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CENA 5,- Kč

REGULOVANÉ NÁJMY OPĚT POROSTOU ŠKOLNÍ ROK ZAČAL
Nájemníci v obecních a
soukromých bytech mohou
od ledna očekávat opět
zvýšení nájemného. Zákon
č. 151/2007 Sb. nově určuje
cílové hodnoty, na které by
se regulované činže měly
dostat v roce 2010. Nájemníci musí dostat oznámení
o novém nájemném plné
tři měsíce předem, tedy
nejpozději v září. Majitelé,
kteří zářijový termín nedodrží, mohou činže zvednout

kdykoli později, ale jejich
platnost bude úměrně posunutá. Regulované ná- jemné
se v kalendářním roce může
zvýšit jen jednou a od dalšího růstu nemusí být odstup
12 měsíců (např. po zvýšení
nájemného v červenci 2007
může následovat zvýšení
v lednu 2008).
Žádný majitel nemusí jít
až na úplné maximum, které
mu zákon dovoluje. Největší
zvýšení čeká nájemníky, kte-

Čechie již po třetí ve městě

IX. mezinárodní sraz majitelů motocyklů Čechie-Böhmerland se konal 1. září v Krásné Lípě. Součástí srazu je
také pravidelná sobotní jízda na trase Doubice - Krásná
Lípa - Jiřetín pod Jedlovou - Varnsdorf - Rumburk - Jiříkov - Šluknov - Kunratice a zpět do Doubice. Potřetí tak
v novodobé historii dorazily motocykly také na náměstí do
Varnsdorfu. Jako každý rok doprovázeny početnou skupinou
příznivců dalších značek a roků výroby. Na náměstí se od
12ti hodin linula z reproduktorů dobová hudba, která podbarvovala příjezd motorek i jejich krátkou zastávku. I přes
nepřízeň počasí bylo náměstí tak jako každý rok plné milovníků staré techniky a také dětí. V půl druhé motocykly za burácení motorů pokračovaly na další zastávku do Rumburku.
Příští ročník bude jubilejní desátý a tak se bude rozhodně na
co těšit. Kdo nechce v dalších letech průjezd motorek a jejich
výstavu propást, stačí si do kalendáře poznačit vždy první
zářijovou sobotu.
JS
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ří bydlí v bytech se sníženou
kvalitou, tedy bývalých trojkách a čtyřkách (někde až o
40 – 60 %).
Oznámení o zvýšení nájemného musí mít písemnou formu. Nestačí tedy
pouhé oznámení o zvýšení
nájmu, ale zákon určuje, že
oznámení musí obsahovat
zdůvodnění, které by mělo
mít následující údaje:
• aktuální (současnou)
sazbu za čtvereční metr
měsíčně,
• maximální možný
přírůstek nájemného v procentech pro příslušnou
velikostní kategorii obce a o
kolik majitel nájem zvyšuje
(v Kč za metr),
• novou sazbu za metr
čtvereční,
• započitatelnou plochu
bytu (sklepy, balkóny, lodžie,
terasy se započítávají polovinou své výměry) a celkovou
podlahovou plochu,
• zda jde o standardní byt
(dříve jednička či dvojka)
nebo byt se sníženou kvalitou (dříve trojka a čtyřka),
• novou měsíční platbu za
celou započitatelnou podlahovou plochu,
• odkdy vzniká povinnost
platit zvýšené nájemné.
Nájemník by měl z oznámení rovněž zjistit úhradu
za vybavení bytu (sporák,
kuchyňskou linku) a rovněž
i celkovou platbu nájemného
včetně záloh za služby spojené s užíváním bytu (topení,
teplá voda apod.).
Kdy a o kolik se zvýší
nájemné v městských bytech
ve Varnsdorfu rozhodne rada
města.
R. Dausch

IX. zasedání
zastupitelstva
města se koná
ve čtvrtek dne
27. září 2007
od 15.00 hodin
ve Studentském
centru Střelnice.

Ředitelka ZŠ Východní vítá prvňáčky své školy. Foto rm
Začátek školního roku 2007/2008 připadl na třetí zářijový
den. Školy ožily a do lavic usedli také noví žáci. Z předškoláků se ze dne na den stali školáci, ze žáků základní školy
se stali studenti školy střední. Ti první, ale někdy i druzí
v doprovodu dojatých rodičů a prarodičů se zájmem sledovali
uvítací proslovy ředitelů škol, prvních učitelů a také radních
a zastupitelů našeho města, kteří přišli prvňáčky a prváky
taktéž pozdravit. Školní rok můžeme nejlépe zahájit slovy
místostarosty Františka Dlaska: „Nemusíte se ničeho obávat, děti, podle nových školských metod se nebudete učit,
ale budete si hrát.“
Ve Varnsdorfu se tento školní rok otevřelo 7 prvních tříd
s celkovým počtem 156 prvnáčků. Celkový počet žáků navštěvujících varnsdorfské základní školy je 1324 (60 tříd).
Hodně štěstí, milé děti.
rm

NOVÝ PERON NA
STARÉM NÁDRAŽÍ
Společnost SBE /RAILTRANS, která provozuje železniční dopravu mezi Seifhennersdorfem a Libercem, oznámila
vedení města Varnsdorf, že od 1. ledna 2008 zprovozní
nový peron na starém nádraží. Ke zlepšení kvality svých
služeb tak společnost přispěje vytvořením další nástupní
stanice v našem městě. Jak jsme již letos v HS uváděli,
zastavování vlaků v zastávce Varnsdorf - Staré nádraží
bylo využíváno pro nástup a výstup cestujících až do
konce druhé světové války. Kromě ideální polohy pro
obyvatele a návštěvníky centrální oblasti Varnsdorfu,
v krátké časové dostupnosti od náměstí E. Beneše a
dalších významných bodů dochází zprovozněním zastávky Staré nádraží ke zlepšení dopravní obslužnosti ve
městě železniční dopravou spojením Varnsdorf nádraží Varnsdorf - Staré nádraží. Spoj mezi Varnsdorfem a Libercem jezdí 4x denně. Z Varnsdorfu je odjezd v časech 6.00
hod., 9.29 hod., 12.11 hod. a poslední v 15.24 hod. Z Liberce se do Varnsdorfu vyjíždí v 7.30 hod., 10.56 hod., 13.30
hod. a v 17.30 hod. Cena jízdenky, kterou si zakoupíte
přímo ve vlaku je 40 Kč, pro studenty ve věku 15- 26 let
30 Kč, pro studenty do 15 let 15 Kč a pro důchodce 20 Kč.
Ve vlaku je samozřejmě možná přeprava kol a kočárků.
Jedinou podmínkou cestování je platný průkaz totožnosti.
rm, JS
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Z deníku Městské policie
Nebezpečná zábava
Na základě žádosti výpravčího nádraží ČD byla v poslední
době vysílána hlídka MP na trať místní železniční dráhy a
to k tenisovým kurtům. Dle vyjádření strojvůdce německého
vlaku se neustále po trati pohybují děti a na kolejnice pokládají různé předměty. Jedná se o velice nebezpečnou zábavu,
při které by mohlo dojít ke zranění. Apeluji na rodiče, aby
vždy věděli, co jejich ratolesti dělají.
Krádež za bílého dne
V době před otevřením restaurace při doplňování surovin
do kuchyně, se vkradl mladík do objektu a odcizil zde peněženku obsluhy. Po vyšetření Policií ČR byl městské policii
poskytnut popis pachatele, na jehož základě byl mladík
spatřen na městském kamerovém systému. Celá záležitost
včetně záznamu z kamer byla předána Policii ČR.
Kovboj nebo strážník
Za posledních čtrnáct dní byla vyslána hlídka MP několikrát na místa v katastru města, kde se volně pohybují
stáda krav. Strážníci MP tak v tuto chvíli mění svou profesi a stávají se z nich honáci dobytka. O nezabezpečených
zvířatech v chovech bude sepsán úřední záznam a celá
záležitost bude předána OŽP MěÚ, aby se tyto situace
již neopakovaly.
Vulgárnost a arogance
Veškeré hovory na městskou policii jsou nahrávány a nemohou být v žádném případě smazány, což je všeobecně známá
věc. Z tohoto důvodu je až s podivem, jak někteří občané našeho
města mohou být sprostí do telefonu při oznamování skutečností. Některým našim spoluobčanům by neškodilo menší školení
dobrého vychování.
Martin Špička - velitel MP Varnsdorf

POLICEJNÍ ZÁSAHY

KRÁTCE

Zpočátku poklidný druhý den školy, úterý 4. září, nakonec skončil dvěma závážnými policejními akcemi. První
se odehrála v ulici, při které došlo k incidentu s občanem
města, vyvolaná dvěma známými feťáky D.T. a D.B. (oba
pravděpodobně pod vlivem omamných látek). Když na místo
přijela přivolaná dvoučlenná hlídka městské policie, byla
hrubým způsobem výtržníky napadena. Při následné potyčce,
kterou ukončil až zásah příslušníků hlídkové služby PČR,
došlo k vážným zraněním obou strážníků MP (pokousání).
Během eskorty pachatelů na obvodní oddělení policie ČR
Varnsdorf jeden z pachatelů přepravovaný se vozidle MP
rozbil hlavou boční okénko. Rozrušený a zraněný strážník
MP se pak nedostatečně věnoval řízení, následkem čehož se
se služebním vozidlem střetl s jiným vozidlem.
Ve stejné době se na druhé straně města v Pražské ulici o
rozruch postarala zasahující jednotka „zakuklenců“ Úřadu
pro organizovaný zločin. Po fingované koupi již druhé dlouhé zbraně vtrhli příslušníci ÚOOZ do bytu, kde následně
zadrželi občana města L.Š., který se zbraněmi obchodoval.
Při domovní prohlídce byly zajištěny další důkazy a vysoká
finanční hotovost. Podezřelý byl zadržen, o jeho dalším osudu
rozhodne státní zástupce.
JS

• Do konce září t.r.
bude rozhodnuto o prodeji
areálu bývalých jatek.
• Do plánu akcí Severočeské vodárenské společnosti bude pro rok 2008
zařazena kostra kanalizace
Hrádku a Pěnkavčího vrchu
včetně plného financování
její výstavby. Město tak finance připravené na výstavbu této kanalizace bude moci
použít k jiným účelům.
• Na 86. jednání Rady
Euroregionu Nisa proběhla volba jeho předsedy,
kterým zůstal Petr Skokan,
a místopředsedy, kterým se
již po třetí stal varnsdorfský
starosta Ing. Josef Poláček.
Součástí jednání bylo ukončení realizace projektu
Partnerství a návaznost na
technickou asistenci ERN
pro města.
• Nadace EURONISA
vyhlásila podzimní veřejné
kolo rozdělování nadačních
příspěvků. Podporovány
budou projekty uskutečněné
od 1. 1. 2008 v oblastech sociální a zdravotní, kulturní
a vzdělávací. Předběžná
částka k rozdělení je 600
tisíc Kč. Žádat mohou neziskové organizace působící
v Euroregionu Nisa.Uzávěrka pro příjem žádostí je 8.
10. 2007, více informací na
www.euronisa.cz
• Od 10. 9. do 31. 10. je
částečná uzavírka silnice
I/9 ve Svoru. Provoz bude
veden střídavě. Důvodem
uzavírky je výstavba dešťového svodu.
• Rozsáhlou investicí
Severočeské vodárenské
společnosti bude také rekonstrukce čistírny odpadních vod v našem městě.
Výběrové řízení na dodavatele mělo proběhnout 10.
září. Rekonstrukce by měla
trvat přibližně do poloviny
roku 2009. Čistírna slouží
pro širokou spádovou oblast
včetně některých objektů
v německém pohraničí. rm

Průlet balonu nad městem

ZUBNÍ POHOTOVOST

v Ústí nad Labem od září končí
V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem od září končí
provoz ordinace zubní pohotovosti. Tato služba bude na Děčínsku zajištěna na základě spolupráce Statutárního města
Děčín s 23 soukromými lékaři, kteří budou pohotovostní péči
poskytovat ve svých ordinacích v sobotu, neděli a ve svátky
od 8.00 do 11.00 hodin.
Přesný rozpis služeb bude v nejbližších dnech uveřejněn
na internetových stránkách Statutárního města Děčín
(www.mmdecin.cz) a v regionálních periodicích.
-r-

KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO
Ve všech vlacích německých i rakouských drah se od prvního září nesmí kouřit, týká se to i vlaků v Česku, které jsou
sestaveny z vozů těchto železnic. České dráhy provozují rok
od roku méně vozů, kde si mohou kuřáci zapálit, od prosince
bude platit s novým jízdním řádem úplný zákaz kouření ve
všech vlacích na území České republiky. Německé a rakouské vlaky, ve kterých byli zvyklí cestující kouřit, jsou od 1. září
2007 i na českém území nekuřácké. Pokud pojedou cestující
ve voze Českých drah, kde se kouřit ještě smí, například do
Drážďan, musí počítat s tím, že odjezdem z Děčína se stal
celý vlak nekuřáckým.
čerpáno z tiskové zprávy

Společnost Karneval Media zanikla
K 31. srpnu 2007 zanikla společnost Karneval Media,
s. r. o. fúzí se společností UPC Česká republika, a. s.
Veškerá práva a povinnosti vlastníka a provozovatele
veřejné komunikační sítě přešla na společnost UPC Česká
republika, a. s.
Novým poskytovatelem komunikačních služeb po síti
„kabelové televize“ je tedy od 1. září 2007 společnost UPC
Česká republika, a. s. a ke stejnému datu budou mít všichni zákazníci k dispozici služby jednotného Klientského
centra UPC na telefonní lince 241 005 100 a na adrese
www.upc.cz.
-r-
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24. srpna proletěl německý balon nad městem, který směřoval od Seifhennersdorfu až za Velvetu. Pomalu a velmi
nízko se přesunul na louku za Vaspedem, kde dosedl.
Text Jiří Sucharda, foto Josef Kříž

V rámci Evropského týdne
mobility a Evropského dne bez
aut jsme pro vás připravili:
• 16. - 22. 9. výstava prací dětí z MŠ na téma Ulice pro
lidi v městské knihovně vernisáž 17. 9. v 16,00 hodin
•18. 9. Evropský den bez aut (uzávěra náměstí E. Beneše
a části ulice Legií) 10 - 17 hodin
soutěže pro děti (jízda po prkně, pomalá jízda, slalom),
malování na ulici, ukázky policejní a hasičské techniky,
možnost vyplňování testů pro cyklisty s vyhodnocením,
ukázka správně vybaveného kola, prezentace dobročinných
organizací ve městě
ČSAD Semily, a.s. vyhlásily v tento den na městské
lince 515001 Varnsdorf, aut. nádraží - poliklinika - žel.
stanice - nemocnice - aut. nádraží jízdné zdarma!!!
• 19. 9. otevření e-učebny a zkoušení elektronických testů
v MěÚ Varnsdorf 13 - 17 hodin se soutěží „O cenu místostarosty města za plný počet bodů“ (určeno pro osoby starší
18 let)
• 20. 9. společné hlídky dětí ZŠ a Policie ČR při měření
rychlosti a kontrole řidičů aneb „Kdo dostane sladké jablíčko
a kdo kyselý citrón?“
8 - 9,30 hodin v ul. Karlova (účastní se ZŠ Karlova)
10 - 11,30 hodin v ul. Čsl.Letců, „U Mělníka“ (účastní se
ZŠ Edisonova)
13 - 14 hodin v ul. Legií (účastní se ZŠ náměstí)
• 21. 9. cyklovýlety
Podpořte myšlenku této kampaně sami a naplánujte si
v pátek svůj výlet na kole nebo pěšky. Inspirací vám může
být třeba “Úřednická jízda aneb i úředníka uvidíte na
kole”

Jízdné
podražilo
K 2. 9. došlo ke sjednocení
ceníků v regionu Ústeckého
kraje na základě jednání
s Krajským úřadem v Ústí
nad Labem. Pro oblast Šluknovsko (středisko Varnsdorf)
došlo k navýšení cen jízdného. Ceníky jízdného budou
k dispozici ve vozidlech,
v informačních kancelářích a
na internetových stránkách
www.csadsm.cz.
-r-
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ZELENÍ PŘIVÍTALI DŽAMILU
Ve Varnsdorfu se konala výjezdní schůze Rady krajské organizace Strany zelených v čele s krajskou předsedkyní ministryní Džamilou Stehlíkovou z Chomutova. Hlavním bodem
programu byla příprava koncepce krajských a senátních voleb,
které se konají v příštím roce. Proběhla diskuse nad hlavními
programovými tématy a tedy i úkoly pro příští „krajské“ volební
období, nad možnými kandidáty i způsobem vedení kampaně,
došlo však i na místní a regionální témata.
Zelení chtějí pro tyto volby otevřít velmi silná a ožehavá
témata. Připravují také silnou kandidátku, jež bude sestávat
z regionálních osobností, zástupců občanských aktivit apod.
Kraj je pro zelené, vzhledem k naprosté blízkosti běžným
potřebám občanů (veřejná doprava, životní prostředí, posuzování velkých staveb atd. …) nyní naprosto prioritní.
Při výjezdních zasedáních mají vždy prostor také místní
organizace a tak byla možnost prezentovat například Občanskou poradnu Na Křižovatce, či některé kulturní aktivity
neziskového sektoru ve Varnsdorfu i celém regionu (Doubice,
K. Lípa, D. Poustevna, …). Došlo ale také na dvě konkrétní
žádosti. Místní seznámili ministryni s rozvojem středního i
vyššího školství ve městě i s dalšími plány některých škol
a požádali ji o prodloužení připravované společné pracovní
cesty s paní ministryní školství Danou Kuchtovou po Ústeckém kraji až do Varnsdorfu. Konkrétní návrh „zajížďky“ se
ministryni zamlouval, dokonce by ji případně ráda spojila
s besedou o sociálním vyloučení pro místní aktivisty, zaměstnance úřadu i občany.
Nakonec jsme ministryni seznámili s aktuálním děním
ohledně snah společnosti ČEZ Distribuce a.s. na budování
el. vedení do Šluknovského výběžku formou horního vedení
(stožáry velmi vysokého napětí) přes Lužické hory (vykácení
téměř 100 hektarů lesa a faktické rozdělení CHKO na dvě
části). Ministryni jsme seznámili také s dalšími (k horám šetrnějšími) variantami a po její přímé otázce také s postojem obce
Dolní Podluží a města Varnsdorf (resp. radniční koalice).
Ministryně pak kvitovala postoj obou obcí a přislíbila
nám v této otázce pomoc v podobě své osobní angažovanosti.
V případě potřeby také přislíbila bezprostřední intervenci na
úrovni kraje i ministerstva životního prostředí.
K tomu nutno dodat, že stále věříme v možný kompromis
(výběr varianty), kdy bude zároveň naplněn nejen veřejný
zájem na zachování bezproblémových dodávek energie, ale
také veřejný zájem na zachování „nezadrátovanosti“ a celistvosti Lužických hor.
Pavel Herout, předseda Strany zelených Varnsdorf
INZERCE
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Svůj úkol v nemocnici splnil
Pavla Lampu znají lidé
především jako daňového
a ekonomického poradce a
někteří i jako amatérského
loutkoherce, ale také jako
bývalého ředitele 1. Zdravotní Rumburk a.s.
Koncem června jste
po více jak dvou letech
odešel z funkce ředitele
Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku.
Proč jste odešel?
Nejdříve je nutné si uvědomit, v jaké situaci jsem do
této funkce vstupoval. Bylo
to v době, kdy se zcela položil tehdejší management
nemocnice a nám, jako
členům představenstva
nezbývalo nic jiného, než
v tu danou chvíli naskočit
do rozjetého vlaku a chod
nemocnice stabilizovat. Od
začátku jsem se netajil tím,
že až se toto uskuteční, tak
z funkce ředitele odstoupím.
A to se také stalo. Nemocnice funguje a její vedení
je stabilní, svůj úkol jsem
splnil a má role skončila.
Z tohoto důvodu odcházím.
Chtěl jsem sice odejít až
koncem roku, ale události
z jara, kdy lékaři na interně podávali demonstrativní
výpovědi a personální situace v porodnici se dostala do
krize, mne přiměly urychlit
své rozhodnutí. Ale neodcházím s pocitem nějakého
znechucení. Naopak. Od
března do července se podařilo získat řadu kvalitních
lékařů a řada perspektiv-

ních jednání dále probíhá.
Jsem pozitivně naladěný a
přesvědčený, že jsem snad
v této nemocnici odvedl
maximum svých schopností,
znalostí a možností.
V čem byla příčina vašich neshod s některými
lékaři, které vyvrcholily
jejich dubnovou hromadnou výpovědí?
Příčinou byla jejich snaha
zasahovat do vedení nemocnice namísto toho, aby se věnovali své lékařské profesi.
Nemocnice není jen léčebný
ústav. Je to také ekonomicko-organizační jednotka,
ve které se musí dodržovat
jistá pravidla. Nejde jen o
počty pacientů, ale sleduje
se celková ekonomika nemocnice, spotřeba peněz,
spotřeba léků a materiálů.
Žádná nemocnice, a ani ta
naše, nemá bezbřehé financování. Nemůže si dovolit
nechat se rozebírat. Požadovali jsme po lékařích vyšší
kvalitu práce a dodržování
našich pravidel, ale oni to
považovali za „buzeraci“, za
zasahování do jejich svatých
kompetencí a jejich reakce
byla opačná, než jaká být
měla. Místo, aby se zlepšili,
začali stávkovat.
Jaké změny v nemocnici tedy můžeme očekávat?
Lépe řečeno, jak bude
vypadat Lužická nemocnice za pět let?
Ke změnám v množství
poskytovaných služeb nedojde. Je možné, že vzhledem
k demografickým vývojům a
ke stárnutí populace bude
narůstat počet ošetřovatelských lůžek. Chirurgické,
interní, dětské a gynekologicko – porodnické oddělení
bude základem nemocnice,
velkou pozornost bude mít
rozvoj ambulantních zařízení. Jejich vyšší kvalita by
měla přijít s nákupem nového rentgenu a v budoucnosti
i s nákupem moderního CT.
Mělo by dojít k rozšíření
počtu specializovaných
ambulancí v rámci interního oddělení, takže by zde
měli být specialisté v oboru
gastroenterologie, kardiologie, urologie, neurologie,
nefrologie a v oboru cévním. Samozřejmě zůstane
zachována oční ambulance
a léčebná rehabilitace.
Spokojenost pacientů
ovlivňuje také nemocniční jídlo. A v poslední
době se proslýchá, že jídlo v rumburské nemocnici vůbec není k jídlu.
Před několika měsíci přenechala firma Palermo, která pro Lužickou nemocnici
vařila, tuto činnost firmě
pana Holce ze Šluknova.
Tato transakce šla mimo

vedení Lužické nemocnice.
Počáteční zlepšení kvality
jídla netrvalo dlouho a ani
my, jako vedení nemocnice,
nejsme s prací této firmy
spokojeni. Nedá se vyloučit,
že pokud se nepodaří vztah
s dodavatelem jídla narovnat a vylepšit, bude nutné
hledat jiná řešení.
Jedna z otázek, která lidem nedá spát je,
co bude s poliklinikou
a s budovou interny
v Podhájí po sestěhování.
Dokonce se vyskytly „zaručeně pravdivé“ informace o tom, že se budou
prodávat vietnamským
obchodníkům.
Záměr opustit a prodat
polikliniku je, dle mého
názoru, správný. Snažíme se, aby všechny naše
zdravotnické provozy byly
v jednom areálu. A na poliklinice dnes již nemáme
ani jeden. Všechny ambulance, které tam teď jsou,
jsou privátní a pro nás je
ekonomicky nevýhodné dál
tuto budovu držet. Uvažovali jsme i o tom, převést sem
některé ambulance, ale i to
je nevýhodné. Nemůžeme
si dovolit mít dva rentgeny,
sonografie nebo CT. Navíc
musíme zohlednit spro pacienta namáhavé převozy
z lůžka na vyšetření mimo
budovu sanitními vozy.
Sestěhováním všech našich
provozů do jednoho areálu
nejen ušetříme dost peněz,
ale především tím zajistíme větší komfort, pohodlí
a kvalitu péče o pacienta.
Komu se poliklinika prodá
a kdy to bude je stále ještě
ve hvězdách. Řešení této
otázky není pro současné
vedení nemocnice prioritou,
stejně jako není prioritní,
co bude s budovou interny
v Podhájí. Existuje sice
několik názorů, například
využití pro nějaký sociální
projekt, nebo komerční využití, zaznívají hlasy budovu
prodat, nebo naopak získat
nějakého strategického
partnera pro nemocnici a
budovu rekonstruovat. Zatím se však žádná z variant
neujala.
A kdy by to tak mohlo
všechno být?
Domnívám se, že když
bude projekt hotov ještě
v tomto roce, a v příštím
roce se podaří zajistit
financování celé rekonstrukce, mohla by samotná
přestavba nemocnice za provozu trvat přibližně čtyři až
pět let. V tom případě by již
v roce 2013 mohla Lužická
nemocnice odpovídat požadavkům moderní doby 21.
století.
Gabriela Doušová
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VARNSDORFSKÉ ULICE - 6. část

Goethestresse, dnes Jarošova.

Už jste někdy zažili, aby
se ulice přestěhovala na druhý konec města? Já to vidím
poprvé až zde ve Varnsdorfu. Do roku 1945 (přesněji
do dubna) byla ulice Důlní
ve II. okrese (s jediným čp.
1152) a pak šupky dupky
na lepší, do VI. okresu (s čp.
2451-2465).
Záhadou je i přejmenovávání ulic se jmény umělců.
Oč méně významný a slavný
byl L.v.Beethoven, že jeho
ulice musela být přejme�������������
nována na Nezvalovu? A
komu vadil tak významný
básník, jakým bezesporu
byl J.W.Goethe, že jeho ulici
přejmenovali na Jarošovu? A
co vynálezce knihtisku Gutenberg? Čím se provinil, že
jeho ulici přejmenovali na
Melantrichovu? Ani jméno
poustevníka a snad i zakladatele Varnsdorfu Wernara
nezůstalo ušetřeno mánii
stůj co stůj všechno přejmenovat. Z Wernarovy ulice je
Husitská. I tady by se jistě

našla pro husity jiná vhodná ulice. A co Vídeňská?
Pražanům jejich Vídeňská
nevadí, varnsdorfským radním ano. Je z ní Plzeňská.
Že by již tenkrát fungovala
pivovarská lobby? A tak
bychom mohli srovnávat
další a další. Snad jediné
osvědčené a léty prověřené
jsou názvy ulic obecnějšího významu. Navíc jsou i
(pokud se své ulice drží od
jejího vzniku nebo prvního
pojmenování) do jisté míry
vypovídající. Můžeme tak
téměř s jistotou říci, že
ulice Tkalcovská, Barvířská, Pletařská, Tiskařská,
Zámečnická apod. nesou
svá jména po řemeslech,
která se skutečně v těchto
místech vyskytovala. Také
ulice Dvorská napovídá,
že poblíž byl panský dvůr,
U mlýna, že kdysi vedle ní
stával mlýn atd., atd. Nic
se nezkazí, jestliže se ulici
dostane jména odvozeného
od její polohy. Jsou to např.

ul. Východní, Západní, Jižní či Střední. Jen Severní se
změnila na Severskou. Narazíme však i na záhady. Jak si
například vysvětlit, že ulice
U Městského statku (která
opravdu okolo statku vedla)
dostala jméno U městského
stadionu? Byl to snad jenom
překlep? Naštěstí byl omyl
odhalen a této ulici se vrátil
její původní název. Jeden rébus tu ale přece je! Ulice U
Splavu. Je to ulička vedoucí
okolo Starého nádraží. Začíná před nádražní budovou,
obejde skladovací plochu,
přejde železniční trať a
skončí za nádražím na ulici
Svatopluka Čecha. Ať se
dívám jak se dívám, splav
nikde. Ba i řeka je odtud
značně vzdálená. Odkud
tedy její název? Pokud věříte ve stěhování celých ulic,
tak jste blízko. Ne, nebojte
se, to se jen vzalo jméno
jedné zaniklé uličky v VII.
okresu a přifařilo se uličce
v V. okresu. A že tu není
splav? Komu by to vadilo?
Obdobou je ulice Hraniční.
Myslíte, že po ní dojdete na
hranice? Nedojdete. Leda
tak z ul. Pražské na ul. Sv.
Čecha. Tentýž jinotaj skrývá
ulice Říční. Vede od ul. Plzeňské k hlavní bráně TOS
Varnsdorf, a.s. Že by někdy
tekla Mandava do kopce?
Další zajímavostí je postupné dělení, slučování
a přejmenovávání ulice
Poštovní. Nejprve dvě ulice
Císaře Josefa a Poštovní,
pak jedna ulice Poštovní,
z ní pro změnu HermannGöring-Strasse, od května
1945 zpátky Poštovní. Roku
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1970 ji naleznete na plánu
města pod názvem Třída
národní revoluce. Asi proto,
že rázem nebyla pošta k nalezení, roku 1985 byl vsazen
do ulice Národní revoluce
krátký úsek s názvem Poštovní. Dnes je to opět jedna
ulice Poštovní.
A tak snad jedinou ulicí,
která má své pojmenování
věčné a neoddiskutovatelné
je ulice Hřbitovní. I když!?
Genetičtí inženýři ještě
zdaleka neřekli své poslední slovo!
Na závěr seriálu o
varnsdorfských ulicích chci
jen dodat, že tímto povídáním si rozhodně neosvojuji
právo na neomylnost. Své
poznatky jsem čerpal
z mnoha starých plánů
města, adresářů a ročenek,
které jsem si povypůjčoval
po známých. Bohužel ani
Muzeum ve Varnsdorfu mi
nemohlo poskytnout více
informací, než náhled do
několika plánů. Prostě jiné
prameny prý nejsou.
Ke zpracování tohoto
pojednání bylo použito
informací z 28 dobových tiskovin, plánů a knih, z nichž
nemalý podíl tvoří informace
z knihy „Varnsdorf – město
průmyslu a zahrad“, vydané
zásluhou vedení společnosti
TOS Varnsdorf a.s.
Mé poděkování patří pracovnicím Stavebního úřadu
města Varnsdorfu a Odboru
správních agend – evidence
obyvatel MěÚ Varnsdorf,
které pomohly, co mohly.
Zvláštní poděkování patří
pí K. Jahodové a p. Z. Vorlovi
za zapůjčení originálů plánů
a tiskovin a p. P. Vartovi za
překladatelskou práci.
Milan Kopecký
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ØÁDKOVÁ
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Lužická realitní kancelář hledá pro své klienty
rodinné domy a byty ve Šluknovském výběžku, zajistíme
veškeré záruky a služby.
Prodej bytu 1+2+L do
OV ve Varnsdorfu. Byt se
nachází v přízemí menšího
panelového domu nedaleko
centra města a je v dobrém stavu. Prodejní cena:
400.000,-Kč. Info Lužická
R.K. Tel.: 412 333 281,
602 108 404.
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,
607 927 556.
Stavební pozemek se
zanedbaným rodinným
domem, nedaleko centra
Krásné Lípy. Nutná rekonstrukce. Všechny sítě na
hranici pozemku. Výměra:
1134 m 2 . Prodejní cena:
320.000,-Kč. Info Lužická
R.K. Tel.: 412 333 281,
602 108 404.
Prodej RD s nebytovými prostory na hlavní ulici
v Rožanech u Šluknova. Parkoviště. Výměra: 1489 m2.
Vhodné k podnikání. Prodejní cena: 2.950.000,-Kč.
Info Lužická R.K. Tel.:
412 333 281, 602 108 404.
Hudební vydavatelstv í P ra ha s poboč kou
v Rumburku přijme pracovnici - pracovníka umělecké produkce, asistentku
produkce a účetní na 1/2
úvazek - nejlépe s ŽL (podvojné účetnictví). Nabídky
a informace: delfa@delfa.cz
Tel. 604 109 895.
H ledá me pronájem
chalupy nebo RD s topením
na tuhá paliva ve Varnsdorfu. Tel. 721 148 694.
Hledáme organizačně schopnou ženu či
muže pro vedení pobočky
poradenského centra ve
Varnsdorfu a Rumburku.
Infolinka 732 784 660.
Prodám řadovou garáž v osobním vlastnictví
u d r u žstva P r ů kopn í k
u zimního stadionu. Prodejní cena 60.000,- K č.
Kontakt: 603 772 346.
P rodá m by t 3 +1 ve
Varnsdorfu. Zn: rychle
a levně. Informace na tel.
606 714 747.
Prodám garáž v ulici Komenského, Telefon
728 600 235.
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BIB slaví 13 let působnosti
Vážení čtenáři, dovolte
nám, abychom Vám v dnešním čísle představili Luboše
Prokůpka, předsedu představenstva BIB, a. s. se sídlem
v Pardubicích. Tato realitní
a finanční společnost otevřela v září 2004 svou kancelář
také u nás ve Varnsdorfu v
Poštovní ulici a s průřezem její nabídky se můžete seznámit
prostřednictvím vývěsky na Národní ulici ve výloze opravny
obuvi. Kompletní nabídku naleznete na www.bib.cz.
Můžete našim čtenářům představit Vaši společnost?
Společnost BIB, a. s. byla založena v roce 1994 a tudíž
v letošním roce slavíme 13 let působení na českém trhu. Při
své obchodní činnosti čerpáme ze zkušeností, které jsme
získali v uplynulých 24 letech na německém trhu s nemovitostmi. Hlavním předmětem naší činnosti je poskytování
kompletních služeb v oblasti prodeje a nákupu nemovitostí,
což zajišťujeme prostřednictvím rozsáhlé sítě poboček a obchodních zastoupení napříč celou Českou republikou. Mimo
již zmíněných realitních služeb zajišťujeme pro své klienty
různé formy financování související s nákupem nemovitostí,
včetně finančního poradenství, ekonomického poradenství
a pojištění.
Můžete specifikovat z jaké vrstvy obyvatel se rekrutují Vaši klienti?
S ohledem na komplexnost námi poskytovaných služeb
jsou našimi klienty všechny sociální kategorie obyvatelstva,
včetně podnikatelských subjektů. Naším cílem je poskytnout
všem našim klientům odborný a profesionální servis tak,
aby se na nás mohl klient kdykoliv obrátit.
Sdělíte nám něco o svých plánech do budoucna?
V současné době máme 64 kanceláří po celé České republice a dalších 46 zastoupení po celém území republiky
a neustále pracujeme na rozšiřování této obchodní sítě i
v dalších regionech, což skýtá prostor pro vytváření nových pracovních příležitostí. V letošním roce jsme navázali
spolupráci s firmou MCVELOX a internetovým portálem
www.domky.cz, čímž se nám podařilo rozšířit nabídku našich
služeb o výstavbu rodinných domů na klíč.
Zmínil jste se o výstavbě rodinných domů na klíč.
Můžete i k tomuto něco říci?
Mimo již zmiňovaných komplexních služeb zajišťujeme
klientům výstavbu rodinných domů systémem VELOX
(ztracené bednění). Každý klient má na výběr více jak
400 typizovaných projektů rodinných domů s cenou od
1.100.00,- Kč, při výstavbě rodinného domu na klíč, včetně
projektu a stavebního dohledu. Dále si stavebník může zvolit
jednu z následujících variant, čímž se celková cena domu
podstatně sníží:
- zakoupit projekt se systémem a výstavbu provést svépomocí,
- zakoupit projekt se systémem a výstavbu provést z části
svépomocí a z části dodavatelsky,
- u obou variant je stavební dohled samozřejmostí.
Systém VELOX vyniká vysokou zvukovou a tepelnou
izolací bez vzniku tepelných mostů, díky níž šetří topnou
energii v hotové stavbě. Vzhledem k šíři nabídky bych však
zájemcům doporučil, aby se obrátili na kancelář ve Vašem
městě v Poštovní ulici č. p. 1090, kde jim naši pracovníci
budou zcela k dispozici včetně všech potřebných materiálů
k rozhodování o typu a velikosti stavby.

ØÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím k pronájmu dvougaráž s venkovním
pozemkem 100m2 , v centru Varnsdorfu. Možnost dálkového topení nebo vlastního plynového. Vlastní elektroměr
380 V, vlastní vodoměr. Telefonní linka Klimeš 602 102 513.
Okamžitě k pronájmu byt 1+1 o velikosti 57m 2
v nájemní vile v centru ve Varnsdorfu. Byt má sporák,
ledničku, automatickou pračku, parkety a vlastní elektroměr. Novou koupelnu, nové dveře, byt čistý, 2 roky po
kolaudaci. K dispozici půda a zahrada s věšáky na prádlo.
Klidní lidé, domácí prostředí. Dlouhodobý pronájem vítán
(sleva na nájmu u dlouhodobého pronájmu možná). Tel.
776 091 234.
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reformě z roku 1869 se
škola změnila na pětitřídní.
Na přelomu 19. a 20. století
školu navštěvovalo 470 dětí a
všechny třídy byly paralelní
(každá třída byla rozdělena
na A a B). Rostoucí počet žáků
si vyžádal stavbu nové školy
čp. 1700 v dnešní Karlově
ulici, která byla otevřena

V roce 1921 se zde usídlila
Stadtische Handelsschule
a poté i Kaufmannische
Berufschule (obchodní školy),
jejichž část již pod názvem
Wirtschaftsschule byla
v letech 1939-40 přemístěna
do Mariánského ústavu
(Marienanstalt) čp. 1100
v dnešní Mariánské ulici.
Objekt ve vlastnictví
města po ukončení provozu
školní družiny začal chátrat.

v roce 1903. Ve staré školní
budově byla mezi lety 19121921 umístěna městská
rodinná škola (Stadtische
Haushaltungsschule) a
německá obchodní škola (Deutsche offentliche
Handelsschule), některé její
místnosti využívala státní
česká škola. Město od té doby
finančně krylo věcné potřeby
školy, platy vyučujících
hradilo ministerstvo školství.

V roce 2006 jej město převedlo na Ústecký kraj, který
jej následně svěřil SŠS a CR
Varnsdorf. Ta objekt v letošním školním roce opět začíná
používat jako školské zařízení. Zcela jistě se tedy jedná
o nejstarší školský objekt
ve městě, který nepřetržitě
slouží více než 185 let svému
původnímu účelu.
JS (zdroj Varnsdorf – město průmyslu a zahrad 2003)

STARÁ ŠKOLA V KARLSDORFU
V minulém čísle HS jsme
vám přinesli optimistické
zprávy o dvou budovách,
které ztrácí statut ruin
hyzdících naše město. Dnes
k nim s velkou radostí můžeme přidat chátrající objekt,
který našel svoje uplatnění.
Jedná se o dům čp. 747 ve
Školní ulici, který si většina
obyvatel města vybavuje jako
školní družinu sídlící v objektu až do roku 2004. Družina
byla z kapacitních důvodů
přemístěna do budovy školy
v Karlově ulici. Pokusil jsem
se najít otázky a odpovědi na
osud této budovy a doufám,
že i vám se budou líbit.
Začátkem 19. století
se
v
souvislosti
se
začínající průmyslovou
revolucí zvyšovala potřeba
vzdělávání dětí. Proto ve
vsi Karlsdorf od roku 1809
fungovala v jednom z domu
výpomocná škola. Žáků
však neustále přibývalo, a
tak místní obec zakoupila
stavební parcelu a požádala
knížete Lichtensteina o
prostředky k postavení nové
školní budovy. Ten ochotně
vyhověl a mezi lety 18201822 byla mezi ulicí Školní
a Čelákovickou vybudována
nová školní budova. Škola
byla zpočátku dvoutřídní
se čtyřmi odděleními a
navštěvovalo ji kolem
360 školáků, po školské
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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
Úvěr y, hy potéky, od
20 tis. do 30 mil. Bez poplatku předem. Spolupráce
možná. Tel. 731 248 251.

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

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.
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.
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

Prodáme garáž ve
Varnsdorfu, ulici Kollárova
- dobrý stav. Cena 80 000,Kč, možnost i pronájmu
800,- Kč/měs. SKZ Nord
s.r.o. Tel. 604 267 602.
Prodám ideální 1/4 vily
- 76,5 m2 + pozemek 87 m2.
Tel. 354 626 586.

PO-NE 8-18 hod.
Prodáme garáž ve
Varnsdorfu, ul. Východní - dobrý stav, nutno
vidět. Cena: 71.000,- Kč.
SKZ Nord s.r.o. - Telefon:
604 267 602.
Prodám chatku v zahrádkářské kolonii. Elektřina, voda. Tel. 736 765 163.
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VZPOMÍNKA
13. září tomu byl rok, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička
Vlastimila Poklopová.
S láskou stále vzpomíná syn Petr s rodinou.

§
18. září tomu bude už dlouhých 20 let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka Danuše Krčmářová.
S láskou stále vzpomínají dcera Hanka
a syn Vlastík.

§
17. září by se dožila 66 let naše maminka,
babička a teta Ludmila Neumannová.
„Jen láska zůstane, ta smrt nezná“.
Za příbuzné syn Petr Heinrich s rodinou.

§
V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal
každý, kdo měl Tě rád.
10. září tomu byl rok, co navždy odešla
naše milovaná Helena Hložná. Kdo jste ji
znali vzpomeňte s námi.
Za všechny její blízké sestra Eva.

§
23. září uplynou dva roky plné bolesti a
smutku, co navždy odešla drahá a milovaná
maminka a babička Hannelore Zítová.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

§
9. září uplynul další smutný rok od úmrtí
naší milované manželky, maminky a babičky Marie Bulejkové.
Se zármutkem v srdci stále vzpomínáme.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manžel a děti s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřeji tímto manželům Aleně
a Petrovi Macovým k narození syna
Tomáška.
Ať vám vaše děťátko prozáří každý
den radostí, ať vám přinese naplnění a
každá chvíle v jeho životě ať je plná lásky a porozumění.
Teta Romana

Rád bych touto cestou poblahopřál k významnému životnímu jubileu Josefu Podlešákovi, rodákovi města Varnsdorf,
který žije ve vzdálené Austrálii a přesto se stále zajímá o dění
v našem městě prostřednictvím Hlasu severu a internetu.
Jeho zájem mě velice těší.
Starosta města, Ing. Josef Poláček
Redakce Hlasu severu blahopřeje k uzavření sňatku novomanželům Milušce a Fandovi Němcovým s přáním, aby
šťastných dní bylo co nejvíce a aby spokojeni spolu byli velice.
Připojuje velký dík dvorní grafičce - novomanželce Milušce
za perfektní spolupráci s naším časopisem.
Veselý a šťastný život přeje za redakci Hlasu severu rm

Miniportréty

PODĚKOVÁNÍ
... za vzácné setkání
25. srpna se sešla sice malá, osmičlenná, ale o to vzácnější
společnost učňů z Velvety z let 1946 - 1948.
I přes pokročilý věk byla diskuze i nálada výborná.
Probrali jsme od našeho nástupu do učení až po pozdější
zaměstnání snad vše, co se tehdy událo. A věřte, nevěřte,
sklerózu jsme asi nechali za dveřmi. Zážitky z internátu,
v závodech včetně školního v Zahradách u Rumburku, jsou
dosud v našich myslích tak živé, že i přes těch uplynulých
60 let nevyprchaly. Jména jako Gasnárek, Vopátko, Franc,
Dubský a mnoho dalších, a příhody s nimi spojené, byly
najednou příhodami z nedávné doby.
Pět hodin uplynulo jako voda a stále by bylo o čem hovořit.
Srdečný dík za nápad uskutečnit toto setkání patří především Josefu Hrobníkovi, který ho zorganizoval.
Omlouváme se těm, na které jsme zapomněli nebo na ně
nemáme spojení, aby se ozvali a bude-li to možné, setkání
v roce 2008 se zúčastnili.
Ervín Heinl
Azylový dům pro matky s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou
děkuje vedení Městské knihovny Varnsdorf za aktivní spolupráci při zajišťování dopravy dětí do Městského divadla
na představení Pohádkové neděle a za vstřícné jednání
k našim maminkám při akci Internet pro nezvýhodněné.
Vedení Domova a speciální pedagogové
Dne 24. 8. se konala krásná akce v areálu varnsdorfského koupaliště VDF HELP FEST 2007, který byl beneficí
pro MOTOLSKOU NEMOCNICI (dětská onkologie a hematologie) a pro LDN VARNSDORF. Tímto bychom chtěli
vyjádřit upřímné díky, už za tu myšlenku a za perfektní
organizaci celé akce, velice mladým pořadatelům : Luboši
Fundovi, Romaně Malinové, Lukáši Kvardovi, Lindě Kocůrkové, Petrovi Kleinovi a Tomáši Jechovi.
Myslíme si, že nejen že prokázali schopnost pomoci druhým, ale i dobře reprezentovali naše město.
Děkují manželé Malinovi
Děkuji paní MUDr. Maškové a sestře Ireně za dlouholetou
a obětavou zdravotní péči o mého manžela.
Věra Večerníková
Děkuji panu MUDr. Škodovi, primáři LDN, za odbornou,
laskavou a lidskou péči o mého manžela.
Děkuji též sestrám a dalším pracovníkům v oddělení
I LDN za trpělivost v jejich těžké práci. Věra Večerníková

Antonín Ressel
* 6. 7. 1934 + 8. 7. 1996

Fotograf, grafik, propagační pracovník, nakladatel.
Původně rytec tiskových válců, později pracoval jako mistr textilní barevny (1960),
naposledy pak jako vedoucí
propagace TOS Varnsdorf.
Od roku 1990 byl v invalidním důchodu. V letech
1967-1968 absolvoval kurs
výtvarné fotografie, který
zorganizoval Severočeský
krajský národní výbor ve
spolupráci s FAMU (k jeho
učitelům patřil mj. prof. Ján
Šmok). Brzy se stal uznávaným a vyhledávaným fotografem. Jeho doménou byla
reklamní fotografie, kterou
vytvářel pro varnsdorfské
podniky Elite, Velveta a TOS.
Vedle toho byl také vynikajícím krajinářem. V tomto
oboru spolupracoval s pražským nakladatelstvím Pressfoto. Uskutečnil řadu výstav
v regionu – z posledních let
Šluknov (1994), Rumburk
(1995), Varnsdorf (1995).

Děkuji všem přátelům, známým a členům mysliveckého
sdružení za projevy soustrasti.
Věra Večerníková
Děkuji varnsdorfským hasičům za odčerpání vody v Tovární ulici dne 21. srpna.
Věra Chaloupecká

NAROZENÍ
20. září oslaví krásné 80. narozeniny
naše milá maminka, babička a prababička
Hedva Bechyňová.
Vše nejlepší, hodně zdravíčka, životní
síly a elánu do dalších let přejí děti Hedva, Ruda a Pavel s rodinami, vnoučaty a
pravnoučaty.
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Martina Makešová
Matěj Kotiš
Agáta
Sylva Zítová
Jan Zíta
Jan
Veronika Šimková
Petr Šimek
Petr
Martina Pípová
Tomáš Pípa
Radomil
Zdena Králová
Pavel Schöterl
Terezka
Alena Macová
Petr Maco
Tomáš

Děkujeme Radě Města
Varnsdorf a Odboru správy
majetku a investic Městského úřadu Varnsdorf za
opravu příjezdové cesty od
varnsdorfské nemocnice do
osady Hraniční Buk.
Martina a Jiří Buršíkovi
a Jaroslav Frančiak

ODEŠLI NAVŽDY
Adéla Kurucová
Alžběta Urbanová
Josef Dvořáček
Věra Novotná
František Večerník
Růžena Chylová
Gerhild Hanousková
Markéta Nováková
Emma Menclová
Přemysl Rolenec
Ladislav Horčička

71
87
78
71
80
79
68
54
89
59
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Je autorem fotografií
i grafické úpravy mnoha
pohlednic a publikací propagujících region. Autorsky
se podílel např. na publikaci „Varnsdorf 1868 – 1968“
(spolu s Josefem Fialou a Josefem Poláčkem), pro nakladatelství Regia připravil publikace „Varnsdorf – dobové
fotografie“ (1993) a „Kronika
Varnsdorfu“ (1993). Později
založil vlastní nakladatelství
Sever, ve kterém vydal mj.
publikaci o Minieuroregionu
Mandava – Spréva (1996),
na jehož založení se aktivně
podílel.
Milan Hrabal

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Poprázdninový volejbalový turnaj
Na sklonku prázdnin uspořádal volejbalový oddíl TJ Slovanu Varnsdorf již VIII. ročník Poprázdninového turnaje
smíšených příchozích družstev. Tento turnaj je součástí
celoročního turnaje o pohár Realitní a finanční společnosti
BIB, a.s., jehož výsledky jsou vyhlašovány vždy na závěr
roku 26. 12. při vyhlašování výsledků Štěpánského turnaje.
Počasí tradičně turnaji nepřeje, ale nakonec se jej zúčastnilo
pět družstev, která zahájila s půlhodinovým zpožděním a
hrálo se systémem každý s každým na dva hrané sety (do 25
bodů s minimálním rozdílem 2 bodů). Po litých bojích vzešlo
následujícím pořadí: 1. BYLO NÁS 6 (družstvo z Liberce), 2.
HORNÍCI (družstvo z Horního Podluží), 3. MLČECHVOSTY,
4. MÁNIČKY, 5. GUMÍDCI. Sluší se také připomenout, že
na turnaji se svým finančním příspěvkem podílel i Městský
úřad ve Varnsdorfu, za což zaslouží poděkování. Všichni
účastníci si poté slíbili, že se opět rádi setkají pod vysokou
sítí a budou se pilně připravovat na poslední každoroční
akci, kterou je letos již XI. Ročník Štěpánského turnaje.
P.D.

PRVNÍ PROHRY V NOVÉM AREÁLU
Varnsdorfské áčko remizovalo venku s Jabloncem
B 0:0 a ŽK viděl pouze náš
Křemen. Na souboj na stadiónek v Českém Dubu se
přišlo podívat 150 diváků.
Sestava Slovanu: Macháček - Čapek, Rezek, Svojtka, Křemen - Fikejz, (72. R.
Mach), Vrabec (84. Jakubovič), Svoboda, Sháněl, Vaško
(86. Jordák) - Grubhoffer.
Trenér Milan Šíp. V týdnu
pak čekal pohárový souboj
s ligovým Mostem a prohra
0:3 (0:2). Utkání sledovalo
více jak 800 diváků, ale
utkání nepřineslo potřebný
náboj, vzruch a ani oba týmy
nenastoupili zcela kompletní. V neděli hostil Slovan
nováčka soutěže z Vlašimi.
Ten se představil hráčsky
posilněn, v dobrém světle
a vyhrál díky jediné brance
z 35. minuty 0:1. Domácí
se snažili korigovat, druhá

Varnsdorf cyklistice zaslíbený?
Cyklistika v mnoha
formách zápolení se v posledních letech ve světě nevšedně rozšířila a není tomu
jinak ani v našem regiónu a
městě. Po již celkem vousatém rumburském Tour de
Zeleňák (letos 1.9. se konal
23. ročník), krásnolipském
Tour de Feminin (letos se
jel po 20.) se i ve Varnsdorfu
ujaly a konají tradiční cyklistické akce, i když zatím
asi poněkud skromnějšího
charakteru. Na uvedených
fotografiích se k nim ještě
jednou vracíme i s komentáři. Připomeňme, že o prvních cyklistických spolcích
v našem městě jsou zmínky
z let 1891 až 1895.

př íslibem do budoucna.
Ženy finišovaly v přípravě. Na turnaji v Německu
skonč ily třetí a v Ma lé
Skále s místním třetiligov ým týmem vyhrály 1:4
(0:3) góly Řezáčové 2, Voglové z penalty a Poncové.
Soupeřky snížily rovněž z
PK. Doma zahájily další
druholigovou sezónu zápasem s SKP Hvězda Karlovy
Vary a prohrály 0:2 (0:2).
Soupeř hrál tvrdě, na což
sám doplatil zraněními, ale
i domácí tým musel oželet ve
hře pět hráček, které ještě
nevyléčily různé šrámy.
Starší přípravky rozeh rá ly K rajský přebor
Libereckého FS prohrami
v Mnichově Hradišti. Áčko
prohrálo 4:3 (2:0), když otočilo stav na 2:3, ale nakonec
prohrálo. Branky Eliáš 2 a
Kolár. Béčko odešlo poraženo výrazněji a to 6:0 (3:0).
Mladší přípravka skončila na prvním okresním satelitu druhá za Forwardem
Děčín.
ZdS

Z tenisových dvorců
Na sklonku měsíce srpna proběhl tenisový turnaj
amatérů EUROREGION NISA s mezinárodní účastí
ve dvouhrách i čtyřhrách. Akce se velmi vydařila, zúčastnilo se jí 35 hráčů, z toho 10 ze SRN. Hrálo se ve
velkých vedrech a bylo připraveno mnoho cen. Došlo k
mnoha překvapením, favorité byli poraženi již v úvodních kolech. Finále dvouher: Suchomel - Ondráček 2:0,
finále čtyřher: Ondráček, Barborík - Klusoň, Žižlavský, 2:
1. Finále útěchy vyhrál L. Heinrich.
M.H.

CO SE PŘIPRAVUJE
Kolobjeh.
dbatelnou sportovní stránku
a letos se jel po šesté. Kdo
na kole vyjede z náměstí na
Studánku pod 10 či 15 minut, je dobrý. Stejně je tak
tomu v běhu s dosaženými
časy kolem 15 až 20 minut.
Nejmladší ze závodů cyk-

Tour de Jedlová.
Nejstarší ze závodů tohoto druhu je Tour de Jedlová, letos se jel 9. ročník. Na
snímku je letošní vítěz Jiří
Švorc v nejstrmějším stoupání závodu, který trasu od
restaurace Lidová zahrada
na Jedlovou horu zdolal pod
28 minut.
Poněkud recesistický
Kolobjeh má i svoji nezane-

půle byla v jejich režii, a
když nakonec dal branku v
69. Sháněl, nebyla uznána
pro ofsajd. Varnsdorf tak
ztratil první body podzimu
v ČFL na domácí půdě a přihlíželo tomu 550 příznivců
fotbalu.
Dorosty si doma bez problémů poradily s vrstevníky
Bíliny a hrály v Litvínově.
Sta rší doma v yh rá l 7: 0
(2: 0) a jeho branky dali
Havel 4, Volf, Stehlík z PK
a Pácha efektivními nůžkami. V Litvínově remizoval
ve velmi dobrém utkání
1:1 (0:0), když vedl brankou
Bandase z 25 metrů. Mladší dorost Bílinu vyprovodil
poměrem 7:1 (2:1), jeho góly
zařídili T. Novák 3, Šťastný
2 (1 z PK), Šmidílek a Dančo. Venku uhrál také plichtu
1:1 (0:0) a vedl technickou
střelou zpoza vápna, jejímž
autorem byl T. Novák. Dorostenci Slovanu mají nyní
kádr 28 hráčů a z toho je
18, kteří mohou hrát ještě
za mladší, což je dobrým

Triatlon.

lo kategorie je varnsdorfský
triatlon, letos se konal 2. ročník. U městského koupaliště
Mašiňák a okolí se odehrávalo hodně zajímavých soubojů a nechyběl ani kulturní
pořad. Fota z web stránek
akcí.
ZdS

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). On-line přihlášky
jsou na http://x-duatlon.mountainbike.cz nebo na
www.mountainbike.cz (sekce Moira X duatlon). Hromadný start všech kategorií vypukne v 11.00 hod.
(prezentace do 10.30).
VARNSDORFSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA začíná
30. září a bude to její 2.ročník. Soupisky týmů se
uzavírají k 16. září včetně. Tiskopisy jsou k dostání
v Bowling baru a předběžně je přihlášeno devět týmů.
Nebojte se sestavit družstvo, které má minimálně tři
hráče a přijďte si zahrát i pobavit se.
2. ROČNÍK PODZIMNÍCH HER pro varnsdorfské
základní školy a Gymnázium Varnsdorf se uskuteční
ve čtyřech soutěžích (atletika, kopaná, košíková, florbal) v měsících říjen až prosinec 2007. Soutěže znovu
připravila ZŠ náměstí ve spolupráci s Regií a.s. a TJ
Slovan Varnsdorf. Harmonogram soutěží bude zveřejněn v příštím čísle HS.
„TAKY SI CHCEME HRÁT“ - na celý školní rok
2007/2008 připravila ZŠ náměstí soutěže pro učitele
základních i středních škol. Jejich žáci budou moci vidět
své kantory v sedmi soutěžích, např. při atletice, košíkové či stolním tenise.
ZdS, R.P., V.Z.
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