měli medailové žně na Velikonočním turnaji v Teplicích, kde startovali naši nejmladší Marie Dítětová, Ondřej
Hulán, Jakub Janč, Markéta Bacharová a Nicolas Štich. Ondra Hulán ve své váhové kategorii během čtyř zápasů nenašel přemožitele a skvělým výkonem po právu vybojoval
zlato. Marii Dítětovou od cesty k nejvyššímu stupni vítězů
dělily rovněž čtyři zápasy, ve kterých se Maruška nezalekla
svých soupeřů a do své bohaté sbírky medailí tak přidala
další zlato. Stříbro si z Teplic odvezl Jakub, ten se dokázal
prosadit ve velké konkurenci a během čtyř zápasů třikrát
zvítězil. Markétčino úsilí v její váhové kategorii vedlo k
zisku bronzové medaile. Nicolas je začínajícím závodníkem
a velkého turnaje se zúčastnil poprvé. S mnohem zkušenějšími soupeři to měl hodně těžké a i přes velkou snahu se
mu předního umístění dosáhnout nepodařilo. Oddíl juda
děkuje sponzorům, zejména firmě INTERDATA a rodičům
za pomoc při závodech.
Petra Dostálová

Sportovní pozvánky a informace
Volejbal - jarní část soutěží zahajují zítra, 5. května
dvojutkáními i volejbalisté TJ Slovan. Muži s Malou
Skálou a ženy s Doksy. Začátky v 10.00 hod.
Turistika - Severní stopu, 31. ročník, pořádají
Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s
Městem Dolní Poustevna a DAV-SBB Sebnitz. Akce
se koná v sobotu 12. května a start je v 7.30-10.50 u
turistické chaty za hřištěm v Dolní Poustevně a cíl Na
výletišti Čtverec v Dolní Poustevně. Startovné činí:
děti 15,- a dospělí 25,- Kč a 7,- Kč je pro děti, členy
klubu Čtyřlístek Poštovní spořitelny. Trasy: od 3 km
pro zdravotně postižené až po 35, cyklotrasy 10 a 20
km po českém území, 25, 30 a 40 přes Německo. Pro
trasy přes Německo je nutný pas nebo občanský průkaz. Propozice lze nalézt i na www.severnistopou.cz.
Info také přes e-mail: leksa@centroflor.cz. Telefon: 412
315 903, Mobil: 602 126 390.
Atletika - pro 1. stupeň ZŠ, se bude konat v pátek
25. května u sportovní haly.

Třináctiminutovka Slovanu jak vyšitá
V dalším domácím utkání
ve Šluknově hostil SK Slovan tým FK Marila Příbram
B a vyhrál 2:0 brankami L.
Macha z 39. a Grubhoffera
ze 42. minuty. Rohy 9:1. Postavení mimo hru 8:0 (!). ŽK
R. Mach - Pilík. 550 diváků.
Na plzeňském stadionu ve
Štruncových sadech si vychutnal Slovan první jarní
výhru venku, když porazil
FC Viktoria Plzeň B 1:4.
Vše bylo zařízeno během
necelých patnácti minut a
udržel si tak druhé místo v
tabulce. Góly 25. Veselý - 4.
L. Mach, 8. Parys, 13. Zachariáš, 41. Grubhoffer. ŽK
0:2 (Vaško, Fikejz). Poločas
1:4. 100 diváků. Výhra je tou
nejlepší pozvánkou na utkání s třetím Kolínem, které se
hraje tuto neděli 6. května
od 17.00 ve Šluknově.
Starší dorost proti
druhé Souši bral doma bod
za plichtu 3:3. Zajímavý je
vývoj skóre - 0:2, 2:2, půle
2:3. Góly Vavroušek, Svoboda, Peleška. V Litoměřicích
také remizoval a to 2:2. Skóre otevřel Rada na 0:1, do-

mácí stav otočili a Bandas už
jen srovnal na 2:2 při velkém
velikém náporu v druhé půli.
Mladší dorost hrál doma
1:1 (Bandas) a v Litoměřicích zaslouženě vyhrál
1:2 (0:1) dvěma brankami
Maudera.
Ženy prohrály s lídrem
soutěže Starou Lysou 1:3.
Domácí vedli díky Štefanové, půle byla 1:1, a pak první
celek tabulky v druhé části
již dominoval. Z Uhlířských
Janovic si tým přivezl prohru 4:0 (4:0), když ze dvou
PK jeden gól inkasoval, dva
přišly z ofsajdů bez asistenta
sudího na lajně (!) a sám zahodil téměř 10 (!) šancí.
Starší žáci v Rumburku
podlehli 4:1 (2:1). Branku dal
Fučík a rozhodl závěr, kdy
naši otevřeli hru ve snaze vyrovnat, ale dvakrát inkasovali. Se Souší doma podlehli
1:2 (1:1) a branku dal Hejl.
Mladší žáci podlehli stejnému soupeři 6:3, góly dali
Žatečka, Mach a Kučera. Se
Souší si připsali první výhru
v soutěži v tomto ročníku.
Výsledek 2:0 (1:0) zajistily

Běh do vrchu
v Jiřetíně

Kulečníkový turnaj skončil

První ze závodů SAUCONY Český pohár v běhu
do vrchu 2007 se konal na
trase Jiřetín - Jedlová a
běžel se i jako 11. ročník
Ceny Tolštejnského panství.
Zúčastnilo se ho 68 běžců a
uvádíme výsledky varnsdorfských. Junioři (6 km, 334 m
převýšení): 2. Jiří Podrazil
(ročník 88) čas 0:25:50 min
(skončil 5. celkově), do celkové klasifikace si připsal 31
bodů; Muži A (6 km, 334 m
převýšení): 19. Milan Lanča
(73) 0:36:24 (43. celkově), do
klasifikace si připsal 7 bodů.
A hodnocení závodu? Organizace 97%, zvolená trasa 93%,
značení 100%, vyhlášení
výsledků 93%, zpracování
výsledků 90%, ceny vítězům 97%, celkový dojem ze
závodu 97%. Závod hodnotilo
6 lidí a celkové hodnocení je
95%. Více informací lze nalézt na webu sport.iscarex.cz
ZdS

Výhra a prohra
házenkářů
Ti zahájili jaro dvěma
zápasy doma. Děčín porazili ve velmi tvrdém derby
souboji 23:20 (11:5) a
s Českou Lípou odešli bez
bodů po prohře 17:32 (12:
12)! Doma hrají opět zítra
5. 5. od 17.00 s Libercem.
ZdS

branky Červenky a Šírka.
Starší přípravka vyhrála 3. i 4. satelitní turnaj jara
osmi týmů. Třetí bez ztráty
bodu a čtvrtý s jednou
remízou. Od příští sezóny
by měli svěřenci Jirky Minaříka a Zdeňka Zvěriny
hrát krajský přebor, kde je
soupeři prověří více. Z 83
jarních branek ve čtyřech
turnajích jich zatím nejvíce
dali O. Zelinger 32, Zounar
17, Doležal 12, K. Kolár 9,
V. Chlan 6 atd.
Mladší přípravka měla
jarní turnajovou premiéru
na Unionu Děčín. Potvrdila
podzimní suverenitu a v
Děčíně v sedmi utkáních
plně bodovala. Ve druhém
a třetím turnaji klopýtla,
když vždy jednou prohrála a
skončila „jen“ druhá. Přesto
mají svěřenci trenérů Vasilopulose, Z. Kramera a M.
Machana nedostižný náskok
z podzimu. Ve dvou jarních
turnajích zatím dali nejvíce
branek M. Dvořák 13, J.
Eliáš 10, O. Kramer 11, K.
Kolár 9, J. Novák 5 atd.
ZdS

Dlouhodobý turnaj štamgastů v kulečníku, hraný od ledna do konce března v restauraci Maruška je historií. Jeho
2. ročníku se zúčastnilo patnáct hráčů a pořadí na prvních
místech bylo následující: 1. Karel Beneš, 2. Láďa Wimmer, 3.
Mirek Štěbra. První místa obsadili borci již zralejšího věku
a čest mladší generaci zachraňoval 4. místem Honza Novák.
Vítěz si odnesl jako cenu živého beránka, druhý multikáru
písku a třetí kupu hnojiva na zahrádku. Na závěr celé akce
se opékalo selátko do zlatova a k tomu všemu vyhrávala
rodinná kapela fy ZABAL. Sponzory akce byli restaurace
Maruška (manželé Navrátilovy), Luboš Pivka, Bohuslav
Kudla, a fy NOPROSU.
ZdS

Plavecká liga v Liberci
V březnu se konalo další kolo plavecké ligy a hostem byl
Liberec. Z oddílu TJ Slovan Varnsdorf odjelo 22 plavců, kteří
se snažili udržet si v lize vedení. Přestože v současné době
máme problém se závodníky ročníků narození 1997 - 1999,
tento cíl se nám podařilo splnit. Na své poměry velmi dobře
zaplavali opět sourozenci Špičkovi s Nikolou Procházkovou.
Martin Špička získal 1. místa na 200 m volný způsob (VZ),
100 m znak (Z) a 100 VZ. Karolína Špičková 1. místa na
100 m polohový závod, 100 m VZ a 200 m VZ. Dále dobrých
umístění dosáhli plavci Zdenka Kubíková - 1. místo 200 m
VZ, 100 m Z a 100 m VZ, Michal Šimák 2. místo 100 m prsa,
Ondřej Petr 1. místo 50 m Z, 2. místo 50 m VZ. Velkým příslibem pro oddíl TJ Slovan se jeví Lenka Bendová, Dominika
Chvojanová (obě ročník 97) a Kateřina Buřičová (r. 96).
Velmi příjemná zpráva přišla po těchto závodech na adresu oddílu. Do krajské nominace na Olympiádu mládeže
ČR, která se bude konat v Ústí nad Labem 19.-23.6., se
kvalifikovali naši plavci Karolína Špičková, Vladislav Picl i
Martin Špička. Jako trenér děkuji těmto plavcům za přístup
v tréninku a zároveň rodičům za podporu a držím palce, ať
si na Olympiádě okusí i tu pověstnou bednu. Další závody
čekají v Náchodě a Ústí nad Labem.
Zbyněk Šimák

HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 26. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2500 ks. IČ 00261718. Šéfredaktorka
Romana Macová (telefon 412 372 241, linka 143), MěÚ, Nám. E. Beneše 470. Zástupce šéfredaktorky Robert Dausch. Příspěvky a inzerci přijímá redakce,
e-mail: hs@varnsdorf.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Vychází 1x za 14
dnů vždy v pátek. Sazba a grafické zpracování I. Dvořáková, M. Valentová. Tisk Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 4. května 2007

