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 Tanec v netradičních prostoráchNA TOLŠTEJNSKÝCH SLAVNOSTECH BYL 
POKŘTĚN VILDŮV CHMELUŇK

Tolštejnské slavnosti 
připadly na magické datum 
6. 6. 2008 a zahájeny byly 
tradičním světluškovým 
pochodem poddaných. Ti 
doprovázeli pána Albrech-
ta Berku z Dubé z Křížové 
hory, aby přenesli posvátné  
světlo a teplo Vildova ohně 
na hrad Tolštejn.  Jeho záře 
a hudba plná radosti pak 
celému kraji oznámiti měla, 
že Tolštejnské slavnosti jsou 
zahájeny a rozličné krato-
chvíle budou v den následu-
jící od ranních hodin.

S úderem hodiny čtrnácté 
dne následujícího se nádvoří 
zaplnilo poddanými a trubač 
oznámil příchod pána Berky 
a jeho doprovodu, aby přijal 
k slavnostnímu slyšení 

purkmistry a rychtáře, kte-
ří pro slávu celého panství 
a blaho lidu pracují. „Přátelé 
a poddaní moji! V míru, jímž 
život náš v tyto dny kvete, 
oslavte svátek našeho pan-
ství. Oslavte jej tak, aby 
slavné byly i dny příští,“ 
vyzval Berka. Svou poklonu 
složiti k potěše všech přišel 
muzikus vážený, kterému 
po právu náleží vzácný ti-
tul první trubadúr panství 
Tolštejnského, pan Štěpán, 
řečený Rak. Také muži ve 
zbroji s rytířskou ctí dokáza-
li svůj šermířský um a rytíři 
poté mok chmelový přinesli: 
„Přicházíme za tebou, pane 
Albrechte, abys jménem 
chvályhodným obdařil chut-
ný zlatavý chmelový mok, 

který chutí nedostižnou pan-
ství tvé doma i za hranicemi 
slavným učiní. Zde je, pane 
Albrechte, naše pivo, které 
si křtu řádného zaslouží!“ 
Berka s potěšením vyřkl: „Ať 
tedy tento mok laskavě na-
hořklý - toto pivo,  jež plodem 
je  práce poctivé - v krčmách 
našeho panství i  v krajinách 
cizích  na věky věků  šíří naši 
slávu a věhlas pod jménem 
VILDŮV CHMELUŇK!“  

Do stavu rytířského po-
výšeni byli ti, kteří panství 
prochodili křížem krážem 
a všechny radosti i strasti cest 
s lehkostí snášeli. K oslavě 
této vzácné chvíle připraveny 
byly hry rytířské, tanec, zpěv 
i zábava v podhradí. 

 Text a foto rm
 

Tento podtitul má každoroční festival tanců konaný ve 
Varnsdorfu. Účastní se ho mladí lidé z celé republiky a předvá-
dí oku a uchu lahodící skupinové tance na nejrůznější témata 
a názvy jako Stojím na tvé dlani, Noční rituál nebo například 
Stereotyp. A teď prosím zavřete oči a zasněte se... 

Pěkné že? Já to viděl, já u toho byl! Dlouho ve mně pocity 
a dojmy doznívaly. Kostýmy jako z pavoučích sítí plály při 
ladných skocích za doprovodu hudby Zuzany Lapčíkové. 
Koutky cukaly při drobných pochybeních pětiletých tanečnic, 
ale potlesk byl o to mohutnější. Jelikož festival je několika-
denní, vznikaly i sestavy přímo na prknech zdejší ZUŠ a ty 
byly aktuálně vloženy do programu. Nejsugestivnější bylo 
vystoupení MTS Brno pod názvem Lapeni v dopravní síti. 
Na nádvoří vjelo auto, nezasvěcení hrozili pěstmi a řidičku 
posílali do...Tararingapatámu. Jenže auto zastavilo a z něj 
vytančilo asi šest dívek a tančily. Na kapotě, střeše... 

Všechny, ať už účastníky, nebo přihlížející, spojovala radost 
z pohybu. Já jsem si uvědomil, že ve Varnsdorfu je mnoho 
krásných míst a to, že s těmi našimi adolescenty, dá-li se jim 
směr a cíl spočívající například v oslavě krásy těla, pohybu 
a ducha, to není tak zlé. Sledujte prosím příští rok touto dobou 
vývěsky s krkolomným názvem TANAMBOURREÉ 2009!

Akce se konala pod záštitou starosty  Ing. Josefa Po-
láčka, za finační podpory MK, ÚK a Města Varnsdorf.                                         

František efen Novák

Ve dnech 13. - 15. června 
2008 ve Varnsdorfu ve Vyš-
ší odborné škole a Střední 
průmyslové škole Varnsdorf 
proběhl 30. ročník celostát-
ní přehlídky Středoškolské 
odborné činnosti (SOČ). 
Vyhlašovatelem soutěže 
je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
a jejím gestorem je Národ-
ní institut dětí a mládeže 
MŠMT.

Záštitu nad celostátní 
přehlídkou převzali hejtman 
Ústeckého kraje Ing. Jiří 

Šulc a Město Varnsdorf. 
Záštitu nad jednotlivými 
obory 30. Celostátní pře-
hlídky SOČ převzali mi-
nistři vlády ČR Mgr. Petr 
Gandalovič, RNDr. Martin 
Bursík, RNDr. Petr Nečas, 
Mgr. Václav Jehlička.

SOČ je dobrovolná zájmo-
vá činnost žáků středních 
škol, kterou uskutečňují na 
svých školách v 18 oborech. 
Soutěž probíhá na několika 
úrovních - školní, okresní, 
krajská a národní kola. 
Vítězové národního kola 

jsou oceněni diplomy, věc-
nými a peněžními cenami. 
Nejlepší řešitelé z národ-
ního kola jsou nominováni 
do mezinárodních soutěží. 
Posláním této soutěže je 
vyhledávat nové talenty na 
všech typech středních škol 
a rozvíjet a podporovat jejich 
zájmy.

Soutěžního klání ve 
Varnsdorfu se zúčastnilo 
na tři sta soutěžících ze 
všech krajů České repu-
bliky. Mottem soutěže 
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Perníček nedoloupali
Jako ve známé pohádce O perníkové chaloupce si při-

padala hlídka městské policie, když na objektu nádraží 
přichytila naše „spoluobčany“, kteří zde ze střechy loupali 
plechovou krytinu. Byli ne ježibabou, ale hlídkou městské 
policie zadrženi a předáni na Obvodní oddělení Policie ČR 
k dořešení.
Do výkonu trestu se mu nechtělo

Ve spolupráci s Policií ČR byla zadržena osoba, která se 
vyhýbala nástupu do výkonu trestu. Po provedení nezbyt-
ných úkonů byla zadržená osoba převezena za asistence 
hlídky městské policie na oddělení SKPV PČR Rumburk.
Kamery opět posloužily

Na služebnu městské policie v půl páté ráno oznámil 
občan našeho města, že po probuzení zjistil nepřítomnost 
své manželky v bytě. Tato trpí velkými výpadky paměti 
a ztrácí orientaci. Přes kamerový systém dle udaného popi-
su byla žena spatřena v ul. Lesní. Vyslaná hlídka městské 
policie pohřešovanou zjistila v ul. Pražská a převezla do 
jejího bydliště.

 Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Ze zápisníku PČR

 

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Elektřina byla pravděpodobně odebírána neopráv-
něně

Jako trestný čin krádeže šetří policie případ z Varnsdor-
fu. Neznámý pachatel provedl neoprávněnou manipulaci 
s elektroměrem, na kterém poté byly neoriginální plomby. 
Podle vyjádření techniků ČEZ by mohlo jít o případ neo-
právněného odběru elektřiny. Škoda nebyla dosud vyčís-
lena. Případ byl oznámen právníkem samotné poškozené 
firmy. Policie se případem dále zabývá.
Odcizené vozidlo nalezeno

Policisté zajistili vozidlo VW Sharan, které bylo odcizeno 
přes víkend v Praze a bylo lokalizováno pomocí GPS. Po 
provedení všech neodkladných úkonů bylo vráceno zpět 
majiteli. Po pachateli se stále pátrá.
Vloupání do elektrodílny

Neznámý pachatel  se  vloupal do jedné z firem ve 
Varnsdorfu. Do objektu vnikl vytlačeným okenním rámem 
a následně z firmy odcizil různé elektrické nářadí v hodno-
tě sedmdesát tisíc korun. V uvedeném případě se pachatel 
dopustil trestného činu krádeže vloupáním, za který mu 
hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Nprap. Cvik Ladislav, tiskový mluvčí OŘ Děčín

RM rozhodla: • Souhlasit s podáním žádosti o dotaci 
do ROP Severozápad na projekt „Informační podpora 
cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ s výší celkových ná-
kladů projektu 3.075.500 Kč. • Doporučit ZM vyslovit 
souhlas se zajištěním financování projektu „Informační 
podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ - se spolufi-
nancováním města ve výši 7,5 %, tj. 230.663 Kč z cel-
kových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním 
předfinancování celého projektu ve výši celkových 
nákladů, tj. 3.075.500 Kč z rozpočtu města. • Souhlasit 
s podáním žádosti o dotaci do ROP Severozápad na pro-
jekt „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ s výší 
celkových nákladů projektu 45.316.267 Kč. • Doporučit 
ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu 
„Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ - se spo-
lufinancováním města ve výši 7,5 %, tj. 3.398.720 Kč 
z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním 
předfinancování celého projektu ve výši celkových ná-
kladů, tj. 45.316.267 Kč z rozpočtu města. 
RM rozhodla schválit: • Konání veřejné hudební 
produkce pod názvem „Oslavy 140. výročí povýšení 
Varnsdorfu na město“ na otevřeném prostranství dne 
20. 6. 2008 od 19.00 hod. do 24.00 hod. • Konání veřejné 
hudební produkce pod názvem „Rodeo - setkání koní“ 
R. Diváckému na otevřeném prostranství ve dnech 1. 8.  
-  3. 8. 2008 od 12.00 hod. do 02.00 hod. 
RM rozhodla vzít na vědomí • Dopis ČSAD Semily, 
a.s. na zajištění provozu MHD ve Varnsdorfu.

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče
Platnost dosavadních osvědčení profesní způsobilosti 

(OPZŘ) řidiče končí nejpozději 1. 4. 2009, pokud platnost 
osvědčení nekončí dříve. Tzn., pokud řidiči vědí, že tuto 
činnost již po 1. 4. 2009 vykonávat nebudou, nemusí 
podat žádost o vydání PPZŘ a mohou na osvědčení pro-
fesní způsobilosti řidiče činnost vykonávat maximálně do 
1. 4. 2009.

Průkaz profesní způsobilosti řidiče
Průkaz osvědčení profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) se 

vydá řidiči, který je držitelem platného osvědčení profes-
ní způsobilosti řidiče (OPZŘ) vydaného podle části páté 
zákona č. 247/2000 Sb. ve znění platném před 1. 4. 2008. 
Osvědčení musí být platné v den podání žádosti. Žádost 
může řidič podat od 1. 4. do 1. 10. 2008, pokud platnost 
osvědčení nekončí dříve. V případě podání žádosti po 
1. 10. 2008 nelze PPZŘ podle tohoto bodu přechodných 
ustanovení vydat.                                   Odbor správy agend

ZMĚNA PROKAZOVÁNÍ 
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Od 1. června 2008 nabývá účinnosti zákon č. 137/2008 Sb. 
(kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb.) o pojištění odpověd-
nosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla) ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony. Důležitou novinkou je mimo jiné změna § 17 
odst. 1, kde se ruší slova „doklad o pojištění“ a nahrazují se 
takto: „Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho 
řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad o hranič-
ním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie 
České republiky. To neplatí pro řidiče vozidla s výjimkou 
z pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož 
pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího 
státu.“ Podle nové právní úpravy je tedy řidič povinen mít u 
sebe pouze zelenou kartu, která bude při kontrole jediným 
dokladem prokazujícím pojištění odpovědnosti z provozu vo-
zidla! Současně  s tím se upravují např. i sankce a to tak, že 
pokud se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že provozuje 
vozidlo bez pojištění odpovědnosti, hrozí jí pokuta v rozmezí 
5 až 40 tis. Kč, pokud jako řidič nepředloží zelenou kartu 
nebo doklad o hraničním pojištění pokuta 1.500 Kč až 3.000 
Kč, v blokovém řízení lze uložit pokutu do 1.500 Kč. V souvis-
losti s předchozí úpravou a vylepováním emisní nálepky na 
RZ nebo SPZ také platí, že řidič u sebe nemusí mít průkaz 
o provedených emisních kontrolách, který předkládá pouze 
při pravidelném měření emisí.                                           JS

 

Informace pro 
podnikatele
Ve dnech 26. 6. - 1. 7. 2008

bude z důvodu odstávky 
provozu informačního sys-
tému Informační systém 
Registru živnostenského 
podnikání (IS RŽP) ome-
zen provoz Živnostenského 
úřadu. Po dobu odstávky 
budou poskytovány pouze 
informace.                       -r-

HEJTMANSKÝ DEN VE VARNSDORFU
Hejtman Ústeckého 

kraje Jiří Šulc navštívil 
17. června v rámci akce 
Hejtmanské dny naše měs-
to, kde se setkal se staros-
ty Šluknovského výběžku 
a také s občany města. 

Dopolední čas byl věnován 
starostům, kteří se sjeli do 
obřadní síně městského 
úřadu. Neformální diskuzi 
se starosty předcházela pre-
zentace hejtmana o práci a 
životě Ústeckého kraje, v níž 
vyzdvihl důležité statistické 
údaje.   

Údaj o 64% spokojenosti 
obyvatel se životem prá-
vě v Ústeckém kraji byl 
současně velkým poděko-
váním hejtmana za práci 
všech starostů. Pohovořil 
o problematice nezaměst-
nanosti, která v kraji klesla 
pod 10 %, ale také o proble-
matice nezaměstnatelnosti 

a nedostatku specifických 
profesí. „Na Šluknovsku jde 
nejvíce financí z krajského 
rozpočtu do oblasti školství 
a nemalé finanční prostřed-
ky směřovaly také do oblasti 
sociální. Do dopravy kraj in-
vestuje v posledních čtyřech 
letech přes 60 mil. korun, 
zastavili jsme nekontrolo-
vatelné plýtvání v krajské 
dopravě,“ uvedl hejtman. 
Šluknovský výběžek byl 
pilotní při zásadní reformě 
dopravní obslužnosti a uká-
zal celému kraji jak nastavit 
nové podmínky založené na 
konkurenčních principech.  

Prioritou ve  zdravotnicví 
je výstavba stanovišť rychlé 
záchranné služby tak, aby 
byla dodržena dostupnost 
do 15 minut na všechna 
místa, a vybavení nemocnic 
špičkovým zdravotnickým 
zařízením. Kraj chystá 

v této oblasti překvapení 
nejen pro pány, ale pro 
všechny, kteří budou moci 
využít operačního robota 
na mikrochirurgii.

Významný je také pilotní 
projekt zefektivnění vy-
plácení sociálních dávek. 
Elektronická peněženka 
ušetří ročně za poštovné 
100 mil. korun, uplatňuje se 
individuální přístup a kon-
trola nakládání s dávkami. 
Hejtman vyzval starosty 
obcí, aby se po vyhodnocení 
projektu připojili k novým 
metodám a uvedl své ob-
líbené heslo: „Na úřad se 
chodí pro pomoc, pro peníze 
se chodí do práce!“

Na všechna prezentova-
ná témata měli starostové 
spoustu dotazů, připomí-
nek a přání. Šluknovský 
starosta chtěl slyšet odpo-
věď na otázku, jak je řešen 
problém energetiky ve 
výběžku. „Starostové obcí 
Libereckého kraje nesou-
hlasí s venkovním vedením 
a pod zem je tato akce pro 
ČEZ f inančně náročná. 
Dodávka přes Německo je 
drahá. Celý spor bude řešit 
ministerstvo,“ odpověděl 
hejtman. Starosta Dolní 
Poustevny vyzval hejtma-
na k řešení spolupráce ve 
zdravotnictví se sousedním 
Německem, jehož lékařská 
dostupnost je pro naše paci-
enty mnohem bližší, než do 
vzdálené stejně vybavené 
ústecké nemocnice. „Máme 
naprosto nekompatibil-
ní systémy zdravotnictví 
v Čechách a v Němec-
ku. Beze změny v celém 
systému pojištění nelze 
vůbec nic domluvit,“ uvedl 
hejtman. Starostové si také 
povzdechli nad stavem 
příjezdové komunikace I/9 
a problematikou obnovy 
železniční dopravny do 
Sebnitz.

Po neformální, leckdy 
bouřlivější diskuzi se pří-
tomní vydali na společnou 
vycházku na hrad Tolštejn.

V odpoledních hodinách 
se hejtman setkal se členy 
sdružení Na Křižovatce 
a poté opět v obřadní síni 
s občany města.              rm
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30. ROČNÍK STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

Porota hodnotila zařízení na výrobu háčků.              
                                               Foto Václav Hodničák

1989 
- v bývalém prostoru cihelny byla otevřena řízená skládka 
tuhého komunálního odpadu, provozovatelem jsou Technic-
ké služby města Varnsdorf
- byl zahájen provoz v nové ZŠ v Edisonově ulici, stála 
29 mil. Kčs

1990 
- v sále kina Panorama došlo dne 5. ledna k rezignaci do-
savadních poslanců MěstNV, k doplnění nových poslanců 
a zvolení nové rady, předsedou byl zvolen Josef Mašín
- začal opět vycházet městský časopis Hlas severu, vedoucím 
redaktorem se stal Jiří Růžička
- konaly se první svobodné komunální volby, z nichž vzešlo 
nové zastupitelstvo města, starostou se stal Eduard Vébr
- podnik Domácí potřeby otevřelo vedle náměstí nové 
nákupní středisko s prodejnou elektro, kola, šicí stroje 
a železářství

1991
- došlo ke změnám názvů některých ulic města
- došlo ke zřízení čtyřčlenné městské pořádkové služby jako 
předchůdce městské policie
- byla ke zprovozněna nová čistička odpadních vod

1992 
- ve městě se buduje kanalizační síť, aby veškeré odpadní 
vody byly svedeny do centrální stoky a do čističky

1994 
- dochází k přechodu na používání zemního plynu
- do provozu byl dán nový plavecký bazén pod správou 
Regia, a. s.

1995 
- obvodní oddělení Policie ČR se stěhovalo do rekonstruované 
budovy školy v ulici K. H. Borovského
- městské zastupitelstvo rozhodlo o zahájení privatizace 
městských bytů

1996 
- bylo zřízeno Biskupské gymnázium Varnsdorf

1997 
- začala výstavba nového teplofikačního systému
- město koupilo budovu Nemocnice Varnsdorf za 24,5 mil. Kč
- uvedeny do provozu supermarkety Billa a Plus

1998 
- zahájena vodofikace lokality Špičák
- zahájen provoz supermarketu PENNY 
    archiv města

140 let od vzniku 
města Varnsdorf

Významné události let 1989 – 1998

O dopravní nehodě mís-
tostarosty města Františka 
Dlaska, která se udála 
24. dubna, jsme už informo-
vali. Nepozorný německý 
motorista ho na přechodu 
pro chodce před městským 
úřadem srazil a vážně zra-
nil. Dnes se místostarosta 
doléčuje ve varnsdorfské 
nemocnici. O podrobnostech 
nehody jsme zaznamenali 
následující rozhovor.

První zprávy o neho-
dě naznačovaly, že se 
vám stal velmi vážný 
úraz nohy. Jak k tomu 
došlo, opravdu se stal 
na přechodu?

MÍSTOSTAROSTA FRANTIŠEK DLASK:
„Letěl jsem dvanáct metrů vzduchem...“

Zaparkoval jsem na 
náměstí a šel po přechodu 
na úřad. Byl jsem už za 
polovinou přechodu, když 
ze zatáčky z Národní ulice 
- od tělocvičny - přijelo dost 
rychle vozidlo a nabralo mě 
nárazníkem a kapotou. Le-
těl jsem vzduchem, dvakrát 
otočil kolem osy a dopadl 
dvanáct metrů od místa 
střetu. Auto zastavilo až 
před školou, vystoupil z něj 
starší muž s holí. Nevěříc-
ně koukal, co způsobil. Byl 
jsem při vědomí a mluvil 
s ním. Byl to Němec. Můj 
anděl strážný asi trochu 
zaspal, pak ale se přičinil, 
abych z nehody vyšel živý 
se zdravou hlavou. Je dost 
tvrdá, prorazila čelní sklo 
vozu. Sanitka přijela rychle 
a odvezla mě do rumburské 
nemocnice, kde však usou-
dili, že můj úraz potřebuje 
odbornější pracoviště, a tak 
mě přepravili helikoptérou 
do liberecké nemocnice.

Jak probíhala léčba, 
bude noha sloužit?

Obavy o nohu jsem měl 

velké. Následovala postup-
ná léčba, nejprve se hojily 
měkké tkáně, až naposledy 
přišly na řadu kosti. Šlo o 
tříštivou zlomeninu lítkové 
a bércové kosti pravé nohy, 
nyní jsou zpevněny kovový-
mi výztuhami. Celkem jsem 
postoupil čtyři operace. Dnes 
už nohu rozcvičuji, a dopad-
ne-li rentgen dobře, budu 
brzy chodit o holích.

Kdy se asi objevíte 
v úřadě, jistě máte pře-
hled, co se tam děje?

Kamarádi i spolupracov-
níci mě o všem informují 
a opravdu se těším, až budu 
zvládat schody s holemi. 
První cesta bude na úřad. 
Ale už zítra (rozhovor byl 
v pátek 13. 6.) mám milou 
povinnost. Jak jsem před 
časem slíbil, budu oddávat 
jednu blízkou spolupracov-
nici. Bude to zřejmě poprvé, 
kdy před obřadem všichni 
povstanou a oddávající při-
jede v kolečkovém křesle.

Děkujeme za rozhovor 
a přejeme brzké uzdrave-
ní.                                  rd 

Foto rm

Poslední opona 
uzavřela sezonu

Vážení návštěvníci, milí 
přátelé divadla!  

Červnovou   „Poslední 
oponou“ jsme uzavřeli 
51. divadelní sezonu. Chtěl 
bych při této příležitosti 
poděkovat  za přízeň všem  
návštěvníkům, kteří prošli 
hledištěm našeho divadla, 
a popřát hezké letní dny, do-
statek odpočinku o dovolené 
a tu nejlepší prázdninovou 
pohodu. 

Těším se na vaši náv- 
štěvu v září, kdy divadlo 
tradičně otevře zájemcům 
dveře zákulisí a diváky 
pozve k příjemně tráveným 
chvílím volna.    

Martin Louka,
Městské divadlo Varnsdorf

Naši zloději se pustili do 
nepoužívané cesty u starého 
nádraží a vykopali a odvez-
li značnou část dlažebních 
kostek. Policie marně pát-
rala, a tak případ odložila. 
Kdo ví, kde se dlažební 
kostky použily při stavbě, 
nebo na vydláždění cesty či 
dvora, může volat 158. Zcela 
zdarma!                          rd

Pátrací akce

se stala myšlenka: „Ne-
můžeme vědomosti stále 
jenom sbírat, musíme je 
také uplatňovat.“ Myslím, 
že všichni soutěžící doká-
zali, že umí do důsledku 
toto motto naplnit. Všichni 
se totiž stali vítězi. Už sa-
motný postup do celostátní 
přehlídky SOČ je úspě-
chem. Přesto byla celostátní 
přehlídka jeden velký boj. 
Ale takovýto boj je vlastně 
smyslem života, protože 
směruje svět dopředu.

Vedle napětí při soutěž-
ním klání čekaly porotce 
i soutěžící výlety, kulturní
a sportovní akce, prostě 
mnoho zábavy. Všichni spo-
lečně prožili dva příjemné 
dny, jejichž završením 
bylo vyhlášení výsledků 
a předání cen nejlepším 
soutěžícím.

VOŠ a SPŠ Varnsdorf 
reprezentovali Roman 
Heidler a Martin Švarc  
v oboru elektrotechnika, 
Lukáš Kutílek a Milan Ur-
banec v oboru informatika, 
Václav Nastoupil v oboru 
strojírenství, Jan Pevný 
v oboru informatika, Ondřej 
Tůma v oboru matematika. 
Soutěžní dvojice Roman 
Heidler a Martin Švarc se 

umístila na druhém místě. 
Srdečně jim blahopřejeme 
a děkujeme za reprezentaci 
školy. Za výborná umístění 
blahopřejeme také ostatním 
našim soutěžícím. 

Ceny byly rozdány, celo-
státní přehlídka skončila. 
Jsou mezi námi vítězové…. 
A žádní poražení! Díky ce-
lému organizačnímu štábu 
NIDM a díky zaměstnan-
cům a žákům VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf, díky porotcům, 
soutěžícím a mnoha ne-
jmenovaným jsme zvítězili 
všichni. Myslím, že je to to 
nejlepší ocenění, které si 
škola může přát.

Na závěr slavnostního 
vyhlašování výsledků 
předal ředitel VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf Ing. Bc. Jan 
Hodničák pomyslnou šta-
fetu Mgr. Petru Vojtěcho-
vi, řediteli Střední školy 
informatiky a služeb ve 
Dvoře Králové nad Labem, 
kde se uskuteční 31. ročník 
SOČ. 

30. ročník SOČ tedy 
skončil. Bylo to úžasné 
soutěžní klání…

To, co po nás zůstává, ne-
musí být vytesáno do žulo-
vých kvádrů, ale je to to, co 
se podepíše do naší duše!!! 

Mgr. Petra Vaňková
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Koupím byt ve Varnsdorfu o vel. 3+1. Kontakt 731 
190 461.

Prodám starší velkou garáž pro dva vozy ve Varnsdor-
fu, na vlastním pozemku u chodníku. Vhodná i na dílnu, 
malý obchod. Elektřina 220/380 V. Tel. 602 162 473.

Pronájem nebyt. prostor (kanceláře, sklad. prostory) 
ve středu města. Tel. 723 459 600.

Pronajmu garsonieru ve Varnsdorfu. Tel. 607 563 
450.

Prodám garáž na Špičáku, nová střecha a elektřina 
220/380. Tel. 728 600 235.

Žena SŠ, velmi dobrá znalost něm. jazyka slovem 
i písmem, základy PC hledá prac. uplatnění. Tel. 412 372 
889. Mob. 728 769 581.

Pronajmu byt 2+1+garáž v přízemí rodinného domu ve 
Varnsdorfu. Volejte 723 810 166, nejlépe po 17. hod.

Koupím byt v o.v. 1+1 nebo 2+1 s balkonem. Platba 
v hotovosti. Může to být i stará zástavba. Tel. 607 990 457.

Lužická realitní kancelář hledá pro své klienty 
rodinné domy a byty ve Šluknovském výběžku, zajistíme 
veškeré záruky a služby.

Prodej nově otevřené restaurace a herny v centru 
Varnsdorfu. Prodej včetně zařízení. Snížená prodejní cena: 
3.300.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 723 
327 523.

Prodej chalupy ve Vilémově. Objekt je určen k re-
konstrukci. Výměra: 245 m2. Prodejní cena: dohodou. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Prodej částečně roubeného, rodinného domu 
v Rumburku - Horním Jindřichově. Pozemek: 2.071 m2. 
Prodejní cena: 1,6 mil. Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

Byt 1+1 k pronájmu ve VDF  - 38 m2, od 15. 7. k nastě-
hování. 4.500 Kč včetně poplatků. Tel. 777 640 390.

CDA Reality - hledáme byty, domy, nebyt. prostory, po-
zemky k prodeji i pron. Právní a poradenský servis zdarma. 
www.hledambyt.cz. Tel. 606 740 390.

SKZ NORD nabízí pronájem družstevního bytu 3+1+L, 
5. NP v Rumburku - Podhájí. Celková výměra bytu je 78 m2. 
Další informace na tel. 412 372 521, 412 332 175.

Když jsme před nedávnem 
zveřejnili článek „Varnsdorf 
čisté město?“, přišlo podle 
očekávání několik ohlasů, ve 
kterých se probírala čistota 
města. Dokonce jsem dostal 
osmistránkový dopis, ve kte-
rém jeho nepodepsaný pisa-
tel velmi podrobně rozebíral 
problematiku nepořádku ve 
Varnsdorfu. Mohl se klidně 
podepsat, protože v něm vy-
jadřoval názory i ostatních 
pořádkumilovných občanů. 
Problémy kolem pořádku 
trápí i jiná města a jejich 
představitelé hledají opat-
ření, kterými by situaci zlep-
šili. Ve vyhláškách zakazují 
či omezují projevy špatného 
chování, většinou však jde o 
málo efektivní snahu, pro-
tože by to vyžadovalo celou 
armádu strážníků, která by 
na dodržování všech zákazů 
dohlížela.

Hledáme-li odpověď na 
otázku, zda k pořádku vede 
cesta výchovou či trestem, 
t. j. sankcemi čili pokutami, 
zjistíme, že tam, kde chybí 
výchova, postihy málo pomo-
hou. Nejsou natolik účinné, 
aby zabránily opakování. Už 
jednou jsem napsal - neče-
kejme, že u občanů postiže-
ných „prasečím syndromem“ 
dojde k vyléčení. Jejich ne-
moc je trvalá a bude nás 

Město bude čisté, když…
stát ještě hodně peněz.

Problematiku čistoty, lépe 
nečistoty města můžeme roz-
dělit do několika částí:

Černé skládky - nejhorší, 
a taky nejdražší způsob zne-
čišťování města, jehož četná 
zákoutí slouží k ukládání 
velkoobjemového odpadu 
těm, kteří nevyužívají mož-
nost nepotřebné věci odvézt 
do sběrného dvora. S ob-
tížemi se daří tato místa 
zabezpečit proti ukládání. 
Ale hned se objeví se nová 
úložiště jinde! Samostatnou 
kapitolou je rozebírání au-
tovraků na šrot. Lze však 
zjistit zdroje, kde se tato 
činnost provozuje.

Pořádek kolem kontejne-
rů - ukládání a odvoz domá-
cího odpadu od zavedení jeho 
třídění a separovaného sběru 
doznalo zlepšení. Zvýšila se 
kapacita nádob i frekvence 
odvozu. Značným problé-
mem jsou „prohrabávači“ 
kontejnerů, po nich zůstávají 
vysypané odpadky, které pak 
vítr roznáší po okolí. Rovněž 
nekázeň některých obyvatel 
sídlišť, kteří ke kontejnerům 
ukládají velkoobjemový 
odpad z domácnosti, kazí 
pořádek kolem jednotlivých 
stanovišť.

Úklid po psech - znečišťo-
vání veřejného prostranství 

psími výkaly patří mezi nej-
více kritizované jevy, přesto 
se jen těžko hledají opatření 
jak situaci zlepšit. Některá 
města zpřísňují dohled 
a postihy,  zakazují vodění 
psů do vybraných lokalit. 
Povětšinou však nezbývá než 
po psech uklidit, a proto se 
peníze hledají ve zvyšování 
poplatků za jejich chov.

Pouliční nepořádek - po-
valující se odpadky, vět-
šinou jde o potravinářské 
obaly, v ulicích a parcích, 
jsou vizitkou všech těch, kte-
rým nepotřebné věci padají 
z ruky. Zbytečné jsou nádoby 
na smetí pomalu na každém 
rohu. Opět nezbývá než po 
nich uklidit. Komise pro po-
řádek docílila dohodu, která 
posiluje ruční zametání ulic 
ve středu města. Po vyhod-
nocení se ukáže, nakolik to 
pomohlo zlepšit čistotu.

Z výše uvedených pro-
blémů vyplývá, že čistota 
města je přímo závislá na 
prostředcích, které se vě-
nují na úklid a systémová 
opatření. Velké investice 
do rozšíření a modernizace 
systému sběru komunálního 
odpadu umožňující separaci 
jsou toho příkladem. A pou-
čení? Chceme-li mít město 
čistší, musíme si to zaplatit.                                

R. Dausch

Předlistopadový režim 
ubil veškerou lidskou inici-
ativu nesmyslným znárodňo-
váním doslova až po poslední 
ševcovský verpánek. Po „sa-
metu“ nastal pocit bezbřehé 
svobody. S heslem „Co není 
zakázáno je povoleno“ došlo 
doslova k otevření stavidel 
veškerému podnikání, a to 
jak onomu eticky méně čis-
tému, tak i kriminálnímu.

Omlouvám se za toto 
extempore a nyní již ke kon-
krétnímu článku 10. čísla HS, 
jenž mne zaujal „Nenechme 
si rozkrádat náš majetek“. 
Autoři upozorňují na okol-
nost jistě významnou, že 
mnohým škodám, jež ve 
Varnsdorfu dosahují stati-
síců, by bylo možno zabránit 
zvýšenou aktivitou občanů. 
Bohužel jsme svědky nesmír-
né lhostejnosti většiny obča-
nů, a to nejen k politickému 
dění, ale téměř ke všemu, co 
je za jejich vlastním prahem. 
Jsme svědky, že pasivita 
valné části našich občanů 
dosahuje téměř „husákov-
sko-bilakovské normaliza-
ce“. Většina chodí lhostejně 

I SVOBODA MÁ SVÉ MEZE 
kolem projevů vandalství - 
ať již jde o ničení městské-
ho majetku, laviček, plotů, 
vývěsních tabulí; rádoby 
umělecké výtvory sprejerů, 
převržené popelnice, černé 
skládky atd.

Závažnější krádeže kovů 
se dějí nepochybně v brzkých 
ranních  a pozdních nočních 

hodinách. Pochybuji, že 
návštěvníci četných nočních 
klubů a heren, jichž je v na-
šem městě určitě mnohem 
více, než je pro dobrou pověst 
města zdrávo, budou ochotni 
se s těmito nočními zloději 
utkávat. Chápu, že policie 
nemůže střežit veškeré mě-
děné okapy a střechy, ale 
ono občasné dopadení pa-
chatele, následuje-li ovšem 

bezprostřední a tvrdý trest, 
má nepochybně nemalý pre-
ventivní význam.

Je logické, že zlepšení by 
přineslo především zpřísně-
ní dozoru nad sběrnami kovů 
policií a pravděpodobně též 
určenými pracovníky měst-
ského úřadu. Sám jsem se 
přesvědčil, že tam, kde je 
vzorná evidence, je krádež 
prakticky vyloučena. Ne-
pochybně, legislativa pro 
sběrny by vyžadovala ještě 
úpravy a náš parlament 
by se měl zamyslet, jak 
usnadnit dokazování trest-
ného činu krádeže. Sazby 
vzhledem k závažnosti by 
se rovněž měly zvýšit. 

Je všeobecně známo, že jde 
o nesmírně závažný problém 
celostátní. Pokud nezabrání-
me podobnému „podnikání“, 
pak značně utrpí pověst na-
šeho státu a bude to velmi 
špatná vstupní vizitka pro 
zahájení předsednictva 
České republiky v EU. Proč 
by Varnsdorf nemohl být 
jednou příkladem? 

MUDr. Petr Košek

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Všechno to začalo, když biskupské Gymnázium Varnsdorf 
pořádalo svůj historicky první majáles. Při této příležitosti 
uspořádalo sbírku na záchranu kocoura Maurice. Nejednalo 
se však o záchranu jen jedné kočky, ale hned čtyř! Kočky 
dlouhé měsíce živořily v opuštěném domě naproti gymná-
ziu, kde je nechali jejich majitelé napospas osudu po té, co 
se z domu odstěhovali. V domě zanechali celkem 8 koček, 
které se postupem času začaly rozmnožovat, byly hladové, 
zablešené. Děti, které chodily kolem nich do školy, viděly, 
v jakém zuboženém stavu kočky jsou, a proto se s kočičkami 
dělily o svačiny. Přesto některé kočičky skončily pod koly bez-
ohledných řidičů. Studenti septimy biskupského gymnázia 
se rozhodli nebýt neteční a ve věci začali jednat.  Uspořádali 
za podpory vedení biskupského gymnázia sbírku na záchra-
nu opuštěných koček. Díky vybraným prostředkům mohli 
studenti septimy následně požádat o pomoc kočičí útulek 
BONA Miroslavy Šubrtové ve vesničce Kozly u České Lípy. 
Zdejší útulek se stará zhruba o 80 koček, ke kterým přibyly 
další 4 z Varnsdorfu.

Pokud i vy nechcete být neteční vůči opuštěným zvířatům 
a chtěli byste pomoci, pak veškeré podrobnosti naleznete na 
www.kocky-bona.net.                                            Lacinová

ZÁCHRANA KOCOURA MAURICE
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Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf
vypisuje výběrové řízení na pozici

Administrátora IT služeb
Požadujeme:
• min. středoškolské vzdělání
• rutinní znalost OS Windows XP/2003 server a MS Office
• základy tvorby a úpravy HTM• základy tvorby a úpravy HTML dokumentů
• orientaci v prostředí PC hardwaru
• přehled o síťových službách lokálního 
   i internetového charakteru
• řidičský průkaz skupiny B
• flexibilitu, loajalitu, schopnost práce v týmu
• pružnou pracovní dobu

Strukturované životopisy prosím zasílejte Strukturované životopisy prosím zasílejte 
na adresu j.mahnelova@sosvdf.cz.

�������������

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

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

PŮJČKY - ÚVĚRY
Přeúvěrujeme vaše půjčky a karty!!!

Schválení do 10 minut - BEZ POPLATKU!!!

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

Cukrářský mistr Andreas 
Füssel přijme do učení. Cuk-
rářskému učni nabízí vyu-
čení v perspektivním cuk-
rářství s tradicí od roku 
1957 a jedenácti filiálkami 
v regionu a také pevně urče-
nou vzrůstající tovaryšskou 
mzdu (cca. 8 000 Kč měsíč-
ně již v prvním ročníku). Po 
třech letech a absolvování 
tovaryšské zkoušky získá 
učedník tovaryšský výuční 
list platný v SRN i celé EU 
a nabídku dobře ohodnocené 
práce v Bäeckerei Füssel.

Podmínkou je zájem 
o cukrářské řemeslo, pocti-
vost a pracovitost, alespoň 
základní znalost německého 
jazyka, dojíždění do Neuei-
bau (cca 10 km).

Kontakt či další podrob-
nosti získáte na čísle 603/ 
529 825 , nebo v lahůdkách 
„Baguetterie“ na Pražské 
ulici.
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Česká pojišťovna, a.s., ag. Děčín
Vypisuje výběrové řízení na kombinovanou pozici

FINANČNÍ PORADCE - SPRÁVCE OBCE
Nabízíme:
• Odborné vzdělávání a kariérní růst
• Motivační příspěvek až 50.000 Kč
• Flexibilní pracovní doba
• Marketingová podpora
• Možnost tvořit vlastní tým spolupracovníků
• Firemní benefity (výhodný internetový tarif,  
   příspěvek na notebook, výhodnější hypotéka)

Požadujeme:
• Střední vzdělání
• Komunikativnost
• Orientace na výsledky
• Ochotu vzdělávat se a učit se novým věcem

Bydliště v oblasti Dolní Poustevna, Šluknov, Velký 
Šenov, Rumburk, Varnsdorf, Mikulášovice, Lobendava 
výhodou.

Kontakt: 
Robert Kočka, manažér obchodu, 
Česká pojišťovna, a.s., Rumburk

Fax:     +420 412 332 040 
e-mail: rkocka@cpoj.cz

Mobil: +420 737 774 362 
Tel.:    +420 412 333 733

ØÁDKOVÁ INZERCE

Vyplatíme exekuce, zástavíme dražby, půjčky, úvěry 
i nebankovní pro každého, vše bez poplatku. VDF, Poštovní 
1090. Tel. 720 471 872.
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ØÁDKOVÁ INZERCE

Centrum regenerace hledá spolupracovníky se zájmem 
o obor kondice a péče o vzhled. HPČ i VPČ. Rekvalifikace 
zajištěna. Volejte 775 375 065.

Salon pro psy. H. Matoušková, Jiříkovská 99, Rumburk. 
Tel. 412 333 365, 604 854 748.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Kadeřnictví U Kapustič-
ky stále otevřené za původ-
ní ceny. Na vaši návštěvu 
se těší kadeřnice Jana. Tel. 
728 510 962.

Půjčky, hypotéky i exe-
kuce. Tel. 721 141 719.

Rod. dům (chalupa) na 
prodej. (Velmi levně, spě-
chá.) Info + foto na stránkách 
www.jossvbd.npage.de.

Svatební a společenská móda pro dámy a pány. 
Půjčovna - prodej - zakázkové krejčovství - ruční výroba doplň-
ků - opravy a úpravy oděvů. Út - Pá 14.00 - 18.00, mimo otv. dobu 
dle domluvy. Kontakt: Varnsdorf, Elišky Krásnohorské 1549, 
tel. 728 764 809, j.zarnack@email.cz, www.svatebni-moda.cz. 
Připravili jsme pro vás novou kolekci svatebních šatů na rok 
2008. Rádi pokračujeme v naší tradici a pro každou nevěstu 
máme připraven dárek!

Zprostředkujeme nejlevnější hypotéku! Poradenství 
zdarma. Kontakt: eva.hamplova@golemfinance.cz. Telefon 
602 490 840.

Prodám zahradní chatku v chatové oblasti. Cena 
dohodou. Tel. 606 652 206.

Ml. pár koupí starší rodinný dům ve Varnsdorfu a blízkém 
okolí do 800 000 Kč. Tel. 606 282 874. (RK nevolat.)

Hledám motocykly Jawa 175, 250, 350. BRD. Telefon 
035771/60472, 015112992080.

Nová možnost práce. Požadujeme - uživatel-
skou znalost na PC a internetu. Nabízíme - zaškolení, 
osobní růst, finanční a časovou nezávislost. Kontakt: 
s.infoprace@centrum.cz



PODĚKOVÁNÍ
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28. - 29. června 2008  
MUDr. Vojtěch Vladimír

U Plovárny 1190/14 
Děčín, 

Tel. 412 502 216
Ordinační hodiny: 
8.00 - 11.00 hod.

ZUBNÍ  
POHOTOVOST

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
Děkuji touto cestou panu 

Romanu Tesařovi z 1. ře-
meslné za nalezení a pře-
dání mé peněženky. Jsem 
ráda, že mezi námi žijí tací 
lidé.                     Děkuji 

Jaroslava Legezová

Děkuji členům KČT 
Varnsdorf p. Nechvílovi, 
p. Bartošovi, manželům 
Štěninovým, pí Voldři-
chové, pí Hofmanové, 
pí Pavelcové, pí Uličné, kteří 
se dne 3. června podíleli na 
obnově a vyčištění původní 
turistické cesty na Hrádek.

 Za KČT Irena Uličná

Děkujeme pí Libuši 
Hejselnové za sponzorský 
dar v podobě pohoštění 
v restauraci „Křížová hora“ 
v Jiřetíně pod Jedlovou. Děti 
si velmi pochutnaly. Také 
děkujeme pí Evě Švadlen-
kové za zakoupení hezkých 
rohoží do šatny. Student-
kám Štěpánce Ruthové 
a Líbě Prokopové děkujeme 
za pěkný zážitek ze svezení 
na koních a za předvedení 
péče o ně.

Eva Tesařová, za mateř-
skou školu Jeřabinka 

Chtěli bychom poděkovat 
firmě LCD-OBY, s. r. o. za 
sponzorské dary ve školním 
roce 2007 - 2008.

Děti a tř. uč. H. Dostálová 
ze 3. A ZŠ Edisonova 

                                        
                                          

Dne 2. července uplyne 7 smutných  
let, co nás navždy opustil manžel, tatínek 
a děda Wolfgang Horáček.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Stále vzpomíná manželka, děti a vnou-
čata.

Dne 12. června tomu byly 3 roky, co nás 
navždy opustila naše maminka, babička 
a prababička Jaromíra Kutová, 
a dne 14. července tomu bude 26 let, co 
nás opustil tatínek, dědeček a pradědeček 
Jan Kuta. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Oči se slzami zarosily, zaplakaly, když 
jsme dávali naposled sbohem.

Dne 27. června tomu jsou dva roky, kdy 
zemřel syn, manžel, tatínek, děda, bratr 
Jiří Laubr.

S úctou vzpomínají manželka Eva, syn 
Jiří s rodinou, dcera Marcela s rodinou 
a ostatní příbuzní.

Dne 24. června uplynuly dva smutné 
roky od tragického úmrtí milovaného člo-
věka  Josefa Mauriho. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Družka Drahuška, maminka Monika 
a příbuzní. 

Pracoval vždy do únavy, klidu sobě ne-
dopřál. Srdce jeho zlaté bylo, každému jen 
štěstí přál. Za vše dobré, co vykonal, tichý 
spánek buď mu přán.

Dne 1. července by se dožil 84 let náš 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
Jaromír Krupka.

Stále vzpomíná manželka Jindřiška 
a dcery Miluše a Lenka s rodinami.

Dne 9. července vzpomeneme 20. výročí 
úmrtí syna, manžela, bratra a tatínka 
Emila Tůmy. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. 

Rodina Tůmova a Petráškova. 

§

§

§

§

§

Dne 27. června 2008 oslaví krásné život-
ní jubileum Artur Poncza. 

K jeho 70. narozeninám přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.  

Za celou rodinu manželka Anna, dcera 
Jana, syn Miroslav a vnoučata.

Dne 1. července 2008 oslaví své krásné 
80. narozeniny náš milovaný dědeček 
Miroslav Flašinský. 

Do dalších let hodně zdraví, štěstí 
a lásky mu přejí vnoučata Miroslav 
a Kateřina.

KNIHY - Dospělí čtenáři se mohou těšit na další nové 
knihy oblíbených autorů jako jsou Tami Hoag, Paul Cleave, 
C. D. Payne, Colin Falconer nebo Val Mc Dermidová. Z no-
vinek, na které chceme upozornit jsou to ještě: Moravská 
rapsodie Jaromíra Konečného – románové vzpomínky 
Čecha žijícího v Německu na věk dospívání v 70. a 80. 
letech minulého století, Došel jsem daleko Ishmaela 
Beaha - autobiografická knížka popisující dobu, kdy jako 
poručík-junior bojoval s povstalci v Sierra Leone, a nakonec 
pozoruhodná sága fiktivního romského rodu Šebů nazvaná 
Skoky do světla. Autor Přemysl Veverka vystihuje, jak 
svízelné je pro příslušníky minoritních skupin včlenit se 
do většinové společnosti.

Pro děti a mládež z četných novinek vybíráme alespoň pět 
tipů: Šedý král Susan Cooperové je dalším pokračováním 
příběhu Willa Stantona a odvěkého boje Dávných za vítězství 
Světla proti Temnu. Navazuje na romány Probuzení Tmy a 
Morana. Stejně jako tyto příběhy se odehrává ve specifické 
roční době, tentokrát v období Dušiček, které jsou úzce spjaty 
s pohanskou mytologií i s křesťanskou tradicí. Anne 
Bachnerová: Poník a dvojčata - vzrušující dobrodružství 
z jezdeckého klubu v Hradišti s Klárkou a jejím poníkem 
Drobečkem pokračuje! Čarodějce, Drobečkově lásce, se na-
rodila dvojčata a hříbatům se vede špatně. Klisnička se do-
konce ocitá na pokraji života a smrti. Byl by to zázrak, kdyby 
přežila. Naštěstí je tu Klára, odhodlaná udělat vše pro její 
záchranu.  Spisovatel  napsal vtipné příběhy 100nožka 
Klotylda - jsou - jak jinak - o stonožce Klotyldě, která 
měla jedno velké přání, aby měla proužkované podkolenky, 
o zajíci Chroupálkovi, jak slíbil pohlídat hlávku zelí, nebo 
o veverkách, které se vypravily na výlet do cukrárny. Teta 
dívky Julie v knize Zuzany Poláškové Julie, Sebastián 
a tajemství archeologie je zanícená archeoložka-amatér-
ka a nevynechá jedinou příležitost, jak dětem tento zajíma-
vý, ale náročný obor přiblížit. A navíc Julie s kamarádem 
Sebastianem objeví v babiččině domku velmi zvláštní ká-
men - stačí jej vzít do ruky, a člověk se přenese do minu-
losti! Je to napínavé čtení! Človíčkova dobrodružství a 
nové objevy napsali Pavel a Zdeňka Teisingerovi. Umíte 
si představit, jak se Človíčkovi žilo v pravěku? Že ne? Tak 
si přečtěte určitě tuhle vtipnou knížku. Je pokračováním 
příhod o „pravěkém človíčkovi“, hrdinovi známém z tele-
vizních večerníčků. 

CD - Od poslední nabídky přibyla hezká řádka pěkné 
muziky, takže tady je telegrafický přehled interpretů 
a titulů: Canned Heat - Live, Clannad - The Best Of, 
Halford - Crucible, Uriah Heep - Sonic Origami, Lynyrd 
Skynyrd - 1991, Blue Öysters Cult- Secret Treaties, Toč-
kolotoč - So has oda has/Co bylo to bylo, Ray Charles 
- Thanks For Bringing Love Around Again a Amy Wine-
house - Frank. A pro fandy Leoše Mareše dobrá zpráva 
- podařilo se po delším čase sehnat jeho CD nazvané Kom-
plet. Obsahuje 14 hitů a jednu novinku.

Hezké prázdniny všem našim čtenářům a příznivcům za 
sebe i za všechny kolegyně v knihovně přeje 

Milan Hrabal

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
VARNSDORF

Novinky Městské knihovny Varnsdorf 

             Odděl. pro dospělé       Dět. oddělení   Hud. oddělení
Po  30. 6.,   7. 7.   9 - 18 hodin                  zavřeno       zavřeno 
Út    1. 7.,   8. 7.           zavřeno        9 - 18 hodin          9 - 18 hodin 
St     2. 7.,   9. 7.          zavřeno              zavřeno       zavřeno 
Čt    3. 7., 10. 7.    9 - 18 hodin              zavřeno       zavřeno
Pá    4. 7., 11. 7.          zavřeno         9 - 18 hodin          9 - 18 hodin 
So    5. 7., 12. 7.          zavřeno              zavřeno       zavřeno

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH 
Od 30. 6. do 12. 7. 2008 bude provoz knihovny zajištěn 

pouze v omezeném rozsahu:
Pondělí, čtvrtek - otevřeno oddělní pro dospělé
Úterý, pátek - otevřeno dětské a hudební oddělení
Středa, sobota - zavřeno 

Vypůjčené dokumenty je možné vracet na jakémkoliv 
oddělení.
Od 14. 7. do 26. 7. 2008 - ZAVŘENO
Od 28. 7. do 30. 8. 2008  
Po - Pá normální provoz. Sobota zavřeno.

NAROZENÍ
Žaneta Jahnelová
David Jahnel (Filip)

Alena Štefanová
Jiří Štefan (Terezka)

Simona Müllerová
František Horák (Simona)

Michaela Retychová
Petr Valečka (Michaela)

Lenka Dupláková 
Jaroslav Bláha (Matěj)

Irena Richterová
Pavel Richter (Adam)

Lenka Hrušková
Pavel Hruška (Barbora)

Jana Popovičová
Ladislav Berki (Sebastian)



VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

Mezinárodním letním sportovním hrám mládeže přálo 
počasí a v urputných kláních dosáhly školy tyto výsledky. 
Nohejbal-chlapci: 1. SŠT VDF, 2. Gymnázium VDF, 
3. VOŠ a SPŠ VDF. Stolní tenis-chlapci: 1. VOŠ a SPŠ 
VDF, 2. ZŠ náměstí VDF, 3. Gymnázium VDF. Stolní 
tenis-dívky: 1. Gymnázium RBK, 2. Gymnázium VDF, 
3. SŠS a CR VDF. Plavání-chlapci: 1. Gymnázium RBK, 
2. SŠT VDF, 3. ZŠ Edisonova VDF. Plavání-dívky: 1. ZŠ 
Edisonova VDF, 2. Gymnázium VDF, 3. Gymnázium RBK. 
Volejbal-chlapci: 1. Gymnasium Seifhennersdorf, 2. SŠT 
VDF, 3. VOŠ a SPŠ VDF. Volejbal-dívky: 1. Gymnázium 
RBK, 2. OA RBK, 3. Gymnasium Seifhennersdorf. Kopa-
ná - chlapci: 1. SŠT VDF, 2. VOŠ VDF, 3. Gymnázium 
RBK. Atletika - chlapci: 1. VOŠ a SPŠ VDF, 2. Gymná-
zium VDF, 3. SŠT VDF. Atletika - dívky: 1. Gymnázium 
RBK, 2. Gymnázium VDF, 3. ZŠ náměstí VDF. Chlapci 
celkově: 1. SŠT VDF. Dívky celkově: 1. Gymnázium RBK. 
Školy-družstva celkově: 1. Gymnázium RBK, 2. Gym-
názium VDF, 3. SŠT VDF.                                           Z.Š.

ATLETIKA V PLNÉM PROUDU  

VÝSLEDKY 
TENISU

Tenisové áčko Slovanu 
Varnsdorf po postupu do 
vyšší soutěže zatím vyhrálo 
jednou a čtyřikrát odešlo 
poraženo. Výsledky: v Lito-
měřicích 6:3, doma s Čes-
kou Kamenicí výhra 6:3, 
na Startu Liberec 7:2, doma 
se Slovanem Liberec 3:6 
a s Českou Lípou 1:8.

Poměrně dobře si vede 
dorost, který má dosavadní 
bilanci tří výher a tří proher. 
Uspěl v Zelezném Brodě 
0:9, doma prohrál s Hrád-
kem 2:7, v Tanvaldu 8:1, 
doma s Litoměřicemi 0:9, 
vyhrál v Jiřetíně 3:6 a zdolal 
Frýdlant těsně 5:4.        ZdS

Výsledky MLSHM 2008 

Plně již začaly soutěže 
družstev a jednotlivců na 
dráze. První kolo družstev 
dospělých se konalo v květ-
nu v Liberci, druhé v Mladé 
Boleslavi a třetí v Jičíně. Po 
nich je družstvo žen Slovanu 
na 2. místě za LIAZ Jablo-
nec B a před Slovanem 
Liberec B.       

Mladší žákyně a žáci 
mají již svá dvě kola za se-
bou. Děvčata se umístila na 
4. místě a hoši svou skupi-
nu vyhráli. Do zářijového 
semifinále tak postupují 
obě družstva.

V Turnově se konaly 

krajské přebory jednot-
livců dospělých, juniorů 
a dorostu. Junior D. Dejsun 
tam vybojoval dvě medai-
le - stříbrnou v běhu na 
100 m časem 11,44 a bronz 
na 200 m časem 23,55.  Bla-
hopřejeme. Všem atletům 
přejeme hodně kvalitních 
výkonů, aby se mohli 
předvést i na republikové 
úrovni.        

V Liberci dále proběhly 
Krajské přebory jednotlivců 
mladšího žactva, ročníky 
1995-98. Z našeho oddílu 
skončil M. Brábník (ročník 
96) na 60 m sedmý časem 

9,15 s. Jen o 1 setinu unik-
lo finále M. Váňové (96) 
a skončila 9. za 9,12. Oba bo-
jovali ještě na 150 m. Matěj 
zaběhl 22,21 a byl 9., Marké-
tě čas 22,59 stačil rovněž na 
9. místo. P. Dubská (95) běžela 
60 m za 9,36, do dálky skoči-
la 3,65 m. Dále běželi 800 m 
J. Skalický (95) a P. Řehá-
ková (95). Jakub dosáhl na 
6. místo časem 2:44,13 m, 
Petra doběhla sedmá v čase 
2:52,09. Žádné medaile jsme 
sice nepřivezli, ale všichni 
si velmi zlepšili své osobní 
rekordy.                                  Skalická

TJ Slovan Varnsdorf, 
oddíl volejbalu pořádal 
v rekreačním areálu Jiřetín 
p. J. třetí ročník celorepub-
likového turnaje v plážovém 
volejbale. Ten navazuje na 
další dva a vítěz, krom fi-
nančního ohodnocení, získá 
postup do celorepublikového 
finále v Brně. Akci sponzo-
ruje Poštovní spořitelna 
a vítězná dvojice si v každém 
turnaji dělí 3.500 Kč. 

Nejdříve se utkalo šest 
dvojic mužů a jedna dvojice 
juniorů (mimo soutěž) systé-
mem každá s každou na dva 
hrané sety. Junioři skončili 
bez výhry na 7. místě, příč-
ku 6. obsadili Jaroslav ml. 
a Martin Vinklárkovi. Rőhrl 

s Kindermannem byli 5. 
a nepopulární „bramborová 
medaile“ připadla Pěkné-
mu a Kauerovi.  Bronzovou 
příčku vybojovali Krejčí 
a Karpíšek z Pernštejna. 
Na 2. místo dosáhla dvojice 
Kadreba s Opltem. Ta remi-
zovala se třetími a podlehla  
vítěznému páru Mooz, Jed-
lička. Turnaji přálo krásné 
„brazilské“ počasí s vy-
metenou modrou oblohou 
nad hlavami účastníků. Za 
stejného klimatu bojovaly 
o den později mixy (tým tvo-
ří muž a žena). Prezentovaly 
se jen čtyři dvojice, hrálo se 
stejným systémem jako 
u mužů. V konečném účtová-
ní připadlo 4. místo dvojici 

M. Doležal, N. Justová ze 
Slovanu Varnsdorf. Příčku 
3. vybojovali P. Dopita st. 
a A. Jindrová z TJ Rum-
burk. Na 2. místě zůstala 
dvojice V. Pek (Ervěnice) 
a N. Jindrová (TJ Rum-
burk). Nejlépe turnaj 
zvládli D. Krejčí (Pernštejn) 
s V. Jindrovou (TJ Rum-
burk). Všechna družstva 
byla spokojena s organizací 
i s možností si v blízkosti 
bydliště zahrát solidní plá-
žový volejbal. Líto přišlo jen 
to, že se k turnajům nedo-
stavilo více soupeřů. Vedení 
volejbalového oddílu pevně 
věří, že se podaří vybudovat 
plážové kurty i ve Varnsdor-
fu a že v následujícím roce 
budou moci všichni přivítat 
krajský výkvět tohoto sportu 
u sportovní haly.        

Oddíl volejbalu pořádal IV. 
ročník Předprázdninového 
turnaje pro příchozí smíšená 
družstva (4 muži, 2 ženy). Zú-
častnila se jej čtyři, hrálo každé 
s každým na dva vítěz-
né sety. Konečné pořadí: 
1. BYLO NÁS ŠEST 
z Liberce, 2. MLČECHVOS-
TY, 3. RYCHLÁ ROTA, 
4. HORNÍCI (všechna 
z Varnsdorfu). 

Petr Damnitz    

Plážovému volejbalu přálo počasí

Odjela se již Jizerská padesátka, kde překvapivě nebyla 
zase až tak silná konkurence, ale snad i proto, že se jelo 
také Kolo pro život a spoustu jiných menších závodů. 
Na Jizerský byl Jirka Švorc st. 14. a Jirka Dužár 65. 
http://www.jiz50.cz.

J. Novota byl na nejtěžším MTB maratónu v ČR v Mostě 
(jen 90 km, ale trať je velmi technická a členitá, vítězové 
tam dosahují průměru pouze kolem 20 km/h). Vybral si 
tam svůj černý den - ke špatnému výkonu se přidal o ká-
men rozbitý zámek u tretry, zablokované zamykání vidlice 
a ještě v závěru docházely brzdové destičky. To vše vedlo 
k tomu, že závod ani nedokončil. Nicméně startovali zde  jeho 
mladší kolegové Matěj Volf a Jirka Švorc ml., ti jeli trať jen 
24 km, ale oba vyhráli své kategorie. Dále Jirka Kalivoda 
v barvách Kooperativy vyhrál juniory na trati 48 km. Více 
na http://www.klmost.cz.

Peklo severu mělo další díl, tentokráte Okruhy pod Jeh-
lou. Jirka Švorc ml.  vyhrál st. žáky, Jirka Kalivoda byl 2. 
v juniorech, Tomáš Podrazil 6. v mužích, Jirka Švorc st. 4. 
a Milan Hozák 19. ve veteránech 1. Dále Martin Marzci 14., 
Míra Vohnout 17., Miloslav Král  21. a Venca Šimonek 24. 
ve veteránech 2 a Pavel Retych 7. ve veteránech 3. Podrob-
nosti na http://www.bikebase.cz.

Na triatlonu ve Sloupu s názvem Samuel XC triatlon 
skončil Ondra Švarc 3. celkově i v kategorii mužů, Venca 
Zemler 7. celkově a vyhrál veterány. Zkrácenou trať vyhrál 
Bali Šoltéz. http://files.sportem.webnode.cz.             

 Jel se 4. díl Českého poháru XC ve Špindlerově Mlýně na 
technicky jednoduché trati, ale o to více však fyzicky náročné. 
Umístění varnsdorfských jezdců: Michal Malík 33. a Honza 
Strož 34. místo v kategorii ELITE. V kategorii muži OPEN 
dojel Jirka Podrazil 25. a v žácích, bohužel, potvrdil letošní 
zatím smolnou sezonu Jirka Švorc ml., když se mu podařilo 
přetrhnout řetěz. http://www.mtbs.cz 

Matěj Volf závodil až u Litomyšle na maratonu Cyklo 
Maštale, kde na trati dlouhé 25 km obsadil celkově 5. místo 
(2. v kategorii). http://mastale.cz

Jan Novota se zúčastnil se svými spolujezdci z týmu na 
maratonu v polské Gluzyci, kde je čekala opravdu nádher-
ná, ale velmi náročná trať. Pořadatelé však opět nezvládli 
na 100 % svoji úlohu, a tak se spoustě závodníků povedlo 
z dlouhé tratě odbočit na krátkou a to jej stálo umístění 
v první desítce. Jirka Dužár byl diskvalifikován. Jirka 
Švorc rozdělení tratí „trefil“ dobře a obsadil dle výsledků 
42. místo (11. v kategorii). Honza Mádl objel taky celou trať 
v pořádku a svým nenapodobitelně zrychlujícím způsobem 
se propracoval až na 30. pozici, především ale skončil jako 
2. ve čtyřicátnících. http://www.sportchallenge.pl

Český pohár v terénním triatlonu v pražské Hostivaři: 
V. Zemler byl 6. v kategorii M 40. http://www.xterra.cz
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 Varnsdorf - Náchod/Deštné 2:2. Branky 63. a 74. 
(PK) Broschinský - 32. Čech, 38. Merganc z PK. ŽK Kubeš, 
Sháněl - Jandík, Kobos. ČK 72. Jandík. 120 diváků. Poločas 
0:2. Rozhodčí Mareš. Varnsdorf: Macháček - Kubeš, Stehlík, 
Svojtka, Křemen - R.Mach (5. Broschinský), Vrabec, Vaško 
(76. Rezek), Jordák - Holeček, Budský (46. Sháněl). Trenér 
Václav Rys. 

Kanonýři ČFL: 14 - Zajac (Vlašim 6, Vyšehrad 8), 
Merganc (Náchod), 13 - Geňo (Karlovy Vary), Nádeníček 
(Sparta B), 11 - Mešanovič (Jablonec B), Grubhoffer (Varn-
sdorf) atd.

Brankaři s čistým kontem: 14 - Macháček (Varnsdorf), 
11 - Šeda (Mladá Boleslav B), Četverik (Karlovy Vary); 
10 - Kunc (Cheb) atd.                                                   ZdS

AKTUALITY Z ČERVNOVÉ 
CYKLISTIKY

REMÍZOVÉ LOUČENÍ 
SE SEZONOU



VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM
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STŘÍDAVĚ ÚSPĚŠNÉ VÝSLEDKY FOTBALU

Šachové střípky

Muži utrpěli 
doma nejtěžší 

porážku poslední řady 
let, když odešli poraženi 
s na jaře skvěle hrajícími 
K. Vary 0:5. V Příbrami 
s domácím sestupujícím 
béčkem vyhráli 0:1 gólem 
Jordáka.

Dorostenci  hráli venku 
se SIAD Most C. Starší 
vyhráli 1:4 (Bandas 2, 
Stehlík a Mauder), mladší 
prohráli 2:1 (Mauder). 
V dalším kole zajížděli do 
Štětí. Starší výběr tam 
neuspěl, prohrál 4:1 (Pá-
cha). Mladší jasně zvítězil  

0:8 (Šťastný 2, Šolc, Nagy, 
T. Novák, Zadina, Bajan, 
Schmidt).

Ženy hostily doma Mla-
dou Boleslav a poslední 
domácí duel sezony nevy-
šel, prohra 0:2. V Plzni si 
napravily chuť výhrou 0:5 
(Řezáčová 2, Schovancová, 
Poncová, M. Mokrá).

Starší žáci prohráli těs-
ně v Neštěmicích 2:1 (Fiala) 
a doma měli za soupeře 
Junior Děčín B. S tím ne-
uspěli 1:4, na 1:3 snižoval 
Ondráček.  

Mladší žáci neměli pro-
blém s Jiříkovem. Ten po-

razili přesvědčivě 9:0 třemi 
góly O. Zelingera, po dvou 
přidali Šiška s Kučerou, po 
jednom Pajma a Ondráček. 

Starší přípravka zdo-
lala Hrádek A 4:0 (Kolár 
a Eliáš po 2) a Hrádek 
B 2:0 (Kolár, Kopřiva). 
V České Lípě s domácím 
áčkem odešla poražena 5:0 
a béčko zdolala 1:4 (Dvořák 
3, Eliáš). 

Mladší přípravka 
absolvovala závěrečný sa-
telit 2007-2008 v Benešově 
a skončila opět druhá, celko-
vě se stala okresním přebor-
níkem.                          ZdS

KDYŽ ŽÁCI POTĚŠÍ - 
POHÁR ROZHLASU V BÍLINĚ

Atletický stánek v Bílině se tradičně stal útočištěm pro 
nejlepší atlety okresů Ústeckého kraje v Poháru rozhlasu. 
Postoupili tam, bohužel, jen starší žáci, ale vedli si nadmíru 
dobře, když konečné třetí místo muselo potěšit. Navíc v této 
kategorii nastoupilo i několik žáků, kteří mohou reprezen-
tovat i v příštím roce (J. Škorňa 564 cm v dálce, R. Schoř 
5:01,29 min. na 1500 m a 155 cm ve výšce). Na úspěchu se 
ovšem podílel celý tým ZŠ náměstí.

Výsledky našich žáků (disciplína, pořadí v závodě, jméno 
a výkon,): 60 m: 8. O. Netuka 8,04 s, 10. J. Škorňa 8,07 s, 
17. David  8,52 s;  1500 m: 8. R. Schoř 5:01,29 min., 16. 
D. Vodička 5:10,92 min., 20. D. Kubík 5:18,78 min.; výška: 
5. M. Vu 160 cm, 8. R. Schoř 155 cm, 23. J. Štefan 145 cm;  
dálka: 1. J. Škorňa 564 cm, 9. M. Dat 520 cm, 14. R. Feko 
502 cm; koule: 7. J. Štefan 10,71 m, 16. M. Fiala 10,06 m, 
23. R. Říha 9,22 m; štafeta: 4. David, Vodička, Netuka, Škor-
ňa 30,15 s.                                                                   V.Z.

Varnsdorfští softballisté hráli v závěru 
května zápasy v Kadani a s pěti nováčky v sestavě konečně 
dosáhli alespoň na dvě výhry. Ti se lepší, takže lze doufat 
v další dobré výsledky. Ty byly: Most B - Varnsdorf 3:7, 
Varnsdorf - Kadaň 5:10, Kadaň - Varnsdorf 19:2, 
Varnsdorf - Most B 9:6. V domácím prostředí o 14 dní 
později se však nezadařilo, i když jedno konečné skóre 
s Kadaní bylo těsné. Výsledky: Varnsdorf - Liberec 5:18, 
Kadaň - Varnsdorf 10:9, Varnsdorf - Kadaň 5:11, Liberec - 
Varnsdorf 13:3.                                                            L. Prokop

Sybarites tvoří nový tým

Varnsdorfské 
sportovní 

akce července
Sobota až pondělí 

12. - 14. 7. Tenisový 
memoriál J. Malinov-
ského (celostátní turnaj 
dospělých); neděle 20. 7. 
Varnsdorfský triatlon; 
sobota 26. 7. Kolobjeh 
- 7. ročník zdolávání 
trasy po svých nebo na 
jakémkoliv kole od Pen-
zionu u Rudolfa III. na 
Studánku k bývalému 
hotelu Monte Carlo (pre-
zentace od 14.30 do 15.30, 
start v 16.00), netradiční 
ustrojení a vybavení 
vítáno.                     ZdS

Oddíl basket-
balu pořádal další akci k vý-
ročí města a tou byl turnaj 
basketbalových přípravek. 
Hrála družstva, která ještě 
nestartovala v soutěžích 
a s basketbalem teprve 
začínají. Přesto bylo vidět 
kvalitní výkony. Potěšitel-
né je, že se v konkurenci 
neztratili ani naši hráči, 
kteří se připravují pod ve-
dením trenérů Michalino-
vé, Bártla a Cedrycha. Ve 
finále prohráli velmi těsně 
a skončili na pěkném dru-
hém místě. Ceny družstvům 
předával Zbyněk Šimák, 
předseda představenstva 
společnosti Regia a předse-
da sportovní komise města. 
Pořadí turnaje: 1. DDM 
Č. Lípa (4 výhry / 0 porážek) 
8 bodů, 2. Slovan Varnsdorf 
(3/1) 7,  3. TJ Stadion N. Bor 
(2/2) 6,  4.  TJ Zákupy (1/3) 
5, 5. BK Lovosice (0/4) 4 
body. O hladký průběh se 
zasloužili rozhodčí Šural, 
Beran a Vinš. Organizaci 
zabezpečili hráči družstva 

BASKETBALOVÉ TURNAJE MLÁDEŽE
minižáků - Zamrzla, Ježek, 
Klement, Lukeš a M. Šimák 
z družstva juniorů.                                                                    

Třetí turnaj k výročí 
našeho města  proběhl v so-
botu 14. 6. v tělocvičně pod 
náměstím a byl to turnaj 
starších minižáků. Ten měl 
velmi dobrou úroveň a pro 
většinu hráčů byl tečkou za 
letošní sezonou. Naši hráči 
(ročník narození 1996-1997 
a mladší) do turnaje ne-
vstoupili nejlépe a v prvních 
dvou zápasech odešli poraže-
ni. Svou bilanci si polepšili 
v dalších zápasech a získali 
po zásluze třetí místo. Pořa-
dí turnaje bylo následující: 
1. Lovosice (4 výhry / 0 
porážek) 8 bodů, 2. BK 

DDM Děčín - Boletice (3/1) 
7, 3. Varnsdorf (2/2) 6, 
4. Kondoři Liberec  (1/3) 5, 
5. Baník Most  (0/4) 4. Ve-
dení turnaje také vyhlásilo 
nejlepší hráče jednotlivých 
družstev a z Varnsdorfu 
to byl Filip Holubář. Ceny 
zúčastněným družstvům 
předával Karel Dubský, mís-
tostarosta města. O hladký 
průběh turnaje se zasloužili 
rozhodčí Šural, Boček st. 
a Boček ml. Organizaci 
turnaje zabezpečili členové 
oddílu - Bártl, Michalino-
vá, Eichlerová a Strolený. 
U zápisu se nenechal vystří-
dat kadet Zdenda Blažek.                                                                                             
                       M. Novotný

Poslední díl soutěží pro učitele

V rámci sedmidílného seriálu Taky si chceme hrát se usku-
tečnily soutěže v atletice pro zaměstnance varnsdorfských 
škol. Nejlépe si vedli zástupci ZŠ náměstí, byť jejich vítězství 
jim v konečném součtu na medailové umístění nestačilo. 
Celkové pořadí škol po 7 soutěžích a turnajích (košíková, 
stolní tenis, odbíjená, florbal, nohejbal, kopaná a atletika): 
1. VOŠ a SPŠ 16 bodů, 2. Gymnázium a ZŠ Seifertova 21, 
3. ZŠ Edisonova 27,  4. ZŠ náměstí 28, 5. SŠT 28 bodů, 
6. SŠS a CR 37 bodů, 7. ZŠ Bratislavská 45 bodů. Pořadí bylo 
ovlivněno i neúčastí některých týmů v soutěžích. Při rovnosti 
bodů rozhodoval výsledek z atletiky. I v příštím roce chtějí 
učitelé pokračovat a soutěže již nebude celé organizovat ZŠ 
náměstí, ale garanci nad nimi převezmou jednotlivé školy.                                                                            

V.Z.

Mladí varnsdorfští šachisté se zúčastnili turnaje v Novém 
Boru, který má v tomto sportu v ČR dobrý zvuk a pozice. 
Mezi 43 účastníky z různých koutů Čech se umístil David 
Šebor na 4. místě (7 partií/4,5 bodu), 5. byl Lukáš Dobeš 
(7/4,5), 9. Václav Paulus (7/3,5) a 20. Michal Jirásek (7/2). 
Ten hrál ale v nejsilnější skupině-kategorii. 

Varnsdorfští šachisté jsou úspěšní i u sousedů v Německu. 
Družstvo Ebersbach II vyhrálo svoji soutěž a postoupilo do 
1. Landesklasse. Na postupu se podíleli V. Vladyka (z 5 partií 
vytěžil 4 body) a B. Jarschel (ze 3. partií získal 2 body).  

V Krásné Lípě se uskutečnil další ročník Poháru Osvobo-
zení, který se zároveň hrál jako krajský přebor Libereckého 
kraje v bleskové hře. V. Vladyka tam se 17,5 bodu obsadil 
9. místo, P. Kavalski s 15 body 12. místo a K. Sládek byl 
15. se 14 body.        

Na 18. ročníku Ještědského šachového turnaje mezi 51 
hráči suverénně zvítězil Jiří Průdek z Krásné Lípy (7 bodů). 
V. Vladyka s 5,5 body obsadil 12. místo a P. Kavalski s 5 body 
20. místo.                                                                          V.V.


