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ÚSILÍ ZÁCHRANÁŘŮ ZAVRŠENO

DALŠÍ ČTYŘI KŘÍŽE VYSVĚCENY POMOC V DOPRAVĚ SE RÝSUJE

Sobotní ráno 16. června 
nebylo právě přívětivé 
k účastníkům, kteří přišli 
do Kollárovy ulice, aby byli 
svědky svěcení prvého kříže. 
Až u dalšího v ulici Žitavské 
již dešťové mraky začaly po-
malu ztrácet svou temnost, 
aby pak v ulici Pod strání 
ustoupily a daly příležitost 
místy i modři oblohy.

U posledního kříže v ulici 
Husitské již vítězně pozdra-
vilo přítomné i sluníčko. 

U všech se dostalo přihlí-
žejícím krátkého výkladu o 
památce, po němž následo-
valo vlastní svěcení  kanov-
níkem Alexejem Balážem, 
zakončené výkropem, vůní 
kadidla i zpěvem kostel-
ního sboru. Bylo příjemné 
konstatovat, že  tolik 
spoluobčanů se zúčastnilo, 
aby dokázalo, že jim není 
lhostejný jakýkoliv počin, 
kterým se zvelebuje jejich 
město.

Svou účastí vyjádřili 
i poděkování všem, kteří se 
zasloužili o zmrtvýchvstá-
ní těchto památek.  Městu 
Varnsdorf, které povětšině 
finančně umožnilo opravy, 
jeden z křížků byl dotován 
Hnutím nezávislých za har-
monický rozvoj měst a obcí 
a Gymnáziem Varnsdorf, 
které věnovalo kříž s tě-
lem Krista. Také firma SP 
Metal přispěla na kříž ve 
své blízkosti a je škoda, že 
nedovede dopravce  požádat 
o trochu opatrnosti, aby 
neničili svými auty obrub-
ní kameny díla, na jehož 
opravě se  finančně podí-
lela. Zapomenuti nezůstali 
ani samotní tvůrci oprav - 
kameník restaurátor Aleš 
Liška, umělecký malíř 
Miroslav Hejný, stavební 
firma Štika a klempířská 
Novák. O konečnou úpravu 
se vzorně postaralo vedení 
Technických služeb. Trochu 
všechny překvapilo, že si 
tentokrát nenašel kouska 
času nikdo z reprezentantů 
samotného vedení města.

                             ŠMIK

Na posledním zasedání 
bezpečnostního fóra Euro-
regionu Nisa, které se ko-
nalo 14. června v Budyšíně 
na hradě Ortenburgu, se 
hovořilo o nutnosti a stavu 
přeshraničního krizového 
managementu, o spolu-
práci záchranných složek 
v příhraničních oblastech. 
Suma  dosavadních zkuše-
ností a spolupráce německé, 
české a polské strany byla 
shrnuta do Zásahového 
dokumentu k odvracení 
ohrožení v Euroregionu, 
k němuž bylo podepsáno 
Memorandum. Memoran-
dum má statut prohlášení 

VYTVOŘME SPOLEČNÉ LOGO OSLAV MĚSTA
Realizač-

ní redakční 
rada Alma-
nachu, který 
hodlá v roce 
2008 vydat 

Město Varnsdorf  ke 140. 
výročí  povýšení Varnsdorfu 
na město, vypisuje soutěž 
na návrh loga oslav výročí 
města v roce 2008, které 
bude součástí přebalu Al-
manachu.

Konečná velikost černo-bílé 
či barevné grafiky bude veli-
kosti 11 x 11 cm. Měla by se 
vztahovat jak k městu samot-
nému, tak i k uvedenému vý-
ročí. Nestranná komise, jejíž 
složení bude včas oznámeno, 
pak vybere tři nejlepší návr-
hy, které budou odměněny 
cenami. Z nich bude určeno 
konečné pořadí. Těšíme se, 
že tentokrát bude vašich 
návrhů dostatek.

 Termín uzávěrky soutěže 
je 30. září a návrhy je možno 
posílat  elektronickou poštou 
na sebek.milan@tiscali.cz 
jiri.sucharda@varnsdorf.cz 
jirina.trebaticka@varnsdorf.cz 
nebo osobně předat Jiřině 
Trebatické na Odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy 
Městského úřadu Varnsdorf. 
Hodně zdaru a dobrých ná-
padů vám všem přeje 
  Redakční rada Almanachu  

Slavnostní svěcení kříže v Kollárově ulici.         Foto rm

Vzhledem k neúměrnému zvýšení počtu kamionů na 
silnici I/9, která by ani v budoucnu neměla být pro ná-
kladní dopravu zpoplatněna, bude nutné zajistit činnost 
váhových stanic. Ty by mohly kontrolovat a monitorovat 
přetížení nákladních vozidel na uvedené silnici pomocí dy-
namické vysokorychlostní váhy, která za provozu vybírá 
pravděpodobně přetížená vozidla a následně je automaticky 
směruje na statickou váhu pro kontrolu celkové hmotnosti 
a zatížení náprav. Výhodou stabilního váhového systému 
by bylo kontrolní vážení tisíců vozidel za den a monitoring  
nákladní dopravy.

Bude vyvoláno jednání minimálně na úrovni kraje, aby 
byly váhy co nejdříve zprovozněny a  byl určen provozovatel, 
který bude zároveň za přetížení inkasovat pokuty.

Stabilní stanice je zřízena na hraničním přechodu  Rum-
burk - Neugersdorf a v současné době je několik let nefunkč-
ní. Jednat by se tedy mohlo o jejím opětovném zprovoznění 
a druhou, mobilní,  instalovat v Lesném. Bude se usilovat 
o financování z prostředků EU s podílem Ministerstva 
dopravy. Tato iniciativa by se měla prosazovat  v rámci 
celého Šluknovského vyběžku, resp. Děčínska.

rm

Foto rm

vůle jednotlivých národ-
ních zástupců Euroregionu 
Nisa a tím dochází k poli-
tické povinnosti vytvářet 
podmínky pro úspěšnou 
realizaci projektu včetně 
zajištění financování. Zá-
sahovým dokumentem jsou 
vytvářeny předpoklady pro 
koordinovanou vzájemnou 
pomoc při mimořádných 
událostech, neboť přírodní 
ani jiné katastrofy neznají 
hranic. Základem projektu 
je trojjazyčná detailní kon-
cepce, do jehož územního 
vymezení spadá i Šluk-
novsko.

rm

Prázdniny 
v Hlasu severu

Příští číslo 
Hlasu severu vyjde 

13. července.

Na další číslo 
se můžete těšit 

17. srpna.



Z deníku Městské policie

                                                                                                                13/2007                                                                                                   strana 2

Pes musel být utracen
Na křižovatce ulic Karlova a Čs. Letců došlo k dopravní 

nehodě, kde byli vozidlem turisty ze SRN sraženi dva psi. 
Příčinou dopravní nehody byli psi, které jejich majitel ne-
dostatečně zabezpečil proti úniku. Ke zranění osob nedošlo, 
avšak jeden ze psů měl taková zranění, že musel být utracen. 
Každý majitel zvířat chovaných v zájmových chovech za ně 
nese plnou odpovědnost.

Museli vše uvést do původního stavu
Na základě oznámení občana, byla vyslána hlídka MP 

na parkoviště před marketem Billa, kde se dva mladící 
„prohání“ v nákupních vozících. Po příjezdu bylo hlídkou 
zjištěno několik vozíků rozmístěných po celém parkovišti a 
dva mladíci utíkající směrem za Hypernovu. Tito byli  za-
drženi v ul. Lidické. Po prověření totožnosti oba uvedli do 
původního stavu celé parkoviště a všechny nákupní vozíky 
vrátili na svá místa. Hlídkou MP jim bylo domluveno a byli 
poučeni, jak se mají ve svém městě správně chovat.

Rušení nočního klidu
Příchodem teplého počasí se stále více množí stížnosti 

občanů na hluk a hlasitou hudbu vycházející převážně z re-
staurací a heren s non – stop provozem. Jedná se o otevřené 
vstupní dveře provozovny nebo zde parkující vozidla, jejichž 
majitelé otevřenými dveřmi poslouchají hlasitou hudbu. Za 
personál zodpovídají provozovatelé a proto apeluji na to, 
aby svým zaměstnancům doporučili dodržování klidu hlavně 
v nočních hodinách.

Výtržník zadržen
Muž v alkoholovém opojení se snažil dostat do nemocnice 

v půl jedné ráno a přitom poškodil hlavní bránu. Po příjezdu 
hlídek MP a PČR byl za použití donucovacích prostředků 
zadržen, naložen do služebního vozidla a převezen na obvodní 
oddělení Policie ČR  k došetření celé události.

Dopravně-bezpečnostní akce stále pokračují 
Počátkem tohoto měsíce opět byla provedena dopravně-bez-

pečnostní akce ve spolupráci s dopravním inspektorátem Po-
licie ČR Děčín zaměřená na rychlost, technický stav vozidel 
a průjezd nákladních vozidel naším městem. Při této cca 
4hodinové akci bylo zjištěno celkem 14 přestupků, které byly 
,jak jinak, než náležitě honorovány formou blokových pokut.                                         

Martin Špička, velitel MP

Téměř se nechce věřit tomu, že jsou to již tři roky, co 
byla ve Varnsdorfu slavnostně otevřena Vyšší odborná 
škola, ale přesvědčili nás o tom první absolventi, kteří 
studium končili. V aule Gymnázia Varnsdorf a VOŠ se 
18. června sešli studenti třetího ročníku, aby zde slavnostně 
ukončili své studium. Po krátkém kulturním vystoupení ko-
morního tria byla zmíněna historie vývoje a vzniku prvního 
významného pilíře terciálního vzdělávání ve Šluknovském 
výběžku. Krátké projevy pak přednesli ti, kteří stáli u zrodu 
této školy – senátor Josef Zoser, starosta města Ing. Josef Po-
láček, ředitel VOŠ a SPŠ Ing. Bc. Jan Hodničák, Mgr. Zdeňka 
Vajsová. Všichni pak popřáli třinácti studentům mnoho úspě-
chů nejen při vlastní zkoušce, ale i v rámci dobrého uplatnění 
ve svých zaměstnáních, nebo dalších studiích. Ke zdárnému 
ukončení studia muselo 11 studentů v oboru Informatika ve 
státní správě – veřejnoprávní činnost a 1 student v oboru Infor-
matika ve státní správě – informační technologie s úspěchem 
ukončit všechny tři ročníky, obhájit písemnou absolventskou 
práci a prokázat před komisí a svými učiteli své vědomosti 
v předmětech Ekonomika, Psychologie, Sociologie, Státní 
správa a samospráva, Informační a komunikační techno-
logie a Databázové systémy. Studenti Baranová, Brabenec, 
Jakoubek, Lacina, Louka, Kastnerová, Pavlíček, Pejšová, 
Slavětinský, Smetanová, Škoda, Vodička a Zoserová ve dnech 
18. a 19. června předstoupili před zkušební komisi, do její-
hož čela byl KÚ ÚK jmenován ředitel partnerské VOŠ a SPŠ 
v Šumperku Ing. Pavel Škrabal a členy byli vedoucí učitel 
studijní skupiny Ing. Bc. Josef Mágr a zástupce ředitele pro 
VOŠ Mgr. Zdeňka Vajsová, která minulý týden předsedala 
zkušební komisi právě ve škole v Šumperku. 20. června pak 
nastala slavnostní chvíle a prvním úspěšným absolventům 
Vyšší odborné školy ve Varnsdorfu bylo předáno vysvědče-
ní a diplomy. Od té chvíle jim také náleží za jménem titul
DiS – diplomovaný specialista.                                          JS

Minulý víkend byl pro 
záchranné a bezpečnostní 
složky náročný. 

Začal v sobotu ráno, kdy 
v Seifhennersdorfu došlo 
k nehodě nákladního vozidla 
a následnému úniku nafty 
do Mandavy, kterou pomocí 
norných stěn a sorbentů 
společně likvidovali hasiči 
až do odpoledne.

Nedělní ráno místo pokli-
du přineslo nález dvou těl 
našich občanů; nejdříve byl 
v prostoru za rekreačním 
rybníkem nalezen od 16. 

Dopravní hřiště se železničním přejezdem
Koncem roku 2005 byly díky iniciativě vedoucího odboru do-

pravy Stanislava Stromko a hlavně díky sponzorům namonto-
vány a zprovozněny semafory na dálkové ovládání na křižovatce 
dětského dopravního hřiště (dále jen DDH). Dlouho se však děti 
z jejich provozu neradovaly, jelikož „díky“ nenechavcům byly 
semafory mezitím dvakrát odcizeny. Přes počáteční nezdar se 
v této chvályhodné činnosti pokračovalo a dalším krokem bylo 
pořízení 10 kusů dětských jízdních kol, která jsou uskladněna 
v hasičské zbrojnici a od dubna letošního roku slouží k prak-
tické výuce žáků 4. a 5. tříd pravidlům silničního provozu. 
Teoretickou výuku ve školách, v sále hasičské zbrojnice a 
praktický výcvik na DDH zajišťují dva profesionální učitelé 
autoškol (Cibulka a Rybář), kdy se na jejich činnost podařilo 
sehnat peníze z oddělení BESIPu Ministerstva dopravy.

V současné době připravuje vedoucí oddělení dopravy ve spo-
lupráci se sponzory, kterými jsou Autodoprava Josef Hemelík a 
Autoškola Karel Krolop, výstavbu malého železničního přejezdu 
s fungující světelnou signalizací a zvonkem. Zprovoznění světel-
né signalizace se ujala Vyšší odborná škola a Střední průmys-
lová škola Varnsdorf. Do budoucna se v rámci rekonstrukce za 
podpory dotace z EU počítá s vybudováním řádné interaktivní 
učebny v budově hasičské zbrojnice ve Varnsdorfu pro potřeby 
výuky na sousedním DDH.                                       StSt a JS

Ve sběru Varnsdorf nevyhrál
V rámci projektu Intenzifikace tříděného sběru v Ústec-

kém kraji zaměřeného na plnění cílů POH ÚK se podařilo 
dosáhnout významných výsledků. Průměrná výtěžnost 
tříděného sběru se zvýšila na 19 kg/os/rok, což je nárůst 
o 22 % (roční nárůst o 3,5 kg/os/rok oproti roku 2005). Oce-
něno a vyhodnoceno bylo v kraji deset nejúspěšnější měst a 
obcí, mezi kterými jsou jen malé rozdíly.  Mezi těchto 10 fina-
listů patří z našeho výběžku Dolní Poustevna a Doubice. 

Slavnostní vyhlášení vítězů a ocenění všech finalistů soutě-
že měst a obcí „Skleněná popelnice“ se konalo 7. června 2007 
v prostorách Restaurace Větruše.                                   rm

Městský úřad Varnsdorf, 
který je pověřen výkonem 
státní správy, přebírá od  čer-
vence další část státní agendy 
na základě novely zákona č. 
56/2001 Sb. Z Ministerstva 
dopravy tak na městské úřa-
dy s rozšířenou působností III. 
stupně přechází povinnost vý-
deje paměťových karet řidiče, 
vozidla (organizace) a karty 
servisní k digitálním tacho-
grafům, kterými musí být od 
1. 5. 2006 vybavena všechna 
nová vozidla nad 3,5 t. 

Digitální tachograf  techno-
logicky  představuje zásadní 
změnu oproti dosud používa-
ným záznamovým zařízením 
včetně elektronického tacho-
grafu, a to způsobem zázna-
mu dat. Jednoduše řečeno 
se jedná o počítač, ukládající 
požadované hodnoty do vnitř-
ní paměti, s možností výměny 
dat na příslušné čipové karty 
a s možností výstupu na dis-
plej nebo na tiskárnu, která je 
povinnou součástí digitálního 
záznamového zařízení.

Zavedení digitálních 
tachografů představuje vý-
razný technologický pokrok. 
Digitální tachograf monito-
ruje veškerou činnost řidiče. 
Například dobu řízení, bez-
pečnostních přestávek, rych-
lost vozidla a počet ujetých 
kilometrů. Může se například 
využívat i pro kontrolu toho, 
jak se jednotliví zaměstnanci 
chovají v provozu. Během 
několika minut lze přesně 
zjistit, zda konkrétní řidič 
porušuje předpisy a zda firmě 
v důsledku toho hrozí sankce. 
Digitální tachograf uchovává 
informace o provozu vozidla 
po dobu jednoho roku. 

Pro digitální tachografy se 
budou používat čtyři druhy 
paměťových karet (karta 
řidiče, karta vozidla, servisní 
karta a kontrolní karta). 
První z nich je karta řidiče, 
kterou řidič vsune do digitál-
ního tachografu v okamžiku 
nástupu do vozidla. Pokud 
budou řidiči dva, zasunou 
ji oba s tím, že se nastaví 
karta toho, který právě řídí. 
Druhá karta patří společnosti, 
která má ve vozidle digitální 
tachograf, a umožňuje z něj 
stahovat data pro kontrolní 
orgány. Výhodou je to, že data 
jsou v elektronické podobě a 
není už nutné kontrolovat 
tisíce kotoučků. Třetí typ 
karty bude mít servis. Ta má 
umožnit odemčení tachografu, 
jeho kalibraci a technickou 
správu. Čtvrtý typ karet bu-
dou mít kontrolní orgány.

Kontrolu karet a dat na 
nich zaznamenaných bude 
zatím provádět Ministerstvo 
dopravy a další kontrolní 
orgány, například Policie 
ČR.                                   -r-

PRVNÍ „VOŠKAŘI“ V NAŠEM MĚSTĚ

ZÁCHRANÁŘI V AKCI
května pohřešovaný občan, 
o chvíli později byl v Man-
davě pod sportovní halou 
nalezen utonulý mladý muž. 
Na obou případech pracuje 
Policie ČR. Ani večer nebyl 
klidnější, hasiči po houkání 
vyjížděli do Lesní ulice k 
požáru bytu v panelovém 
domě, naštěstí se jednalo 
pouze o zapomenutou stra-
vu na sporáku a po otevření 
bytu byl mírně přiotrávený 
obyvatel předán Záchranné 
službě.                                                                            

JS

Přebíráme další 
státní agendu

Foto Mgr. Zdeňka Vajsová
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• K 1. lednu 2008 zani-
kají povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povr-
chových nebo podzemních, 
která byla vydána před 1. 
1. 2002. Povolení vydaná po 
1. lednu 2002 platí i nadále.

• Povolení, jejichž plat-
nost končí, lze prodloužit 
v případě, že se nezměnily 
podmínky, za kterých bylo 
povolení uděleno. O pro-
dloužení je nutné požádat 
do 1. července 2007.

• Kdo žádné povolení 
nemá a přesto vypouští 
odpadní vody do vod povr-
chových (řeka, potok) nebo 
podzemních (půdní vrstvy), 
měl by o povolení požádat 
a vypouštění zlegalizovat. 
Neznamená to, že v kaž-
dém případě musí vlastníci 
nemovitostí instalovat 
moderní čistírnu odpadních 
vod. V mnoha případech 
bude dostatečná rekon-

strukce stávající žumpy 
nebo septiku. Povinnost mít 
domovní čistírnu odpadních 
vod neukládá žádný zákon 
a nevyplývá ani z žádných 
předpisů EU.

• Pokud není v obci kana-
lizace zakončená čistírnou 
odpadních vod, mají majite-
lé nemovitostí možnost řešit 
čištění odpadních vod pomocí 
žumpy, septiku nebo domov-
ní čistírny odpadních vod.

• Žumpa je bezodtoková 
jímka. Obsah žumpy je nut-
né pravidelně vyvážet ke 
zneškodnění. Povolení k vy-
pouštění odpadních vod není 
pro žumpu potřeba, protože 
žumpa není vodní dílo.

• Septik je usazovací 
nádrž, jehož celkový účinný 
prostor nesmí být menší než 
3 m3. Ze septiku je nutné nej-
méně jednou za rok vyvézt 
kal. Každý septik, který není 
zaústěn do kanalizace, musí 
mít povolení k vypouštění 
odpadních vod. Bez připo-
jení do kanalizace musí ná-
sledovat další stupeň čištění, 
např. zemní filtr. Zemní filtr 
je zařízení založené nejčastě-
ji v izolované jámě, ve které 
je uložena filtrační náplň.

• Domovní čistírnu si 
musíte pořídit v případě, 
že chcete vypouštět odpad-
ní vody přímo do vodního 
toku nebo přes půdu do 
vod podzemních a nechcete 
si zřizovat žumpu nebo 
septik. Čistírna odpadních 
vod je vodním dílem a 
k jejímu zřízení potřebujete 
stavební povolení a povolení 
k vypouštění odpadních vod 
z ní.

• V případě jakéhokoliv 
napojení na kanalizaci, ať 
už kanalizační přípojkou 
nebo zaústěním septiku či 
domovní čistírny, není třeba 
mít povolení k vypouštění do 
vod povrchových nebo pod-
zemních. Vždy je ale nutná 
dohoda s majitelem kanali-
zace, který stanoví podmínky 
k vypouštění (požadavky na 
jakost odpadních vod, výši 
stočného atd.).               rd

Odpadní vody a zákon

V předešlém čísle HS vy-
šel článek nazvaný „Závazky 
je nutné plnit“, ve kterém se 
jeho autor zabýval problé-
mem včasného provádění 
oprav domů zakoupených 
z majetku města. Vzhledem 
k závažnosti se k této zá-
ležitosti vracíme i v tomto 
čísle.

O jaký problém vlastně 
šlo? Na ZM se obrátilo ně-
kolik občanů a jedna firma 
se žádostí o prodloužení ter-
mínu opravy objektu, který 
od města koupili. (U dvou 
objektů termín provedení 
oprav již uplynul, ve třetím 
případě k jeho splnění zbý-
vala poměrně krátká doba). 
Ve dvou případech žadatelé 
zároveň požadovali zasta-
vení vymáhání  směnky. 
Přestože se v názorech na 
to jak záležitost řešit zastu-
pitelé rozcházeli, ZM jejich 
žádosti nakonec nevyhovělo. 

VYMÁHÁNÍ SMĚNKY JE REALITOU 

Nepříjemný dopad na nové 
majitele objektů spočívá 
především ve vymáhání 
směnky, která byla jimi po-
depsána při sepsání kupní 
smlouvy.

Původním cílem podepsá-
ní směnky při koupi domu 
či jiného objektu z majetku 
města bylo, aby nový maji-
tel objekt skutečně opravil a 
tím se zlepšil celkový vzhled 
města. Stávalo se totiž, že i 
když se nabyvatel k opravě 
zavázal, opravu neprovedl a 
neexistovala žádná efektiv-
ní možnost jak jej k tomu 
přimět.

Požadavek sepsat směnku 
při koupi objektu z majetku 
města vyplývá z dokumentu 
nazvaného Zásady prodeje 
obytných domů, bytů a 
ostatních objektů z majetku 
Města Varnsdorf.

Diskuzi zastupitelů 
k tomuto projednávanému 

problému i názory vyjádřené 
při jiných příležitostech, lze 
shrnout do těchto závěrů:

• plnění podmínek a zá-
vazků obsažených v kupní 
smlouvě, včetně těch, co 
se týkají oprav objektu, je 
třeba kupujícími respekto-
vat. S benevolencí ZM nelze 
počítat; 

• ten, kdo kupuje majetek, 
by měl postupovat s rozmys-
lem a pečlivě zvažovat své 
finanční a další možnosti;

• je  žádoucí, aby jednání 
ZM byli osobně přítomni 
vlastníci domů a objektů, 
kteří žádost předkládají a 
mohli podle aktuální potřeby 
podat vysvětlení či doplňující 
informace; 

• v případě, že objektivní 
situace nových vlastníků 
vyžaduje původně sjedna-
né podmínky změnit, či  
stanovený termín oprav 
prodloužit, mají možnost 
podat žádost adresovanou 
ZM v delším časovém před-
stihu a doložit ji potřebnými 
doklady. 

V posledním období vě-
nuje odbor správy majetku, 
kontrolní výbor i samotné 
ZM problematice plnění 
kupních smluv značnou 
pozornost; je potřebné, aby 
si majitelé domů a objektů 
koupených z majetku města 
vzali z uvedených i dalších 
názorů a rozhodnutí potřeb-
né ponaučení. Především 
pak, aby dbali na splnění 
všeho, k čemu se podpisem 
kupní smlouvy zavázali, a to 
včetně stanoveného rozsahu 
a termínů oprav.

Dr. Miloslav Hoch

Tak, jak město v posledních několika letech vynakládá 
mnoho finančních prostředků na vybavenost a vzhled města, 
tak se mnozí naši spoluobčané  starají o to, aby tyto pro-
středky získali pro sebe. 

Zástupci firmy SaM Studánka nedávno slavnostně pře-
dávali do užívání lávku v ulici Pod strání a to s patřičnou 
hrdostí na to, že lávka je svým rozpětím a provedením velmi 
unikátní.  Na této lávce projektant předvedl, že i běžné 
účelové dílo může být nadmíru estetické a že nastává doba, 
kdy se vzhled města mění k lepšímu. 

To se však změnilo ve chvíli, kdy se lávka stala obětí van-
dalů, kteří část krycích plechů otrhali a odcizili, další plechy 
poškodili a připravili k druhé vlně krádeže. K té, doufejme, již 
nedojde, neboť se naštěstí našel statečný občan, který tento 
čin ihned nahlásil. Město však musí zbytečně vynaložit další 
finanční prostředky na opravu poškozené části, případně 
z estetických důvodů vyměnit celý krycí plech.

P.S. pro zloděje - titanzinkový plech není tím správným vý-
kupním artiklem!                                                     JS

DEVASTACE LÁVKY

Rovných pět set sedmdesát výtvarných a přes sto lite-
rárních děl a dílek přišlo do letošní výtvarné a literární 
soutěže Náš národní park České Švýcarsko, nad kterou 
již po osmé převzal patronát Český svaz ochránců přírody 
Tilia. Tentokrát se malovalo na téma Čilý život ve vodě a 
na březích vod Českého Švýcarska a psalo se o putování 
lososa. Vybrat z došlých prací bylo skutečně nad lidské síly, 
neboť všechny došlé práce byly vtipné, poučné a v neposlední 
řadě velmi pěkné. Porota, která obrázky hodnotila se nako-
nec shodla na tom, že nejnápaditější a tudíž i nejkrásnější 
obrázek Jana Kolínského přišel z varnsdorfské mateřské 
školy Čtyřlístek. 

Na Belvederu na Labské Stráni došlo ke slavnostnímu 
vyhlášení. Absolutním vítězem se sice stal Jan Kolínský, ale 
poděkování zcela jistě patří i ostatním malujícím dětem z MŠ 
Čtyřlístek a stejně tak i malým malířům z MŠ Zahrádka a 
Národní či žákům ze zdejšího Gymnázia a ze ZŠ Bratislavská, 
kteří získali zvláštní cenu za sérii mloků.    Šárka Pešková  

Nejkrásnější obrázek přišel z Varnsdorfu
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Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, 
spočívajícího v právu umístění vrchního izolovaného 
vedení NN a zemního kabelového vedení včetně práva 
vstupu za účelem opravy vedení mezi Městem Varnsdorf 
(povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stav-
by a také rozhodla souhlasit se zřízením a provozováním 
rozvodů telekomunikační sítě pro zřízení internetových 
přípojek firmou CL-NET s.r.o. Česká Lípa v bytových 
domech č.p. 2739 a č.p. 2741 ve Varnsdorfu a uzavřít 
smlouvu o spolupráci při zřízení rozvodů telekomuni-
kační sítě. 

Rada města rozhodla pověřit starostu města uza-
vřením smlouvy o dílo s firmou SaM, silnice a mosty a.s. 
na akci: Varnsdorf - úprava prostoru mezi městským 
úřadem, školou a sokolovnou dle předloženého návrhu 
a uzavřením smlouvy o dílo na zpracování zkrácené 
verze Strategického plánu rozvoje města podle výsled-
ků výběrového řízení s Ing. L. Kučerou dle předloženého 
návrhu. 

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky
Miniportréty  

Literatura
Jiří Janáček
(* 7. 5. 1927 v Blatné)

V rodném městě získal 
základní vzdělání, matu-
ritu na reálném gymnáziu 
ve Strakonicích (1946). Po 
povinné tříměsíční brigádě 
v zemědělství (jako kočí) byl 
přijat až po odvolání (otec byl 
živnostník!) na filozofickou 
fakultu Univerzity Karlovy, 
kde vystudoval český jazyk 
a filozofii. Učil na středních 
školách v Novém Boru, Šlukno-
vě a Varnsdorfu - zde v letech 
1953 až 1966. Na varnsdorfské 
SVVŠ byl také ředitelem, je-
den rok řediteloval v LŠU. Od 
r. 1966 působil v Liberci jako 
nakladatelský redaktor, od 
r. 1969 středoškolský učitel 
(zákaz přednášet filozofii), 
1990 až 2003 na Pedagogické 
fakultě Technické univer-
zity.

Ve Varnsdorfu mj. spo-
lupracoval se Závodním 
klubem Elite, s ochotnickým 
spolkem Jirásek, zahajoval 
řadu výstav. Byl vedoucím 
školního divadelního a reci-
tačního souboru (3x ocenění 
v soutěži Wolkerův Prostějov), 
uspořádal také 60 literárních 
večerů a řadu přednášek.

V Liberci spolupracoval 
s Divadlem F. X. Šaldy a 
Naivním divadlem. Po r. 1989 
se stal členem řady spolků, 
mj. Teatrologické společnosti 
v Praze. Redigoval Junáckou 
hlídku v deníku Region. Píše 
divadelní a knižní recenze a 
doslovy. Jeho bibliografie má 
530 položek. Nyní se zabývá 
historií německého divadla 
v Liberci, kde žije (4 studie 
knižně 2004). 

Připravil: Milan Hrabal

Dvanáct let působí při Základní umělecké škole 
Varnsdorfská komorní filharmonie, kterou tvoří pokročilí 
žáci, jejich učitelé a hudebníci z našeho regionu. Pětatři-
cetičlenný soubor řídí a diriguje Josef Vondráček z Prahy. 
Společně s koncertní mistryní Markétou Hobzovou nacvičuje 
repertoár, kterým se filharmonie prezentuje na svých ad-
ventních, vánočních, novoročních a výročních koncertech i 
dalších akcích, jako byl nedávný koncert z děl L. v. Beetho-
vena v rámci Varnsdorfského hudebního léta v chrámu 
Petra a Pavla a chystaný koncert ve Valdštejnské zahradě 
v Praze 19. července.

V repertoáru filharmonie se nově připravují i známé 
skladby tzv. lehčího žánru pro tu část veřejnosti, která si 
cestu k vážné hudbě ještě nenašla. Ani samotní žáci školy 
nežijí jen klasikou, čehož je dokladem soubor big-bandu, 
s úspěchem vystupující a reprezentující školu na festivalech 
a koncertech, dokonce i v sousední Žitavě.

Bohatá činnost vyžaduje kromě organizačního úsilí i 
potřebné finanční zajištění chodu souboru. Nejsou to jen 
cestovní výlohy, ale i příspěvky na nástrojové vybavení a 
nutné doplňky, jako bylo např. pořízení jednotného obleče-
ní na vystoupení. Protože však rozpočet školy stačí jen na 
pokrytí běžných potřeb celoročního provozu, zabezpečují se 
potřebné peníze pro filharmonii z příspěvků, které se podaří 
získat. Proto by pro stabilní chod a kvalitativní růst souboru 
velmi přispělo zařazení Varnsdorfské komorní filharmonie 
do finančního plánu města, jehož jméno soubor už po dlouhá 
léta reprezentuje.                                                            rd

Jak žije a hraje 
Varnsdorfská filharmonie

Foto ZUŠ Varnsdorf

VARNSDOFSKÉ JIZVY
Někdejší  Varnsdorfanka Evita Naušová je doposud širší 

veřejnosti známá jako spoluautorka scénáře k televiznímu 
seriálu Ordinace v Růžové zahradě. V těchto dnech vstu-
puje do povědomí čtenářů svou první prozaickou knihou 
nazvanou Jizvy. Pro čtenáře z Varnsdorfu je kniha zvlášť 
zajímavá, protože se její děj odehrává právě v našem městě. 
Přestože jsou v knize reálie mírně zamlžené, místní dobře 
poznají mnohá místa: nemocnici, někdejší slévárnu, zvo-
ničku v ulici Vrchlického. Zmiňovaný rybník bude nejspíš 
„náš“ populární Mašíňák a všechno rámují Lužické hory. 
Z děje raději neprozradím nic, ale místní patrioti budou asi 
na rozpacích - město v podání Naušové nevypadá příliš opti-
misticky. Ovšem o to zajímavější pro ně tato kniha může být. 
V každém případě Jizvy patří do knihovničky všech, kteří si 
o Varnsdorfu chtějí udělat co nejpestřejší obrázek. Knížku 
vydalo nakladatelství Paseka a seženete ji v knihkupectví 
pí Horáčkové, p. Kalivody nebo i internetovou objednávkou 
na adrese paseka@paseka.cz.

Milan Hrabal 
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VARNSDORFSKÉ ULICE - 2. část

S W STEEL s.r.o.
provozovna Říční 1774, Varnsdorf 407 47

hledáme zaměstnance
na volná pracovní místa ve strojírenském oboru:

• Technolog strojírenské výroby, SPŠ s maturitou
• Obráběč kovů, vyučen v oboru
• Pracovníky do strojní výroby a kompletační dílny
• Rýsovač

Nabízíme práci v dobrém kolektivu, 
dobré finanční ohodnocení,
nástup možný ihned.

kontakt:
p. Jechová  tel. 412 351 926 
                   jechova@varnsdorf.net
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Roku 1870 došlo k přečís-
lování domů a nové číslová-
ní zhruba odpovídalo svou 
první číslicí v popisném 
čísle číslům jednotlivých 
okresů. Například v I. okre-
se byly domy s č. p. 1 - 136, 
ve II. okrese domy s čísly 
137 - 244 atd. Odtud také 
víme, že nově vzniklé měs-
to mělo 1057 evidovaných 
popisných čísel.  K prvnímu 
oficiálnímu pojmenování 
ulic došlo až roku 1896, 
tedy necelých třicet let po 
povýšení Varnsdorfu na 
město. V té době zde již 
existovalo více než 1.100 
budov s popisnými čísly. 
Byl tedy nejvyšší čas dát 
ulicím jejich názvy. K mé-
mu zklamání se mi však 
nepovedlo zjistit které uli-
ce a jak byly v onom roce 
poprvé nazvány. Nejstarší 
seznam jsem zatím získal 
z „Rakouského domácí-
ho kalendáře pro město 
a venkov na rok 1911“ 
(Österreichischer Hauska-
lender für Stadt und Land 
auf das Jahr 1911). V tom-
to roce bylo ve Varnsdorfu 
pojmenováno 178 ulic. I to 
samo o sobě hovoří o roz-
lehlosti tehdy již města. 
Pro lepší představu přidám 
ještě dva údaje -  1.706 ha 
katastrální plochy a 1.877 
popisných čísel. Zde zjišťu-
jeme, že od roku 1870, tedy 
za 40 let, bylo postaveno asi 
900 domů! Je zajímavé, že 
ani zanedlouho poté vy-
puknuvší I. světová válka 
nikterak nezastavila sta-
vební rozvoj města. Prav-
dou zůstává, že od roku 
1914 do roku 1920 klesl 
počet obyvatel z 24.047 
na 20.139 osob. Zato počet 
objektů s popisným číslem, 
i když nepatrně, ale vzros-
tl z 1.914 domů na 2.004. 
Počet ulic se mezitím sice 
několikrát mění, ale jen 
díky dělení a slučování 
ulic stávajících. 

Roku 1936 mělo město 
již 208 pojmenovaných 
ulic. Nové ulice si vynu-
tila nová zástavba. Ne že 
by tímto místem již dříve 
nevedla nějaká cesta. 
Avšak v okamžiku, kdy se 
někdo rozhodl postavit na 
ní dům, bylo nutné nově 
vzniklou ulici pojmenovat. 
Tím se nám počet ulic 
zvýšil o 30. Svědčí to tak 
i o určitém rozmachu a 
růstu významu tehdy již 
výrazně průmyslového 
města. Počet domů vzrostl 
na 2.372 a také  počet oby-
vatel opět roste. V témže 
roce má Varnsdorf  evido-

vaných 22.951 obyvatel.
Obrat ve vývoji města při-

nesla II. světová válka. Po-
čet ulic se sice téměř nemění 
(dostávají pouze nová jmé-
na - mnohé už po několiká-
té), ale ostatní údaje vypoví-
dají o tom, že válečná doba 
svědčí jen určité skupině 
lidí. Roste počet objektů 
s popisnými čísly, klesá 
však počet obyvatel. Lze 
usuzovat, že vzkvétal prů-
mysl (zvláště ten, který se 
zaměřil na potřeby válečné 

mašinérie), ale část obyvatel 
odchází. Pokles počtu pra-
covních sil je nahrazován 
válečnými zajatci a totálně 
nasazenými lidmi z Němec-
kem obsazených území. (Jen 
firma „J. Kunert a synové“ 
jich například v letech II. 
světové války zaměstnává 
na 500.) Adresář vydaný 
v červenci roku 1941 uvádí  
208 ulic s 2.466 objekty 
(tedy o dalších 94 čp. více) 
a 21.716 obyvateli. 

Milan Kopecký

 Jedna ze dvou typicky městských ulic Varnsdorfu – ulice 
Národní před 100 lety.

DRÁPANDA
Letošní Drápanda snese srovnání s předchozím ročníkem. 

Ukázalo se, že mladí autoři potřebují pevnější vedení, lépe 
dopadla próza. Vymizely práce zřetelně podprůměrné. Vel-
mi pozitivní je, že na nehotových talentech se dá pracovat. 
Většina soutěžících byla ze severozápadních Čech, a do-
konce i ze Zábřehu na Moravě! Městská knihovna vyrobila 
malý pracovní sborníček s výběrem několika povedeněj-
ších prací a ten je nyní k dispozici zdarma v půjčovnách.                                                                           

VK



Salon pro psy - kou-
pání, stříhání, trimování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma. H. 
Matušková, Jiříkovská 99, 
Rumburk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE
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Centrum péče o člověka 
hledá do týmu muže i ženy 
pro porady zlepšování kondi-
ce a tvarování postavy. Re-
kvalifikace zajištěna.  HPČ 
i VPČ. Pro více informací 
volejte 775 375 065.

Hledáme organizačně 
schopnou ženu či muže pro 
vedení pobočky poradenské-
ho centra ve Varnsdorfu 
a Rumburku. Infol inka 
732 784 660.

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

Úvěry, hypotéky, od 
20 tis. do 30. mil. Bez po-
platku předem. Spolupráce 
možná. Tel. 731 248 251.

20-300 tis. Kč, i pro důchodce od 75-ti let!

Tel. 777 819 794 PO-NE 8-18 hod.

PŮJČKY - ÚVĚRY
Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!

Schválení do 10 minut - BEZ POPLATKU!!!

100.000,- od 2.100 Kč/měs., 300.000,- od 6.450 Kč/ měs.
U zaměstnanců i bez potvrzení o příjmu!!!

Nově otevřeno! Sva-
tební a společenská 
móda. Půjčovna . Prodej. 
Út - Pá 14.00 - 18.00 hod., 
So 09.00 - 13.00 hod., mimo 
otevírací dobu dle domluvy. 
Varnsdorf, El. Krásnohor-
ské 1549. Tel. 728 764 809, 
pro každou nevěstu dárek, 
j.zarnach@email.cz

Prodám řadovou ga-
ráž v osobním vlastnictví 
u hospody Bohemia. Cena 
dohodou. Tel. 603 221 811.

Najde TP seniorka 
společnici (seniorku) pro 
občasné delší procházky? 
(Špičák, Hrádek, Hraniční 
buk atp.). Tel. 412 370 427.

Koupím cihly. Tel. 
776 156 942.

Koupím rodinný dům 
ve Varnsdorfu se zahradou. 
Tel. 723 008 217.

Německý podnik (Žitava 
- Löbau) hledá v oblasti ka-
belové konfekce, skříňových 
rozvaděčů a řídících systémů 
spolehlivého kooperátora 
v blízkosti hranic k dlouhodo-
bé spolupráci. Předpokladem 
jsou vhodné místnosti a zna-
lost německého jazyka. Tel. 
0049-35873/2656 p. Haupt.
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Michaela Ritschelová
Ladislav Fiala

Sňatky v červnuVZPOMÍNKA PODĚKOVÁNÍ
V dnešní době by se dali spočítat na 

prstech jedné ruky lidé, kteří svůj volný 
čas věnují náročné a prospěšné činnosti a 
neberou za to žádný honorář ani odměnu.

Taková je pí Lydie Müllerová z 
Varnsdorfu, která již 46 let působí v orga-
nizaci Červeného kříže a to dlouhou dobu 

i jako předsedkyně. O jejích zásluhách by se dalo napsat 
mnoho stránek. Ve školách I. i II. stupně vede kroužky 
zdravotní výchovy a se svými svěřenci se účastní zdravot-
nických soutěží. V okresních a krajských kláních obsazují 
její „zdravotníci“ většinou 1. a 2. místa. Již 5x se probojovali 
do kola celostátního, kde se jim dokonce podařilo obsadit 
4. místo. V letošním roce bylo pí Müllerové uděleno za její 
dlouhodobé zásluhy a úspěchy a za práci v Červeném kříži 
celorepublikové čestné uznání a zároveň byla vyhodnocena 
jako nejlepší z nejlepších v našem kraji. 

Děti ze zdravotního kroužku ji oslovují babičko, i když svým 
temperamentem a mladistvým vzhledem babičku nepřipo-
míná (toto oslovení se ujalo v době, kdy do kroužku chodila 
i její vlastní vnoučata).

Kdo někdy pracoval nebo pracuje s kolektivem dětí tak 
ví, že je to práce náročná a vyčerpávající. Proto bych chtěla 
jménem všech jejich svěřenců i rodičů Lydii Müllerové za 
její obětavost a zásluhy moc poděkovat, popřát hodně sil a 
trpělivosti do dalších let. Hodně úspěchů přeji i družstvu 
malých zdravotníků ZŠ Bratislavská, které v dohledné době 
opět čeká celostátní soutěž v teoretických i praktických zna-
lostech z oblasti zdravotnictví. 

M. Maryšková a družstvo ZŠ Bratislavská

Výbor společenství vlastníků bytových jednotek děkuje pí 
Aleně Musialové, která spolu se svojí maminkou vytvořila v 
prostoru před naším domem v ulici Východní malou „okrasnou 
zahrádku“ o kterou se již několik roků obě pečlivě starají. 
Výsledek jejich práce přispívá k lepšímu vzhledu okolí domu. 
Toto oceňuje většina zde bydlících i kolemjdoucí. 

Výbor děkuje i několika dalším vlastníkům bytů, kteří 
se podílejí na udržování čistoty a úpravě vnějších prostor  
kolem domu a tak přispívají ke zlepšování estetické stránky 
životního prostředí.

Dr. Miloslav Hoch, předseda výboru SVJ   

Naše poděkování patří 
kamarádům, cyklistům 
(od Rudolfa III.) - Pavlu 
Kreidlovi, Pepovi Sivčovi 
a Pavlu Formánkovi, kteří 
nám nezištně pomohli při 
přestěhování do nového bytu 
v DPS. Jejich „dobrý skutek“ 
trval více než devět hodin. 
Za odměnu si nevzali nic 
než naše poděkování a pří-
slib účasti v dalším ročníku 
koloběhu Varnsdorf - Monte 
Carlo (Studánka).

Současně děkujeme i 
firmě M. Kovalčíka - truh-
lářství, která nám za sym-
bolickou cenu poskytla pro 
tento účel  nákladní vozidlo.                                                

Manželé Tomešovi

Děkuji tímto celému osa-
zenstvu LDN Varnsdorf, 
primáři Škodovi, lékařům, 
zdravotním sestrám, ošet-
řovatelkám i ostatnímu 
personálu za práci, kterou 
dělají velmi dobře. Mohl 
jsem se o tom přesvědčit 
v případě mojí maminky 
Marie Tomáškové, která 
zde s přestávkami strávila 
značnou část svého podzimu 
života až do jeho konce. Vždy 
při návštěvách jsem se zde 
setkal s čistotou, vlídností a 
tolik potřebnou profesiona-
litou při péči o staré a ne-
mohoucí babičky a dědečky.                                              

S úctou syn Jaroslav

11. července uplyne druhý smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček Josef Fol-
precht.

S láskou stále vzpomínají manželka, syn 
a dcera s rodinami a pravnučka Jiřinka.

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal 
každý, kdo Tě měl rád, už nikdy nepromluvíš, 
nepohladíš, nikdy neuslyšíme Tvůj hlas.

27. června uplynul smutný rok, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný  manžel, bratr, 
tatínek a dědeček Jiří Laubr.

Stále vzpomínají manželka Eva, dcera 
Marcela a syn Jiří s rodinami.

2. července tomu budou 2 roky, co nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček Václav Poutník.

Stále s láskou vzpomínají manželka Eva, 
dcera Eva a vnoučata Pavlínka a Vašek.

2. července vzpomeneme již šestého výročí 
úmrtí Volfganga Horáčka.

Nezapomínáme a stále vzpomínáme. 
Manželka, syn Roman a dcera Michaela 
s rodinou

4. července to bude rok, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a 
dědeček Jaroslav Vejrostek.

Stále s láskou vzpomínají manželka 
s rodinou.

§

§

§

BLAHOPŘÁNÍ
29. června oslaví své krásné 75. narozeni-

ny náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 
Miloslav Hromek. 

Vše nejlepší hodně zdraví štěstí a životní-
ho elánu do dalších let přeje manželka Anna 
s dcerami a jejich rodinami.

5. července oslaví své 75. narozeniny 
Miroslav Březina. 

Ať Tě radost bez nesnází v dalších letech 
doprovází, buď zdráv a stále mlád, dělej jen 
to, co máš rád.

Vše nejlepší přeje rodina Zapletalova, 
Březinova a Sadílkova.

9. července oslaví naše milovaná mamin-
ka Věra Vogeltanzová krásných 50 let. 
Přejeme jí pevné zdraví a spokojenost.

Tomášek, Lucinka, Jana s Petrem.

6. července oslaví manželé Fe-
odosia a Karel Baierovi 50 let 
společného života.

Do dalších společných let přejí 
hodně zdraví a spokojenosti synové 
Karel a Josef s rodinami, vnoučata a 
pravnuk Lukáš.

16. června oslavil náš manžel, tatínek a dědeček Jiří 
Štika své 60. narozeniny.

Ať každý den Tvého života je naplněný láskou a štěstím. 
A když se objeví nějaký stín, vzpomeň si na ty, kteří Tě 
mají rádi.

Přeje Milča, Tvoje dvě zlatíčka a kopa chlapů.

§

§

§

§

NAROZENÍ
Alena Zernerová
Milan Zerner
Matěj

Libuše Lockerová
Barbora

Julie Čičáková
Václav Šidelka
Samantha

Monika Zítová
Pavel Matička
Pavlína

Markéta Kozáková
Stanislav Kozák
David

Jaroslava Šidelková
Václav Danko
Filip

Lucie Chivasová
Ondřej Marek
Lenox

PODĚKOVÁNÍ
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Tři závěrečné výhry v 
řadě a bodová zaváhání 
největších soupeřů vynesla 
Slovanu nakonec třetí místo 
v České fotbalové lize. Je to 
o stupínek níže proti sezóně 
2005-2006, ale při slabé 
střelecké produktivitě lze 
výsledek považovat opět 
za úspěch. Trenér Josef 
Hloušek u týmu skončil, 
od zdejšího fotbalu ale 
neodchází. Bude šéfovat 
mládeži a spolu s dalšími 
trenéry se snažit přilákat 
větší zájem mladých fotba-
listů nejen Šluknovského 

výběžku o jejich fotbalový 
vývoj a zdokonalování. V té 
souvislosti hledá SK Slovan 
další zájemce ke spolupráci 
z řad zkušených fotbalových 
trenérů. Ti mohou bližší in-
formace získat u sekretáře 
mládeže Jaroslava Zlaty na 
tel. č. 605 212 275. Áčko za-
hajuje soutěžní sezónu 2007-
2008 pohárovým duelem 
29. 7. v Brozanech a vítěz 
bude hostit v září ligový 
Most. Novým trenérem se 
stal Milan Šíp.

Starší dorost vyhrál 
v Lounech 1:6 góly Vavrouš-
ka 2, Pelešky, Svobody, Ban-
dase, Valapky a v krajském 
přeboru skončil celkově 

druhý. Mladší v Lounech 
uspěl výsledkem 0:2 a góly 
Zadiny a Chlana. 

Slavnostní otevření nově 
rekonstruovaného spor-
tovního areálu v Kotlině 
proběhne v neděli 12. srpna 
s doprovodným programem, 
jehož hlavním tahákem bude 
utkání populární AMFORY 
s týmem hráčů, kteří v roce 
1979 vyhráli celorepubliko-
vý turnaj starších žáků v 
Přelouči (v týmu byli např. 
M. Pelta, M. Doležal, L. Še-
rák, J. Novák, Pavel Šanda a 
další). Bližší program bude 
zveřejněn v příštím čísle 
Hlasu severu číslo 14, které 
vyjde 13. července.    ZdS

Výsledky MLSHM 2007

První tým dospělých dokráčel letos vydařeně za postupem. 
Po vítězství v Dolní Poustevně porazil zcela přesvědčivě Jiře-
tín 7:2, který byl posílen naším odchovancem J. Kňourkem. 
Rozhodnuto bylo již po pěti dvouhrách a vyhrála se i šestá. 
Poslední zápas svedlo áčko na kurtech jednoho z favoritů 
soutěže ve Štětí, kde výhra znamenala vítězství v soutěži. A 
to se podařilo po výsledku 4:5! Jedná se o největší úspěch v 
novodobé historii oddílu. Béčko již dříve podlehlo ve Štětí 6:3, 
ale výkony hráčů jdou nahoru, což je potěšující. Dokázalo si, 
že může svádět minimálně se dvěma soupeři zcela vyrovnaná 
klání. Dorost vyhrál venku proti silnému TK Tanvald B 4:5 
a doma měl hostit poslední Hrádek n. Nis. B. Ten ze soutěže 
odstoupil, takže si připsal kontumační výhru 9:0. Memoriál 
Jaroslava Malinovského, celostátní turnaj dospělých, se 
uskuteční 5. - 7. července (státní svátky).                   M.H. 

Smíšené družstvo tenistů postoupilo! 

Letošních Mezinárodních letních sportovních her mládeže 
se zúčastnilo 12 družstev chlapců a 9 družstev dívek. V dis-
ciplínách uvádíme pouze pořadí prvních tří škol. Pokud není 
za jejím názvem uvedeno město, jedná se o varnsdorfskou. 

Plavání dívky: 1. ZŠ Edisonova, 2. Gymnasium 
Seifhenersdorf, 3. Gymnasium Rumburk. Plavání chlapci: 
1. Gymnasium Seifhenersdorf, 2. ZŠ Edisonova, 3. VOŠ 
a SPŠ. Stolní tenis dívky: 1. Gymnasium Seifhenersdorf, 
2. ZŠ Náměstí, 3. Gymnasium Rumburk. Stolní tenis chlapci: 
1. Gymnasium Seifhenersdorf, 2. VOŠ a SPŠ,  3. SŠS a CR. 
Nohejbal chlapci: 1. ZŠ Edisonova, 2. VOŠ a SPŠ, 3. Gym-
nasium. Malá kopaná: 1.VOŠ a SPŠ, 2. SŠS a CR, 3. SŠT. 
Volejbal dívky: 1. Gymnasium Rumburk, 2. ZŠ Náměstí, 
3. Gymnasium Seifhenersdorf. Volejbal chlapci: 1. Gymnasi-
um Seifhenersdorf, 2. VOŠ a SPŠ, 3. Gymnasium. Atletika 
chlapci:1.VOŠ a SPŠ, 2. Gymnasium Seifhenersdorf, 3. SŠT. 
Atletika dívky: 1. Gymnasium Rumburk, 2. Gymnasium, 
3. Gymnasium Seifhenersdorf. 

Celkové výsledky - chlapci: 1. VOŠ a SPŠ 11 bodů, 
2. Gymnasium Seifhenersdorf 16, 3. SŠS a CR 28, 
4. Gymnasium 29, 5. SŠT 30, 6. ZŠ Edisonova 36, 
7. OA Rumburk 39, 8. ZŠ Náměstí 43, 9. SLŠ Šluknov 
48, 10. ZŠ Seifertova 55, 11. Gymnasium Rumburk 62, 
12. SŠ soc. Šluknov 65; - dívky: 1. Gymnasium Rumburk 
8 bodů,  2. Gymnasium Seifhenersdorf 9, 3. ZŠ Náměstí 
12, 4. Gymnasium 18, 5. ZŠ Edisonova 20, 6. SŠS a CR 
25, 7. OA Rumburk 29, 8. SLŠ Šluknov 30, 9. SŠ soc. Šluknov 
32 bodů. Organizátor her Komise pro tělovýchovu a sport  
Rady města Varnsdorf děkuje všem žákům a učitelům za vzor-
ný přístup ke sportovním kláním a těší se na ty další v roce 
2008.                                                             Zbyněk Šimák 

Stejně jako každý rok 
proběhla i letos Olympiáda 
těch nejmenších sportovců 
a pořadí bylo následující: 
1. MŠ Stonožka T.G. Masa-
ryka, 2. - 3. MŠ Křižíkova 
a MŠ Zahrádka Pražská, 
4. MŠ Seifertova, 5. MŠ 
Čtyřlístek Nezvalova, 
6. MŠ Národní, 7.  MŠ Sluníč-
ko Poštovní.                    ZŠ

Krajské přebory v České 
Lípě přinesly mezi rozsáhlou 
sbírku trofejí varnsdorfských 
atletů dvě stříbrné a jednu 
bronzovou medaili. Cenná 
je zejména ta Jana Hejduka 
z běhu na 60 m, kdy časem 
7,61 sek. splnil i limit pro 
účast na MČR. Druhé stříbro 
vybojoval ve skoku dalekém 
za výkon 530 cm. Třetí me-
daili, bronzovou, získal Matěj 
Volf časem 41,48 s v běhu na 
300 metrů. Škoda neúčasti Z. 
Lehrocha, což zabránilo bojo-
vat o cenný kov i ve štafetě na 
4x60 metrů. Starší žáci jsou 
úspěšní i v krajském přeboru 
družstev skupiny B. Skončili 
zde na druhém místě za ne-
dostižným Jablonným v Pod-
ještědí a postoupili bezpečně 
do semifinále.  Tam je však 

Ještě se sportovní nezmar 
Jan Novota ani neaklimati-
zoval z mnohaměsíčního 
cyklistikou a prací naplně-
ného pobytu u protinožců 
na Novém Zélandu a už 
chystá další akci. Letošní 
druhý ročník Varnsdorfské-
ho triatlonu se uskuteční 
v neděli 22. července a opět 
na varnsdorfské Kolibě. 
Organizačně o stupeň po-
výšil, bude totiž hostit Mi-
strovství Libereckého kraje. 
Další změnou je vložený 
dopolední závod mladších 
a starších žáků. Odpolední 
hlavní závod dospělých 
kategorií proběhne oproti 
loňskému ročníku na mírně 
prodloužených tratích. Bližší 
podrobnosti lze nalézt na ad-
rese: www.triatlonvdf.wz.cz.                                  

ZdS

Po čtyřech výhrách hráli varnsdorfští softbalisté sérii 
dalších utkání a byli úspěšní z padesáti procent. Ostrov 
nad Ohří jim oplatil minulé dvě porážky výsledky 5:3, 16:1 
a Most C porazili dvakrát celkem hladce 4:15, 6:18. Tým má 
z dvaceti utkání odehráno šestnáct a koeficient úspěšnosti 
je 50%. Ten řadí softbalisty při nestejném počtu odehraných 
zápasů jednotlivých týmů na průběžné 4. místo v soutěži.                                                                           

ZdS    

O konečném třetím místě 
žen Slovanu v sezóně 2006-
2007 jsme informovali mi-
nule. Muži před posledními 
dvěma zápasy vedli tabulku 
a doma porazili Jablonné  
2:0 (3:2, 3:1). Ve Vysokém 
nad Jizerou však prohráli 2:
0 (3:1, 3:2) a vítězem soutěže 
je tak Vysoké, které má ještě 
utkání k dobru. Muži Slova-
nu skončí na 2. místě, což je 
nejlepší výsledek v takto 
nově seskupené soutěži KP 
II.                            ZdS

Uprostřed měsíce července se koná tradiční Světový 
pohár cyklistiky žen O cenu Českého Švýcarska a letos to 
bude jeho 20. ročník. Ve dnech 12. - 15. 7. (čtvrtek - neděle) 
se bude závodit nejen na silnicích Šluknovského výběžku, 
Českého Švýcarska, ale i v polské Bogatynii (časovka) a ně-
meckém Löbau. V první čtvrteční etapě projede peloton žen 
Varnsdorfem mezi 13.20 až 13.40 hod. na trase od Dolního 
Podluží, ulicí Čs. letců, Pražskou přes náměstí E. Beneše 
(rychlostní prémie) a dále na Studánku. Vítězku prémie 
sponzoruje cenou starosta města Ing. Josef Poláček. V páté 
nedělní etapě je slavnostní start přímo na varnsdorfském 
náměstí v 9.55 hod. (ostrý v 10.05) a etapu sponzoruje 
TOS Varnsdorf. Přijďte na pestrobarevnou podívanou.                                                             

ZdS

SOFTBALOVÉ  VÝSLEDKY

VOLEJBALISTÉ 
DRUZÍ

JUBILEJNÍ  TOUR  DE  FEMININ

čeká již podstatně silnější 
konkurence a případný 
postup (první tři) by byl 
velkým úspěchem. V bodové 
úspěšnosti zatím vévodí M. 
Volf (37 bodů) před J. Hej-
dukem (36,5), Z. Lehrochem 
(27,5) a M. Smrčkou (25). 
Problémem družstva zůstá-
vá jeho malý počet členů. 
Dalším splněným limitem 
na MČR se může pochlubit 
v běhu na 3000 m M. Smrč-
ka, který časem 10,21 min. 
dosáhl na 5. místo ve 2. kole 
krajských přeborů družstev 
mužů v Liberci. 

Ještě před uzávěrkou do-
šla informace, že se starším 
žákům podařilo překvapivě 
postoupit do krajského finále 
družstev, které proběhne v září 
v Liberci.                                  ZdS

Atletické medaile starších žáků 

VBL má za sebou 1. ročník a velké překvapení se nekonalo. 
Možná je jim jen druhé místo týmu NIC MOC, který až do 
závěrečných kol vedl tabulku. Neodolal však mohutnému 
náporu „domácích“  SPLIŤÁKŮ. Třetí místo obsadil BC TOS, 
který byl tipován na černého koně soutěže a  jako jeden z 
mála může porazit domácí. Nakonec se to podařilo dvakrát 
týmu NIC MOC a překvapivě RESTAURACI U LÍPY. Ta 
jako nováček obsadila pěkné páté místo. O stupeň výše skon-
čily MARIÁŠNÍCI a více se čekalo od BAHŃÁKŮ a ještě 
více od „sousedů“ THE HEARTBREAKERS. Přejme si, aby 
i příští ročník byl odehrán ve skvělé atmosféře jako tento. 
Do toho se mohou přihlásit i nové týmy. Nerozhoduje věk 
ani pohlaví, jenom minimální počet tří hráčů. Nyní zbývá 
odehrát turnaj dvojic v sobotu 30.6. a letošní sezoně bude 
odzvoněno. Na tento turnaj se může přihlásit kdokoliv. Je 
zvláštní tím, že v třetím a čtvrtém kole dohazuje vždy spo-
luhráč, takže pak často dochází k zajímavým vzájemným 
výměnám názorů. Konečné pořadí: 1. SPLIŤÁCI  50 bodů, 
2. NIC MOC 48, 3. BC TOS  36, 4. MARIÁŠNÍCI 26, 5. RE-
STAURACE U LÍPY 23, 6. BAHŇÁCI 16, 7. THE HEART-
BREAKERS 14, 8. KILLERS 11 bodů. Soupiska vítězného 
týmu - S. Mišková, F. Jiruf, R. Zich, J. Kos, M. Koral a V. 
Holeček. Maximální týmový nához 1 043 bodů (SPLIŤÁCI). 
Maximální nához jednotlivce 222 - P. Frola (RESTAURACE 
U LÍPY). Vítěz jednotlivců M. Knap, průměr 168,92 (NIC 
MOC). Vítěz turnaje účastníků ligy J. Bortel, průměr 164,75 
(MARIÁŠNÍCI). R.P.                                                      
                                                         

Varnsdorfský  
triatlon

Výsledky Olympiády 
mateřských škol

Bowlingová liga skončila

Fotbalové áčko třetí, starší dorost druhý


