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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

CENA 5,- Kč

HLÍDKA STRÁŽNÍKŮ MP V BUDOVĚ MěÚ CVRČCI ČTYŘJAZYČNĚ
Opakované případy fyzického napadení pracovnic
městského úřadu při vyřizování sociálních dávek vedlo
k návrhu na navýšení počtu
městské policie o jednoho
strážníka, který by zajišťoval klidný průběh úředních
dnů v budově MěÚ v ulici
T. G. Masaryka. Zastupitelstvo s návrhem souhlasilo,
čímž se počet strážníků MP
zvýší na 14.
Snaha vedení města získat
peníze na přestavbu bývalé
„průmyslovky“ na městskou
knihovnu a úpravu suterénu
nemocnice vedla k uzavření
mandátní smlouvy s mosteckou firmou Asistenční centrum a. s. Zastupitelé tento
záměr podpořili a souhlasili
s navrhovanou provizí v případě získání dotace.

Z výroční zprávy Nadačního fondu Hrádek - Burgsberg
Varnsdorf za minulý rok
vyplynulo, že naši partneři
v Seifhennersdorfu poskytli
na Hrádek v loňském roce
částku 1 500 EUR (cca 41
tis. Kč), od dalších dárců se
podařilo získat 330 tis. Kč.
Na Hrádek byla zavedena
plynová přípojka a dokončeno řízení s ČEZ k zahájení
prací na přípojce elektrické
energie. V roce 2006 navštívilo Hrádek celkem 14 908
osob, mezi nimiž byli i hosté
z Japonska, Číny, Mexika,
Nového Zélandu a Mongolska.
Zvýšená poptávka po pozemcích na stavbu rodinných
domů vedla opět k pěti žádostem na změny územního
plánu města tak, aby se na

nich smělo stavět. Ukazuje se, že při sestavování
územního plánu se v té
době nepředpokládala tak
rozsáhlá individuální výstavba, což dnes činí komplikace při rozvoji města
a vede k opakovaným žádostem o změny územního
plánu. Ve většině případů
zastupitelstvo žádostem
vyhovuje za podmínky,
že s navrhovanou změnou
souhlasí architekt města
a že náklady s tím spojené
uhradí žadatelé.
Kromě pozemků a bytových jednotek zastupitelstvo souhlasilo s odprodejem domu č. p. 1520
v Palackého ul. (naproti
ředitelství Velveta a. s.) za
900 tis. Kč.
rd

PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST ŠKOLÁKŮ A CHODCŮ
Vytvoření bezpečnějších
podmínek u přechodů pro
chodce, které využívá především mládež při cestě do
školy, mají za cíl úpravy,
ke kterým dochází v našem
městě. U tří vybraných

přechodů na náměstí E.
Beneše, na ulici Čs. letců u
restaurace Mělník a na ulici
Pražské u Domu dětí a mládeže dochází ke stavebním
úpravám chodníků tak, aby
šíře vozovky v místě přecho-

Rozšíření chodníku u restaurace Mělník. Foto: LN
INZERCE

du odpovídala ČSN 736110
t. j. maximálně 7 metrů. Při
šířce nákladního vozidla
2,3 m zůstává na průjezd
ostatních vozidel ještě více
než 4 metry a vozidla mohou
projíždět plynule.
Širší vozovky u zmíněných lokalit umožňovaly
neukázněným řidičům
rychlou jízdu a nedodržování dopravních předpisů.
Přechod na náměstí, který
byl místy až 10 m, využívá
kromě žáků místní školy
i další mládež, docházející do
jídelny za školou. Rovněž u
dalších dvou vybraných přechodů jde o zpomalení dopravy. Aby byla zdůrazněna
retardační funkce úpravy, je
zúžení vybaveno masivním
zábradlím a doplněno
příslušnými dopravními
značkami. Přechody v šířce
4 m jsou opatřeny snížením
chodníku na bezbariérový
v nástupu do vozovky na
2 cm, vybaveny varovným
a signalizačním pásem
z dlažby pro nevidomé a
osvětleny přechodovými
svítidly. Úpravu chodníků
hradí město ze svého rozpočtu celkovým nákladem
1 070 tis. Kč.
rd

Zleva: Timo Meškank, Benedikt Dyrlich, Lenka, Měrana
Cušcyna, Dana Podracká.
Foto: Ing. Ilona Martinovská
Pod názvem „Ať vládne medvěd nebo lev“ se v koncertním sále Základní umělecké školy uskutečnil již 11. ročník
Mezinárodního svátku lužickosrbské poezie ve Varnsdorfu.
Tradičně jej připravila Městská knihovna ve spolupráci
se Zwjazkem serbskich wuměłcow a poetickým studiem
Doteky, za finanční podpory Města Varnsdorf.
Letošní ročník byl zasvěcen klasiku lužickosrbské dětské
literatury Janu Radyserbu - Wjelovi, a tak značná část
pořadu byla v duchu dětské poetiky. Wjelova báseň Cvrčci zazněla ve čtyřech jazycích. Ještě předtím však hosty
i diváky přivítal krátkým a srdečným slovem místostarosta František Dlask. Kromě toho se představilo několik
básníků - tentokrát to byli z Horní Lužice Měrana Cušcyna (Budyšin) a Timo Meškank (Lipsko) a z Dolní Lužice
básnířka píšící pod pseudonymem Lenka. Z Bratislavy
k nám přijela básnířka Dana Podracká. Pořad měl v režii
Milan Hrabal, autor a interpret všech českých překladů,
který také celý pořad s nadhledem moderoval. Svěží
hudební doprovod obstaral varnsdorfský soubor Kvíltet
vedený Veronikou Kolářovou. V repertoáru zazněly v premiéře také úplné novinky - dvě lužickosrbské lidové písně.
V závěru setkání s hudbou a poezií se diváci pobavili
i poučili z ukázek lužickosrbských přísloví a měli možnost
rozluštit několik hádanek - to vše v hornolužické srbštině
a češtině z dílny Wjelovy. S poděkováním sponzorům a
organizátorům varnsdorfského setkání nakonec vystoupil
předseda Zwjazku serbskich wuměłcow Benedikt Dyrlich.
V publiku byl mj. také zkušený zpěvák a varhaník Peter
Čačko z Bratislavy, který na závěr účinkujícím - zejména
pak Kvíltetu - vyslovil absolutorium. Po skončení programu
mohli diváci se vzácnými hosty volně pohovořit při rautu
připraveném pracovnicemi knihovny.
mgr, rm

PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLÉ VODY DO MĚSTA
V době celozávodní dovolené a.s. Velveta Varnsdorf bude
v době od čtvrtka 2. 8. do úterý 7. 8. přerušena dodávka teplé
užitkové vody do města. Důvodem odstávky jsou každoroční
revize rozvoden a opravy v teplárně. K obnovení dodávky
teplé užitkové vody by mělo dojít v úterý 7. srpna 2007
v odpoledních hodinách.
Ing. Miroslav Novotný
vedoucí provozu teplárna

14/2007

Z deníku Městské policie
Vypalování kabelů se musí potrestat
Na základě informací poskytnutých městské policii byl
zjištěn muž, který se zřejmě živí prodejem barevných kovů
do výkupen šrotu. Tento byl hlídkou MP přistižen při vypalování měděných kabelů, čímž je podezřelý z porušení zákona
o životním prostředí a porušení obecně závazné vyhlášky
města. Po provedení potřebných úkonů ze strany strážníků
MP byla celá záležitost předána příslušným odborům MěÚ
k dořešení.
Zbytečně vynaložené finanční prostředky
Asi každý občan našeho města se zamýšlí nad veřejným
pořádkem ve městě. Město vynakládá nemalé finanční
prostředky na zvelebení veřejných prostranství po celém
katastru. Proto je až s podivem, že se v řadách našich „spoluobčanů“ najde několik jedinců, kteří se svým chováním
zaslouží o to, že máme vyvrácené dopravní značky, rozkopané
odpadkové koše a neskutečný nepořádek okolo kontejnerů
na domovní odpad. Což svědčí o zřejmě „vysoké“ inteligenci
pachatelů. Z tohoto je logické, že městu po navrácení všeho
do původního stavu se nedostává peněz na zvelebování
ostatních věcí.
Útoky na pracovnice MěÚ
Na pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví došlo
k fyzickým útokům v jejich kancelářích. Poplachovým systémem MěÚ byla přivolána hlídka MP, která v obou případech
provedla zákrok k zabránění dalších útoků. Celá věc byla
dále předána Policii ČR k dalšímu šetření.
Panelové domy – noclehárna zdarma
Stále více se množí případy, kdy občané našeho města žádají o pomoc městskou policii z toho důvodu, že v jejich domě
na schodišti, nebo chodbě přespává nějaký bezdomovec.
Do této situace se dostávají obyvatelé převážně panelových
domů, kteří svou neopatrností, nebo i leností na noc nezamykají vstupní dveře do svých domů. V horším případě se
stává také, že druhý den mají vykradené sklepní prostory,
nebo schránky na požární techniku apod.
Martin Špička, velitel MP

ČEZ odstoupil od záměru
Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. v červnu oznámila, že odstupuje od záměru výstavby větrných elektráren
v katastru města Varnsdorf. Důvodem odstoupení je problém s vyvedením výkonu. Elektrická síť, do které mohli
vyvést výkon, se nachází ve velké vzdálenosti od větrných
elektráren.
-r-

Květen přinesl více práce
V měsíci květnu došlo opět k dalšímu poklesu nezaměstnanosti a ve Šluknovském výběžku se blíží již ke 13
procentům. Na děčínském úřadu práce bylo zaevidováno o
450 nezaměstnaných méně než v dubnu. V celém děčínském
okrese je tak 9 145 uchazečů o zaměstnání, z toho 3 669 ze
Šluknovského výběžku.
Na konci května bylo nahlášeno 621 volných míst a na
jedno volné místo tak připadá 14,7 uchazeče.
-gNezaměstnanost na Šluknovsku k 31. 5. 2007
květen 2007 duben 2007
počet evidovaných osob / nezaměstnanost/ rozdíl
1. Horní Podluží
41 / 10,20%
45 / 11,19%
-4
2. Rumburk
653 / 11,11% 666 / 11,33% -13
3. Dolní Podluží
71 / 11,36%
71/ 11,36%
0
4. Varnsdorf
979 / 11,52% 1040 / 12,24% -61
5. Jiřetín p. Jedlovou
37 / 13,41%
45 / 16,30%
-8
6. Chřibská
122 / 16,74% 137 / 18,79% -15
7. Rybniště
59 / 16,95%
65 / 18,68%
-6
Varnsdorfsko
Šluknovsko
Rumbursko
Šluknovský výběžek

1309 / 12,03%
986 / 13,69%
1374 / 13,68%
3669 / 13,04%

1403 / 12,90% - 94
1031 / 14,32% - 45
1410 / 14,03% - 36
3844/ 13,67% - 175

Opsáno z úřední desky
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Jiří Komorous
v gymnáziu

Rada města rozhodla souhlasit s umístěním zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 1311, 1309/1, 1310/1 a
1306 v k.ú. Varnsdorf. Také rozhodla o přidělení veřejné
zakázky „Oprava místních komunikací ABS“ a rozhodla
o přidělení veřejné zakázky „Výměna oken v objektech
ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“
Rada města rozhodla schválit konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rodeo (setkání koní)“ panu
R. Diváckému na otevřeném prostranství v č.p. 4306/120
a č.p. 4306/82 dne 4. 8. - 5. 8. 2007 od 10.00 hod. do
2.00 hod. a konání veřejné hudební produkce pod názvem „VDF Help Fest“ panu L. Fundovi na otevřeném
prostranství v areálu koupaliště Varnsdorf dne 25. 8. 26. 8. 2007 od 13.00 hod. do 2.00 hod.
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením dodatku č. 1 a č. 2 k Mandátní smlouvě č. 43/07/001
s Asistenčním centrem a.s. Most.
Foto Machal Šafus

Jak dále s majetkem církve
Jak se budou objekty, které katolická církev ve Varnsdorfu vlastní, upravovat a využívat, bylo předmětem jednání
místostarosty Františka Dlaska a vikáře Alexeje Baláže.
Nevyřešená otázka mezi státem a církví o způsobu řešení
majetkových záležitostí se promítají i do hospodaření jednotlivých farností, které často jen s obtížemi zajišťují svoje běžné
potřeby a údržbu svého majetku. Objekty, které zdejší farnost
získala z majetku města, stále čekají na dokončení úprav,
umožňující jejich využití pro potřeby církve i města. Budovy
v Havlíčkově a Kostelní ulici čekají na dokončení interiéru,
úpravy navíc stěžují a prodražují zloději, kteří bezohledně
kradou a ničí venkovní i vnitřní vybavení. Značné starosti
jsou i s financováním oprav kostelů, v současné době se střechou kostela sv. Karla Boromejského v Karlově ulici. Také
kostel sv. Petra a Pavla na náměstí čekají opravy, zejména
obnovení fasády. O tom, jak může město přispět k opravě
kostela, který je dominantou náměstí, bylo mezi představiteli radnice a církve na zmíněné schůzce rovněž jednáno.
rd

Zpestřit běžné vyučovací hodiny přijel v závěru
školního roku do Gymnázia
Varnsdorf ředitel útvaru Národní protidrogové centrály
Jiří Komorous, který před
zaplněnou aulou studentů
hovořil o své práci, o víře a
zároveň odpovídal na otázky
studentů, které zajímalo, jak
probíhají protidrogové zátahy, zdali někdy zkusil brát
drogy i jaký bere jako ředitel
plat.
-r-

Izraelka
navštívila
Varnsdorf

JAK SPRÁVNĚ PŘIVOLAT POMOC
V souvislosti se zavedením mezinárodního tísňového volání 112 a postupné centralizaci tísňových volání do krajských
operačních center chceme připomenout obecně známé způsoby přivolání pomoci. Ohlášení mimořádné události se dnes
provádí voláním tísňového telefonního čísla 150, 155, 156,
158 nebo 112 bezplatně z pevné telefonní linky, veřejného
telefonního automatu nebo z mobilního telefonu (operační
středisko Ústí nad Labem nebo kdekoliv v ČR). Co je potřeba
říct, když voláme na tísňová čísla? V první řadě své jméno,
místo, obec, číslo telefonu odkud voláme, dále přesnou adresu, nebo co nejpřesněji určit místo nehody nebo požáru (km),
popsat situaci (co se stalo), sdělit počet raněných a charakter
jejich poranění, pokud místo známe, poradit nejvhodnější
přístupovou cestu (orientační bod), sdělit další možná nebezpečí, která na místě hrozí (plyn) a v neposlední řadě podle
toho kam jsme se dovolali také sdělit případnou potřebu
další pomoci (např. hasiči, policie). Jelikož se v dnešní době
většina tísňových oznámení děje prostřednictvím mobilního
telefonu, systém zaručuje v případě obsazení jedné telefonní
linky přesměrování hovoru na další volnou linku. V praxi
to znamená, že se tak můžeme dovolat např. na centrum
tísňového volání do Prahy, Hradce Králové nebo třeba do
Ostravy. Pro kvalitní a co nejrychlejší pomoc je proto nyní
třeba na začátku hovoru zcela jasně identifikovat, kde se
nacházíme a kde chceme poskytnout pomoc. Doporučujeme
proto používat následující formulaci: „Dobrý den, tady Josef
Novák - Varnsdorf - okres Děčín“ a teprve poté pokračovat
v hlášení podle předchozího textu. Na závěr nám ještě dovolte několik poznatků z praxe - nejprve voláme o pomoc a
pak sami pomoc poskytujeme, nikdy neukončujeme hovor
dříve, doporučujeme přepnout telefon na hlasitý poslech a
pokračovat v hovoru i během vlastního poskytování pomoci
až do příjezdu záchranných složek.
Vaši hasiči

Foto Machal Šafus
Slavná izraelská filmařka a spisovatelka Elen Makarov navštívila v červnu
varnsdorfské gymnázium,
se kterým spolupracuje
v rámci projektu za oživení
vzpomínek na místního
rodáka Petra Kiena a zpracovává o něm knihu. Velmi
ocenila úsilí školy o oživení
jména Petr Kien. Současně
navštívila místa, kde se
Kien pohyboval, kam chodil
s rodiči a další místa, ke
kterým našla vodítka z dopisů a jeho textů. Do srpna
se Elen Makarov zdrží v terezínských archivech, kde
shání informace pro nový
film a knihu o tomto židovském malíři, jenž nepřežil
holocaust.
-r-
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VĚZNI NAVŠTÍVILI ŠKOLU

VARNSDORFSKÁ POUŤ

V den svátku všech Zdeniček ovládla centrum města příjemná nálada a pohoda na
varnsdorfské pouti, která probíhala už od ranních hodin v prostoru náměstí E. Beneše. Připraveny byly stánky s nejrůznějšími pouťovými dárky a pochutinami. Malé i velké návštěvníky potěšily kolotoče, střelnice, houpačky, autodrom, vláček a další přitažlivé pouťové atrakce.
Hudba, divadelní vystoupení i ukázka dětských tanečních souborů lahodily oku diváckému.
Text, foto rm

V rámci prevence kriminality se uskutečnila v našem regionu ojedinělá akce. Do Střední školy technické ve Varnsdorfu
dorazili zaměstnanci Vazební věznice Liberec – PhDr. Václav
Mitáš a Mgr. Kamila Pelouchová, kteří přijeli seznámit žáky
školy s aktuální problematikou současného vězeňství. Pro
všechny posluchače bylo značným překvapením, že se besedy
zúčastnili také dva odsouzení.
Úvod patřil prezentaci, která směřovala k přiblížení pojmů
z oblasti trestního zákona, struktury českého soudnictví, rozdílnosti trestní odpovědnosti mladistvých a dospělých a další
zajímavá témata. Studentům byl ponechán prostor pro průběžné doplňující dotazy i ke dvěma přítomným vězňům, zajímali
se o konkrétní osudy klientů, jejich minulost, o důvody, které
je vedly ke spáchání trestné činnosti. Stranou nezůstaly ani
dotazy směřující k budoucnosti po propuštění z vězení.
Všichni si občas klademe otázku, zda mají tyto a jim podobné akce smysl. Osloví studenty tím správným, žádoucím
způsobem? Diskuse o citlivých životních tématech žákům
umožnila zamyslet se nad vlastním žebříčkem hodnot, významem pojmů – svoboda, morálka, budoucnost… Závěrem
lze konstatovat, že příkazy a zastrašováním nic nevyřešíme.
Skutečný životní příběh tak může případně pomoci zastavit
člověka při kolísání na šikmé ploše, oslovit jedince hlouběji a
intenzivněji, než teoretické poučky a striktní zákazy.
Mgr. Yvetta Hanousková
Střední škola technická Varnsdorf

Bavili se se „ZUŠKOU“

HISTORICKÉ støípky
28. 7. 1868 - povýšil František Josef I. obec Varnsdorf na město. V roce 1998 ke 130.
výročí vydalo město a KPMV pamětní medaili
20. 7. 1861 - se narodil podnikatel, léčitel a zakladatel první varnsdorfské zahrádkové
osady Moriz Schnitzer - přítel Franze Kafky
5. 7. 1945 - v 9.30 hod. jsme se oficiálně rozloučili s Rudou posádkou našeho města.
Byly to slavnostní okamžiky, kdy pochodovaly před ruským velitelem a jeho jednotkou,
před rudým praporem, který byl svědkem osvobození Varnsdorfu, jednotky naší posádky.
(opsáno ze Svobodného Varnsdorfu).
10. 7. 1945 - vychází Svobodný Varnsdorf č. 12, z jehož úvodníku, který byl věnován oslavám Mistra Jana Husa, jsem vybral Motto: Svorně všichni pracujeme pro svoji vlast chudou,
jedni kráčí za pluhem, druzí uhlí rubou, třetí mlátí kladivem a ti čtvrtí hubou...
11. 7. 1945 - se konala ustavující schůze K. S. Č. ve Varnsdorfu (Svobodný Varnsdorf
č. 13, kde je uvedeno jmenovitě i celé složení výboru).
13. 7. 1945 - vychází třinácté číslo Svobodného Varnsdorfu, z něhož vybírám, že 6. 7.
1945 - právě v den, kdy vzpomínáme hrdinné smrti našeho národního velikána M. J.
Husa, se sešlo několik místních hraničářských pracovníků, aby založili ve Varnsdorfu
Fond pro postavení pomníku dvěma padlým hrdinům Janu Tajchmanovi a Václavu Kozlovi, příslušníkům finanční stráže a jednotek SOS, kteří byli zákeřně zavražděni 22. září
1938 při plnění svých povinností.
2. 7. 1999 - navštívil Varnsdorf prezident Václav Havel. V muzeu mu byla předána
pamětní medaile a Almanach.
ŠMIK
INZERCE

V rámci oslav Evropského dne hudby uspořádala Základní umělecká škola ve Varnsdorfu 21. června zábavné
odpoledne s názvem Vesele se Základní uměleckou školou.
Na děti čekaly soutěže o ceny, při nichž poznávaly hudební
nástroje, malovaly na chodník a zdobily trička a balónky.
K tomu všemu zněla hudba z pódia v podání žáků školy.
A kdo nestihl den otevřených dveří, mohl si prohlédnout i
budovu školy. -rFoto rm

MYSLIVECKÝ DEN
Měsíc červen je již tradičně Měsícem myslivosti a ochrany přírody. Proto myslivecké sdružení Hraničář Varnsdorf
každoročně vyhodnocuje v tomto období nejlepší sběrače kaštanů a žaludů z řad dětí. Do sběru těchto plodů se nejvíce
zapojily děti ze základních škol nám. E. Beneše, Východní
a Bratislavská, které byly pozvané 16. 6. do areálu chaty
Bažantnice na Myslivecký den plný soutěží, nechyběly
ani ukázky výcviku a použitelnosti loveckých psů. Knižní
odměnou pak bylo oceněno celkem 45 dětí. Nejvíce lesních
plodů nasbíraly tyto děti:
Sára Handlová
- 270 kg
Vojtěch Šulc
- 118 kg
Miroslava Šimková
- 108 kg
Markéta Podskalská
- 100 kg
Myslivecký den byl již tradičně ukončen mysliveckým
gulášem.
Myslivecké sdružení Hraničář Varnsdorf děkuje touto
cestou všem dětem a rodičům za pomoc při sběru lesních
plodů pro zvěř. Děkuje i pedagogickým pracovníkům výše
uvedených škol za organizační pomoc. Myslivci budou v této
činnosti nejen pokračovat, ale ještě více ji rozvíjet.
Helmut Tesař
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Vyznání a přání ke čtyřicátinám
Hlasu severu
Jako už starší člen rodiny
novinářů jsem přes šedesát
let spolupracoval s mnohými redakcemi jako člen redakčních rad, dopisovatel,
zpravodaj. Přispíval jsem i
kresleným humorem, který
otisklo 217 novin a časopisů. Samozřejmě k nim patřil
i varnsdorfský Hlas severu.
Mám ho rád, protože jsem
byl u toho, když se rodil.
Viděl jsem jak roste. Dnes
mu k jeho čtyřicítce tisknu
upřímně ruku, že vydržel.
Mám rád „můj“ Hlas severu, měl jsem ho rád, i když
prožíval své dětské novinářské neduhy. Není pro
mne nějakými potištěnými
stránkami papíru. Pro mne
za jeho stránkami, pravidelnými rubrikami, za každým
sloupcem zpráv a informací,
za otištěnou fotografií nebo
kresbou, vidím velkou snahu všech, kteří se podílejí
na jeho vydání, abych ho
pravidelně dostával. Vždy
mě něčím novým zaujme a
dobrými zprávami přispěje
ke čtenářské pohodě. Spolu
s ním jsem prožíval i jeho
trápení a potíže.
Je pravdou, že rozhlas,
televize, internet, tisk zkrátily vzdálenosti mezi lidmi
z měsíců, nejen na hodiny,
ale i vteřiny, že technickými zázraky se svět jaksi
zmenšil. Také vzdálenosti
mezi lidmi se zkrátily. Přispívá i důvodů, proč člověk
stále potřebuje více a více
znát, poznávat, aby byl
vzdělanějším a moudřejším.
V novinách a časopisech,
tedy i v Hlasu severu mám
dobrého přítele a rádce do
každého počasí. Rád s ním
posedím a vždycky si pro
něho najdu čas. Přibližuje

mi neustále a nově domov,
ve kterém žiji už padesát let.
Vážím si toho, že mi přibližuje mnohá ještě neznámá
místa.

Raduji se z objevů, které
mi Hlas severu poskytuje
svýma neustále čerstvýma
očima.

Zdá se mi, že nějak přerostl formát papíru, na který je
tištěn, že by už potřeboval
větší prostor pro varnsdorfské dění, že by to chtělo mít
týdeník a nikoliv čtrnáctideník. Tak, jako čtenář, myslím
na jeho budoucnost. Vložit
do něho i humor, protože
s humorem jde všechno lépe
a snadněji se překonávají
překážky, potíže, problémy
a neduhy všeho druhu.
Vždyť kreslený vtip i „beze
slov“ často poví víc, než obsáhlý článek. Hlas severu
má kouzelnou moc, kterou
dokáže čtenáře přenášet na
místa po celém městě a seznamovat mě s neznámými
lidmi. Dovede sbližovat lidi.
K jeho „čtyřicátinám“ mu
přeji, ať je „hlasem“, který
bude všem čtenářům libě
znít do očí a uší!
Váš čtenář Josef Poláček
výtvarník

Foto rm
V pořadu „Na slovíčko s jubilantem - Hlasem severu“,
který uspořádalo městské divadlo ke čtyřicátinám časopisu,
se setkali redaktoři minulí i současní a pohovořili o zrodu
časopisu a nejrůznějších úskalích v průběhu jeho vydávání.
Zleva Michal Mašek, Hana Šumová, Jiří Sucharda, Robert
Dausch, Helena Beránková, Milan Hrabal, Pavel Verner.
INZERCE
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Šluknovsko a Schengenský prostor
Zapojení České republiky do Schengenského prostoru je
podle posledních informací naplánováno již na konec roku
2007 a tím dojde k posunutí vnějších pozemních hranic mimo
území ČR. Čechům se tak otevře prostor pokrývající území
všech států zapojených do schengenské spolupráce.
Na to by se mělo připravit především české pohraničí, kterého se tato změna dotkne zřejmě nejvíce. O tom, co se změní
pro jednotlivé občany, ale také pro samosprávy pohraničních
měst, informoval starosty Šluknovska oblastní ředitel cizinecké a pohraniční policie ČR plk. Milan Babičík.
Podle něj bude možné od nového roku vnitřní hranice
překračovat bez jakýchkoliv formalit, na kterémkoliv místě
a kdykoliv, pouze s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Výjimku budou tvořit některé cesty a silnice
v národních parcích, kde je nutné zajistit ochranu přírody,
což by zvýšený pohyb osob mohl ohrozit.
K 31. 12. 2007 zanikne výkon služby cizinecké a pohraniční
police ČR tak, jak ho známe dnes. V souvislosti s tím je podle
plk. Babičíka připravena reorganizace cizinecké a pohraniční
policie, která již nebude hlídat hraniční přechody, turistické
stezky a zelenou hranici. Tyto složky však budou i nadále
ochraňovat hranice na mezinárodních letištích a budou plnit
další úkoly ve vnitrozemí, například rozpoznávání falešných
dokladů, zjišťování pohybu a pobytu nelegálních migrantů
na území státu, odhalování pašování drog, zbraní a dalších
komodit a další specifické úkoly. Důraz bude kladen na
spolupráci a součinnost pohraničních složek s pohraničníky
ostatních států. V pohraničí se i nadále budou pohybovat
smíšené hlídky, které ve spolupráci s pořádkovou policií ČR
budou zodpovídat za bezpečnost na celém území.
Zrušení kontrol na vnitřních hranicích však není absolutní.
V případech, kdy by mohl být ohrožen některý ze zájmů státu
(veřejné zdraví, bezpečnost apod.) může vláda rozhodnout o
dočasném znovuzavedení kontrol. Policie by pak prováděla
kontrolu podezřelých vozidel a vytypovaných osob na některých komunikacích na hranici a na mezinárodních letištích.
Nedávno k takovému kroku přistoupilo Německo, a to během
Mistrovství světa ve fotbale. Kromě vyloučení hrozby teroristického útoku bylo účelem kontrol zabránit vstupu na území
státu fotbalovým výtržníkům.
Na první pohled viditelnou změnou na hranicích budou
stavební úpravy na místě současných hraničních přechodů.
Vozovky, dosud uzavřené pro účely hraniční kontroly, budou
nyní otevřeny pro volný pohyb vozidel, kontrolní kabiny ve
středních pruzích bránící v pohybu rychle projíždějícím vozidlům budou demontovány, stejně jako zastřešení vozovek. Plk.
Babičík upozornil starosty, že bude nutné, aby se postarali o
zrušení rychlostních omezení na silnicích v blízkosti hraničních přechodů tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu.
Z tohoto důvodu bude nutná spolupráce starostů obcí na obou
stranách hranice. Dále plk. Babičík připomenul, že nepotřebné
objekty na přechodech budou nabídnuty k prodeji především
orgánům státní správy a příhraničním obcím nebo právnickým osobám. Někteří ze starostů o tuto nabídku okamžitě
projevili veliký zájem.
Přestože by se již za několik měsíců měla stát Česká
republika plnoprávným členem Schengenského prostoru, o
„Schengenu“ toho naši občané mnoho nevědí. Z tohoto důvodu
byla 11. července odstartována masivní informační kampaň,
jejímž cílem je seznámit občany České republiky s podmínkami, výhodami a povinnostmi, které jim tato změna přinese.
Propagace probíhá pomocí článků, informačních spotů, diskuzí ve všech médiích, ale také pomocí letáků a informačních
brožur.
gdo

NEJZRUČNĚJŠÍ ČÍŠNÍCI
Na konci školního roku se uskutečnil již 4. ročník Soutěže
zručnosti žáků gastronomických oborů Střední školy služeb
a cestovního ruchu Varnsdorf.
Úkolem soutěžících bylo přenést plato s příručníkem a
kelímky naplněnými vodou po trati s přírodními i umělými
překážkami. O umístění rozhodoval nejen dosažený čas, ale
i „nasbírané“ trestné body a náležité oblečení číšníků i servírek. Bez jediného trestného bodu se vítězkou v kategorii
dívek stala Martina Nováková a vítězem kategorie chlapců
Vojtěch Vlasák. Odměnou pro každého vítěze je týdenní pobyt pro dvě osoby v horském hotelu Žalý v Benecku, který
věnoval jeho majitel V. Rezler. Děkujeme tímto sponzorům
Plzeňskému pivovaru, M. Bílému, firmě Zabal, J. Stehlíkovi,
F. Marschnerovi, firmě Hoza, řeznictví Vohnout, J. Brodinovi, J. Dubské, pivovaru Vratislavice, Holtexu Jiříkov, firmě
Noprosu a Autoservisu Bečvář.
Dr. Miloslav Hoch
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PRO SENIORY
VARNSDORFSKÉ ULICE – 3. ČÁST SKAUTI
Pozvedněte slabé, tak se jmenuje sbírka pod záštitou nada-

Totální propad v počtu
obyvatel přinesl rok 1945.
V květnu zde bylo sečteno
17.480 obyvatel, z toho
pouze 995 občanů hlásících se k české národnosti.
Rozhodnutím vítězných
mocností byl ihned po ukončení války zahájen odsun
Němců a ještě v roce 1945
jich odešlo 5.733. Je sice
pravda, že v témže období
bylo dosídleno 7.085 Čechů
a občanů jiných národností
(zejména Slováků, Bulharů,
Ukrajinců, ale i Řeků a
Jugoslávců), ale odsuny a
dobrovolné odchody Němců
pokračovaly. Na konci roku
bylo ve Varnsdorfu evidováno 18.832 obyvatel, z čehož
bylo 8.080 Čechů. Dosídlováním ale už nikdy nebylo
dosaženo předválečného počtu obyvatel. Stavební ruch
v roce 1945 také víceméně
stagnoval. Je evidováno
2.477 popisných čísel, přibylo tedy pouze 11 nových objektů. Počet pojmenovaných
ulic téměř stagnuje. Došlo
pouze ke sloučení několika
kratších ulic. A to tam, kde
bylo potřeba zdůraznit slávu
toho, po kom měla ulice nést
své jméno, (např. Třída maršála Koněva). Počet obyvatel
dále klesal. Na konci roku
1946 měl Varnsdorf evidováno 16.623 obyvatele, tedy o
6.000 méně než před vypuknutím II. světové války.
Obrat nastal ve výstavbě v letech následujících.
Do roku 1970 stoupl počet
staveb s čp. na 2.688. Počet
obyvatel se přitom téměř
nemění. Zde se pozvolna
začíná projevovat růst kul-

ce EURONISA. Jejím účelem je získání finančních prostředků
pro regionální neziskové organizace. 8. 6. tato sbírka proběhla i ve Varnsdorfu. Výtěžek ze sbírky je určen pro občanské
sdružení Na křižovatce, které z těchto peněz pořídí kompenzační pomůcky určené seniorům, tělesně postiženým, lidem
po vážných operacích atd. Skauti z Varnsdorfu pomohli této
akci tím, že se toho dne rozešli po městě s kasičkami a prosili
kolemjdoucí občany o finanční podporu, která byla dobrovolná. Kdo přispěl minimální částkou 33,- Kč, obdržel praktický
přívěšek se žetonem do nákupních vozíků. Samozřejmě se
setkávali i s různými reakcemi, ale ani to je neodradilo od
dalšího počínání. 14. 6. se do ulic vydala další část skautů a
to z 1. oddílu střediska Lužan Varnsdorf. Všem, kdo pomohl
a přispěl, velice moc děkujeme.
Jiřina Bejrová

Obr. 2 - vznikají ulice plné kontrastů - klasická vilová
zástavba na straně jedné, průmyslový objekt na straně druhé
(pohled na ul. Fügnerovu).
tury bydlení. Ubývá bytů
s několika rodinami a roste
obytná plocha jednotlivých
bytů. Některé firmy budují
pro své nové zaměstnance
celé kolonie rodinných domků (např. n.p. ELITE kolonii
domků v ul. Brandýská a
nově vzniklých ulicích Jabloňová, Osadní a Zahradní).
Přibývá také těch, kteří svá
obydlí budují svépomocí.
Síť ulic se nepatrně mění.
Některé uličky a ulice mizí
za zdmi rozrůstajících se
průmyslových objektů. Počet
ulic pak setrvává až do roku
1985 na čísle 210. Dochází
však k zahušťování zástavby
a ke zvyšování počtu obyvatel na jednotku zastavěné
plochy. Příčina? Panelové
domy. Vzhledem k tomu, že
Varnsdorf byl a je doslova
a do písmene pohraničním
městem (vždyť některé ulice
dodnes končí hraniční závorou, bránou či přechodem do
sousedního Německa), existoval zde neustálý zápas o

stabilizaci pracovních sil.
Nový byt byl velice pádným
argumentem k setrvání ve
Varnsdorfu. A tak ulice, na
nichž donedávna stávalo
pár chalup, lemují výškové
budovy o mnoha poschodích
a několika vchodech. Dochází ke změně struktury
bytového fondu. Bytů v panelových domech je dvakrát
tolik, než bytů v rodinných
domech. Do zmiňovaného
roku 1985 (přesněji k 31.
3.1985) přibylo ve městě
dalších 282 nových domů
(po čp. 2970). Přitom jen
okolo ulice Pražská vyrostlo
celé nové sídliště s 8 panelovými domy (rozděleno na
jednotlivé vchody s celkem
32 popisnými čísly), z nichž 4
jsou mnohopodlažní. Rázem
se tato ulice stává jednou
z nejlidnatějších ve městě.
Totéž platí o ulici Budovatelů čp. 2729 - 2754 (dnešní
Západní).
Milan Kopecký

Kykyrý z Varnsdorfu probudí
Není to žádná princezna
- i když je ze mlejna. Pánbůh
ji ale obdařil jiným bohatstvím - hlasem, talentem a
vnímavostí. A osobností, která neumí jinak, než být sama
sebou. Její setkání s básníkem, fotografem, grafikem a
ponejvíc hudebníkem Ivanem
Acherem lze do značné míry
považovat za osudové.
Řeč je o „naší“ varnsdorfské rodačce Janě Vébrové
(1985), která skutečně
pochází z větrného mlýna,
přebudovaného jejím tátou,
legendárním Edou Vébrem,
na obytný dům (proslavený svého času hudebními
„sejšny“ známých osobností
folkové hudby). Nedávno
Janě totiž vydali pánové z
Indies Scope Records debutové CD nazvané Kykyrý.
A měli šťastnou ruku. Výběr
skladeb (Vébrová a Acher),
kompozice alba, produkce
a hlavně sugestivní výkon
zpěvačky a harmonikářky
Vébrové a jejích spoluhráčů

Miloše Dvořáčka (bicí) a
Ivana Achera (akordeon,
heligonka, stará cirkulárka atd.) - to všechno tvoří
organický celek, při jehož
poslechu se tají dech.

Z básnické miniatury
Miroslava Huleho „Husy“
vytěžila bez nadsázky malý
hudební skvost. „Až mě vraní mrtvice“ je ve svém žánru
zřetelně hitovka, ale žádná
selanka - zvuk podmanivý,
obsah dokonalý. Invenčně
nejsilnějším místem je
nejspíš „Kchómhía“, ale to
neznamená, že ostatní písničky jsou odvar. V česky

zpívané hudební produkci
není mnoho původních „cédéček“, které by byly bez
„výplňovek“, jako tomu je
v případě Kykyrý.
Texty písní jsou chytré,
uvolněné, někdy až na hranici představivosti – ale vždy
v dokonalém souladu s hudební výpovědí. Acherovy
texty jsou básničtější, výpovědi Vébrové vycházejí z citu, kterým tato mladá žena
oplývá. Na několika místech
přemíra emocí vložených do
zpěvu ztížila srozumitelnost,
ale naštěstí celkový dojem to
nenarušilo. Pokud se Vébrové
v budoucnu podaří tuto „vadu
na kráse“ odstranit a v textech jít ještě dál a hlouběji za
vyjádřením tragiky i krásy života, poputuje rovnou cestou
na hudební nebe-peklo-ráj.
Ostatně – CD Kykyrý je nepřehlédnutelným vykročením
tímto směrem.
Objednat si ji můžete například na www.indies.eu.
Milan Hrabal

VIZITKA FIREM
LCD spol. s r. o. - OBY

Firmu LCD, kterou znají občané spíše pod názvem OBY
(nazaměňovat za OBI), najdeme ve Varnsdorfu v ulici Karlova
710. Sortiment prodávaného zboží je „šitý na míru“ těm, kdož
opravy a rekonstrukce právě provádějí nebo se k nim chystají.
V prodeji jsou zde všechny potřeby související s instalací vody
a topení - v četně prodeje ekologických kotlů pro individuální
vytápění, potřeby pro koupelny i elektroinstalační materiál.
Ten byl před nedávnem převzat od firmy Elnika. Díky tomu,
že se firma LCD stala v roce 2001 obchodním zastoupením
firmy KOSKA CZ s.r.o a od loňského roku je zároveň partnerem největšího velkoobchodu v ČR K&V elektro a.s., dokáže
svým zákazníkům v krátkém čase zajistit kolem 100 tisíc
položek zboží z uvedených oborů.
Historie firmy se začíná psát v první polovině 90. let
a je po celou dobu spjata s jedním majitelem, kterým je
Ing. Jaroslav Draský. Původně začínala svoji činnost spoluprací s obchodní firmou sídlící v lotyšském hlavním městě Rize.
V roce 1998 firma zakoupila od Centrofloru skladový areál
na křižovatce u lékárny v Karlově ulici. Ten z počátku sloužil
jako logistický sklad. V letech 2000 - 2003 pak prošel objekt
rozsáhlou rekonstrukcí a v rámci podnikatelského záměru byl
jako centrum pro opravy a bydlení nazván OBY. Nyní sídlí
v objektu i další firmy.
Vedle prodeje zboží se firma věnuje i stavební činnosti, při
které zúročuje získané zkušenosti z rekonstrukce vlastního objektu. K úspěšným akcím tohoto druhu například patří rekonstrukce sociálního zařízení ve zdejší nemocnici a rekonstrukce
klubu seniorů Pohádka. Firma rozvíjí i další aktivity.
Na naši otázku - jak si představuje perspektivu firmy a její
fungování - majitel jednoznačně odpověděl: “Naším prvořadým
cílem je spokojenost zákazníků”. K tomuto cíli pak směřují
všechny její aktivity.
Dr. Miloslav Hoch

VEŘEJNÁ VÝZVA
Místostarosta města Varnsdorfu vyhlašuje výběrové řízení
pro obsazení pracovního místa

strážníka městské policie ve Varnsdorfu

Předpoklady pro výkon funkce strážníka:
• státní občan ČR • starší 21 let
• bezúhonný a spolehlivý dle § 4a a § 4b, zákona
• tělesně a duševně způsobilý
Požadavky města Varnsdorfu:
• vzdělání SŠ (výhodou) • zbrojní průkaz (výhodou)
• trvalé bydliště ve Varnsdorfu, Studánce, Dolním a Horním Podluží,
Jiřetíně, Rybništi a Rumburku
• znalost práce na PC (uživatelská) • řidičské oprávnění sk. „B“
Lhůta pro podání přihlášky: 23. 7. 2007
Způsob podání přihlášky:
Písemně s označením „Výběrové řízení / MP - k rukám místostarosty
města“ nebo přímo veliteli MP Varnsdorf, Národní 2939, Varnsdorf
Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Varnsdorf, podatelna
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Dotazníky na sekretariátu MěÚ Varnsdorf u paní Veselé

ØÁDKOVÁ INZERCE
Hledám dobrého truhláře důchodce pro občasnou výpomoc
z okolí Varnsdorfu, Rumburku a Krásné Lípy. Nejedná se o
podnikání. Tel.: 731 522 988. Volat kolem 20.00 hodiny.

14/2007

strana 6

INZERCE

NADAČNÍ FOND HRÁDEK - BURGSBERG VE SPOLUPRÁCI S REGIA A.S.
pořádá DEN HRÁDKU
21. 7. 2007 od 15.00 hodin na Hrádku ve Varnsdorfu
Můžete se těšit na příjemné posezení u grilovaných dobrot, hudby a doprovodného programu.
DOBRÁ NÁLADA ZAJIŠTĚNA!!!
INZERCE

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD Z VAŠEHO RODINNÉHO DOMU
• posouzení stávajícího stavu
• navržení řešení v souladu se zákonem
• vyřízení povolení k vypouštění odpadních vod
• vyčištění septiku (žumpy) domovní ČOV, včetně
smlouvy na následné vyvážení

• zajištění odběru a laboratorního rozboru vypouštěné
odpadní vody

• odborná pomoc při realizaci přestavby septiků a žump,
tak aby vyhovovaly současným normám

• vyřízení povolení k odběru vody ze studní
To vše nabízí:
Miroslav Tarnóczy, sdružení PeMiLap Varnsdorf
Turnovská 2250, 407 47 Varnsdorf
Tel.: +420 602 119 209, +420 606 580 244

������������������
Chcete splnit svým
�������������������
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
H led á m pa r tnerk u
pro život, štíhlejší, do 48
roků. 49/168/68. Telefon:
777 180 678.

PŮJČKY - ÚVĚRY

20-300 tis. Kč, i pro důchodce do 75-ti let!
Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!
Schválení do 10 minut - BEZ POPLATKU!!!
U zaměstnanců i bez potvrzení o příjmu!!!
100.000,- od 2.100 Kč/měs., 300.000,- od 6.450 Kč/ měs.

Tel. 777 819 794

PO-NE 8-18 hod.
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Nově otevřeno! Svatební 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. Krásnohorské 1549. Tel. 728 764 809,
pro každou nevěstu dárek,
j.zarnack@email.cz
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.
Úvěr y, hy potéky, od
20 tis. do 30. mil. Bez poplatku předem. Spolupráce
možná. Tel. 731 248 251.

Do obchodu s prodejem
dřevotřískového zboží přijmeme

Prodám řadovou garáž v osobním vlastnictví
u hospody Bohemia. Cena
dohodou. Tel. 603 221 811.

zodpovědného pracovníka
s iniciativním přístupem k práci
na stálý pracovní úvazek.

Požadujeme: • základní obsluhu PC
• práce s vysokozdvihem
Práce je vhodná i pro částečného invalidu.

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

GEMA CZ s.r.o., 407 47 Varnsdorf
Kontakt: Tel. 412 372 640, mob. 737 215 560

Pronájem bytu 1+1
v nájemné vile s balkonem
s kuchyňskou linkou, el.
sporákem, automatickou
pračkou. Vše nové, byt čistý.
Nejlépe pracující dvojici či
jednotlivci. Nájemné 4.800,Kč + služby. Klimešovi, tel.
776 091 234.
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P ronájem by tu 1+ 2
v nájemné vile ve Varnsdorfu od srpna 2007 - 75 m 2 .
Byt má balkón, kuchyňskou
linku, sporák, vanu, vlastní
vytápění a ohřev teplé užitkové vody na plyn, plovoucí
podlahy, vlastní elektroměr,
plynoměr a věšáky na prádlo. K dispozici půda, sklep
a zahrada. Dlouhodobý pronájem vítán (sleva na nájmu
u dlouhodobého pronájmu
možná). Tel. 776 091 234.
Prodám chatu se zahradou, elektřina, voda. Cena
dohodou. Tel. 606 652 206.
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VZPOMÍNKA
16. července uplyne 12 smutných let od
doby, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička Jiřina
Vozárová.
Stále s láskou vzpomínají dcera Jiřina
s rodinou.

§

27. července uplyne 18 let od doby, kdy
nás navždy opustila naše milovaná babička
Melánie Vitisková.
Stále vzpomíná vnučka Jiřina s rodinou.

§
5. srpna tomu bude 25 let, co náhle navždy
odešel můj manžel, dobrý člověk, veselý kamarád, sportovec a dlouholetý zaměstnanec
fy TOS, a. s. Varnsdorf Josef Havránek.
Ti, kdož jste ho měli rádi, prosím, vzpomeňte!
Manželka Helena.

§
26. července to bude již 17 let, co nás
opustil náš tatínek a dědeček Miroslav
Zíta. Kdo jste ho znali a měli rádi vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

§
27. července to budou již 2 roky, co nás
opustila po dlouhé nemoci ve věku 77 let
naše drahá manželka, maminka a babička
Anna Maďarová.
Stále vzpomínají manžel Jan, syn Milan
s rodinou a vnoučata.

§
23. července tomu budou již 4 roky, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička Marta Hanžlová.
Stále s láskou v srdci vzpomínají dcera
Eva a syn Miroslav s rodinou.

§
V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal
každý, kdo Tě měl rád. Proč srdce Tvé přestalo bít, vždyť mělo pro koho žít.
11. července tomu byly čtyři roky, kdy od
nás navždy odešel milovaný manžel, tatínek, tchán a dědeček Miroslav Blaha.
Stále vzpomínají manželka Marie a dcera
Vladimíra s rodinou.

§
11. července tomu bylo již 10 let, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček František
Leitgeb.
S láskou v srdci vzpomínají manželka,
syn Mirek a dcera Jarmila s rodinami.
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BLAHOPŘÁNÍ
15. července se dožívá krásných 70ti let
Zdenka Dašková. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat za péči a lásku, kterou
dává nám i vnoučatům. Do dalších let přeje hodně zdraví a životního elánu rodina
Štubnerova, Poncova a Irma Vašáková.

Miniportréty
Publicistika
Jiří Růžička
(* 12. 3. 1933 v Liberci
† 5. 2. 2003 ve Varnsdorfu)

§
31. července oslaví své krásné 60. narozeniny náš tatínek Vlastimil Šulc. Do dalších
let mu přejeme vše nejlepší, hlavně hodně
zdravíčka a stálé spokojenosti.
Ze srdce přeje jeho velká rodina.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom tímto poděkovat majitelům restaurace
„U Routů“ v Dolním Podluží manželům Routovým za vlídné
přijetí, výborné jídlo, rychlou a milou obsluhu a v neposlední
řadě také za sladkou odměnu na závěr. Toto všechno nám
zpříjemnilo náš vícedenní školní výlet.
Studenti tercie, třídní učitelka I. Novodárská,
K. Málková z Gymnázia Varnsdorf
V sobotu 23. června odpoledne jsem našla poklad. A ani
jsem se nemusela namáhat s kopáním na zahradě nebo
ve sklepě. Byl to poklad hladící duši, líbezný uším, milý
očím – zlato z hrdel pětice básníků. Svátek Lužickosrbské
poezie.
Za sebe i studenty, kteří se tohoto podnětného odpoledne
zúčastnili, chci poděkovat pořadatelům – Městské knihovně
Varnsdorf, poetickému studiu Doteky a Zwjazku serbskich
wujmětcow Budyšín – bylo to krásné a poučné zároveň, díky.
Mgr. J. Petrová, Gymnázium Varnsdorf
Děkujeme Libuši Hejselnové za sponzorský dar v podobě
pohoštění v restauraci „ Křížová hora“ v Jiřetíně pod Jedlovou. Děti si velmi pochutnaly. Také děkujeme řediteli
Mgr. Jiřímu Čunátovi a studentkám varnsdorfského gymnázia za pěkný a podnětný zábavný program i za milé dárečky.
Za mateřskou školu Jeřabinka ředitelka Eva Tesařová
Studenti prvních ročníků z DM při VOŠ a SPŠ 21. června
aktivně zakončili školní rok v prostorách restaurace „Clondike u veverky“. Sešli se tu s členy policie ČR SKPU Rumburk
por. J. Procházkou a prap. Jedličkou, kteří je seznámili s vojenskou technikou a zasoutěžili si v několika netradičních
sportovních disciplínách.
Sponzorské dary, za které chceme poděkovat, věnoval
Cyklosport Hartus, Papírnictví A. Pachmanová, Café Dlask,
p. Vohnout, Zelenina v ul. Legií p. Formánek a pí Suchardové
patří dík za vytvoření příjemného prostředí.
Vychovatelky L. Podrazilová, V. Malíková

První sponzorská vlaštovka

Touto cestou by chtěli pedagogičtí pracovníci ZŠ Seifertova - ul.Východní 1602 ve Varnsdorfu poděkovat rodičům
za spolupráci při mimoškolních aktivitách, zvláště p. Kolárovi za přípravu žáků na fotbalový turnaj škol, dále pak
pí Martinovské za celoroční vedení sportovního kroužku,
který se u dětí setkal s velkou odezvou. Ještě jednou díky a
doufáme, že nezůstanete osamoceni!

Připravovaný Almanach získal prvního sponzora.
Respektujeme však přání dárce a v současné době
neuvádíme jeho jméno. V konečném výčtu všech sponzorů
uvedeno bude.
Věříme, že prvá sponzorská „vlaštovka“ nezůstane dlouho
osamocena a že se najdou i další, kteří svému městu fandí
a rádi se takto zúčastní růstu jeho kulturní a společenské
úrovně. Pro případné další zájemce máme připraveny i darovací smlouvy, které jsou k dispozici přímo v sekretariátu
starosty města.
Redakční rada Almanachu

Kolektiv pracovníků Městského divadla Varnsdorf děkuje
všem za přízeň v sezoně 2006 - 2007. Vážíme si každé vaší
návštěvy a smysl naší práce chápeme ve spokojenosti vás
diváků. Se zajímavými programy, které připravujeme na
následující sezonu vás budeme seznamovat i na stránkách
Hlasu severu. Přejeme vám příjemně prožité letní měsíce, dostatek odpočinku o dovolené a těšíme se na opětovné setkání
v hledišti v měsíci září.
Za MDV Martin Louka

Pedagog a publicista. Po
přijetí Mnichovské dohody
musel s rodiči opustit Liberec a válku přežil v Bukvici
u Jičína. Zde začal studovat, maturitu již dokončil
na Gymnáziu F. X. Šaldy
v Liberci (1951). V roce 1955
ukončil na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity
studium češtiny a ruštiny.
Jazykům zůstal věrný po
celý život. Při zaměstnání
získal titul promovaný filolog a státní zkoušku z francouzštiny. Ovládal němčinu,
angličtinu a esperanto. Učil
ve Varnsdorfu - od r. 1955
na Jedenáctileté střední
škole (později SVVŠ), od
r. 1961 na Střední průmyslové škole strojní. V šedesátých letech minulého století
spolupracoval s místním
rozhlasem a tiskem, hrál
na saxofon v barové kapele,
v letech osmdesátých podporoval mladé organizátory
kultury (mj. je autorem názvu poetického studia Doteky, zařídil jejich premiéru
v „průmyslovce“ v Otáhalově
ulici). Na sklonku roku 1989
byl jedním z těch, kdo obnovili činnost Hlasu severu. Od
počátku r. 1990 až do konce
života vedl jeho redakci. Napsal stovky publicistických
textů - úvodníky, rozhovory,
recenze, články s aktuálně
politickou tématikou. Dvě
volební období byl členem
městského zastupitelstva.
Jako člen výchovně-vzdělávací komise se výrazně podílel na založení Biskupského
gymnázia.
Milan Hrabal

Sňatky v červnu
Jaroslava Přibylová
František Hamerník
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VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Velmi úspěšná sezóna tenistů
Smíšenému týmu dospělých vyšel postup do vyšší soutěže
po dvou nevydařených pokusech až letos. Jak se říká, do
třetice všeho dobrého. Sezónu odehrál v sestavě Jan Fischer
ml., Roman Pavlíček, Andrej Zavadský, Michal Vnenk, Radovan Kučera, Michal Korecký, Zuzana Berková a Andrea
Strelecká. Favoritem soutěže bylo Štětí, které loni sestoupilo
a LTC Děčín B, ale Varnsdorf neprohrál jediný zápas, zasloužené postoupil a oporami byli Jan Fischer a obě tenistky.
Co se ambicí týče, bude třeba přidat v trénincích a jezdit
více po turnajích v rámci ČR. Předseda TO Slovanu Milan
Hindrák doplňuje: „Úspěchem by bylo udržení se ve vyšší
soutěži.“ B-tým sbíral letos zkušenosti a do budoucna bude
posilován určenými hráči áčka (dle jejich momentální formy
a postavení v žebříčku), takže se očekává jeho lepší umístění.
Dorostenecké družstvo hrálo o špici tabulky své soutěže, ale
na případný postup se v oddílu nepomýšlí. Jeho největší
opora Ondra Havlíček, který neprohrál žádnou dvouhru,
doplní áčko (může ovšem ještě hrát i za dorost) a posilní tak
zdravou konkurenci v družstvu dospělých. Z letních akcí
varnsdorfských tenistů uvádíme: EUROREGION NISA
- mezinárodní turnaj amatérů (dvouhry, čtyřhry) ve dnech
25. - 26. srpna a dále přebor oddílu pro všechny kategorie
15. - 16. září.
ZdS
TABULKA SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2007
1. Varnsdorf A
5
0
40: 5
10
2. LTC Děčín B
4
1
25:20
9
3. SKMP Štětí A
4
1
30:15
9
4. Jiřetín p/Jed
3
2
25:20
8
5. Dolní Poustevna
1
4
11:34
6
6. Spartak Děčín
1
4
15:30
6
7. Varnsdorf B
0
6
16:38
6
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Slavnostní otevření stadionu v Kotlině
Město Varnsdorf a fotbalový klub SK Slovan
připravují na neděli 12.
srpna slavnostní otevření
víceúčelového sportovního areálu. Pestrý program
zahájí v 10.00 hod. dechová
hudba a následovat budou
lehkoatletické soutěže a
fotbalová utkání žáků. Předvedou se i závodníci se svým
uměním na freestylových
kolech, očekáván je průlet
letadla s možným seskokem
parašutistů, vystoupení taneční skupiny Stars, přistání
vrtulníku Záchranné služby
Liberec a předvedení akce
v součinnosti s Integrovaným záchranným systémem. Vystoupí rovněž skupina Malvas. Na 13.30 hod.
jsou připraveny proslovy
starosty města Varnsdorfu
Ing. Josefa Poláčka a předse-

TOUR DE
FEMININ VE
VARNSDORFU
V těchto dnech probíhá
tradiční Světový pohár
cyklistiky žen O cenu
Českého Švýcarska a letos je to jeho 20. ročník.
Slavnostní start poslední
páté etapy v neděli 15.
července je situován přímo
na varnsdorfském náměstí
v 9.55 hod. (ostrý v 10.05) a
sponzoruje ji TOS Varnsdorf.
Nenechte si ujít půvabnou
a zajímavou podívanou.
ZdS

dy představenstva TOS, a.s.
Varnsdorf Ing. Jana Rýdla
s následným slavnostním
otevřením. Ve 14.00 hod.
proběhne výkop fotbalového
týmu Amfory za účasti známých herců a internacionálů,
kteří nastoupí proti bývalým
hráčům Slovanu Varnsdorf.
V něm by měli mimo jiné
nastoupit Petar Novák (bývalý hráč Teplic, Bohemians
a Sparty), Miroslav Pelta
(bývalý brankař Varnsdorfu, Jablonce, později přední
fotbalový činovník Jablonce
a Sparty Praha), Michal
Doležal (současný sekretář
mládeže v Mladé Boleslavi),
Ladislav Šerák (hrál II. ligu
v České Lípě), Jindra Novák
(působení v Děčíně, Liberci,
německé Žitavě), Pavel Šanda (též II. liga v České Lípě)
a další později známí hráči.
Je samozřejmostí, že při této
příležitosti, která se koná
100 let od založení prvního
varnsdorfského fotbalového
klubu, budou pozváni i
fotbalisté a činovníci, kteří
se zdejším fotbalem prožili
mnoho dobrých i méně
úspěšných sezón. V přestávce utkání se uskuteční
soutěže pro děti, které bude
moderovat Petr Salava. Od
17.00 bude zahájeno mistrovské utkání SK Slovan
proti OEZ Letohrad. Po celý
den je zajištěno občerstvení
pro všechny věkové kategorie stánkovým prodejem.
První červencové pondělí
se po třítýdenní dovolené

opět sešli hráči áčka k zahájení letní přípravy, kterou
vedl nový trenér Milan Šíp
(50 let; hrál v Plzni, Dukle,
Mladé Boleslavi, Jablonci;
v Mladé Boleslavi trénoval
od mládeže po druhou ligu,
vedl i Rakovník, Plzeň, Pardubice a v Rakousku pracoval ve fotbalové akademii).
Jemu sekundoval dosavadní
asistent Zdeněk Heinzel.
Z hráčů již chyběli obránci
Martin Zachariáš (zřejmě
Čáslav), Zbyněk Vondráček,
Michal Parys (oba zatím bez
angažmá) a Jan Vladyka (po
zranění v zimním období půjde nejspíše do Dobrovic). Na
zkoušku se objevili také tři
noví mladí hráči (m.j. obránce Rezek ze Slovácka) a
z jarního dorostu se do úvody
přípravy zapojili Vavroušek,
Rada, Svoboda a M. Novák.
Na „umělce“ se proháněl i
Josef Hyka, který jaro odehrál ve Vilémově. Očekává
se návrat Josefa Obajdina
a možná příchod nějakého
cizince. Z kádru 25 hráčů
by mělo do soutěžní sezóny
vstoupit devatenáct dobře
připravených borců, aby
Slovan kopal nadále na
špici ČFL.
Klub hledá pořadatelé
pro podzimní domácí zápasy
áčka, která bude honorována
částkou 200,- Kč za utkání.
Bližší informace získají
zájemci osobně v sekretariátu klubu na stadionu
nebo na tel. 412 372 495.
ZdS

Náročný závod MTB v Bedřichově

Představujeme nejmenší varnsdorfské fotbalisty, svěřence
trenérů Vasilopulose, Z. Kramera a M. Machana, kteří znovu
obhájili titul Přeborníka okresu Děčín.
Foto Petr Lisý

Turnaj ve stolním tenisu
Ve velké tělocvičně gymnázia proběhl turnaj ve stolním
tenisu s mezinárodní účastí. Zúčastnilo se jej i patnáct žáků
ZŠ Seifertova a osm studentů Střední školy z Oberoderwitz
ze SRN. V kategorii mladších žáků zvítězil Dominik Materna
ze ZŠ Seifertova, kategorii starších ovládl Anton z Oberoderwitz. V kategorii mladších žákyň zvítězila Martina Žítková,
mezi staršími Petra Exnerová. V dorostenkách nenašla přemožitelku Adéla Kotišová (všechny z GV). Pořadatelé stejně
jako soutěžící a hosté byli s průběhem akce, která byla součástí získaného grantu, spokojeni a děkují MěÚ Varnsdorf a
vedení Gymnázia Varnsdorf za finanční podporu.
Harut Asatryan, sexta GV

Na startu v Bedřichově je s číslem 1495 varnsdorfský biker
Jiří Švorc ml., který ve své kategorii dojel druhý.
Foto Jiří Švorc st.
Ve druhém víkendu
června se závodu s názvem
Jizerská „50“ MTB s délkou
tratě 60 km, převýšením
přes 1100 m a počtem startujících kolem jedné tisícovky zúčastnilo i pět bikerů
z Varnsdorfu. Za Big Shock

team to byli v jednotlivých
kategoriích Jiří Švorc ml.
(2. místo, čas 10,44 min na
trati dlouhé 4 km), dále Jiří
Švorc st. (13. na trati 60 km
v kategorii muži do 40 let
časem 2,09,48 hod. - ztráta
na absolutního vítěze 6,55

min.) a posledním za Big
Shock startoval Jiří Dužár
na stejné trati v kategorii
muži do 50 let (celkově 65. a
v kategorii 10. v čase 2,27,37
hod. se ztrátou na absolutního vítěze 24,43 min.). Dalšími účastníky byli Jiří Kalivoda za Knihkupectví Disk
v kategorii chlapci do 18 let
(celkově 124., v kategorii 7. s
časem 2,37,36 hod. a se ztrátou na vítěze 34,42 min.) a
za tým CC Varnsdorf Pavel
Retych v kategorii muži do
60 let (celkově 271., v kategorii byl 29. v čase 2,58,07
hod. - ztráta na vítěze 55,13
min.). Dle ohlasu médií pořadatelé změnili trať oproti
minulosti směrem k daleko
větší náročnosti a v těžkém
lesním terénu muselo být
kvůli úrazům během závodu poskytnuto větší či menší
ošetření několika desítkám
startujícím včetně vrtulníkové záchranné služby.
ZdS

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Škola basketbalu 2007
Oddíl basketbalu TJ Slovan Varnsdorf navazuje na
loňský první ročník a za podpory Města Varnsdorf opět
otevírá druhý ročník „Školy basketbalu 2007“. Osvědčený
model tréninkových a turnajových akcí má za úkol systematicky připravovat stálé členy a především moderní formou
přijímat nové chlapce nejmladších věkových kategorií pro
doplnění mládežnických družstev. Akce trvá od května 2007
(s prázdninovou přestávkou v červenci a srpnu) a pokračuje
od září prakticky až do konce roku soustředěními. Probíhat
bude vesměs na trénincích již existujících družstev oddílu
a také na vkládaných turnajích a dalších akcích. Možnost
pro přihlášení je na trénincích mladších minižáků (ročníky
narození 1996 – 1998), které jsou třikrát týdně – v pondělí,
ve středu a v pátek od 16.00 do 17.30 hod. v tělocvičně pod
městským úřadem, které vede trenér mládeže Ing. Novotný.
Na stejném místě, ale dvakrát týdně trénuje pod vedením
Ing. Stroleného kategorie U14 (ročníky narození 1992 – 1993
a mladší) – v úterý od 16.00 do 17.30 hod. a v pátek od
17.30 do 19.00 hod. V těchto časech a u těchto trenérů se
mohou hlásit také i ostatní zájemci, tedy i jiných věkových
kategorií. Prvním úspěchem této systematické práce byla
účast na Festivalu minibasketbalu, který se konal v první
polovině května v Lovosicích jako neoficiální Mistrovství
ČR kategorie nejmladších minižáků. O jeho výsledcích Hlas
severu informoval.
Ing. Zdeněk Strolený, Ing. Miroslav Novotný

KP II. tř. volejbalu žen - skupina B 2006 - 2007
1. Doksy
2. Česká Lípa
3. Varnsdorf
4. Rumburk
5. Stráž p/R
6. Nový Bor B
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CO SE PŘIPRAVUJE
VARNSDORFSKÝ TRIATLON proběhne v neděli
22. července ve varnsdorfské Kolibě. Organizačně
povýšil, bude hostit i Mistrovství Libereckého kraje.
Další změnou je dopolední závod mladších a starších žáků. Více lze nalézt na plakátech, letácích a
www.triatlonvdf.wz.url
KOLOBJEH 2007 - jeho 6. ročník se koná v sobotu
28. 7. od 16.00 hod. na trase od Pensionu u Rudolfa
III, kde je mezi 14.30 až 15.30 hod. prezentace, na
Studánku. Info na plakátech, 776 822 382 a http:
//www.kolobeh.estranky.cz/
SAMAT TOUR - IV. ročník závodů pro malé i velké
cyklisty se připravuje na 8. září ve Sportovním areálu
v Jiřetíně pod Jedlovou. Start je v 9.30 hod. pro kategorii
A - děti do 8 let; v 10.00 hod. pro kategorii B - děti do 15-ti
let (malé v doprovodu rodičů); v 11.00 hod. pro kategorii C
- mládež a dospělí od 16 do 99 let. Zápis účastníků závodu
vždy 30 minut před startem, vylosovaní získají hodnotné
ceny, které věnovali sponzoři akce. Pro malé závodníky
občerstvení zdarma. Hlavní cena - kolo. Pořadatelem
závodu je SAMAT s.r.o., výrobce plastových oken a dveří
ve spolupráci s Cyklosport Bartys Varnsdorf a Rumburk.
ZdS

III. letní Olympiáda dětí a mládeže ČR 2007
Tato mediálně dobře
prezentovaná akce proběhla
v Ústí nad Labem i za účastí
varnsdorfských plavců. Byli
jimi Vladislav Pricl, Karolína Špičková a Martin Špič-

ka. Ti se v silné konkurenci
dokázali prosadit a přivezli
i nějaké medaile. Bronzovou
získala K. Špičková na 50 m
VZ a dobrou formou pomohla
i štafetě Ústeckého kraje na

Fotografií se vracíme k úspěchům atletů-starších žáků na
krajských přeborech, o kterých jsme informovali v minulém
čísle. Na snímku zleva dvakrát stříbrný Jan Hejduk, trenér
Ladislav Kubíček a bronzový Matěj Volf.
Foto ZdS

4x50 m VZ, která získala
prvenství. Na stejné trati
pomohl Martin Špička štafetě chlapců našeho kraje
k medaili bronzové. Trochu
za očekáváním zůstal výkon
Vládi Pricla, ale v paměti
především zůstanou nezapomenutelné zážitky z tohoto
setkání mládeže. Bližší informace o olympiádě lze nalézt na webových stránkách
www.odm2007.cz. Díky uvedeným a i dalším výsledkům
na mistrovství ČR můžeme
sezónu hodnotit jako velmi
úspěšnou. Od září bude
probíhat nábor žáků věkové
kategorie 1998-1999. Těšíme
se na nové nadané plavce a
na jejich úspěchy. Bližší informace získají zájemci u p.
Šimáka v plaveckém bazénu
ve Varnsdorfu.
Zbyněk Šimák

DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ
PLAVCI SE NA REPUBLICE
ZÁVODY
NEZTRATILI

V červnu se závodníci varnsdorfského plaveckého oddílu
rozjeli do několika míst naší země, aby se zúčastnili MČR
svých kategorií. Do Domažlic se kvalifikovali Michal Švorc,
Ondra Petr, Dominika Chvojanová, Lenka Bendová a rozhodně nezklamali. Míša Švorc přivezl 3. místo za kraul a Lenka
Bendová, kterou ještě před odjezdem postihla nemoc, se vytáhla na 100 m P, kde skončila čtvrtá. Zaplavala kvalitní
závod a má jistě dobrou perspektivu. Uspokojivých výsledků
dosáhli i Ondra Petr a Dominika Chvojanová. Ve stejném
termínu se konalo MČR v Trutnově v kategorii jedenáctiletých. Zde byla želízkem v ohni Karolína Špičková, která opět
nezklamala a přivezla si dva tituly a jedno druhé místo.Velmi
dobře tam reprezentovali i Vladislav Pricl, Kačka Buřičová
a Barbora Ptáčková. Všichni se mohou plně srovnávat se
soupeři ostatních velkých oddílů, neboť neoficiálně se nám
podařilo v bodování týmů umístit na 12. místě. Starší plavci
měli zastoupení na MČR v Plzni. Tam odjeli Martin Špička
a Nikola Procházková. Martin ve své disciplíně skončil dvakrát na sedmém místě a jednou dvanáctý. Nikola zaplavala
časy, které v současné době odpovídají její výkonnosti, nasazení a pouze jednou se probojovala mezi prvních patnáct.
Další plavkyně, která se probojovala v dorostu na MČR do
Zlína, byla Zdenka Kubíková. Té držíme palce zvláště na
znakařské trati, která je její silnou stránkou. Všem závodníkům blahopřejeme a držíme palce při dalších závodech.
Zbyněk Šimák

Severočeská liga mužů v házené 2006 - 2007
1. Liberec
2. Most
2. Č. Lípa
4. Jablonec B
5. Varnsdorf
6. Mimoň B
7. Žatec
8. Děčín
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Tak jako každoročně se i
letos konaly závody místní
organizace Českého rybářského svazu (ČRS) ve spolupráci s DDM Varnsdorf.
Po brzké ranní prezentaci
proběhlo losování míst a
vzápětí byl zahájen první
závod. Po hodině a půl
měly děti půlhodinovou
přestávku na svačinu a také
přesunutí ke druhé polovině
závodu. Boduje se tak, že za
každý cm ulovené ryby se
připisuje jeden bod. Letos
se opět na 1. místě umístil
Ladislav Čapek s počtem
347 bodů. Druhý byl Jiří
Vodička se 172 body a třetí
Jiří Šindelář, který ulovil
133 bodů. Ohodnocen byl
také největší úlovek Tomáše
Novotného - kapr se 42 cm.
Závodu se zúčastnilo celkem
20 dětí, z čehož byla i jedna
dívka Petra Michálková. Počasí přálo, a tak byla vítaná
i návštěvnost rodičů, kteří
děti velmi povzbudili. Touto
cestou je třeba poděkovat za
celoroční spolupráci Ireně
Kumprechtové z DDM a
předsedovi MO ČRS Eriku
Patznerovi. Poděkování patří též vedoucím rybářských
kroužků a rozhodčím Kalovi, Doležalovi st., Doležalovi
ml. a Krausovi, kteří poctivě
měřili úlovky.
Martina Holbusová,
MO ČRS Vansdorf
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