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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOTLINY VYŠŠÍ NEZAMĚSTNANOST
Několikaměsíční pokles nezaměstnanosti na Šluknovsku
se v červenci zastavil a míra nezaměstnanosti v regionu se
v tomto měsíci mírně zvýšila z červnových 12,8 na 13,1 procenta. Do evidence nezaměstnaných na Šluknovsku se přihlásilo
o 66 osob více než jich bylo vyřazeno. Největší nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán mezi ženami a mezi lidmi
staršími 50 let. Naopak na trhu práce nejsnáze našli uplatnění
lidé do 25 let a osoby pouze se základním vzděláním.
Na konci července bylo na Děčínsku nahlášeno 620 volných
míst a na jedno volné místo připadá 14,3 uchazeče.
Měsíční nárůst nezaměstnaných byl nejvyšší ve Varnsdorfu,
kde se během měsíce nezaměstnanost vyhoupla z 11,79 na
12,58 procenta. To znamená, že z 8 498 lidí schopných práce
jich je 1 069 nezaměstnaných. Rumburští si během července polepšili. Na 5 880 pracujících lidí připadá 637 nezaměstnaných,
v červnu jich bylo 643.
-g-

SACHSEN CLASSIC POPRVÉ
PROJÍŽDĚL VARNSDORFEM

Kompletní sestava Amfory a Přelouče 1979.
Město Varnsdorf a fotbalový klub SK Slovan
připravily na neděli
12. srpna slavnostní otevření víceúčelového sportovního areálu, které bylo
spojené i se 100. výročím
organizovaného fotbalu
ve městě.
Celodenní pestrý program
byl v krásném prostředí stadionu zahájen živou hudbou.
Po atletické dráze zatím probíhal závod mladých atletů,
které posléze na dokonalém
zeleném trávníku vystřídala
se svým vystoupením taneční skupina Stars. Pozornost
velkého počtu diváků, kteří
zaplnili prakticky celou tribunu, upoutala ukázka na
freestylových kolech. Herby
Schwarz předváděl s kolem
pod tribunou nevídané kousky. Očekávanému průletu
letadla se seskokem parašutistů bohužel nepřálo počasí,
neb obloha byla zatažená. Ale

dešťových kapiček jsme se
naštěstí nedočkali. Naopak,
příjemný vánek jako by přivál
vrtulník Záchranné zdravotnické služby Libereckého kraje. Ta v součinnosti s hasiči a
zásahovou jednotkou Policie
ČR předvedla záchrannou
akci při zinscenované rvačce
mladých neposlušných diváků, která se stala bonbónkem
odpoledního programu celé
oslavy. Velký potlesk diváků
byl dostatečným poděkováním za perfektní ukázku
zásahu, ošetření figuranta a
následného přistání vrtulníku, který si diváci se zájmem
shlédli přímo na ploše hřiště.
Polední program byl v nohách
nejmenších fotbalistů, kteří
v turnaji předvedli, že ve
městě fotbal roste a vzkvétá.
Svůj vztah ke sportu předvedly i ženy při atletických
závodech. Na slavnostním
otevření nesměly chybět ani
slavnostní projevy nejpo-

INZERCE

Foto rm
volanějších, starosty města
Ing. Josefa Poláčka a předsedy představenstva TOS
Varnsdorf a.s. Ing. Jana
Rýdla. Při této příležitosti
byli starostou oceněni i
varnsdorfští plavci Karolína
a Martin Špičkovi, kteří na
III. letní Olympiádě dětí a
mládeže ČR 2007 výborně
reprezentovali naše město.
S úderem 14. hodiny nastal výkop utkání fotbalového
týmu Amfory za účasti známých herců a internacionálů,
kteří nastoupili proti bývalým
hráčům Slovanu Varnsdorf
pod hlavičkou Přelouč 1979
(tehdejší výhra žáků Slovanu
na celostátním turnaji) doplněných dalšími známými

Jízdou více než 186 nejkrásnějších historických automobilů
z kolébky německého automobilového průmyslu Zwickau do
jedné z nejpozoruhodnějších výroben automobilů v současnosti, tzv. Skleněné manufaktury firmy Volkswagen v Drážďanech se mohli v letošním roce kochat i obyvatelé a návštěvníci
Varnsdorfu. Cesta byla rozdělena do tří etap a trasa závodu
byla vedena přes nejkrásnější místa jak v Německu, tak i
příhraničních oblastech České republiky. Ačkoli je Sachsen
Classic „závodem“, není měřítkem úspěchu rychlost, ani se
nejedná o závod, který by se odehrával na silnicích. V sobotu
18. srpna zavítala kolona vozidel přes Hřensko do Českého
Švýcarska a přes Varnsdorf jej do Großschönau opět opustila.
Mezi projíždějícími vozy mohli zájemci vidět vozidla od roku
výroby 1906 až po poslední verzi vozidla Trabant Cabrio se
čtyřtaktním motorem VW Polo 1.1 vyrobeného na zakázku
německé armády v roce 1988. Z exponátů muzea Škoda v Mladé Boleslavi, které se jízdy už po několikáté zúčastnily, bylo
možné vidět např. Škoda 430 z roku 1929 nebo Populár Monte
Carlo Roadster z roku 1937.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem divákům za velkou
účast a vytvoření důstojné atmosféry, kterou účastníci akce
velmi ocenili.
JS

Pokračování na str. 2

MĚSTO PROBUDIL
PRUDKÝ LIJÁK
Mnozí občané města
prožili z 20. na 21. srpna
dramatickou noc. Prudký
liják zatopil několik sklepů
a garáží, kde hasiči celou
noc odčerpávali vodu. Zaplavena byla též kotelna,
výměník a suterén podniku
Velveta, voda opět neminula
Centrum Panorama a mírně
rozvodněná Mandava zaplavila i trafostanici. Voda se
dostala i do suterénu městského úřadu a přerušen byl
i elektrický proud.
rm

Foto Michal Šafus
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Z deníku Městské policie
Alkohol a mládež
Ve spolupráci s Okresní hlídkovou službou Policie ČR a
pracovnicí OSVZ byla provedena kontrola restaurací v našem
městě zaměřená na podávání alkoholu mladistvým. Při této
kontrole zjištěna v jedné restauraci skupinka cca 25 mladých.
Tito se nacházeli u výherních automatů, což zákon mladistvým
do 18 ti let nedovoluje. Pro provedení nezbytných úkonů bude
celá záležitost řešena s rodiči přes OSVZ.
Dětské dopravní hřiště
Na dětském dopravním hřišti byla v ranních hodinách zjištěna skupinka mladých, jak se pokouší odmontovat nainstalované
semafory. Po zjištění totožnosti výtečníků byli předáni Policii
ČR k došetření. Mládež našeho města razí zřejmě ideu „co můžeš
zničit, tak znič“. Jinak si jejich chování neumím vysvětlit.
Hledal své rodiče
Na základě oznámení v pozdních večerních hodinách byla
hlídka MP vyslána do Tyršovy ul., kde se má pohybovat malý
chlapec. Hlídkou MP bylo zjištěno, že se doma probudil a
byl sám, tak šel hledat rodiče. Oba byli nalezeni v blízké restauraci. Chlapec jim byl předán s domluvou, aby se toto již
neopakovalo.
Přívalové deště
V důsledku nepříznivého počasí a především přívalových
dešťů asistovala hlídka MP u zásahu hasičů při odstraňování
následků ze zatopených sklepů v našem městě.
Martin Špička, velitel MP

VÝMĚNA řidičských průkazů vázne
Tak jako v jiných městech i ve Varnsdorfu je pro většinu
lidí typické, že nechávají vše na poslední chvíli. Plánovaná
a dlouho dopředu oznámená povinná výměna starých řidičských průkazů vázne. Přes opakované výzvy v médiích
(Hlasu severu, městském rozhlase, vývěskách a na webových
stránkách úřadu) se zájem o výměnu řidičských průkazů
moc nezvýšil. Například v měsíci květnu jich bylo vyměněno
pouze 112. Stále však zůstává k výměně ještě zhruba 1.900.
To znamená, že by se muselo měsíčně vyměnit nejméně 300
průkazů.
Pokud si držitel nevymění průkaz do 31. prosince 2007, neztrácí sice způsobilost k řízení, nicméně příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností může udělit za tento přestupek
sankci ve formě pokuty. Vzhledem k tomu, že společenská nebezpečnost takového jednání je nízká, doporučuje se ukládat
pokuty do výše 1.000 Kč.
Jestliže však většina řidičů nechá výměnu až na konec roku,
nevyhne se frontám u přepážek a z toho vyplývajícího delšího
času pro výrobu řidičského průkazu. Současně se vystavuje
i nebezpečí, že pokud nebude mít nový ŘP do konce roku a přesto
bude řídit motorová vozidla bez platného řidičského průkazu,
dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 2.500 Kč.
K výměně musí držitel doložit starý řidičský průkaz, občanský průkaz a jednu fotografii. Dále musí vyplnit žádost
o vystavení ŘP, kterou podepíše. Za výměnu řidičského
průkazu se neúčtují žádné poplatky a od podání žádosti je
průkaz vyhotoven zhruba do 20 dnů. Nový průkaz nemusí
řidič přebírat osobně, ale například na základě ověřené plné
moci jím zmocněná osoba.
Vyzýváme proto všechny držitele „starých“ řidičských průkazů, aby přišli včas a usnadnili tak situaci sobě i pracovníkům úřadu.
Stanislav Stromko
Odd. dopravy MěÚ

Přispějte svým podnětem
Krajský úřad v Ústí nad Labem se na nás obrátil se žádostí o předložení návrhu střednědobého plánu pro Ústecký
kraj široké veřejnosti. Cílem je vytvoření plánu rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji. Obracíme se na Vás
s možností přispět ke kvalitnímu rozvoji sociálních služeb a to
hlavně v našem městě a ve Šluknovském výběžku. Každý Váš
návrh nebo podnět přispěje ke zkvalitnění sociálních služeb
v našem městě a možnosti vytvoření podmínek ke spolupráci
s KÚ Ústeckého kraje.
Předem Vám děkujeme za spolupráci při rozvíjení sociálních
služeb v našem městě.
Své návrhy můžete zasílat koordinátorovi sociálních
služeb Romaně Cupalové - romana.cupalova@varnsdorf.cz,
která Vaše připomínky předá na připomínkovém formuláři
Krajskému úřadu v Ústí na Labem.
Ing. Antonín Krejčí
Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

strana 2

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOTLINY
Dokončení ze str. 1

hráči Slovanu z minulosti. V sestavě domácích tedy
nastoupili Miloš Kramer, Ladislav Filip, Zdeněk Prchal,
Pavel Šanda, Jan Maščuch,
Jan Relich, Ladislav Šerák,
Petr Šanda, Petar Novák,
Miroslav Pelta, Jaroslav
Charouzek, Jiří Kroupa, Jan
Hemmer, Jindřich Novák,
Milan Křemenák, Antonín
Brož a Jiří Swadosch. Tým
vedli Stanislav Horáček a
Vangelis Vasilopulos.
V týmu Amfory se objevily osobnosti fotbalového
i kulturního života, takže
ve fotbalovém dresu byli
na varnsdorfském trávníku k vidění například Jiří
Sedláček, Karel Vágner,
Stanislav Hložek, František Jakubec, Karol Dobiáš,
Lešek Semelka, Antonín
Panenka, Pavlín Jirků, Jan
Berger, Jan Rosák, Zdeněk
Prokeš, Petr Salava, Josef
Zoser, Karel Šíp, František
Veselý, Tibor Mičinec, Pavel
Poulíček a Roman Skamene. Ten doběhl až několik
minut po výkopu, neboť jak
sdělil komentátor utkání
Tomáš Salava, Roman nenašel na mapě, kde se naše
městečko nachází, a tak se
zdržel hledáním. Ale našel.

O prohlídku vrtulníku byl obrovský zájem.
Jakmile přiběhl na trávník,
byl přivítán velkým potleskem a z komentátorského
stanoviště zaznělo: „Roman
je velmi spokojen s výškou
trávníku, neboť dobře vidí.“
Zato v průběhu celého zápasu byl „problematickým“
hráčem. Pral se brankářem,
penaltu střílel se staženými
kraťasy, laškoval s diváky.
Celý zápas skončil smírně
5:5 (2:2) a branky domácích
dali Křemenák, Prchal,
Šerák, P. Novák, Hemmer,
za hosty Jakubec 2, Dobiáš
z PK, Mičinec a Skamene
z PK. Sudími byli Pavlín
Jirků jako hlavní, na čarách
asistovali pánové Pöschko a

Zaplněná tribuna potěšila organizátory.

Foto rm

Foto rm

Andrle. V přestávce utkání
proběhla soutěž pro děti,
kterou taktéž moderoval
Petr Salava.
V 17 hodin bylo zahájeno
mistrovské utkání SK Slovan
proti OEZ Letohrad. V něm
domácí zejména v prvé půli
jasně soupeře přehráli a výsledkem 5:0 tak pokřtili nový
sportovní areál. Po celý den
bylo zajištěno občerstvení
pro všechny věkové kategorie
a zábavu si jistě našel každý
v některém z bodů bohatého
programu. Co dodat? Nálada
výborná, návštěvnost obrovská, počasí přálo. Stadion byl
pokřtěn skvěle a nyní nechť
slouží nám všem.
Celodenní akci moderovali
Jaroslav Frolík a Zbyněk Šimák, kterým v průběhu zápasu Amfory sekundoval ten
nejpovolanější Petr Salava.
Akce se konala za podpory TOS Varnsdorf a.s., Města
Varnsdorf, Sdružení občanů
FK Varnsdorf, NOPROSU
s.r.o., CZECH PAN s.r.o.,
TOMI, SAMAT s.r.o., ČSOB,
Řeznictví Vohnout, Nápojka
Stehlík, Nápojka Stráníková - Suchoman, Tiskárna
Trio, za což jim patří dík.
rm, ZdS

Výběžek je plný lidí v nejlepších letech
Podle statistického úřadu
patří Ústecký kraj na první
místo žebříčku průměrného
věku obyvatelstva. A Šluknovský výběžek se hrdě
může hlásit k tomu, že jeho
obyvatelé patří k těm mladším. Průměrnému muži je
něco málo přes třicet sedm
let, průměrná žena se může
pochlubit čtyřicítkou. Na
vině však není to, že by
ženy ze Šluknovska byly
o tři roky starší než muži,
ale větší počet žen, které
se dožívají vyššího věku.
Vůbec nejmladším obyvatelstvem se může vytáhnout Dolní Poustevna, kde
průměrný věk dosahuje 36

let. Průměrně nejstaršími
obyvateli jsou doubičtí. Za
nimi se těsně drží Jiřetín pod
Jedlovou, Lipová, Vilémov a
Mikulášovice.
Průměrný věk obyvatel
celého Ústeckého kraje dosahoval ke konci roku 2006
39,2 let.
Ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností
Varnsdorf se v roce 2006
narodilo 200 dětí, z toho
146 občánků Varnsdorfu. Od
1. ledna do 31. května tohoto
roku přišlo na svět dalších
102 nových občánků, z nichž
78 bylo varnsdorfských.
Ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností

Varnsdorf v minulém roce
zemřelo 214 občanů, z toho
163 varnsdorfských. Za
prvních pět měsíců tohoto
roku opustilo tento svět 79
občanů, z toho 63 varnsdorfských.
V roce 2006 bylo ve
Varnsdorfu uzavřeno 79
sňatků, do konce května
roku 2007 vstoupilo do
manželství 19 párů.
K trvalému pobytu se
v roce 2006 přihlásilo 221
občanů a odhlásilo se 294
občanů. Od 1. ledna do 31.
května 2007 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 113
občanů a odhlášeno bylo 126
občanů.
-r-
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Mezi největší ruiny ve
městě patří již řadu let továrna Josefa Michaela Egera č.p. 1151 v ulici Západní.
Objekt využívala naposled
firma Dovoz textilu jako
skladový areál. Poté co
z něj odešla, objekt chátral
a brzy se stal domovem řady
bezdomovců a pochybných
existencí. 24. května 2006
tato bývalá továrna zcela
vyhořela. Zoufalá situace
urychlila jednání Stavebního úřadu a jelikož poslední
známý vlastník objektu firma Veltex s.r.o. Praha s ním
nekomunikovala, na dům
bylo vydáno nařízení demo-

Demolice domu č.p. 1328 v Otáhalově ulici.

První kroky k záchraně objektu v Západní ulici.

Přímé linky
vedoucích odborů
MěÚ, náměstí
E. Beneše 470

Ústředna: 412 372 241-4
Ekonomický odbor
Ing. Vlasta Hnilicová, /119
Odbor školství, kultury
a tělovýchovy
Milan Hrabal, /141
Stavební úřad
Alena Kosová, /139
Odbor správy, majetku
a investic
Ing. Jaroslav Beránek, /118
Organizační odbor
Eva Navrátilová, /154
Živnostenský úřad
Bc. Radek Kříž, /129
Odbor životního
prostředí
Ing. Přemysl Brzák, /114

MěÚ II, T. G. M. 1838
Ústředna: 412 384 615-17
Odbor správních agend
Mgr. Nataša Golová, /129
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Ing. Antonín Krejčí, /117
Oddělení dopravy
Stanislav Stromko, /120

lice s termínem vykonání
do února 2007. Mezitím
objekt odkoupila místní firma Lumines Temple, která
v minulém týdnu zahájila
kroky k jeho záchraně. Po
vykácení všech náletů
v okolí bylo opraveno a
doplněno oplocení a vnitřní
prostory se postupně čistí.
Záměr nového majitele je
objekt využívat jako skladovací plochy a jednat s měs-

tem o změně územního
plánu, aby mohl být objekt
přestavěn na tzv. bydlení
v zeleni, tedy jako byty
v továrním objektu v parku se sportovištěm apod.
Druhým objektem, který
mizí zcela, je vyhořelý dům
vedle bývalé průmyslovky
č.p. 1328 v Otáhalově ulici.
Dům od požáru chátral a
stal se útočištěm pro feťáky a bezdomovce na jejich
výpravách do „Sprosťáku“
a středu města. Ani státní
dotace nepomohla novému
nabyvateli k jeho rekonstrukci a tak po mnoha
letech jednání byl opět
převeden na město, které
zajistilo jeho demolici. Část
místa po něm zaujme parkoviště vedlejšího nového
multifunkčního objektu,
zbytek se spojí s přilehlým
parkem.
Z objektů, které stále
hyzdí město, zůstává nadále v zájmu veřejnosti bývalá ubytovna u Panoramy a
pozůstatek bývalého svazarmu na nábřeží pod Sportem.
Text a foto JS

Matematici a fyzici
ve Varnsdorfu
Ani v prázdninovém období neodpočívaly prostory Střední
školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu. Od 18. do 25.
srpna se zde konala prestižní Letní škola matematiky a fyziky pro nadané studenty středních škol – řešitele matematické a fyzikální olympiády a učitele základních a středních
škol z celého Ústeckého kraje. Akce byla pořádaná Jednotou
českých matematiků a fyziků a katedrami matematiky a
fyziky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí
nad Labem. V rámci připraveného programu proběhlo 30
hodin přednášek a seminářů zaměřených na nové poznatky
matematiky a fyziky, na řešitelské dovednosti úloh matematické a fyzikální olympiády a podobných soutěží. Učitelé
se seznámili s moderními metodami poznání, didaktickými
přístupy a podněty. Zdůrazněna byla důležitost využívání
výpočetní techniky při vyučování v matematice a fyzice. Jak
se 36 účastníků Letní školy vyjádřilo, vytvořila SŠ služeb a
cestovního ruchu ve Varnsdorfu ideální prostorové, technické a materiální podmínky. Velkým zpestřením byly výlety
do malebného okolí Varnsdorfu.
Ing. Václav Černohous,
Střední škola služeb a cestovního ruchu

Lidská blbost je nekonečná jako vesmír. A taky nebezpečná a nakažlivá. Postižení v mladém věku bývají často
napadeni vandalismem, který je nutí demolovat a ničit vše,
co jim přijde do cesty. Vandalové se však nesmí zaměnit se
zloději, kteří věci rovněž ničí, ale na rozdíl od nich to činí ze
zištných důvodů. Oba tyto druhy máme bohužel zastoupeny
v hojném počtu i v našem městě a od počátku roku způsobily
škody přesahující sto tisíc korun.
Vandalové vylézají za tmy, hlavně koncem týdne. Zaměřují se zejména na odpadové nádoby, za loňský rok jich poničili na třicet kusů. Nepohrdnou ani poškozováním laviček
v parcích, ulamují vysázené stromky, ohýbají a ničí dopravní
značky (letos už za 25 tis. Kč), rozbíjejí skla u autobusových
zastávek (34 tis. Kč).
Ani zloději nezůstávají pozadu a kradou vše, co se dá
zpeněžit. Otrhali plechy na dvou opravených lávkách přes
Mandavu (10 tis. Kč), ukradli světla kruhového objezdu (13
tis. Kč) a ve sběrně skončily i okapy z objektu Pohoda.
I vandalové, jako zloději, mají své nepřátele - jsou jimi
policajti všeho druhu. Ne že by jim tím hrozilo vyhubení,
jsou totiž našimi zákony dostatečně chráněni, ale jsou-li
polapeni při činu, hrozí jim postih a trest. Díky oznámení
občanů a zajištění hlídkou zasahovala městská policie letos
už ve 115 případech, zadržela 25 osob, z toho 12 předala
Policii ČR a 5 výtečníků policii SRN. Na městský úřad bylo
předáno na 30 úředních záznamů o způsobených škodách
a pachatelích. Z těchto čísel je patrné, že městská policie je
účinnou zbraní proti škůdcům a to i díky občanům, kterým
řádění vandalů není lhostejné.
Usvědčené pachatele čeká správní řízení před přestupkovou komisí. Za letošní rok bylo 5 pachatelů řešeno pokutou
a dalších 13 případů čeká na projednání. Pokud způsobená
škoda přesahuje částku 5 tis. Kč, řeší případ Policie ČR
(např. krádež světel kruhového objezdu - objasněná díky
kamerovému systému MP).
Škody na majetku města, způsobené vandali a zloději,
jdou do desítek tisíc, které mohly být využity mnohem účelněji. Bude proto i nadále nutné, chceme-li ochránit společný
majetek, aby spolupráce občanů a policie zůstala zachována.
Jen tak naši drazí vandalové poznají, že si nemohou dovolit
na co si vzpomenou a že každý špás něco stojí.
R. Dausch

Čirá je bílá nebo bílá je barevná?
V lednu a červenci letošního roku přibylo ke 103 kontejnerům na tříděný odpad rozmístěných po našem městě
16 nových, zelených kontejnerů s bílým víkem a nálepkou
„sklo bílé“. Tyto kontejnery jsou městu bezplatně zapůjčeny
obalovou společností EKO-KOM a.s.
Co přesně do těchto kontejnerů patří? Do bílého skla patří
jen čiré, bezbarvé sklo. Tedy především sklenice od kompotů, zavařenin, skleničky a čiré lahve od nápojů. POZOR,
sklo bílé barvy nebo se světlou barevnou příměsí patří do
barevného skla. Do barevného skla patří rovněž tabulové
sklo, i když je čiré! Do kontejneru na bílé (ani barevné) sklo
nepatří zrcadla, autoskla, keramika a porcelán.
Proč je správné třídit sklo odděleně? To, že se z námi
vytříděného skla vyrábí sklo nové, je všeobecně známý fakt.
Bohužel už tak známým faktem není, že ze směsi barevného
a bílého skla nelze vyrobit sklo bílé. Neexistuje žádná metoda, která by uměla zbavit sklo barevných příměsí. Proto, aby
se dalo odpadní sklo použít k výrobě bílého skla, je důležité
oddělené a zodpovědné třídění a sběr.
Z toho je také jasné, že nekázeň jednoho člověka, který
ledabyle odhodí barevné sklo do kontejneru určeného pro
sklo bílé, může zmařit snahu mnoha ostatních, kteří se snaží
poctivě třídit. Proto vás žádáme o pečlivost a zodpovědnost
při třídění.
Stanoviště kontejnerů určených pro bílé sklo najdete
v ul. Karolíny Světlé (u č.p. 3014 a u č.p. 3023), ul. Lesní
(naproti č.p. 2965 a u č.p. 2970), ul. Pražská (naproti č.p.
2955 a naproti DDM), ul. Západní ( u Regia a.s. a u dětského
dopravního hřiště), ul. Karlova (u trafiky a u čistírny oděvů),
ul. Jarošova (u č.p. 2836), ul. Poštovní (naproti Poliklinice),
ul. Legií (za červeným kostelem, u č.p. 2544 a u Billy), ul.
Kmochova (u bývalé burákárny) a ul. Boženy Němcové (u č.p.
2525).
Michal Špánek, Odbor životního prostředí
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Zvažte své rozhodnutí

vat. Protože zatím nebyl po
ruce žádný vhodný slavný,
dostala jméno Soudní. Bylo
to jméno obyčejné, nic neříkající (snad jen to, že se na ní
nacházel okresní soud), tudíž bylo nutno tento stav co
nejdříve změnit. Poprvé dostala jméno T.G. Masaryka.
Třetí říše přebila Masaryka
Henleinem a ulice dostala

Jen málokteré, počtem obyvatel srovnatelné město, má
k dispozoci takový počet bytových jednotek chráněného bydlení, jako má město naše. V současné době zajišťuje Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) provoz ve třech domech
s pečovatelskou službou (DPS) o celkovém počtu 156 bytových
jednotek. Další dvě chráněné bytové jednotky s bezbariérovým
přístupem jsou v ulici Kostelní č.p. 3300.
DPS I je v ulici Lesní č.p. 2970 s kapacitou 75 bytů.
Z toho je 45 garsoniér a 30 bytů 1+1. (Byty 1+1 jsou určeny
přednostně pro dvojice). DPS II je v ulici Žitavská č.p. 3000
s kapacitou 45 bytů. Z toho 27 garsoniér a 18 bytů 1+1.
V tomto objektu je provoz DPS smluvně zajištěn do 30. června
2008. Dosavadní uživatelé těchto bytů a případní zájemci jsou
s touto skutečností seznámeni. DPS III je v ulici Nemocniční.
Zde jsou v č.p. 3307 k dispozici 4 bezbariérové bytové jednotky
(pro vozíčkáře). Z toho 2 garsoniéry a 2 byty 1+1. V č.p. 3321
je celkem 32 bytů - 27 garsoniér a 5 bytů 1+1. V tomto objektu
je v současné době neobsazeno 5 bytových jednotek¨, do nichž
je možné se v krátké době nastěhovat.
Pronájem bytu v DPS je možné získat na základě žádosti
a splnění podmínek stanovených Statutem DPS. K důležitým podmínkám patří například trvalé bydliště občana ve
Varnsdorfu, věk vyšší než 65 roků, potřeba a zájem o pečovatelské služby. Žádost mohou podat i osoby mladší než
uvedeno, pokud jsou plně invalidní. Nutné je i doporučení
ošetřujícího lékaře. Žadatel nesmí být dlužníkem města.
Seznam žadatelů eviduje OSVZ.
Žádosti o pronájem bytu v DPS projednává sociální komise - doplňkové péče. Ta na základě znalosti konkrétní situace
žadatele vybírá a doporučuje přidělení bytu. O přidělení bytu
žadateli rozhoduje rada města.
V posledním období dochází opakovaně k situaci, že občan,
kterému byl v DPS přidělen byt, stěhování odmítl s odůvodněním, že si vše rozmyslel a stěhovat se nebude. Z lidského
hlediska se pocity člověka, který má opustit dům či byt ve
kterém dlouhá léta žil, dají pochopit. Na druhé straně však
celý proces související s přidělením bytu v DPS představuje
mnoho práce a nejrůznějších činností. Je na škodu, když úsilí
mnoha lidí je pak vynaloženo zbytečně. Žadatel, který pronájem bytu v DPS bez závažných důvodů odmítne, musí také
počítat s tím, že bude ze seznamu žadatelů vyřazen.
Této situaci se dá předejít. Již v době, kdy se začíná uvažovat o možnosti bydlení v DPS, je třeba dát na „misku vah“
všechna pro a proti. Přestěhováním změníme místa, v nichž
jsme si zvykli žít, opustíme své sousedy a známé, někdy i
své nejbližší. Na druhé straně získáme pohodlnější bydlení,
máme možnost zajistit si drobné služby, je o nás postaráno,
máme zajištěno soukromí. Také noví sousedé a známí se mezi
vrstevníky snadno najdou. Rozhodnutí, které souvisí s přestěhováním, bývá závažné. Své slovo by zde měla mít i „rodinná
rada“. S konečnou platností musí rozhodnutí učinit také ten,
koho se týká. Vyvarovali bychom se tak nejen zbytečné práce,
ale i různých mrzutostí. A co je také důležité - dříve by mohli
v DPS bydlet ti, kteří o to doopravdy stojí.
Dr. Miloslav Hoch, člen sociální komise - doplňkové péče

K velice zajímavým poznatkům dojdete, porovnáte-li plány města z různých
historických období, ale i
z jednotlivých let. Nepovedlo se mi sice dát vedle
sebe jednotlivé ročníky
městských plánů. Ani další
zdroj informací, ročenky či
adresáře, které vydávalo
město (potažmo městský stavební úřad) nebo kalendáře
vydávané varnsdorfskými
nakladateli (uvedu alespoň
jednoho z nejvýznamnějších,
jímž byl Eduard Strache,
v celém Rakousko-Uherském mocnářství vyhledávaný vydavatel pohlednic
vynikajících kvalit) nemám
k disposici všechny, které
byly vydány. Ale i z toho
mála se lze dozvědět mnoho
zajímavého.
Jak moc je i název ulice
poplatný své době lze ukázat na té, která dnes nese
jméno Národní. Za císaře
pána i za 1. republiky si
vystačila s názvem Hlavní
ulice. Pak ale, s příchodem
německé okupace, dostala
jméno Adolf-Hitler-Strasse.
Hned po osvobození (v roce
1945) byla přejmenována na
ulici Generalisima Stalina.
Padl Stalin a ejhle, ulice se
jmenuje Leninova. Jako by
v tom byl nějaký rozdíl. A
další převrat a další změna.
Tentokrát na ulici Národní.
Tím se snad nic nepokazí.
Obdobou je ulice T.G.Masaryka. Rozdíl je pouze v tom,
že právě ono poslední pojmenování se v průběhu historie
města objevilo u téže ulice
třikrát. Nejprve to ovšem
byla Císařská cesta (Kaiserweg). Pochopitelně s pádem
monarchie padl i císař a ulici
bylo nutno honem přejmeno-

a člena vladařského rodu,
který se zasloužil o vznik
této obce. První republika
toto pojmenování tolerovala,
dokonce ani Třetí říše nenašla svého hrdinu pro tuto
ulici. Až po 2. světové válce
potřeboval nový režim vlastenečtější pojmenování. Když
Karel, tak Karel IV. A ulice
nesla jméno Karla IV.

Kaiserweg, dnes T. G. Masaryka.
název podle něho – Konrad-Henlein-Strasse. Skončila
válka, pryč s Konrádem,
vraťme se k T.G.Masarykovi.
Ovšem éra budování socialismu měla své hrdiny. A tak se
přemalovávaly cedule znovu.
Tentokrát na Třídu J. Fučíka. Rokem 1989 přišla třetí
příležitost pro T.G.Masaryka.
A jeho ulici máme dodnes
(zatím?).
Takovýchto změn v pojmenování ulic bylo podstatně
více. Byly však i tak trochu
kuriózní. Taková Karlsdorferstrasse nesla pojmenování
podle obce, v níž byla hlavní
ulicí. Tím se zároveň připomínalo křestní jméno prince
Karla Lichtenštejna, generálmajora císařského vojska

Internetová rezervace v divadle
V těchto dnech je dokončována upravená verze webových stránek Městského divadla Varnsdorf. Jejich adresa
se nemění. Až po spuštění nové verze však budeme moci na
webu aktualizovat nabídku předplatného a další „celoroční“
informace. Omlouváme se, že na našich stránkách zatím
nacházíte informace z minulé sezony. Aktuální program na
září a začátek října v sekci „Připravujeme“ ovšem najdete už
nyní. Jedno upozornění ohledně kontaktů na divadlo:
Od září se již nedovoláte na telefonní číslo 412 372 164.
Číslo 412 372 568, na které voláte nejčastěji, zůstává
samozřejmě v platnosti. Na stejném čísle funguje v době
nepřítomnosti záznamník. A na totéž číslo lze i faxovat.
Nově je v provozu tel. číslo 414 120 950. (Jde o VoIP linku
přes internet, volání na toto číslo z pevné linky i z mobilu je
zpoplatněno stejně jako na běžnou pevnou linku).
K e-mailovým kontaktům přibyla adresa pokladna@divadlo.varnsdorf.cz.
S novou sezonou zprovozňujeme internetový rezervační
systém. Rezervace a objednávky vstupenek tak budou dostupné přímo z webové stránky divadla. V prvních týdnech
sezony půjde spíše o zkušební provoz, ale doufáme, že se
návštěvníkům divadla tento systém osvědčí.
Martin Havlíček, Městské divadlo Varnsdorf

Komu by mohl vadit Otec
vlasti? A vidíte, vadil. Pryč
s monarchy, pryč s feudály.
Ulice dostala název Třída Slovenského národního
povstání. Nic proti hrdinům
tohoto odboje, ale bylo zde
mnoho jiných ulic s nic neříkajícím pojmenováním. A
pak nazpět ke Karlovi. Již
ne Karlovi IV., ale jen Karlovi. Mohl by to být třeba také
sv. Karel Boromejský, jehož
kostel na této ulici stojí, ale
zatím si ponecháme všechny
tři možnosti, že? Karlínská.
Proč Karlínská? Bylo to snad
tiché připomenutí původního
pojmenování této ulice, tedy
Karl-Goldberg-Strasse?
To jistě ne. A je tu ještě
jedna ulice se jménem Karel ve svém pojmenování.
– Karlsstrasse. Jak se ale
tady došlo k jejímu novému
jménu – Brandýská – to
opravdu netuším.
Dalším druhem názvů ulic
jsou ulice se zpotvořeným
původním názvem (promiňte mi to slovo, ale výstižnější mne nenapadá). Tak
například Steinbruchgasse
(steinbruch = kamenolom)
byla přejmenována na Lomnickou. Nebo Strasse Der
Erhebung (Cesta pozdvihování či pozdvižení, povstání,
ve významu náboženském)
dostala název Třída 5.
května (tedy po zcela jiném
povstání). Poslední 2 příklady – Vodní ul. (Wassergasse)
přejmenovaná na Vodičkovu
a Křížová (Kreuzgasse) na
Křížkovského.
Milan Kopecký

DEN BEZ AUT
Město Varnsdorf se zapojuje do akce
„Evropský týden mobility“ a „Evropský
den bez aut“ (16. - 22. září).
Jedná se o celotýdenní kampaň, v rámci které je realizováno široké spektrum aktivit zaměřených na téma
udržitelné dopravy. Hlavním záměrem je upozornit
na nárůst automobilové dopravy ve městech, možnost
podniknout kroky k jejímu omezení a nabídnout různé
způsoby řešení. Města, která pořádají Evropský týden
mobility, si mohou vybrat jakýkoliv den v daném týdnu.
Varnsdorf si pro svůj Den bez aut zvolil 18. září,
kdy bude uzavřeno Nám. E. Beneše a část ulice Legií
(uzávěra ulice nebo její části je povinnou součástí akce).
O podrobnějším programu ETM a EDBA a konkrétních
akcích budeme informovat prostřednictvím Hlasu severu a internetových stránek.
Starosta města proto vyzývá: Zkusme si alespoň
jednou za rok naplánovat celý den tak, abychom ke své
jízdě nepotřebovali automobil. Začněme s tím právě během Evropského týdne mobility. Vyměňme auto za jízdní
kolo, pojďme do práce a zpět pěšky nebo použijme veřejnou
dopravu. Podpořme společně tuto iniciativu a nechejme
svá auta doma!
Petra Vojtěchová
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Festival NO.COMMENT5
Již skoro tradičně se bude začátkem nového školního roku
pořádat festival pro „nejen“ mladou generaci. Minulý rok jste
ho mohli postřehnout pod názvem NAMAX, letos se vracíme
zpět k NO.COMMENT5. V HS je pozvánka na obnovení Pochodu přes 3 vrchy a pozvánka na společnou brigádnickou
akci - pro někoho AKCI Z, pro dalšího způsob, jak naše město
udělat ještě o „fous“ hezčí.
Tím se dostávám k tomu, že NO.COMMENT přestává být
jen týdnem pro mladého člověka. Na své si přijdou tentokrát i
ženy, pro které bude připraven každý den program a zároveň
zajištěno hlídání dětí v dětském doprovodném programu.
Ve zbývajícím čase bude NO.COMMENT zajímat nejvíce
mladé lidi. Po celý týden budou opět probíhat preventivní
přednášky ve školách ve Varnsdorfu a Rumburku. Po zbytek
odpoledne nás budou čekat workshopy u ČSOB, čajovnický
stan u sportovní haly, celoměstská hra, HAPPY.COMMENTdivadelní show na Střelnici, exhibice ve skateparku a páteční
vyvrcholení TOP.COMMENT s koncertem. Sobotní sport a
program pro děti završí vyhlášení výsledku pochodu s grilováním a vystoupením jazzové kapely z Prahy. Závěrečné
slavnostní ukončení proběhne v neděli ráno ve sportovní hale
v rámci netradiční bohoslužby. Horolezecký klub, EXIT77, turistický klub, DDM, Teen Chalenge Císařský, E-xtreme Crew
- to jsou naše letošní spoluorganizátoři. Městu Varnsdorf děkujeme za záštitu a finanční podporu. Smysl našeho počínání
zůstává stejný - motivovat mladou generaci pro spořádaný
život, touhu něčeho v životě dosáhnout, založit rodinu a být
užitečný nejenom pro vlastní užívání, ale hlavně pro společnost. Chceme také prezentovat srozumitelným způsobem naši
víru a dát naději pro život těm, kteří ji hledají.
Přejeme vám, ať si druhý zářijový týden užijete s námi a
pokud máte nápad, jak festival ještě více obohatit, jsme otevřeni pro vaše nápady.
Za Apoštolskou církev
Martin Penc

HISTORICKÉ støípky - srpen 1945
4. od tohoto dne musí Němci nosit na levém rukávu bílou
pásku a němečtí antifašisté bílo-červenou a nesmí vycházet
na ulici po 22. hodině. Neuposlechnutí se trestá pracovním
táborem „Eichenlager“ ve Varnsdorfu (prostor nad vyústěním ulice Závoznické do Chelčického na louce k lesu - zbytky
základů baráků byly patrny ještě začátkem 60. let)
10. - nastupuje do města úřední lékař MUDr. Kuba
- ustaven redakční výbor novin „Svobodný Varnsdorf“
se šéfredaktorem Boh. Maškem
15. vyšel zákaz MSK (Místní správní komise) o prodeji
nebo darování německých knih
20. pro zásobovací období 20. 8. - 16. 9. 1945 byl zvýšen
příděl chleba o 20 %. Kdo nepracuje, nedostal lístky (kdo
byli nepracující nespecifikováno)
22. vypukl v pracovním táboře „Eiche“ záškrt
27. se uskutečnila v kavárně „METRO“ ustavující schůze
Československé lidové strany
29. - v punčochárně „Kunert“ zvolena závodní rada - Vlad.
Novák a Aug. Hanzelka
- v rudém domě (dnešní divadlo) se konala slavnost
výročí slovenského národního povstání - účast byla veliká
30. - na náměstí první veřejné shromáždění za přítomnosti Dr. J. Stránského, který promluvil o vnitřní i
zahraniční politice pod heslem: INTENZIVNĚ A POCTIVĚ
PRACOVAT - schůzi zahájil rada OSK (Okresní správní
komise) Hašek provoláním hesla T. G. Masaryka: „Nebát
se a nekrást!“
- zahájen zápis do tří národních škol a měšťanské školy. Zapsat se mohly i německé děti ze smíšených manželství
a děti antifašistů. Děti nacistů do školy přijímány nejsou
dle pokynů OSK (klíč k rozlišení neuveden).
Čerpáno z městské kroniky, ŠMIK

Oznámení
Školní jídelna Náměstí E. Beneše Varnsdorf nabízí
stravování důchodcům. Informace v kanceláři jídelny telefon 412 372 112.
Blanka Thörichtová

ØÁDKOVÁ INZERCE
Koupím knížku Varnsdorf město průmyslu a zahrad.
Prosím SMS na číslo 602 835 127. Děkuji

INZERCE

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Převod družstevního
bytu 1+3+L v 5. podlaží panelového domu ve
Varnsdorfu, v ulici Kmochova nedaleko centra. Cena za
převod: 470.000,- Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.

FOTOGRAFKA
Petra Trnková
• profesionální svatební fotografie
• vytvoření alba, digitální prezentace
• dále fotografie z jiných příležitostí

Tel. 777 641 042
E-mail: petra-trnkova@centrum.cz

STI Česko s.r.o. - Žitná 218/19
408 01 Rumburk

Mezinárodní společnost zabývající se výrobou obalů a stojanů z papíru a lepenky
hledá vhodného kandidáta na pozici
NÁKUPČÍ, LOGISTIK
Popis pracovní pozice:
- vystavuje objednávky materiálu
- pravidelně komunikuje s jednotlivými dodavateli, převážně zahraničními
- zajišťuje přepravu materiálu a zboží
- řeší případné reklamace ve spolupráci s oddělením kvality
- pravidelně provádí aktualizaci údajů v informačním systému cen skladových položek, dodavatelů atd.
- pracuje v souladu s politikou jakosti a ISO normami
Požadujeme:
- úplné střední vzdělání
- dobrou znalost Nj slovem i písmem, znalost Aj vítána
- uživatelskou znalost PC
- praxe v oboru vítána
- flexibilitu
- schopnost týmové práce
- odolnost vůči stresu
Nabízíme:
- zázemí stabilní nadnárodní společnosti
- motivující platové ohodnocení
- možnost dalšího rozvoje
- další benefity
Dále vyhlašujeme výběrové řízení na pozici
ASISTENT/KA
Popis pracovní pozice:
- administrativní a organizační podpora ředitele společnosti
- vyřizování došlé a přijaté pošty
- komunikace se zákazníky a dodavateli - vedení pokladny
- vyúčtovávání cestovních příkazů zaměstnanců
- zpracovávání bankovních příkazů a výpisů
Požadujeme:
- úplné střední vzdělání
- dobrou znalost Nj slovem i písmem, znalost Aj vítána
- uživatelskou znalost PC
- samostatnost, iniciativu
- schopnost týmové práce
- zodpovědnost - ŘP sk.B
Nabízíme:
- zázemí stabilní nadnárodní společnosti
- odpovídající platové ohodnocení
- prostor pro profesní a osobní rozvoj - další benefity
Kontakt: STI Česko s.r.o.
Hana Houfová, Žitná 218/19, Rumburk
Tel. 412 354 806 hana.houfova@sti-group.cz

Prodej výrobního areálu s odstavnou plochou
ve Šluknově nedaleko
centra. Velmi dobrý stav.
Snížená prodejní cena:
3 950.000,- Kč.Více informací na tel. 602 108 404.
Pronájem nebytových
prostor v centru Krásné
Lípy. Nájem 6.500,- Kč/
měs. + služby. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Prodej výrobního (skladového) areálu s rodinným
domem v Krásné Lípě.
Výměra: 9.685 m2. Snížená
prodejní cena: 4,3 mil. Kč.
Bližší informace Lužická
R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Prodáme garáž ve
Varnsdorfu, ul. Kollárova dobrý stav. Cena 80 000,- Kč
- možnost i pronájmu - 800,Kč/měs. SKZ Nord s.r.o. Tel.
604 267 602.
Prodáme garáž ve
Varnsdorfu, ul. Východní - dobrý stav, nutno
vidět. Cena: 71.000,- Kč.
SKZ Nord s.r.o. - Telefon:
604 267 602.
Prodám nový šicí stroj.
Tel. 722 538 452.
Prodám menší stavební parcelu ve Varnsdorfu
včetně přípojek. Cena dohodou. Tel. 604 212 482.
Prodám ideální 1/4 vily
- 76,5 m2 + pozemek 87 m2.
Tel. 354 626 586.

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ
ROK 2007/2008
ZŠ nám. E. Beneše nabízí:
• Pronájem nové učebny VT
• Výuku ICT ve 3 oblastech
• Výuku jazyků pro dospělé
- AJ, NJ
(začátečníci, pokročilí)
• Výuku jazyků pro
pedagogické pracovníky
s možností státní jazykové
zkoušky
Hlásit se mohou jednotlivci
i celé skupiny. Rodiče žáků
školy získají BONUS.
Akce pro důchodce:

„DŮCHODCŮM
INTERNET ZDARMA“!
Informace o rozsahu,
obsahu, početnosti skupin
a ceně získáte
na tel. 737 236 953
nebo e-mail:
zemler@zs-namesti.cz
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SEZNÁMENÍ
Rozvedený 52 letý I. D.
(soběstačný) hledá přítelkyni pro život, lži a podvody
stačily, upřímně. Telefon:
723 824 314.

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
Úvěr y, hy potéky, od
20 tis. do 30 mil. Bez poplatku předem. Spolupráce
možná. Tel. 731 248 251.

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.
Rodinný dům v blízkosti státních hranic Varnsdorf.
Dům je určen k rekonstrukci. Na rekonstrukci je
hotový projekt - v projektu
k výstavbě 3 bytové jednotky.
Projekt je v ceně nemovitosti.
Na pozemku studna, septik.
Celková plocha pozemku
918 m 2 , zastavěná plocha
296 m2 . Konstrukce: cihlová.
Inženýrské sítě: plyn, 220 V,
pitná voda. Další vybavení:
sklep a garáž. Cena dohodou.
Kontakt: 728 548 257.

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.

VLADIMÍR KŘÍŽ

Firma provádí celkové rekonstrukce

VODA • TOPENÍ • PLYN
Včetně materiálu a zařizovacích předmětů
Sídlo
a vzorkovna firmy
Jiříkovská 1061
408 01 Rumburk

Tel./mob./e-mail
412 332 024
777 917 113/777 917 112
voda.kriz@post.cz

P rodá m by t 1+1 v
Krásné Lípě v novostavbě.
V Nemocniční ul. 1149. Tel.
722 538 452.

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.
Prodám řadovou garáž v osobním vlastnictví
u hospody Bohemia. Cena
dohodou. Tel. 603 221 811.
Pronajmu garsonieru
0+1 v ul. K. Světlé 3021, 36,5
m2 , 1. patro. Ihned k pronájmu. Tel. 602 104 585.
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VZPOMÍNKA
3. září uplyne 7 smutných let, co nás
navždy opustila naše milovaná manželka,
babička, teta Heliodoria Nittelová.
Stále s láskou vzpomínají manžel Oswald, děti Renata, Oswald, vnoučata a
ostatní příbuzní.

§

Čas rány nehojí, je to jen velké zdání, stále
je v srdci stesk a vzpomínání.
4. září bude tomu 8 let, od smutného dne
kdy, nás navždy opustil náš tchán, dědeček
a pradědeček Miroslav Blaha.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje snacha Marie a vnučka Vladimíra
s rodinou.

§
9. září by se dožil 65ti let Ladislav
Legeza.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Jaroslava a Tereza Legezovy.

§
1. srpna zemřela naše milovaná maminka, babička a
prababička Adéla Kurucová.
Za celou rodinu dcera Maruška Kurucová a vnučka
Denisa.

Odešel dobrý člověk...

Málokterému občanu našeho města je dán dar dožít se
tak pěkného věku, jak tomu bylo u Josefa Šorfy, který
své příbuzné a spolupracovníky navždy opustil v letošním
červenci. Snad dostal tuto odměnu dlouhověkosti za svůj
poctivý a pracovitý život, který prožíval po svém příchodu už
od roku 1947 zde ve Varnsdorfu v n.p. Velveta a to postupně
nejdříve ve funkci vedoucího podnikové dopravy a poté jako
zakladatel tehdy naprosto nového Výpočetního střediska. To
nebyla lehká práce, jednak při zvládnutí nově nastupující
výpočetní techniky a zvláště pak s mladými nezkušenými
pracovníky.
Toto výpočetní středisko bylo vybudováno jako první nejen
ve Varnsdorfu, ale i v širokém okolí.
Musel se nejdříve sám hodně naučit, než byl zvládnut
přechod na automatizované zpracování potřebných dat pro
řízení tak velkého a složitého podniku.
A v této době byl zároveň i předsedou výboru Závodního
klubu Velveta, kde pro zaměstnance, ale i pro občany města
všech věkových kategorií, hlavně ale pro mládež vykonal
v kultuře spoustu výborné práce. Na výsledky této bohaté a
úspěšné činnosti navázaly další generace Velveťáků.
Spolupracovníci a přátelé Josefa Šorfy se ve svých vzpomínkách budou i v budoucnu vracet k tomuto významnému
odkazu.
Dipl. tech. Zdeněk Novotný

NAROZENÍ
Soňa Danková
Petr Košumberský
Petra

Michaela Marencová
Jaroslav Klouček
Denis

Gabriela Hejná
Miroslav Hejný
Matěj

Lucie Hladíková
Josef Hladík
Josef

Žaneta Hromková
Miroslav Kessler
Miroslav
Jana Drápalová
Miroslav Drápal
Max
Gabriela Bondorová
Luboš Bondor
Ondřej

Sňatky v srpnu
Michaela Saidlová
Tomáš Jelínek

Blanka Knapová
Štefan Bublinec
Anna

Omluva
V předchozím vydání
Hlasu severu došlo k nedorozumění při otištění
vzpomínky na Josefa
Košumberského, který
svoji rodinu opustil před
19 lety.
LN
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Nevítaná návštěva
Milý občane! Již po několikáté jsem se musel dívat na to,
jak jsi „navštívíl“ můj hrob a ukradl jsi mi květiny, svíčky,
vázy, které můj syn s vytrvalostí a pravidelností, na kterou
jsem hrdý, vždy znovu a znovu kupuje a přináší. Stejně tak
se však musím dívat do jeho smutných a nechápavých očí,
ve kterých nechybí oprávněné zděšení. Zděšení nad tím, jak
hluboko mnozí naši potomci klesli.
Jsem si naprosto jist, že ti několik maličkostí uniká. Svými
činy jsi nenaštval jenom mne a mého syna, ale také ty, které
jsi kradenými věcmi z mého hrobu „láskyplně obdaroval“.
Ujišťuji tě, že jsou hluboce ponížení a sklíčení skutečností,
že jejich potomek se dopracoval takové míry ubohosti.
Čekáme na tebe, a ty víš, že se dočkáme. Na viděnou.
Zesnulý pan Ludvík Haubert
PS.: Po každém vyhraném hokeji či fotbale český lev hrdě
zařve a zamává dvojitým ohonem. Mnohé jeho mládě mává
fangličkami a vyřvává cosi o mistrech. Pod jeho břichem se
však převaluje a bublá svinčík. Dopracovali jsme se skutečně
do takového stavu, že budeme nuceni instalovat indiskrétní
kamerový systém i na hřbitov?
S pozdravem Miloš Haubert, syn

POHÁDKA V NOVÉM
Snad nikomu neunikla rekonstrukce klubu „Pohádka“.
V současné době je již „Pohádka“ zrekonstruována a samozřejmě otevřena. Aby nebylo nových změn málo, rozšířila se
rovněž doba, kdy je klub přístupný seniorům. Kromě pondělí otevírá své dveře „Pohádka“ každý den od 11,00 hod. a
uzavírá v 17,00 hod. Senioři a zdravotně postižení občané
mají možnost posezení, občerstvení a poslechu reprodukované hudby ve společnosti přátel. K dispozici je televize,
společenské hry, časopisy a další možné aktivity. Středeční
dopoledne jsou vyhrazena pro cvičení a masáže. Odpoledne
pak seniorkavárně se zajímavými besedami a přednáškami.
Rovněž zdravotně postiženým občanům nabízí „Pohádka“
své služby. Především jim (ne však pouze) jsou věnovány
pátky, kdy mohou využít možností masáží, cvičení, besedy
k problematice zdravotně postižených, využití biolampy,
horského slunce či akupresury. Zároveň došlo k obnově
půjčovny kompenzačních pomůcek.
Ani o víkendu nezůstává „Pohádka“ osamělá. Tradiční
střídání sobotních a nedělních tanečních odpolední s hudbou
klub oživí a spolu s tancem je zde možné strávit příjemné
chvíle nad kávou a sušenkou.
Zveme všechny seniory a zdravotně postižené občany do
„Pohádky“ jejíž aktivity jsou připraveny právě pro vás!
Romana Cupalová, koordinátor sociálních služeb

Miniportréty
Evita Naušová
* 6. 7. 1971
ve Varnsdorfu

Spisovatelka, scénáristka. Rodným jménem Eva
Naušová. Dětství prožila ve
Varnsdorfu, chodila do základní školy v ul. Karlova a
Střelecká. V učilišti v Kořenově se vyučila jako železničářka (1985). Pracovala v Děčíně
jako průvodčí osobních vlaků,
později na Hlavním nádraží
v Praze jako pokladní a informátorka. V roce 1990 byla
půl roku v USA, po návratu
vystudovala večerně gymnázium v Praze. V té době
si přivydělávala jako učitelka
angličtiny. Později prošla
řadou profesí od uklízečky,
modelky fotografa Jana Saudka až po asistentku majitele
nočního klubu. V roce 2001
absolvovala FAMU (obor
dramaturgie, scénáristika).
Poslední dva roky mj. spolupracuje na tvorbě scénáře
televizního seriálu Ordinace
v růžové zahradě.

Rodičům prvňáčků
V průběhu celého měsíce září nabízí Městská knihovna
ve Varnsdorfu tradičně možnost přijít se svými dětmi do
dětského oddělení knihovny v ulici Legií - za „Červeným“
kostelem a přihlásit své prvňáčky do knihovny zdarma.
Budete seznámeni s nabídkou dětského oddělení a děti
dostanou knihu. Cílem této celorepublikové akce je rozvoj
čtenářství, které začíná již v útlém věku našich dětí, dávno
před tím, než začnou číst první písmenka. Využijte jednu
z možností k všestrannému rozvoji vašich dětí, darujte jim
lásku ke knihám. Těšíme se na všechny bystré prvňáčky a
jejich rodiče. Celá knihovna je otevřena každý den kromě
středy od 9 do 18 hodin.
Zároveň nabízíme přednášku s praktickými ukázkami,
radami a návody „ Máme doma prvňáčka “ , která se
koná dne 13. 9. v dětském oddělení knihovny a je určena pro
rodiče prvňáčků a prvňáčky samotné, začíná v 17 hodin pod
vedením spec. pedag. Mgr. Kateřiny Michalíčkové.
Mgr. Veronika Kolářová, ředitelka MěK
INZERCE

Město Krásná Lípa vyhlašuje záměr obce
převést členská práva k bytům I. kategorie:

č. 2, 13 - Nemocniční 1065/32,
č. 1 - Nemocniční 1063/28, vše Krásná Lípa a cca 72 m2,
Informace: 412 354 839, tumova@krasnalipa.cz

Knižně vydala sbírku básní
„Po římse až k oknu“ (1996) a
prózu „Jizvy“ (Paseka, 2007).
Příběh je literárním přepisem absolventského scénáře
„Sudety“, odehrává se ve
Varnsdorfu, je silně autobiografický a vznikl z autorčiny
vnitřní potřeby vyrovnat se
s traumaty z dětství a mládí.
Vedle scénářů pro televizi
píše povídky, které spolu
s rukopisnou knihou „Ssofar,
strom, jenž hvízdá“ čekají na
vydání. Je maminkou dcer
Marie a Anežky, žije a pracuje v Praze.
Připravil: Milan Hrabal

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Změna ve vedení TJ Slovan
K 31. srpnu byl na vlastní žádost uvolněn z funkce předsedy Správní rady TJ Slovan Varnsdorf Jaroslav Frolík.
Touto cestou ještě jednou děkuje všem, kteří mu napomáhali
svojí spoluprací ve prospěch varnsdorfského sportu. Novým
předsedou byl zvolen Valnou hromadou TJ Slovan Jiří Žďárský, kterému odstoupivší předseda přeje mnoho úspěchů a
dobrých spolupracovníků.
ZdS

CO SE PŘIPRAVUJE
MOTOCYKLY ČECHIE lze spatřit opět ve Varnsdorfu - IX. mezinárodní sraz majitelů motocyklů ČechieBöhmerland se koná tuto sobotu 1. 9. v Krásné Lípě.
V jeho programu je i jízda na trase Doubice - Krásná
Lípa - Jiřetín pod Jedlovou - Varnsdorf - Rumburk
- Jiříkov - Šluknov - Kunratice a zpět do Doubice. Do
Varnsdorfu na náměstí dorazí kolem 13.00 a do Rumburku budou odjíždět zhruba ve 13.30 hod.
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.
FICHTL CUP 2007 - čtyřhodinové závody 2. ročníku na známých strojích JAWA 50 cm3 (fichtl, pincek,
pařez, kozí dech, jinak JAWA 550, 551, 553, 20, 21, 23)
se připravují na sobotu 8. září ve Varnsdorfu v areálu
Keramičky firmy NOPROSU v Rumburské ulici. Start
závodu je ve 12.00 hod. Vstupné je zdarma a připraveno
plno dobré zábavy až do úmoru. Po skončení závodu
přijde na řadu bigbeat a budou hrát Všecek Písek, Trejz
a možná některé další kapely. Podmínky účasti najdou
zájemci na plakátech nebo na webových stránkách
www.fichtl.cz, www.noprosu.cz či je získají na telefonním čísle 602 450 266.
KYTLICE 2007 X DUATLON - letošní VI. ročník
Kytlického cross Duatlonu pro příznivce multisportů,
profíky, rekreanty, hobíky a všechny další se koná
v neděli 23. září pod pořadatelstvím Outdoor sports
Okrouhlá. Tratě závodu jsou zachovány z předchozích
ročníků - 5km běh - 19km MTB - 3km běh. Společně s
hlavním závodem startuje open závod (3km běh - 9km
MTB - 0,5km běh). Trať open závodu je „přizpůsobena”
pro méně náročné atlety, či pro ty, kteří chtějí tento sport
poprvé otestovat. Součástí závodu jsou také dvoučlenné
štafety (běžec + cyklista), které každým rokem získávají
na oblibě. Kytlický X duatlon je zároveň Mistrovstvím
LB kraje a finálovým závodem celé série LB poháru a
Poháru Cyklorenovy v TT a DT. Čipová časomíra Sportis
je již zaběhnutým standardem, stejně tak proteiny ze
Svijan, Kompavy a připraveno je mnoho dalších nejen
sportovních „pochutin”. On-line přihlášky jsou od 10. 7.
na http://x-duatlon.mountainbike.cz nebo na www.mountainbike.cz (sekce Moira X duatlon). Zvýhodněné startovné je připraveno pro přihlášené do 5. září a je splatné při
prezentaci v den závodu, kdy se lze ještě také přihlásit.
Hromadný start všech kategorií vypukne v 11.00 hod.
(prezentace do 10.30).

SLOVAN JE PO NEDĚLI V TABULCE TŘETÍ
Ačko SK Slovan hrálo
další soutěžní zápas podzimu proti Liberci B na
jeho hřišti a dovezlo bod
za výsledek 1:1. Branky 16.
Papoušek – 50. Vrabec. ŽK
4:2 (u nás L. Mach, Čapek) a
ČK 76. náš Svojtka (stop na
jeden zápas). Přihlíželo 250
diváků. Sestava: Macháček Čapek, Vrabec, Svojtka, Křemen – L. Mach, Jakubovič,
Svoboda, Vaško (69. Jordák)
- Grubhoffer (90. Sháněl),
Obajdin (80. Rezek). Trenér
M. Šíp, asistent Z. Heinzel.
Doma porazilo nováčka ze
Sezimova Ústí 1:0 a byl to
perný duel, branku dal R.
Mach v 17. minutě. Výkon
nic moc, ale tři body doma
a skok na 3. místo tabulky
se podařil. Dorosty zahájily

doma soutěžní sezónu dobrými výsledky proti Trnovanům. Starší na hlavní ploše
vyhrál 5:1 (2:0), když se 4x
trefil Bandas a po rohovém
kopu Pacáka pomohl míči do
sítě Stehlík. Sestava: Šedivý - Jelen, Schmidt, Stehlík,
Pacák - Pácha, Jakoubě,
Havel, Mauder - Chlan,
Bandas. Střídali Frolík,
Peleška a Volf. M ladší
zdolal soupeře 5:0 (3:0) na
UMT třemi brankami Luňáka a dvěma Šolce. Sestava:
Hadár - Hejl, Nagy, Zadina,
Kollár - Švec, Šmidílek, T.
Novák, Dančo - Šolc, Luňák, střídal Fučík. Trenér
Hloušek mohl být spokojen:
„Oba zápasy rozhodly rychlé
branky v úvodu a starší jich
mohl nastřílet daleko více.

Při otevření stadionu se
představili i atleti
Sprintérský trojboj při příležitosti otevření víceúčelového
stadionu pořádaný AO TJ Slovan přinesl divákům i startujícím zajímavé závody. Uvádíme vítěze jednotlivých kategorií
a nejlepší umístění atletů Varnsdorfu. Nejmladší žákyně 50,
60, 100 m (5 startujících): 1. M. Mrázková (ročník 96) AC
Česká Lípa - výsledný čas 33,4 (8,0/9,6/15,8), 5. Michaela
Ceplová (97) TJ Slovan Varnsdorf - 42,9 (10,1/ 12,2/ 20,6);
Mladší žákyně 50, 60, 100 m (6 startujících): 1. Š. Rutteová (94) AC ČL -30,7 (7,6/8,7/14,4), 4. Jana Čiháčková (94)
VDF - 31,7 (7,8/ 9,0/ 14,9); Ženy 60, 100, 200 m (14): 1. I.
Smýkalová (93) AC ČL - celkem 1989 bodů (8,1/13,5/28,2),
2. Lucie Pagáčová (87) VDF - 1982 (8,3/13,1/28,4), 5. Barbora Pagáčová (90) VDF - 1647 (8,8/14,2/28,9), 6. Blanka
Plocarová (89) VDF- 1572 (8,7/14,1/30,4), na 7.- 8. místě se
dále umístili domácí atletky Kristýna Vránová (93), Hana
Hermanová (84) a na 10. Eliška Křížová (93); Výška ženy
(6): 1. L. Kalousková (92) AC ČL - 1,55 cm;
Nejmladší žáci 50, 60, 100 m (2): 1. Matěj Brábník (96)
VDF - výsledný čas 32,7 (7,9/9,1/15,7), 2. David Čiháček (97)
VDF 36,9 (8,9/ 10,6/ 17,4); Mladší žáci 50, 60, 100 m (1): 1. D.
Galbavý (95) TJ Rumburk - 31,4 (7,4/ 9,0/ 15,0); Muži 60, 100,
200 m (10 startujících): 1. Dimitro Dejsun (89) VDF - celkem
2201 bodů (7,0/11,2/24,4), 6. Jiří Kalivoda (91) VDF - 1112
(8,4/13,2/28,5); Výška muži (3): 1. M. Sviták (93) AC ČL - 1,45
cm; Hlavní rozhodčí závodů byla Jaroslava Skalická a ředitelem Stanislav Skalický.
Ska

TOUR DE JEDLOVÁ MÁ
ZA SEBOU 9. ROČNÍK
V úvodní den třetího
víkendu srpna se konal
amatérský cyklistický závod Tour de Jedlová a byl
to jeho devátý ročník. Před
desátou hodinou dopoledne
se registrovalo za příjemného počasí 45 účastníků a
čekalo na ně celkem 10 km a
420 m převýšení. Startovalo
se u Lidové zahrady, pokračovalo přes Křížovou cestu
v Jiřetíně pod Jedlovou a dál
se závodníci řítili k vrcholu
Jedlové.
Vítěz kategorie mužů do
40 let a zároveň celkový
vítěz Jiří Švorc překonal

rekord závodu, když trasu
zdolal v čase 27:22 min.
V dalších kategoriích se na
prvních místech umístili
Jiří Sobotka časem 28:01
(muži do 30 let, celkově 2.),
Milan Spurný časem 28:33
(muži do 50 let, celkově 3.)
a Miloš Javůrek časem 30:
07 (muži nad 50 let, celkově
8.). V ženské kategorii patří
obdiv Věře Polákové, která
uzavírala celý peloton časem
59:10. Kompletní výsledky
jsou na http://www.bikebase.czrace.php?RACE&RECEID=704
Petra Vojtěchová

Škoda zbytečně obdrženého
gólu. Někteří hráči se v obou
týmech ukazují ve velice
dobrém světle, i když jsme
jen na začátku sezóny.“ Dorostenecké týmy hrály dále
v Lounech. Starší prohrál
3:2 (1:1) - vývoj skóre 1:0,
1:1, 3:1. Branku dal Bandas a druhou si dal soupeř
po tečované střele vlastní.
Další úspěšné trefě zabránilo břevno. Mladší odešel
poražen 4:2 (3:0) a vzpamatoval se ve druhé půli díky
hře Šťastného. Mladší snížil
až na 3:2, branky dali T. Novák a Zadina a i zde břevno
zabránilo další brance v síti
soupeře a domácí nakonec
v závěru vstřelili rozhodující
gól.
ZdS

Basketbalisté
znají
rozlosování
V sezóně 2007-2008 bude
mít Oblastní soutěž dvě
skupiny po osmi účastnících. Varnsdorfský Slovan
hraje v A-skupině a po odehrání základní části (každý
s každým doma, venku) se
střetnou první čtyři týmy
z obou skupin křížem v play
off na dva vítězné zápasy o
postup. Termínově jsou v základní časti udány vždy jen
soboty (tedy již ne dvě utkání za víkend, jak tomu bylo
doposud) s tím, že některé
celky chtějí své duely doma
sehrát v pátek. O to musí
předem žádat hlášenkou
s požadavkem na změnu.
Slovan má pevně stanoven
začátky doma vždy v sobotu
od 17.00 hod. Výjimka přichází v úvahu jen kdyby hala
nebyla volná. Slovan zahajuje 6. října na palubovce BK
REAL Roudnice „A“, doma jej
příznivci mohou prvně vidět
v akci 13. října s BK REAL
Roudnice „B“. Dalšími jeho
soupeři budou DDM Děčín Boletice, BK Česká Lípa, BK
Děčín, Slavoj BK Litoměřice
„B“ a VSK Slavia TU Liberec.
Kompletní podzimní los bude
zveřejněn v některém z příštích vydání Hlasu severu.
Ing. Zdeněk Strolený

Zúčastněte se
volejbalového turnaje
T uto sobotu 1. zá ř í
se koná od 9.00 hod. na
kurtech u sportovní haly
III. ročník „Poprázdninového turnaje“ smíšených
příchozích týmů. Informace
na tel. 604 748 413.
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