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BUDOU JATKA V MAJETKU MĚSTA? TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI
Asi nikomu z varnsdorfských patriotů není lhostejný
osud areálu bývalých jatek,
který je jakousi vstupní branou do města. V současnosti
je celý areál jatek v majetku
firmy TOS VARNSDORF,
která areál odkoupila již
před sedmi lety, aby alespoň
částečně zabránil jeho devastaci. O tom, co s krásným ale
zničeným dědictvím bude,
přemýšleli Tosáci neustále.
Vznikla řada projektů a poslední záměr, jak uskutečnit
obnovu budov, byl přednesen předsedou představenstva TOS VARNSDORF a.s.

Ing. Janem Rýdlem osobně
při schůzce s vedením města. Podstatou diskutovaného
záměru firmy je nabídka bezúplatného převodu jatek do
vlastnictví města a současně
nabídka další spolupráce při
získávání dotací a spolufinancování navrhovaného
projektu. Snem tosáckých
projektů je vybudování
areálu, který by posílil cestovní ruch ve vstupní bráně
do Českého Švýcarska,
vybudování průmyslového
muzea, parku a obnova rybníka, vybudování sportovně-turistického areálu i s cyk-

lostezkami a mnohé další.
Cílem setkání na radnici
bylo prvotní seznámení zástupců města s projektem,
s návrhy a možnostmi spolupráce, jehož závěrem bylo
případné zařazení areálu do
připravovaného Integrovaného plánu rozvoje města.
„Pojďme společně s městem rozpracovat návrh, který
by zapadal do připravované
studie města. Odměnou městu by bylo následné partnerství na další akce v rámci regenerace městského jádra“,
uvedl Jan Rýdl.
rm

Páteční večer osmnáctého májového dne vítal tambor příchozivší návštěvníky, kteří v dávné lidské touze pobýt ve
společnosti dobrých lidí a ducha svého rozradostnit příjemně
strávenou chvilkou, přišli na památná místa Tolštejnského

SETKÁNÍ VETERÁNŮ SE VYDAŘILO
Na očekávané setkání auto-moto veteránů v ReTOSu
dorazilo 18. června rekordní
množství veteránů. Nárůst
veteránů a také krásná tradice se dá u úspěšné akce
očekávat, ale málokdo tušil,
že konečný počet na nádvoří
firmy se ustálí na čísle 68!
Veškerá technika dorazila

Z POHODY DO
POHÁDKY
Od 1. května 2007 došlo
ke změně. Činnosti a aktivity místní organizace Svazu
tělesně a zdravotně postižených a občanského sdružení
Senior, pobočka Varnsdorf,
jsou z klubu POHODA v
Erbenově ul. přesunuty do
klubu POHÁDK A v Průjezdní ul. Varnsdorf. Plány
o činnosti organizací budou
zveřejňovány v tisku, informacích a přímo v klubu.
Jana Panesová

nejen z města a jeho nejbližšího okolí, ale také z České
Lípy, Liberce i Šluknovského
výběžku. Škoda jen, že se nezúčastnil nikdo z pozvaných
německých členů klubu veteránů. Mnoho přihlášených
se také těsně před akcí ze
zdravotních a technických
důvodů omluvilo, mnoho
zájemců akce oslovila, takže
příští rok můžeme čekat počet
zúčastěných ještě vyšší. Podle
plánu se po registraci a malém brífinku všichni v koloně
přesunuli na náměstí, kde je
mohli obdivovat občané a
návštěvníci města. V čele
kolony jela zrekonstruovaná
Tatra 148 varnsdorfských
hasičů, rok výroby 1978,
která byla zároveň největším exponátem. Bonbónkem
letošního setkání byla jízda
pravidelnosti na vrchol
Hrádku, do které se nakonec
přihlásilo 53 strojů, z toho
28 motocyklů. Čas nejrych-

lejšího jezdce byl 57 sekund,
nejdelší čas byl 2 minuty 22
sekund. Na vrchol se mimo
závod vyškrábal i traktor
Svoboda, i když s časem přes
8 minut. V přestávce mezi
první a druhou rozjížďkou
si účastníci setkání prohlédli
Hrádek a v krásném počasí
obdivovali výhled z věže. Po
skončení závodu se všichni
přemístili zpět do ReTOSu,
kde dostali občerstvení a
byly vyhlášeny výsledky a
rozdána ocenění. Nejstarším účastníkem byl pan
Březina, jedoucí na skútru
ČZ 175. Každý účastník setkání obdržel pamětní samolepku
na vozidlo, kterou sponzorsky
vyrobilo Design centrum
Varnsdorf. Pořadatelé také
děkují všem spolupracovníkům a sponzorům za jejich
pomoc a příspěvky. A nám
již nezbývá než se alespoň
fotografií naladit na připravovaný další ročník.

panství do kaple na Křížové hoře, kterážto tradičně se stává
svědkem slavnostního předvečera svátku všeho lidu podtolštejnského, ba i lidu obcí po panství daleko roztroušených.
Jak se už tradicí stalo, byl tento předvečer věnován kumštu hudebnímu, kterému se i pan Albrecht Berka z Dubé
s upřímnou radostí oddával a následně pozdrav všemu lidu
poddanému přinesl a pozval lid svůj, aby jej

Ceremoniář Martin z Louky získal vzácný řád za zvelebování panství.

PODMÍNKY
SPLNĚNY
Městu Varnsdorf byla
Státním fondem rozvoje
bydlení poskytnuta záloha
na dotaci 25,2 mil. Kč na
výstavbu 32 nájemních bytů
pro příjmově vymezené osoby
v areálu bývalých kasáren.
Provedeným závěrečným
vyhodnocením naplnění
podmínek smlouvy o poskytnutí dotace nebylo shledáno
porušení podmínek.
-r-

Páteční světluškový pochod z Křížové hory na hrad Tolštejn
vedl Berka z Dubé.

Pokračování na str. 3
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Text a foto JS
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Z deníku Městské policie
Čtyřletá holčička nalezena
11. 5. v 16.55 hod. bylo na služebnu MP babičkou nahlášeno, že se jí ztratila čtyřletá vnučka. Babička předala hlídce
MP popis holčičky. Na základě pátrání hlídek MP, OO PČR
a upozornění občana města, že holčička byla viděna u Atria,
byla nalezena v 17.35 hod. a převezena domů.
Spolupráce s Policií ČR
Na základě dohody s obvodním oddělením Policie ČR o
zkvalitnění společných prací byla 12. 5. zahájena spolupráce
v rámci smíšených hlídek státní a městské policie. Občané
našeho města měli možnost zaregistrovat společný pohyb
těchto složek v motohlídce i na pěších kontrolách. V tomto
trendu se bude v rámci možností pokračovat hlavně z důvodu
sladění obou bezpečnostních složek působících ve městě.
Ještě se zřejmě nenaučila řídit
Na služebnu MP bylo oznámeno, že při vjezdu na kruhový
objezd z ul. Západní bylo dle svědků neznámou řidičkou uraženo svislé dopravní značení (přikázaný směr jízdy) a tato
si toho „zřejmě“ nevšimla a z místa nehody ujela. Městskou
policií byly předány veškeré informace Skupině dopravních
nehod Policie ČR, která celou záležitost došetří.
Mezinárodní spolupráce
17. 5. byla v dopoledních hodinách provedena v našem
městě dopravně bezpečnostní akce ve spolupráci s dopravním
inspektorátem Děčín a Policií SRN. Této akce se zúčastnili
dva strážníci MP, tři policisté DI PČR Děčín a jeden policista
Sachsen Polizei SRN. Akce byla zaměřena na dodržování
rychlosti ve městě, technický stav vozidel a také průjezd
nákladních vozidel problémovými komunikacemi našeho
města. Během akce bylo vyřešeno 16 přestupků, které byly
řádně honorovány.
Podezření z prostituce
Při provádění preventivní kontroly katastru města byla
hlídkou MP zjištěna teprve 16ti letá dívka, která je podezřelá
z nabízení sexuálních služeb. Po prokázání totožnosti byla
předvedena na služebnu MP, kde za přítomnosti přivolané
pracovnice OSVZ byla vyrozuměna její matka. Celá záležitost bude řešena pracovnicí OSVZ.
Nájezdy mladých ze SRN
17. 5. ve večerních hodinách se v našem městě pohybovala
skupinka cca 20ti mladých občanů SRN. Posilněni alkoholem
dělali nepořádek po celém městě. Společnými silami MP a
PČR byla tato skupinka dovedena až na pěší hraniční přechod v Žitavské, kde byla předána hlídce Policie SRN.
Martin Špička - velitel MP Varnsdorf

Opsáno z úřední desky
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Město Varnsdorf podalo návrh na vydání stavebního
povolení na stavbu vodního díla „Vodovodní řad lokalita
Hrádek – Varnsdorf“. Zásobování vodou uvedené lokality je řešeno zřízením nového tlakového pásma s novým
vodojemem. Zdrojem vody bude vodovod v ul. P. Bezruče,
ze kterého bude odebírána voda čerpací stanicí.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Městský úřad Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce „Pracovník ekonomického odboru se
zaměřením na vymáhání pohledávek MěÚ Varnsdorf“.
Termín přihlášek: 8. 6. 2007.

RUŠENÍ NAŘÍZENÍ SPRÁVY
NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Správa Národního parku České Švýcarsko jako orgán
ochrany přírody a krajiny ruší své Nařízení č. 2/2007, kterým byl omezen přístup veřejnosti na území Národního
parku České Švýcarsko. V terénu budou odstraněny tabulky s textem „Pozor! Z důvodu nebezpečí lesních požárů je
pohyb mimo turisticky značené cesty přísně zakázán“.

Z USNESENÍ RADY MĚSTA

Rada města projednala změnu organizace MěÚ, rozhodla zřídit Oddělení investic a památkové péče Odboru
majetku a investic s účinností od 1. 6. 2007, oddělení
- Úřad územního plánování Odboru správy majetku a
investic s účinností od 1. 6. 2007, oddělení - Rozpočty,
příjmy a vymáhání pohledávek Ekonomického odboru
s účinností od 1. 6. 2007, Odbor vedení úřadu s účinností
od 1. 6. 2007. Rozhodla zrušit oddělení Vnitřní správy a
krizového řízení Organizačnímu odboru s účinností od
1. 6. 2007 a uzavřít smlouvu o dílo na provádění čistících
a úklidových prací v budovách MěÚ (E. Beneše 470 a
Masarykova 1838) s firmou Pavel Mensa. Schválit dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích
zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 - 2010 dle
předloženého návrhu a rozhodla pověřit starostu města
uzavřením dodatku smlouvy o dílo s firmou S a M, silnice
a mosty a.s., kterým se navyšuje cena díla „Rekonstrukce provozní budovy a hlavní tribuny sportovního areálu
Kotlina ve Varnsdorfu“ a posunuje se termín dokončení.

Bouřka zasáhla město BOJOVNÍCI ROKOVALI
Bohužel se vyplnily neblahé představy, na které nás upozorňovali v minulých dnech odborníci. Tentokráte nepomohlo ani
umístění města na „modrém kameni“, město zasáhla bouřka,
spíše bouře ve dvou hlavních vlnách. První doprovázená nejprve
menšími a po chvíli většími kroupami a poté přívalovým deštěm
přišla mezi šestou a sedmou hodinou. Jejím následkem došlo
k zaplavení části výrobních hal podniku Velveta a sklepních
prostor a kotelny Centra Panorama. Následkem špatné kanalizace došlo také k zaplavení sklepních prostor rodinného domu a
provozovny v ulici Svatopluka Čecha odpadními vodami. Druhá
vlna přišla těsně po půlnoci a její následky již nebyly tak silné.
Ve městě nedošlo k žádnému zranění, škody na městském majetku (původní městský drátový rozhlas apod.) jsou minimální.
Text a foto JS
Jednání Českého svazu bojovníků za svobodu se zúčastnili,
oba místostarostové František Dlask a Karel Dubský a radní
města Jiří Sucharda. Kromě zprávy o činnosti, přednesené
předsedou organizace Jaroslavem Růžkem, se hovořilo i o
pražském zasedání předsedů a tajemníků OV ČSBS. Předseda pozval všechny členy a hosty na Terezínskou tryznu
za účasti prezidenta republiky. Mnoho zajímavých informací
přednesl i tajemník okresní organizace Ing. Miroslav Teršl.
ZO ČSBS v současné době sdružuje členy z Varnsdorfu,
Dolního a Horního Podluží, Jiřetína pod Jedlovou, Studánky, Rybniště, Doubice a Chřibské. Nejstarším členem,
zúčastňujícím se všech akcí, je dvaadevadesátiletý Antonín
Vojtíšek z Doubice, který je jedním z mála přeživších členů
z koncentračního tábora Osvětim, kde osobně zažil praktiky
nechvalně známého doktora Mengeleho.
Text a foto JS
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Větrníky
od ČEZu?
Jménem společnosti ČEZ
Obnovitelné zdroje s.r.o.
oslovil její generální ředitel
Josef Sedlák starostu města
s nabídkou zahájení diskuse
týkající se výstavby větrných elektráren v katastru
naší obce, kde vysvětluje:
„Větrné elektrárny nelze
stavět kdekoli, daná oblast
musí splňovat celou řadu
požadavků. Okolí Vaší obce
má oproti mnoha jiným lokalitám několik výhod. Je
nejen dostatečně větrné, ale
disponuje i volnou kapacitou
sítě a vhodnými prostory pro
případnou výstavbu elektráren. Proto bychom s Vámi
rádi prodiskutovali možnost
umístění těchto strojů v okolí
Vaší obce.
Větrná energie patří mezi
alternativní, obnovitelné a
pro životní prostředí relativně zanedbatelné zatěžující
typy energetických zdrojů,
větrná elektrárna je ekologicky nezávadným zdrojem
energie.
Moderní větrné elektrárny jsou výkonné, bezpečné
a tiché stroje. Při umístění
ve vhodné lokalitě nepředstavují pro obyvatele
obce nijak rušivý element.
Naopak přinášejí pro obec
výhodu v podobě příspěvku
za každý stroj.
Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje dlouhodobě
zastává politiku dobrého
sousedství. Ta v praxi představuje sdílení části výnosů
z provozu větrných elektráren s obcí, na jejímž katastru stroje stojí. Příspěvek do
obecního rozpočtu tak může
činit 100 až 200 tisíc korun
za každý stroj ročně. Tato
částka bude závislá na tom,
jaké výroby bychom zde byli
schopni dosahovat – konkretizace tak bude možná
po ověření povětrnostních
podmínek v lokalitě. Síla
a stabilita Skupiny ČEZ
je zárukou, že budeme bez
obtíží schopni naše závazky
plnit.“
-r-

VÝZVA
Pro náš malý varnsdorfský chrámový sbor, který
se zabývá převážně duchovní hudbou, hledáme
člověka ochotného doprovázet sbor na varhany
nebo klávesy při slavnostních mších ve Varnsdorfu
a blízkém okolí. Uvítáme
mezi námi také zájemce
o zpívání z řad mládeže i
dospělých - věk nerozhoduje. Podrobnější informace
získáte u pí. Nesnídalové
na čísle 721 180 723.
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TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI
Dokončení ze str. 1

doprovodil pochodem světluškovým a přenesli tak
společně posvátné světlo a
teplo Vildova ohně na hrad
Tolštejn. „Jeho záře a hudba plná radosti pak z mého
hradu celému kraji oznámí,
že sedmé slavnosti tolštejnské jsou zahájeny“, potěšil
lid svůj výzvou k oslavám
Berka.
I kumštýřky zpěvem a
hudbou vládnoucí doprovázely Albrechta Berku,
který stanul v čele pochodu
světluškovému. Cestou se
setkal s doprovodnou družinou a ani od šarvátky pod
hradem nebyl osvobozen, leč
vítězně z ní vyšel. Zbrojnoši tedy doprovodili jej až na
hrad a jeho příchod ohlásily
bubny žitavských bubeníků.
Hrad se rozzářil zapálenými
pochodněmi a Berka k lidu
svému promluvil: „Já, rytíř Albrecht Berka z Dubé,
pán na hradě Tolštejně
a v celém do šíře i dálky
se rozkládajícím panství
Tolštejnském, pln pokoje
ve válkou pobouřené duši,
jež potěšena byla kum-

štýřkami na Křížové hoře,
s nezměrným potěšením
mezi vás přicházím, abych
všemu lidu poddanému
oznámil, že přes všechna
protivenství jsme posvátný
Vildův oheň z Křížové hory
na hrad Tolštejn průvodem
donesli. Jeho teplo a světlo
nechť tyto památné dny
prozáří a svou čistotou
vaše srdce i duše zahřeje.
Lide panství mého! Sedmé
slavnosti Tolštejnské tímto
zahajuji a dobré přebývání
na památném Tolštejně
vám všem přeji. Naplňte
pohár dobrým mokem a
srdce dobrou pohodou!“
I přijal dne následujícího
o hodině čtrnácté, po libozvučné fanfáře trubačově,
purkmistry a rychtáře panství svého, kteří pro slávu
panství a blaho lidu pracují,
a hold mu složili a pozdravy
všech poddaných přinesli.
Berka v jejich společnosti
tak milostivé svolení k uspořádání slavností Tolštejnských dal a se svým lidem
chvíle plné družnosti prožil
a srdce své i duši tak potěšil a občerstvil po mnoha

strádáních, jež nelítostné
bitky se Švédem přinesly.
Ceremoniář k pokleknutí před panem Albrechtem Berkou vyzval muže
odvážného, poutníka, jenž
panství prochodil křížem
krážem a všechny radosti
i strasti cest s lehkostí
snášel, aby v tento slavný
den povýšen mezi rytíře
Tolštejnského panství byl.
S potěšením pak Berka
oslovil i pana Jana, řečeného Solar a pana Martina
Louku, hradního ceremoniáře, kteří o zvelebování
panství jeho usilují a dovedností ani silou nešetří.
I jim patřil nejen jeho dík,
ale i vzácný řád, jež ctnosti
jejich vyzvedá!
K oslavě této vzácné
chvíle, kdy stav rytířů
tolštejnských povýšen byl,
připraveny hry rytířské
byly, které v podhradí probíhaly. Program pestrý byl
a každý našel si své. A tak
slavnosti Tolštejnské byly
vskutku povedené.
pan Martin z Louky a
oddaná poddaná Romana

Noční vítězná bitva pod hradem Tolštejn.

Berka přináší Vildův oheň.

Noční vítání na hradě.

Slyšení purkmistrů celého panství.

Oslavy plné tance a zpěvu.

Přehlídka šermířského umění.
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VE MĚSTĚ SE BUDE OPĚT SVĚTIT
Svěcení křížů se můžete zúčastnit v rámci městských
pouťových oslav v sobotu 16. června. Prvým bude kříž
v ulici Kollárově u domu čp. 336 a možno říci na rohu této
ulice a nově vzniklé, kterou jsem si dovolil pracovně nazvat
Stavební. Obřad zde začne v 9,30 hod. Odtud se přemístíme
k dalšímu kříži na rohu ulice Žitavské s ulicí Hašlerovou
u čp. 935, kde bude začátek malé slavnosti v 10 hodin.
Obnovený křížek v ulici Pod strání přijme svůj křest v 10.30
hodin. Nejkratší cestu k němu najdete, přejdete - li lávku
u fotbalového hřiště a odbočíte vlevo podél koryta náhonu
z Mandavy do rybníka u Billy. Posledním místem svěcení
bude kříž v ulici Husitské na jejím konci u rozestavěného
domu. Začátek obřadu je plánován na 11. hodinu. Věříme,
že i k němu nás doprovodíte a pokocháte se odtud krásným
pohledem nejen na naše město, ale i na kříž, který se zachoval v původní podobě včetně Kristova korpusu.
Tři z těchto drobných sakrálních památek mohly být opraveny díky pochopení vedení města, radních a zastupitelů.
Na kříž v Žitavské přispěla i firma SP Metal. Jedna byla
opravena díky sponzorskému daru Hnutí za harmonický
rozvoj měst a obcí a darem kříže s korpusem Krista včetně
manuální pomoci žáků a učitele Gymnázia Varnsdorf. Za
vzorně odvedené odborné práce patří dík stavební firmě Jiřího Štiky, klempířské dílně Jaroslava Nováka; malby a nátěry byly provedené Miroslavem Hejným a veškeré kamenické
práce mladým a nadaným restaurátorem Alešem Liškou.
Nelze opomenout ani úpravy okolí provedené Technickými
službami města.
Milan Šebek

Miroslav Hejný dokreslil křížky
*20. 1. 1953
ve Varnsdorfu
Po ukončení základní
školy, kde se již projevovaly jeho vlohy k výtvarnému
umění, absolvoval liberecké učiliště Pozemních
staveb, obor malíř natěrač.
Po vyučení pracoval ve
varnsdorfské Domovní správě, ale nevyhovující podmínky ho přinutily k odchodu
a až do roku 1990 pracoval
v různých profesích.
Jako samouk však stále
zdokonaloval své výtvarné
nadání a brzy se zapojil do
známé varnsdorfské skupiny Kontrast. Přitahoval
ho hlavně portrét a později
i květiny. Brzy začal vystavovat a první jeho větší
výstava byla v tehdy nově
postaveném kině Panorama. S Kontrastem se zúčastnil i dalších výstav. Po
roce 1989 se vrátil ihned ke
svému oboru jako samostatný živnostník. V malířství
se otvíraly velké možnosti
novým technikám, hlavně
v opravách a renovaci starožitností. Od starodávného fládrování až po obnovu
sakrálních památek. Nezapomínal ani na soukromou
tvorbu a vystavoval v ZUŠ
varnsdorfskou architekturu
a v muzeu dětské portréty.
Většinou akvarely.
Od června 2001 začal
s malbou sakrálních postav na plech pro obnovu
varnsdorfských Božích
muk. Nejprve pro Kruh

přátel muzea Varnsdorf a
později pro MěÚ. Celkem
se podílel na 11 opravách.
Pro Národní park České
Švýcarsko maluje do skalních výklenků též sakrální
obrazy na plechu. Má však
i stálou výstavu „šťastných
zvířat“ v Německu jako
propagaci firmy vyrábějící
zařízení pro biofarmy.

V současnosti pracuje již
druhým rokem v Krásné
Lípě na rozsáhlé renovaci
všech nástropních maleb ve vile „ZÁMEČEK“.
Milan Šebek
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Český červený kříž

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ
ROK 2007/2008

znovu otvírá sběr obnošeného oblečení.
Sběrna je přesunuta do ubytovny
v Masarykově ulici ve Varnsdorfu.
Otevřeno od 6. 6. 2007
každou středu od 15 do 17 hodin.“

Základní škola nám. E. Beneše
ve školním roce 2007/2008 nabízí:
• Pronájem nové učebny VT
• Výuku ICT ve 3 oblastech (1. zpracování dokumentů,
2.práce s tabulkami a analýza dat, 3. tvorba prezentací)
• Výuku jazyků - anglický i německý
(začátečníci i pokročilí)

V minulém čisle HS jsme otiskli informaci MV o zápisu
dětí do cestovních dokladů. K tomuto však musíme uvést
upřesnění, že dle novely zákona o cestovních dokladech
se budou zapisovat do cestovního dokladu rodičů občané
mladší 10 let, a to nejdříve 1. 3. 2008, kdy nabude
účinnosti.
-r-

Informace o rozsahu, obsahu, početnosti
skupin a ceně získáte na tel. 737 236 953
nebo zemler@zs-namesti.cz
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Pavel Verner

(* 19. 5. 1947 v Liberci)

UPOZORNĚNÍ

Hlásit se mohou jednotlivci i celé skupiny.
Rodiče žáků školy získají BONUS.
Akce pro důchodce:
„DŮCHODCŮM INTERNET ZDARMA“!
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Vyrůstal na severu Čech
(Mikulášovice, Č. Kamenice).
Jako novinář začínal v děčínské Jiskře, benešovském
Přástu (u Jiřího Loewyho)
a v ČTK. V letech1968 - 1971
byl redaktorem Hlasu severu.
Ve Varnsdorfu se oženil. Po
zákazu novinářské práce vedl
v Aši knihovnu. V roce 1974
odmítl podepsat spolupráci
s StB. Přišel o místo a v Praze
jako dělník na stavbě vystudoval stavařinu a stal se stavbyvedoucím. V roce 1985 se stal
nočním hlídačem a v hlídací
boudě napsal první román
Dranciáš (1989), Pražské hyeny ad. Vydal také povídky,
politickou reportáž David a
Goliáška a dvě detektivky.

Letos to bude humoristický
román Jak nezabít manžela.
Po vystudování scénáristiky
na FAMU (1992) píše scénáře pro televizi (mj. podíl
na seriálu Ulice). V rozhlase
moderoval pořad Host do
domu, psal ranní komentáře.
Jeho divadelní hra Všichni
střílejí na medvěda byla po
premiéře zakázána (1989).
Napsal libreto k muzikálu
Romové a Julie (1995, Rokoko) a velkohry Saracénský
čert a Starokláty (v Plzni pod
širým nebem, 500 herců).
Píše také básně. Šest let byl
místopředsedou českého PEN
klubu. Na Literární akademii
J. Škvoreckého vedl semináře
tvůrčího psaní. V roce1999 byl
tiskovým mluvčím ministra
zdravotnictví. Od roku 2000
je politickým komentátorem
v deníku Právo.
Připravil: Milan Hrabal
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Víkend věnovaný maminkám

VARNSDORFSKÉ DVORY závěrečná část
Jen pro úplnost ještě uvedu něco málo údajů o poslední,
dosud nezmíněné vesnici - Altwarnsdorfu. Tato vesnice
se rozprostírala po obou březích Mandavy a tvořilo ji
vlastně území původní osady Varnsdorf. Prvními ze starého Varnsdorfu, komu vrchnost přidělila půdu ke zřízení
statků, byli panští úředníci. Tato půda byla oddělována od
panských dvorů. Následovali chalupníci (zahradníci), jimž
byla půda k zakládání menších statků rovněž oddělována
z panských a poplužních dvorů, avšak v menší výměře.
V pruhu mezi Západní a Východní cestou, kterému se říkalo
také Obecní niva a kde nebyla orná půda ale pastviny, vznikala hustá zástavba drobných chalupníků a domkářů. A tak
se dřívější obec Warnsdorf po rozparcelování ostatních dvorů
stala vesnicí s názvem Altwarnsdorf.
Tady v podstatě končí existence varnsdorfských panských
dvorů v té podobě, ve které zde byly popsány. Zároveň s jejich
postupným zánikem (rozparcelováním) vznikly zhruba na
jejich místě nové vesnice a z nich pak, po jejich sjednocení,
nejprve katastrální obec a po ní město Varnsdorf. Ale o tom
třeba zase někdy příště.
Na závěr povídání o Varnsdorfských dvorech mi dovolte
ještě malou poznámku. V průběhu shromažďování, třídění
a sestavování tohoto pojednání jsem několikráte zabředl do
zmatků v pojmenování jednotlivých hospodářských celků.
Např. jeden a týž dvůr se objevil pod názvem Horní, vzápětí
však nesl název Střední. Obdobně to bylo s názvy mlýnů a
rybníků. Chvíli jsem psal o Zámeckém rybníku u Horního
dvora a pak o Zámeckém mlýnu u Středního dvora. Přitom
vysvětlení bylo tak jednoduché. Dvory, mlýny i rybníky dostávaly svá jména podle doby svého vzniku! A jak jich přibývalo,
stávaly se z Horních Střední, ze Středních Zámecké apod.
Pokud se vám tedy zdá, že je to všechno nějak zamotané,
vězte, že za všechno může čas.
Milan Kopecký
Prameny celého seriálu:
• „Varnsdorf, město průmyslu a zahrad“, kolektiv autorů,
Studio REMA, s.r.o.
• „Varnsdorf a jeho pamětihodnosti od založení až do roku
1850“ Alois Palme, KPM 1999 Varnsdorf
• „UNSER NIEDERLAND - Aus der Geschichte von
Warnsdorf - (Části: 564 - listopad 1996, 576 - listopad 1997,
578 - leden 1998, 595 - červen 1999)
• „Varnsdorfské kulturní přehledy“ , září 1958
• „Warnsdorf flurverteilung i J. 1645“ - plán - A. Palme
• „Warnsdorf im XVII. Jahrhundert“ - mapa - A. Palme,
r. 1851
• „Situations Plan von Warnsdorf in sechs Gemeinden A. Palme, r. 1836
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Další přehlídku dětských
vystoupení zorganizovala
skupina Stars Varnsdorf
ve sportovní hale na nedělní podvečer. Dvouhodinový
program byl výčtem všech
možných dětských aktivit,
zájmových kroužků a škol
celého města. A věřte, že
naše děti předvedly mnoho.
Můžeme na ně být jako maminky pyšné.
Text a foto rm
Když mají maminky svátek, spojí se všechny děti dohromady a předvedou svoje
umění, aby tak maminkám
vyznaly lásku a dokázaly,
že jejich každodenní péče a
trpělivost není zbytečná.
A právě v duchu oslav
Dne matek probíhaly ve
městě akce, a to jedna za
druhou.
V sobotu se ve Sloupovém
sále zastavily i výherní automaty a prostory sálu zaplnily
břišní tanečnice, mažoretky,
breakaři. Lásku skvělí pěvci
vyznali i písněmi, při nichž
se mnohým maminkám slza
v oku leskla. Předávání kytiček do rukou milovaných
maminek bylo závěrečným
poděkováním za jejich starost. Úžasný program připravil varnsdorfský Dům
dětí a mládeže.
Současně se ve velkém
sále městského divadla konala akce s názvem Dopis
mámě, která byla pestrobarevnou kytičkou dětských
vystoupení též věnovaných
jako poděkování všem maminkám.

SBÍRKA „Pozvedněte slabé“
V pořadí již 5. ročník sbírky “Pozvedněte slabé!“, kterou
pořádá Nadace EURONISA, osobně zaštítil herec Jiří Lábus
a ve Varnsdorfu proběhne 11. - 14. 6. 2007. Sbírku zde
pomohou uskutečnit dobrovolníci, které budete moci potkat
v ulicích, zakoupit si u nich upomínkový předmět v hodnotě
33 Kč a podpořit tak projekt místní neziskové organizace.
Občané mohou přispět i bezhotovostně na sbírkový účet
705 705 705/2700 u HVB Bank CR. Výtěžek z této sbírky
obdrží Občanské sdružení Na Křižovatce, které za něj
nakoupí kompenzační pomůcky pro seniory a nemohoucí
spoluobčany a těmto budou zapůjčovány tak, aby překonaly
jejich akutní krizi a potřebu.
Nadace Euronisa

INZERCE
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Prodám dr užstevní
garsonku ve Varnsdorfu
Čelakovická ulice. Udržovaný, čistý panelový dům,
2. patro, nová plastová
okna. Cena 130 tis. Kč.
Tel. 777 970 974.
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Hypopůjčka - do 1 mil.
Kč, se zástavou nemovitostí, nezkoumáme vaše příjmy,
nedíváme se na bankov. registr, 4 x bonus - neplatíte
poplatky předem, nemusíte
platit odhad, vyřídíme za
vás doklady a zajistíme pojištění. Tel. 606 880 200.
Úvěry, hypotéky, od
20 tis. do 30. mil. Bez poplatku předem. Spolupráce
možná. Tel. 731 248 251.
Vyměním družstevní
byt 4+1/L, 100m 2 v 1. patře, ul. Pražská za 2+1/L
(doplat ek). V by t ě jsou
plastová okna a je zateplený. Tel. 774 214 855.
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Pouze úvaha aneb za vším hledej dítě!
Při počítání výsledků
grantového programu na rok
2007 v Hlasu Severu číslo 8
na 4. straně mi vrtá hlavou,
proč postrádám jména členů
komise, která takto rozhodla. Myslel jsem si, že když
člověk něco rozhodne nebo
zodpovědně prohlásí, může
se pod to podepsat.
Proto díky té anonymitě
mi hned napadla korupce,
ale tu jsem zavrhl, protože
se všude jedná o malé peníze
a jako u westernových střelců, kteří žádali o 8.400,- Kč
by se to nevyplatilo. Další
důvod může být i to, že
vědí, že nerozhodovali spravedlivě, a proto se nechtějí
k tomu hlásit. Mne samotného napadá, že některý
z členů komise bude úzký
přivrženec TJ Slovanu, druhý bude přívrženec taneční
zábavy, třetí Apoštolské
církve a čtvrtý městského
muzea. Toto jsem se dočetl
až na straně 7.
Je určitě chvályhodné, že
většinou jsou všude „nějakým způsobem“ zastoupeny
děti a tím, že mají organizovanou zábavu, nemají čas
páchat alotrie.
Já sám, protože jsem byl
u zrodu myšlenky o požádání
této podpory, jsem volil oblast podpory pod písmenem
C-tělesná výchova a sport a
v té pod č. 2 - akce sportovního charakteru pro širokou
veřejnost, protože v té není
zmínka o dětech.
Asi mylně jsem se domníval, že jsme v minulosti

Vážený
pane Vogle
I když patřím k odpůrcům
polemiky na stránkách tisku,
nedalo mi, abych byl dále
zodpovědný za Vaše vrtání
hlavou a rozhodl jsem se
vystoupit z anonymity. Byl
jsem totiž předsedou komise, která granty hodnotila.
Tato osmičlenná komise
hodnotila všechny žádosti
zcela anonymně a nezávisle
jeden na druhém. Jediným
společným kriteriem bylo
podpořit akce za účasti dětí,
jak jste správně poznal.
Výsledky hodnocení žádosti
o granty posléze schválila
Rada Města, o jejímž složení jste jistě informován.
Obsah Vašeho článku nechť
posoudí čtenáři. Pokud máte
k hodnocení grantů jakékoliv otázky nebo připomínky,
rád Vám je zodpovím.
František Dlask

toho již pro děti udělali
dost, tak nyní je na tahu
radnice. Nemohu souhlasit
s tím, aby ta parta lidí (a
to myslím celorepublikově),
která se snaží zavírat školy
a školky, přehazuje odpovědnost někam jinam a to tím,
že přidělí peníze tam, kde
jsou „nějakým způsobem“
zastoupeny děti.

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
Já sám jsem volil ty, co
na radnici jsou, ale kdybych
volil ty, co nechceme, možná,
že by to bylo pro nás lepší.
Tak příště.
Při uvážení jaké má
v současnosti vláda problémy jsou možná předčasné

volby za dveřmi, kdo ví?
Tak mi napadá, abych i já
udělal něco pro děti, ztluču
čtyři prkna na pískoviště
a pro zkvalitnění požitku
nechám na vánoce zavést
pískem, protože při žádosti
na příští rok na nákup praků (oken coby terčů je dost)
budeme zastoupení těchto
mladých střelců potřebovat.
Z druhé strany mi běhá
mráz po zádech, když uvážím, že by tato srandovní
částka, o kterou jsme žádali, ohrozila grantový
program nebo snad, nedej
bože, položila na lopatky
Evropskou unii.
Zatím si srovnávám, kdo
z členů komise za co kope,
abych přišel na důvod, proč
byly peníze rozděleny jak
byly. Stále jenom tápu a
uvažuji o tom, že naše žádost
(konzultace a zřízení peněžního konta) byla pro nás
pouze humorná záležitost.
S pozdravem za spravedlivější zítřek Ladislav Vogl

Hloupost - či nadřazenost?
Tuhletu otázku si kladu
vždy, když jdu novými cestami pro chodce do Hypernovy a na přechodu pro chodce,
který je vyznačen červenými
dlaždicemi s nerovným povrchem stojí zaparkovaná
auta. Ten nerovný povrch
dlaždic je pro lidi postižené
slepotou, jediným vodítkem
a uklidňujícím prvkem pro
jejich, již tak vypjaté nervy
samostatnou chůzí. Uvědomí
si vůbec řidič, který si bezohledně na tuto bezpečnostní
trasu nevidomého stoupne,
jaké nelidskosti se dopouští?
Že vlastně úmyslně usiluje
o jeho zdraví, protože tito
lidé považují takto označené
trasy za naprosto bezpečné
a chodí po nich značně uvolněněji a rychleji. Na dotaz
policie mně bylo sděleno, že
nemohou nijak provinilého

řidiče potrestat, protože je to
plocha soukromníků a značení zde není provedeno podle
vyhlášky. Vedením města
jsem byl ujištěn, že všechny trasy a jejich označení
je v naprostém souladu se
stavebními normami a bylo
ještě řádně konzultováno i
s policejními orgány. Domnívám se, že i tento maličký
příklad je jedním z drobných
kořínků těch velkých nepořádků v našem státě. A tak
se dovoluji zeptat, je-li někdo v tomto městě kdo mně,
ale i ostatním občanům dá
konkretní odpověď a udělá
vše pro to, aby vymezené
prostory sloužily skutečně
svému účelu a kompetenci
na jejich bezpečný provoz si
nepřehazovali dotázaní jako
„horký brambor“.
Milan Šebek

SENÁTOR PODPORUJE RADAR
Ze služební cesty po Maršalových ostrovech se koncem
dubna vrátil senátor Josef Zoser, který je místopředsedou
senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
Jeho úkolem bylo blíže poznat jakým způsobem ovlivňuje
život místních obyvatel přítomnost amerického radaru,
který by se měl v Česku stát důležitou součástí takzvaného
protiraketového deštníku.
Senátor Zoser se na základě rozhovorů s odborníky a místními lidmi i na základě vlastních zkušeností, stal obhájcem
myšlenky umístění radaru na území ČR. „Kdyby to záleželo
na mně, přesvědčoval bych obyvatelstvo Jiřetína pod Jedlovou, jehož jsem starostou, aby svolili k vybudování tohoto zařízení na jejich území. Pro místní obyvatelstvo by to rozhodně
bylo velkým přínosem,“ nechal se slyšet senátor.
-g-
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ÚSPĚCHY VARNSDORFSKÉ
ŠKOLY
S nadsázkou je možné
říci, že žákyně Střední
školy služeb a cestovního
ruchu ve Varnsdorfu - obor
kosmetička, jsou na různých
domácích i zahraničních
soutěžích „jako doma“.
Svědčí o tom především jejich přední umístění a další
ocenění, která si odvážejí jak
ze soutěží, přehlídek, tak i
z jiných významných akcí.
Na tuto tradici navazují i
úspěchy, kterých dosáhly
žákyně školy v nedávné
době na soutěžích v Odrách,
v Brně a v Praze.
V rámci tvůrčí dílny
oborů osobních služeb proběhla soutěž v líčení, která
se uskutečnila v Odrách
(severní Morava), s tematickým zaměřením: indiánské
léto, kde získala 1. místo
žákyně 3. ročníku Lucie
Bali-Šoltézová. Její úspěch
je i výsledkem dovedností
žákyň dalších učebních
oborů této školy. Žákyně
z oboru kadeřnice vytvořily účes modelky, žákyně
z oboru dámská krejčová
pak s předstihem vytvořily
její oblečení.
Lucie se může letos pochlubit i dalším úspěchem.
V Praze se zúčastnila
soutěže v nail art (zdobe-

ní nehtů) na téma: Svět
cukrovinek. Z této soutěže
si odvezla pěkné 3. místo.
K cenným úspěchům patří
1. místo v Ceně diváků, které získala Lenka Pospíšilová
(3. roč.) v celostátním kole
soutěže v líčení, do kterého
se probojovala v silné konkurenci z první části soutěže
uskutečněné v Brně. Téma
soutěže: Živly země - voda,
oheň, vítr, země. Na Lenku
Pospíšilovou a její spolupracovnice, především z oboru
dámská krejčová, připadl
úkol vytvořit model země
(ten představovala žákyně
3. roč. studijního oboru
hotelnictví a turismus Simona Grmanová). O tom,
že se celkově úkolu zhostila
děvčata se ctí, nejlépe svědčí
dosažené umístění.
Za každým takovým úspěchem stojí zpravidla zodpovědné studium, důkladná
komplexní příprava, schopnosti, vlohy i motivace žáků
školy. Také však podmínky
vytvářené vedením školy
a náročná práce pedagogů
v rámci odborné teoretické
výuky a praktického výcviku.
Dosažené výsledky všechny
zainteresované přirozeně
těší, ale zároveň jsou pro ně
zavazující pro budoucnost.

Soutěž Avantgarda 2007

12. 4. byla zahájena výstava Elegance v Lysé nad Labem.
Součástí výstavy je i tradiční soutěž středních škol Avantgarda 2007. Z celé České republiky se přihlásilo celkem 15
středních škol se 130 soutěžícími.
V hodnotící porotě zasedaly i přední odbornice - návrhářka
Beáta Rajská, akademická malířka Nina Provaan - Smetanová. Letos se této soutěže zúčastnilo 7 studentek 1. ročníku naší školy, předváděnou kolekci si navrhly a zhotovily
z netradičních materiálů, umělohmotné síťoviny, kovových
ozdob, umělých květin a balónků. Prezentující modely vycházely z myšlenky - Dětský sen se mění v životní realitu
s přáním lepšího světa. I když se naše studentky neumístily
na medailových místech, přesto účast v této soutěži byla
pro ně velkým poznáním a motivací pro rozvoj ve svém
oboru.
SŠS a CR Varnsdorf
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Od 1. 9. 2007 pronajmeme renovované
kancelářské prostory v Domě služeb
(Krásná Lípa, Masarykova 1094, první patro) současné sídlo společnosti České Švýcarsko, o. p. s.
K dispozici je 8 kanceláří (celkem 175 m2),
1 zasedací místnost (30 m2) a další prostory.
Možno užívat i na jiné než administrativní účely, lze
pronajmout více nájemcům, popř. včetně veškerého
zánovního vybavení. Informace, domluva prohlídky J. Nováková: jana.novakova@ceskesvycarsko.cz
tel. č. 412 383 000
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P rodá m d r užstev ní
byt 1+1 36 m2 240 000,- Kč.
Telefon 724 927 711.
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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.

Akciová společnost CRYSTALEX,
se sídlem v Novém Boru, přijme

STROJNÍKY
SKLAŘSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Požadavky:
vzdělání SŠ nebo vyučení
strojní zaměření výhodou

PŮJČKY - ÚVĚRY

Nástupní plat 14.000,- Kč
Zaměstnanecké výhody
Možnost ubytování na ubytovně a.s.
Příspěvek na dopravu

20 - 400 tis. Kč

Nepřetržitý provoz (11 hod. směny)
Nástup možný ihned

I pro důchodce do 75-ti let, příjem od 6000,- Kč

Bližší informace na adrese:
CRYSTALEX a.s., osobní oddělení,
B. Egermanna 634, 473 13 Nový Bor,
tel. 487 742 291, nebo
e-mail: martina.chodilova@crystalex.cz

Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!

Tel. 777 819 794

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.

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.
Všechny své spolužáky
ze střední školy i základní
zve Josef Zbihlej na sraz.
Letošní setkání se koná
tradičně ve vinárně v Parku za spořitelnou. V sobotu
9. června od 17.00 hod.
Prodám rodinný dům ve
Varnsdorfu 2x2+1 s vlastním
sociálním zařízením, velká
zahrada, vlastní studna nebo
výměna za 3(4)+1+doplatek.
Telefon: 737 441 905.
Lužická realitní kancelář hledá pro své klienty
rodinné domy a byty ve Šluknovském výběžku, zajistíme
veškeré záruky a služby.

Akciová společnost CRYSTALEX,
se sídlem v Novém Boru, přijme
• NÁSTROJAŘE
• ZÁMEČNÍKY, KOVORYTCE
• SOUSTRUŽNÍKY – OBRÁBĚČE KOVŮ
• PROVOZNÍ ZÁMEČNÍKY
SVÁŘEČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

• FRÉZAŘE

Požadavky:
U všech profesí vyučení v oboru
Zaměstnanecké výhody
Příspěvek na dopravu
Možnost ubytování na ubytovně a.s.
Nástup možný ihned
Bližší informace na adrese:
CRYSTALEX a.s., osobní oddělení,
B. Egermanna 634, 473 13 Nový Bor,
tel. 487 742 291, 487 742 522 nebo
e-mail: ivana.rucklova@crystalex.cz

Prodej velkého zděného
rodinného domu v Rumburku.
Na pozemku nově zbudovaný
sklad sloužící jako garáž až
pro 5 aut. Snížená prodejní
cena: 2.360 000,- Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Prodej zděné rekreační chalupy s pozemky, ve
vyhledávané lokalitě Mikulášovice - Salmov. Prodejní
cena: 1.320 000,- Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Prodej dvougeneračního rodinného domu v Království u Šluknova. Prodejní
cena: 1,8 mil. Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Prodej stavebního pozemku (dle Územního plánu )
v Rumburku - Dolní Křečany.
Výměra: 4.000 m2. Prodejní
cena: 460 000,- Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
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VZPOMÍNKA
Čas plyne a nevrátí co vzal.
Nám zůstala bolest v srdci a velký žal.
3. června uplyne 5 let od úmrtí našeho syna Vladimíra Janáčka.
S láskou vzpomínají rodiče a sestra
Jindra s rodinou.

§
26. května tomu bylo 5 let, co nás
navždy opustila naše drahá maminka,
babička a prababička Marie Janoušková.
Stále s láskou vzpomínají děti s rodinami.

§
4. června to bude 9 let, co nás opustila naše manželka a maminka Jiřina
Hrobníková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Josef a děti s rodinami.

§
14. června uplynou již tři roky krásných vzpomínek na skvělého člověka
Jana Halamu.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

§
11. června uplyne 5 let, kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček
Rudolf Hlína.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte
na něho s námi. Manželka Jiřina, dcery
Hana a Blanka s rodinami.

§
4. června uplyne smutný rok, kdy nás
navždy opustil náš milovaný syn, bratr, manžel, tatínek a dědeček Jaroslav
Richter. Ačkoliv již není mezi námi,
zůstává navždy v našich srdcích.
Za vzpomínku děkuje rodina Richterova.

§
17. května uplynulo již 20 let ode
dne, kdy nás navždy opustil Roman
Nittel.
Stále vzpomínají manželka, dcery
Nikola a Michaela a ostatní příbuzní.

§
Čas je půjčka, kterou nemůžeme vrátit.
29. března a 28. května uplynulo několik let od úmrtí
mého otce Václava Vladyky st. a mé dcerky Veroniky
Vladykové. Děkuji za vzpomínku dobrých lidí.
Václav Vladyka ml.

Šotek rád Aidu
Varnsdorfský šotek si zřejmě oblíbil spisovatelku Aidu
Brumovskou. V publikaci Varnsdorf vydané pro firmu
TOS ji nazval Brumlovskou, v č. 10 našeho Hlásku zase
Broumovskou. Všechny její příznivce ubezpečujeme,
že i nadále zůstává naší dobrou známou Brumovskou.
Redakce HS se omlouvá autorovi článku a především
spisovatelce a zároveň děkuje pozorným čtenářům za
upozornění.
(mgr)

PODĚKOVÁNÍ
Organizátoři akce Rampušačka děkují touto cestou
všem, kteří se podíleli na
jejím zdařilém průběhu
pomocí či sponzorstvím.
Jsou to: sbor dobrovolných
hasičů, dům dětí a mládeže,
mateřská škola - Národní
ul., městská policie i policie
ČR, městský úřad, městské
divadlo, tiskárna Trio, malá
dechová hudba, Dykyta
z Krásné Lípy, J. Chaloupka - trhy, sestry červeného
kříže, dopravní zdravotní
služba nemocnice Vdf,
technické služby, J. Šusta
autodoprava, restaurace
Střelnice, skupina Caldera,
papírnictví pí. Pachmanové
a J. Novotný.
Děkujeme a věříme, že
dobrá spolupráce přetrvá i
do dalších let.
M. Louka
12. 5. uspořádal Dům dětí
a mládeže ve Varnsdorfu vystoupení dětí ze zájmových
útvarů DDM pro maminky
k jejich svátku ve sloupovém sále ve Varnsdorfu.
Součástí programu byla i
dětská módní přehlídka oblečení z obchodu „Matýsek“.
Děkujeme firmě Lumines
Temple a. s. Jana Debärena za bezplatný pronájem
sálu a aparatury, Veronice
Kostlánové za zapůjčení
dětského oblečení z jejího
obchůdku. Za krásný slovní
doprovod patří poděkování
Mgr. Aleně Smetanové.
Pracovnice DDM
Děčínský deník děkuje
Hlasu severu za pomoc
při akci Den s Deníkem ve
Varnsdorfu. Poděkování
patří i pí. Vladařové, Čapičíkové, sboru P. Habicha,
pí. Dospělové, ZUŠ, DDM
Varnsdorf a DDM Rumburk.
Marie Blažková

NAROZENÍ
Eva Svobodová
Pavel Berka
Lucie
Pavlína Vápeníková
Radek Vápeník
Teodor
Miroslava Mikeschová
Martin Hejduk
Kateřina
Jarmila Holubová
Milan Sivák
Štefan
Romana Kolínská
Václav Halba
Vendulka

Sňatky v květnu
Marian Gajdoščák
Jana Kunfrontová
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VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Velká cena Varnsdorfu
XV. ročník soutěže ve sportovním společenském tanci „Velká cena Varnsdorfu“ se uskutečnil 20. května v areálu Lidové
zahrady, jehož spolupořadatelem bylo Město Varnsdorf. Za
domácí taneční Styl klub se zúčastnily dva páry. Jiří Hroch a
Kateřina Schleierová obsadili v kategorii Hobby-Dospělí-STT
4. a v kategorii Hobby-Dospělí-LAT 5. místo. Lukáš Kouba a
Martina Lejsková skončili ve stejných kategoriích na 5. a 6.
místě.
LeN

Foto JS

Zkouška znalostí mladých cyklistů
Ve Varnsdorfu proběhlo Okresní kolo dopravní soutěže
mladých cyklistů pořádané místní Městskou policií a jednalo
se o čtvrtý ročník této soutěže. Své dovednosti si na dopravním hřišti prověřilo 12 družstev, reprezentujících základní
školy Edisonova, Krásná Lípa, Dolní Podluží, Bratislavská,
Východní, Náměstí, Karlova a Gymnázium.
Posláním soutěže je zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu a zároveň ověřovat jejich znalosti soutěžní formou. Soutěže se zúčastnili žáci 4. - 8. ročníků, vítězové základních kol
v jednotlivých školách. Soutěžila čtyřčlenná družstva (vždy
ve složení 2 chlapci a 2 dívky) ve dvou kategoriích. První
kategorie 4. - 6. třída a druhá kategorie 7. a 8. třída. Dopravní
soutěž cyklistů se skládala ze čtyř soutěžních disciplín: jízda
podle pravidel silničního provozu, jízda zručnosti, test z pravidel silničního provozu a poskytování první pomoci. Vítězné
družstvo z každé kategorie bude reprezentovat okres Děčín
v rámci krajského kola v Úštěku. Ceny do soutěže poskytlo
Ministerstvo dopravy – BESIP, Město Varnsdorf a sponzoři,
kterými byli EurOil, Okresní ředitelství Policie ČR Děčín,
Sparkasse Neugersdorf, Noprosu, Zabal, Via Koloc a Perník
manufaktury. Poděkování patří i sponzorům občerstvení a
materiální pomoci a to: Řeznictví Vohnout, ToMi, Barvy-laky
ul. Poštovní, Walli a dále za pomoc s organizací a přípravou
TSmV, Sboru dobrovolných hasičů, Nemocnici Varnsdorf,
Obvodnímu oddělení PČR, dopravnímu inspektorátu PČR
Děčín a strážníkům Městské policie Varnsdorf.
Výsledková listina – jednotlivci - dívky mladší: 1. Veronika Elšíková - ZŠ Bratislavská, 2. Kristýna Richterová - ZŠ
Východní, 3. Martina Goldbergová - ZŠ Karlova. Chlapci
mladší:1. Jan Šup - Gymnázium Varnsdorf, 2. Filip Bartoš
- ZŠ Východní, 3. Martin Šimon - ZŠ Krásná Lípa. Dívky
starší : 1. Jana Malypetrová - ZŠ Krásná Lípa, 2. Nelly Strobachová - ZŠ Krásná Lípa, 3. Veronika Vélová - ZŠ Náměstí.
Chlapci starší: 1. Štěpán Hořeňovský - ZŠ Krásná Lípa, 2.
Petr Kožnar - ZŠ Krásná Lípa, 3. Tomáš Hobza - ZŠ Dolní
Podluží. Postupující družstva do krajského kola - mladší kategorie: Gymnázium Varnsdorf, - starší kategorie: ZŠ Krásná
Lípa.
JS

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Malí basketbalisté sbírali
zkušenosti
V Lovosicích se hrálo neoficiální MČR nejmladších žáků
pod označením Festival minibasketbalu. Dvanáct týmů,
většinou vítězů krajských přeborů, bylo rozděleno do čtyř
skupin a první dva postupovaly do čtvrtfinále, ostatní hrály turnajovým způsobem o konečné umístění. Slovan byl
pozván místo Plzně, která účast vzdala. Turnaj by dobrou
příležitostí zahrát si proti nejlepším družstvům této věkové
kategorie a možností sbírat další cenné zkušenosti.
Výsledky ve skupině: Sokol Písek - Slovan 90:19 (37:4),
body Sovák 10, Fuksa 6, Lukeš 2, Koktán 1. NH Ostrava
- Slovan 104:34 (48:13), body Sovák 22, Koktán 6, Fuksa,
Koudelka a Zamrzla po 2. Konfrontace sil s družstvy, která
se nakonec umístila v popředí tabulky, byla pro hráče více
jak náročnou zkouškou.
Skupina o 9. až 12. místo: TJ Jiskra Kyjov - Slovan 85:15
(51:4). Body Sovák 9, Lukeš, Koktán a Ticháček po 2. Naši
hráči se v první části nedokázali prosadit, chybělo i nasazení
a bojovnost. Po důraznější domluvě přišlo zlepšení. Sokol
Pražský - Slovan 71:34 (44:24). Body Sovák 11, Ticháček 7,
Zamrzla a Houngbendji po 4, Fuksa 3, Koktán a Holubář po
2, Kříž 1. I přes porážku se dokázalo s tímto družstvem hrát
v některých fázích vyrovnaně. BK Slavia Kroměříž - Slovan
43:46 (23:24). Po velkém boji se podařilo získat alespoň jedno
vítězství. Body Koktán a Sovák po 15, Ticháček 8, Zamrzla
4, Ježek a Holubář po 2. Konečné pořadí: 1. BK Synthesia
Pardubice, 2. NH Ostrava, 3. Snakes Ostrava, 4. Sokol
Písek, 5. BK Lovosice, 6. SK Velká Ohrada, 7. BK Ústí
nad Labem, 8. Jindřichuv Hradec, 9. Sokol Pražský, 10.
Jiskra Kyjov, 11. Slovan Varnsdorf, 12. BK Slavia Kroměříž.
M. Novotný

Áčko v tabulce kleslo, více se daří dorostencům
Třetiligový A-tým měl
v půli května anglický týden. Ve středečním duelu
nejprve hostil pražskou Krč
a prohrál 0:1, když inkasoval
gól v 82. a už nestačil alespoň srovnat. V neděli pak
přijely Ovčáry a po celou
normální hrací dobu držely
stav 0:0. Ve 4. minutě nastavení zahrával Slovan trestný kop Vrabcem, míč ve zdi
tečoval Jordák a Varnsdorf
si připsal tři body k velké
nelibosti hostů. První místo
v ČFL sezóny 2006 - 2007 v
tu chvíli ale už najisto patřilo střížkovským Bohemians
Praha. O minulém víkendu
hrálo áčko v Chebu a prohrálo 1:0, když inkasovalo těsně
před přestávkou. Obhajoba
loňského druhého místa se
konat nebude.
Starší dorost porazil
Trnovany 2:1 (1:1) góly
Svobody a Jelena a soupeře
zlomila až druhá branka.
V Bílině podlehl překvapivě
5:2 (0:1) a skórovali Svoboda
a Rada z PK.

Mladší dorost se rozešel
s trnovanskými vrstevníky
s výsledkem 2:2 (0:1), když
dvakrát dotahoval vedení
soupeře. Branky T.Novák a
Bandas. Na hřišti Bíliny vyhrál 1:3 (0:2) a góly zařídili
Bandas 2 a Šmidílek.
Ženy hostily Trutnov a
prohrály nečekaně 2:3 (0:1).
Domácí brankařka neměla
šťastný den a ani ostatní
opory nepřesvědčily. Domácím se v závěru podařilo
vyrovnat, ale hostující tým
ihned kontroval vítěznou
brankou. Góly Slovanu
Jakubowská a Vóglová.
Neuspěly ani na půdě Teplic B posílených hráčkami
z A-týmu. Domácí byli lepší,
ale vysoká výhra 4:1 (0:0) je
nezasloužená a dána okolnostmi zápasu - nepřijel
delegovaný sudí a zraněním
brankařky.
Starší žáci neuspěli v Kadani prohrou 2:0 (1:0). Situace k záchraně soutěže se zdá

být pro tým neřešitelná. Ani
domácí remíza 1:1 s favorizovaným Mostem B mnoho
mnoho nadějí nepřinesla.
Vyrovnával Zadina z PK pět
minut před koncem. Mladší
žáci si z Kadaně přivezli porážku 4:0 (1:0) a doma neuspěly s Mostem B 0:2 (0:2).
Starší i mladší přípravka si stále vedou úspěšně v
okresních přeborech a mají
jen občas rovnocenného
soupeře. Mladší vyhrála
domácí turnaj bez ztráty
bodu a v České Kamenici
skončila druhá, když ji 1:0
porazil jen Forward Děčín.
Nejlepšími jarními střelci
týmu po tomto turnaji byli
průběžně Ondra Kramer (29
gólů), Josef Eliáš (25) a Marek Dvořák (22).
ZdS

FLORBALOVÝ TURNAJ

Spartak Děčín - Varnsdorf
A 1:8 (4:16), v dalším kole
mělo áčko volno. Varnsdorf
B - LTC Děčín B 3:6 (sety 7:
13), Jiřetín - Varnsdorf B 7:2
(15:4). Tabulku zatím vede
LTC Děčín B (4 zápasy, 3
výhry, 1 prohra, 7 bodů)
před Jiřetínem (300, 6) a
Varnsdorfem A (300, 6).
Pořadí uzavírá Spartak
Děčín a Varnsdorf B (oba
celky 004, 0) a právě obě
tato družstva se střetnou
na varnsdorfských kurtech
v sobotu 2.6. A-tým hraje
v Dolní Poustevně.
Dorost - Břízky Jablonec
3:6 (sety 7:14), Tanvald A
- Dorost 9:0 (18:0). V nekompletní tabulce zatím vede
Tanvald A před Varnsdorfem,
který se v neděli 3. 6. střetne
s LTK Liberec.
ZdS

Déšť v Jablonci štěstí nepřinesl
Ani v dalším kole se házenkářům Slovanu nepodařilo
získat body a prohráli venku
s Jabloncem B 20:16 (8:7).
Hrálo se v přátelském duchu
a první část byla vyrovnaná.
Pak se řádně rozpršelo a zápas musel být na chvíli přerušen. Na silně promáčeném
terénu se stal míč kluzkým,
s čímž se lépe vyrovnali domácí a to zřejmě rozhodlo o
výsledku. Střelecky se více
prosadili jen Kepka a Kočiš, dali po 4 brankách. Do
Varnsdorfu přijela oslabená
Mimoň a ještě bez brankaře,
takže zápas odchytal jeden

z hráčů pole. Domácí také
začali bez svého gólmana a
kvalitně jej zastoupil Luboš
Kočiš. Ten se vyznamenal několika zákroky, čímž domácí
podržel. V polovině prvé půle
se dostavil skutečný brankář
a poté už vše probíhalo hladce. Slovan nedal soupeři šanci a mimoňští nenašli žádnou
protizbraň. Dobrý střelecký
výkon podal Krátký. Výsledek 29:14 (13:5). Branky a
sestava Slovanu: Ticháček
(G), Přibyl 1, Miller 2, Kepka
1, Kočiš 3, Rybář 5, Krátký 6,
Mareš 2, Hozman 5, Rozbora
4.
Jakub Mareš

Šachové střípky
V Novém Městě pod Smrkem se počátkem května uskutečnil šachový turnaj na 9 kol tempem 2x15. V turnaji zvítězil
Christian Noack z Německa se ziskem 7 bodů a mezi čtyřiceti
šesti hráči startovali také dva z Varnsdorfu. Václav Vladyka
(ELO 1992) s 5,5 bodem obsadil 13. místo, když nedokázal
udržet zajímavou koncovku z jedním z dalších německých
hráčů, který vlastní ELO 2054. Gerghard Jarschel (ELO
1825) se 4,5 body obsadil 21. místo.
Na 17. ročníku libereckého Ještědského šachového turnaje
v rapidu na 2x15 a 9 kol zvítězil mezi šedesáti šesti hráči
se 7,5 bodem Zdeněk Joukl a na 2. až 3. místě se umístili
Martin Honc a Václav Vladyka, oba získali 7 bodů.
V rámci Valdštejnských slavností se ve Frýdlantu uskutečnil další podobný turnaj. Ze třicítky šachistů splnil roli
favorita a vyhrál s 7,5 bodem Zdeněk Maršálek, druhé až
třetí místo obsadili Joukl a Selig ze SRN (6,5 bodu). Na 6.
místě se umístil Václav Vladyka (6 bodů).
V.V.

Základní škola Bratislavská pořádala ve sportovní hale
3. ročník tohoto turnaje pro I. stupeň ZŠ, na který získala i
městský grant. Před zcela zaplněným hledištěm a v nevídané kulise hlasitě povzbuzujících spolužáků se utkaly týmy
systémem každý s každým. Na některých byl znát celoroční
trénink více, na jiných méně a podle toho dopadla i pořadí.
Chlapci: 1. ZŠ Edisonova 13 bodů, 2. ZŠ Bratislavská 9
(7:2) (na snímku), 3. ZŠ Seifertová 9 (6:6), 4. ZŠ Náměstí 7,
5. ZŠ Speciální 4, 6. ZŠ Karlova 0. Dívky: 1. ZŠ Edisonova
12, 2. ZŠ Bratislavská 7, 3. ZŠ Seifertova 5, 4. ZŠ Náměstí 2,
5. ZŠ Karlova 1 bod. Nejlepšími hráči byli vyhodnoceni Jan
Jetýlek a Karolína Pitnerová, oba ze ZŠ Edisonova, mezi
brankaři si nejskvěleji počínali Marek Fuksa ze ZŠ Bratislavská a Kateřina Buřičová ze ZŠ Edisonova. Pořadatelé a
účastníci nezapomněli s cenou ani na Kristýnu Richterovou ze
ZŠ Seifertova, která si v průběhu turnaje nešťastně přivodila zlomeninu ruky a muselo ji být zajištěno nemocniční ošetření. Na závěr turnaje poděkoval všem zúčastněným hlavní
organizátor turnaje Mgr. P. Šmíd, ceny předávali 1. místostarosta Varnsdorfu František Dlask a ředitelka ZŠ Bratislavská
Jaroslava Beniačová. Pořadatelé touto cestou děkují sponzorům, kterými byli MěÚ Varnsdorf (městský grant), fy ÚTES
(trička), Roman Buřič (nápoje), Cukrárna Odkolek u bývalé
KB (koláče, chlebíčky) a fa Regia (hala se zařízením). Celou
akci slovem doprovázel Zbyněk Šimák, technickou stránku
měl na starost Václav Müller a o zdravotnický dohled pečovala
pí. Müllerová.
ZdS

Z výsledků
tenisových
družstev

Volejbalistům
se daří
Muži, kteří jsou v popředí tabulky KP II. třídy,
hráli v Turnově s domácím
béčkem, s kterým na podzim
měli doma výsledek 1:1 (2:3
a 3:1). Ten se nyní opakoval
s tím, že nejprve vyhráli
1:3 a poté podlehli 3:2. Doma
s klubem Torik Doksy uspěli hladce 2:0 (3:1 a 3:0), na
podzim to u soupeře bylo
0:2 (1:3, 0:3).
Ženy bojovaly v Novém
Boru 1:1 a domácí béčko
nejprve porazily 2:3 a ve
druhém utkání podlehly 3:2.
Podzimní duel doma 2:0 (3:0
a 3:1).
ZdS
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