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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY
Varnsdorf
získal
prvenství
v počtu
ušitých
panenek
(str. 4)

CENA 6 Kč

OTEVŘENÍ MCKV 1. ČERVNA VE 14 HODIN
MĚSTSKÁ KNIHOVA A DDM ZAHAJUJÍ PROVOZ
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 5. A 6. ČERVNA
UVÁŽLIVÉ A ZDRAVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

NOC S RAMPUŠAČKOU

Na počátku čarodějnické noci se to před divadlem čarodějnicemi jen hemžilo...
Vlezlá zima dávno pryč,
přišlo vítání rozpučeného
jara. Poněvadž: „Jarní píseň ptáče pěje, Rampuše už
domů spěje!“
Poslední dubnový večer
máme ve Varnsdorfu už
léta spojený se slavností
vynášení Rampušačky. Její
figurína, vždy přepychově
vyšňořená od dětí (letos se
na ní vyřádil výtvarný obor
ZUŠ), shoří na hranici, zatímco sama vládkyně zimy
urychleně zalézá do svého
kutlochu v Ledové jeskyni.
Aspoň tak tomu u nás věříme...

Všechny čarodějnice si
daly echo, že sraz se jako
obvykle koná v osm večer
u divadla. Nebo o hodinu
dřív, to pro ty, kdo se těší
i na divadelní pohádku.
Tentokrát tu s námi bylo divadélko Andromeda
a zahrálo pohádkový příběh
„O čarodějné krčmě“. O návštěvníky nebyla nouze.
Venku se mezitím přeháněly mraky, už to vypadalo,
že po dlouhých dnech sucha
právě teď, organizátorům
na zlost, se vydatně rozprší.
Ale mocné síly čarodějPokračování na str. 3

...a evidentně byly v dobré náladě.

VARNSDORFSKÉ CHEER
STARS V AMERICE

Hřejivý pohled na českou vlajku s Varnsdorfačkami na
mistrovství světa.

Poslední dubnový týden se
děvčata ze skupiny CHEER
Stars zúčastnila Mistrovství
světa v CHEER v Orlandu.
Výprava čítala celkem 21
členů, odlet byl z Drážďan
přes Frankfurt do Orlanda.
Osmihodinový let umožnil
velmi krásný pohled na
Atlantik. Okolo 18. hodiny
letadlo dosedlo na letišti
v Orlandu, kde pro nás
měli pořadatelé připraven
autobus. Jeli se ubytovat,
zaregistrovat do soutěže
a ulehli jsme hodinu před
půlnocí.
Od prvního dne doprovázela celé mistrovství výborná organizace. Začal tvrdý
Pokračování na str. 3

Varnsdorfští
cyklisté
byli
poraženi

(str. 9)

Památná místa ve Varnsdorfu

Starosta Josef Poláček společně se členy Českého svazu
bojovníků za svobodu pokládají věnce.
Letos je to již 64 let od
konce druhé světové války,
ke slovu se dostává už třetí
generace našich občanů, kteří nezažili válku. Většina pamětníků je na sklonku svého
života, mnozí se již dnešního
dne ani nedožili. Zatímco paměť účastníků je shovívavá
a postupně zahlazuje velké jizvy, historie naopak
po letech odhaluje další
a další fakta a okolnosti bez
nádechu a afektu doby. Ve
Varnsdorfu byla po válce vybudována čtyři pietní místa,
o která se staraly odbojářské
organizace, zejména Český
svaz protifašistických bojovníků, později Český svaz
bojovníků za svobodu, ve
spolupráci s městem.
Jako každým rokem
se i letos 5. května přišli
poklonit památce padlých
občané města, představitelé
radnice a studenti místních
středních škol, aby si společně připomněli oběti politické
zvůle, oběti padlé v boji proti
fašismu a při osvobozování
naší vlasti, mladé sovětské
a polské válečné zajatce,
politické vězně zastřelené,
umučené či ubité při pochodu smrti a rovněž oběti na civilním obyvatelstvu totálně
nasazeném na nucené práce
v „třetí říši“.
První zastávkou byl
památník obětem fašismu
u hrobů rudoarmějců E. A.

Mamulji a Jermaka Priljepka, kteří padli v prvních
dnech osvobození v našem
městě. Vojín Mamulja zemřel 12. května na následky zranění ve varnsdorfské
nemocnici. Nejdříve byl pohřben v VIII. části hřbitova,
v roce 1978 byl exhumován
a přemístěn do upravené
hrobky spolu s Jermakem
Priljepkem. Veřejným aktem
byla hrobka přebudována na
památník obětem fašismu.
V roce 2005 byl v rámci
oslav 60. výročí konce války
za financování konzulátem
Ruské federace kompletně
opraven.
Druhou zastávkou, kde
byly položeny věnce, byl
společný památník obětem druhé světové války
a pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide. Dne 19. dubna 1945 se
v 5 hodin ráno vydalo na
pochod z koncentračního tábora asi 580 vězňů, z nichž
více než polovinu tvořili
židovští vězni z Terezína
a Osvětimi. Po šesti dnech
24. dubna dorazil pochod
smrti do Varnsdorfu, kde
Němci nevěděli, co s vězni,
a tak se transport zastavil
a na 10 dní ubytoval v 1. patře opuštěné přádelny textilky Häbler. Tehdy dostávali vězni velmi málo jídla.
Přilepšovali si kopřivami
Pokračování na str. 4
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Soudní exekutor pomůže při VOLBY DO EVROPSKÉHO
vymáhání pohledávek města PARLAMENTU SE TÝKAJÍ
Stále větší počet občanů likty), pohledávky vzniklé
KAŽDÉHO
považuje za normální své z daňového řízení (neuhrazávazky vůči městu neplnit. Počet neplatičů a výše
nesplacených pohledávek
města roste. Situace je neúnosná a je potřeba ji řešit
účinněji než doposud. Tímto
upozorňujeme všechny
dlužníky, že byla navázána
spolupráce s exekutorským
úřadem a soudním exekutorem. Apelujeme na všechny
spoluobčany, kteří nemají
své závazky vůči městu
v pořádku, aby urychleně
ve vlastním zájmu provedli
nápravu.
Jedná se o pohledávky
z obchodních vztahů a občanskoprávní povahy vzniklé ze smluvních závazkových
vztahů, pohledávky vzniklé
ve správním řízení (pokuty
za přestupky a správní de-

zené místní poplatky včetně
poplatku za komunální odpad) a pohledávky za dlužné
nájemné a služby.
Po předání soudnímu
exekutorovi je možné, že
vaše pohledávka se několikanásobně zvýší. Soudní
exekutor vykonává exekuční činnost a další činnost za
odměnu, jejíž výše se řídí
vyhláškou č. 330/2001 Sb.,
a jde k tíži dlužníka. Proto
nenechte vaše dluhy zbytečně narůstat!
V případě dotazů kontaktujte pracovníka vymáhání pohledávek města
Ing. Jitku Benešovou, telefon
412 372 241, linka 148, Městský úřad Varnsdorf, nám.
E. Beneše 470, kancelář 11.
Ing. Jitka Benešová

Hospodaření města za rok 2008
Jak jsme již informovali
v předchozím Hlasu severu,
byl na posledním zasedání
zastupitelstva schválen závěrečný účet města s velmi
kladným hodnocením jeho
hospodaření v roce 2008.
Podařilo se pokračovat
v nastaveném trendu,
a to posílit investiční akce,
snížit zadluženost města
a efektivně využívat finanční prostředky ve všech
oblastech ke zkrášlování
tváře města a zkvalitňování
života jeho obyvatel.
Rozpočtové hospodaření
za rok 2008 skončilo přebytkem ve výši 18 mil. Kč,
který vznikl přeplněním
daňových a kapitálových příjmů a úsporami provozních
výdajů. Menším negativem
je nedočerpání finančních
prostředků z předcházejících let na některé investiční akce, kde došlo k posunutí realizace z důvodu
investiční náročnosti. Akce
spolu s finančními prostředky přešly do letošního
roku. Hospodářská činnost
města zahrnující bytovou
správu, údržbu bytového
i nebytového fondu a provoz
pultu centrální ochrany
byla provozována se ziskem
1,4 mil. Kč. Tyto prostředky
budou použity na investice
do bytového fondu.
Mezi významné investiční
akce financované z vlastních
zdrojů patřila rekonstrukce
městského úřadu v ulici
T. G. Masaryka v hodnotě
přes 10 mil. Kč, rekonstrukce Městského centra kultury a vzdělávání
v Otáhalově ulici, bylo proinvestováno v roce 2008
22 mil. Kč, rekonstrukce

mostu na Husově ulici ve výši
5 mil. Kč. Pokračovaly rekonstrukce budov základních
a mateřských škol, průběžně
se prováděly opravy komunikací a chodníků. Zahájilo se
i budování kanalizace.
Byla získána investiční
dotace na výměnu oken
v ZŠ Edisonova ve výši
1,125 mil. Kč. Neinvestiční
dotace kromě dotací na
výkon státní správy a sociální dávky byly získány
na terénní sociální práce
a drobné projekty. Další
projekty s žádostí o dotaci
byly podány nebo připraveny v rámci vyhlašovaných
operačních programů
Město dále z ušetřených
finančních prostředků doplatilo všechny dlouhodobé
závazky a starší úvěry
a ke konci roku zůstalo
s úvěrem 5,9 mil. Kč. Ukazatel dluhové služby poklesl
na 4 %. Záměrem uvedených
finančních operací byla příprava města na náročné investiční akce v následujících
letech, kdy je navíc očekáván
celkový pokles ekonomiky
v ČR.
Přestože finanční zdroje
nestačí pokrýt všechny
potřeby města, lze konstatovat, že město hospodaří
uvážlivě a zdravě, což potvrdil přezkum hospodaření
bez výhrad i skutečnost,
že koncem roku 2002 jsme
začínali s celkovým dluhem 85 mil. Kč na úvěrech
a 12 mil. Kč na dlouhodobých
závazcích, dluhovou službou
10 % a schodkem hospodaření z minulých let.
Ing. Josef Poláček,
starosta města

Ve dnech 5. a 6. června
2009 se občané naší republiky budou moci již podruhé
v historii zúčastnit voleb
do Evropského parlamentu
(EP), který patří k hlavním
orgánům Evropské unie
(EU).
Po otřesných zkušenostech z 2. světové války bylo
hlavním motivem evropské
integrace na začátku 50. let
zajištění míru a bezpečnosti
na evropském kontinentu.
Převažoval názor, že mír
a bezpečnost nedokážou
zajistit klasické národní
státy, ale mnohostranná
mezinárodní spolupráce. Za
této situace ministr zahraničních věcí Francie Robert
Schuman dne 9. 5. 1950
předložil návrh ekonomické
integrace Evropy, známý
jako Schumanova deklarace. Výsledkem následných
iniciativ byla integrace (původně západoevropských
států) v ekonomické oblasti, ve společné zahraniční
a bezpečnostní politice
a také v oblasti policejní
a soudní spolupráce v trestních věcech. Maastrichtská
smlouva (označení nese podle místa podpisu v Nizozemsku), která vešla v platnost
1. listopadu 1993, zavedla
název Evropská unie.
K podstatnému rozšíření

EU došlo 1. 5. 2004, když
k dosavadním 15 členským
státům přibylo dalších 10,
z toho 8 států bývalého
východního bloku a mezi
nimi i České republiky.
V lednu 2007 bylo přijato
Bulharsko a Rumunsko.
V současné době zahrnuje
EU 27 evropských států
s 500 miliony obyvatel
a patří k nejvýznamnějším
seskupením ve světě.
V současnosti má EP 785
poslanců, jsou voleni na
dobu 5 let. Plenární zasedání se koná ve Štrasburku
(Francie), výbory a politické
skupiny jednají v Bruselu
(Belgie).
Volby do EP jsou všeobecné, tajné a přímé. Poslanci
jsou voleni podle systému
poměrného zastoupení.
Volit mohou všichni občané
členských států starší 18 let.
V celé EU to představuje 375
milionů potenciálních voličů.
V Belgii, Lucembursku, Řecku a na Maltě jsou volby pro
občany povinné.
ČR byla v EP dosud zastoupena 24 poslanci, v novém jich bude mít 22. V ČR
kandiduje 33 volebních stran
či seskupení. O místa v EP
se uchází na 730 kandidátů.
Naši občané budou hlasovat především o tom, kdo
konkrétně bude ovlivňovat

INFORMACE PRO VOLIČE

Nové volební místnosti

Volby do Evropského parlamentu se budou na území
České republiky konat ve dnech 5. a 6. června 2009. Dne
5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do
22.00 hodin a dne 6. června 2009 (sobota) se bude hlasovat
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu na území České republiky za
předpokladu, že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva,
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze
hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti
k právním úkonům.
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce,
u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Území města Varnsdorf je
rozděleno na více volebních okrsků a volič hlasuje ve volební
místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého
bydliště patří. Proti minulým volbám došlo ke změně ve
dvou volebních místnostech. Pro voliče z volebního okrsku
č. 7, volící dříve v restauraci Lidová zahrada, bude volební
místnost nově ve firmě LCD, s.r.o., Karlova 3144. Pro voliče
z volebního okrsku č. 12 je přesunuta volební místnost ze
Speciální základní školy a mateřské školy v ulici T. G. Masaryka 1804 do nově zrekonstruovaného Městského centra
kultury a vzdělávání Varnsdorf, Otáhalova 1260 (bývalá
„Průmyslovka“).
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději
3 dny přede dnem voleb. Na obálce bude uvedeno číslo okrsku
a příslušná volební místnost.
Radek Kříž, organizační odbor

budoucí směřování Evropy i každodenní život půl
miliardy Evropanů včetně
10 milionů občanů ČR.
Vzhledem k náročnosti
úkolů a s ohledem na potřeby důsledně hájit v orgánech
EU zájmy našeho státu i regionu by měli občané - voliči k výběru svých zástupců
přistupovat co nejzodpovědněji. Nejlepším vodítkem je
bezpochyby znalost jejich
osobních kvalit. Někteří
z kandidátů mají k našemu
regionu i k městu velmi
pozitivní vztah a v minulosti pro ně vykonali mnoho
užitečného (J. Kohlíček),
někteří naše město v posledním období také navštívili
(J. Bobošíková a j.). Výběr
těch nejvhodnějších kandidátů je však nezastupitelně v kompetenci každého
občana.
Dr. Miloslav Hoch

Městská knihovna
zahajuje provoz
Městská knihovna Varnsdorf oznamuje všem čtenářům a návštěvníkům, že
obnovený provoz knihovny
v rekonstruované budově
Městského centra kultury
a vzdělávání v Otáhalově
ulici bude zahájen v pondělí
dne 1. června 2009 ve 14.00
hodin.
Oddělení městské knihovny pro veřejnost jsou umístěna v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy a pro
jejich uživatele je kromě příjemného prostředí v nových
prostorách přichystána řada
novinek – především moderně vybavená studovna
a pěkná čítárna. Ve všech
odděleních jsou rovněž připraveny nové tituly knih
i CD k vypůjčení.
PŘEHLED PROVOZNÍ
DOBY PRO VEŘEJNOST:

Odd. pro dospělé
Po, Út, Čt, Pá
9.00 - 18.00 hod.
Středa zavřeno
Sobota 8.00 - 12.00 hod.
Dětské, hudební
oddělení
Po, Út, Čt, Pá
9.00 - 18.00 hod.
Středa, Sobota zavřeno
Upozorňujeme na
nová telefonní čísla:
Odd. pro dospělé: 412 371 854
Dětské odd.: 412 332 967
Hudební odd. 412 332 963
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, těšíme se na
vás!
Ing. Ilona Martinovská,
ředitelka
Dům dětí a mládeže
Varnsdorf také zahajuje provoz v prostorách
Městského centra
kultury a vzdělávání
od 1. června ve 14 hodin.
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nické pohromu odehnaly.
Ke slovu přišel rej čarodějnického potěru před
divadlem. Majitelé nejkreativnějších úborů byli
odměněni za nápaditost
i taneční výkony. Hned nato
byli vystřídáni krojovaným
folklorem - to už byla na
place krásnolipská Dykyta
s výběrem jarních podještědských tanců.
A pak už se rozvrčel
zelený traktůrek páně Vojty s Rampuší na valníku
následován mnohohlavým
lampionovým doprovodem,
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NOC S RAMPUŠAČKOU
dorazil! Udělejte místo
Rampušačce, která si vás
všechny chce ještě zblízka
prohlédnout, než chtě nechtě zakotví na špici vatry.
Za zvuků Dvořákových
Slovanských tanců přichází
to, na co se tu nejvíc čekalo - parádní ohňostroj. Opět
pod dirigentskou taktovkou
mistra ohňostrojáře Jaroslava Novotného. (Zde odbočím
k poděkování nejen jemu, ale
i Jiřímu Petrovi, který třaskavou show gratis ozvučil.
...bylo následováno opět Dykytou a početným doprovodem.

K náladě přispěla svým folklorním vystoupením krásnolipská Dykyta.
šoférem Suchardou, posléze
i dětmi kočírovaný se vydal
k náměstí.
Na náměstí se už tou
dobou starala o zábavu kapela Malvas, z jeho druhé
strany se ozývalo juchání
od kolotočů.
Mohli jste se ale zastavit
také u peruánských indiánů,

Ostatní organizátorské díky
najdete pěkně pohromadě
o kus dál.)
Efektní novinkou na závěr
bylo vypuštění speciálních
lampionků vypravených na
noční cestu vzduchem našimi hasiči. Děti z DDM je
vyzdobily nápisy, které jste
si bez dalekohledu asi nepře-

dorfská akce je za námi
a zimní vládkyně našeho
kraje už spí letním spánkem. Na přípravě celého
rozloučení s Rampušačkou
se podílela řada ochotných
rukou i těch, kdo přispěli
sponzorsky. Pokud se předmájové setkání líbilo, je to
i jejich zásluhou. Jsou to:
varnsdorfští hasiči, strážníci
městské policie a příslušníci
Policie ČR, Město Varnsdorf, které prostřednictvím
kulturní komise převzalo
nad akcí záštitu, pracovníci
městského úřadu, kteří se

na zajištění přímo podíleli,
firma Noprosu Josefa Šusty, městské divadlo, místní
pobočka Českého červeného
kříže, dům dětí a mládeže,
základní umělecká škola,
papírnictví Anny Pachmanové, Střelnice – staročeská restaurace, Centrum
Panorama a místní technické služby. Zapomenout
nesmíme ani na příjemnou
pohodu, o kterou se starali krásnolipská Dykyta,
skupina Malvas, zvukaři
Jiří Petr a Petr Beckert
a v neposlední řadě i stánkaři se svou chutnou a lákavou nabídkou. Děkujeme.
ham, KAM,
foto Michal Šafus

Oheň z vatry závistivě sleduje ohňostrojovou krásu tam
nahoře.

VARNSDORFSKÉ CHEER
STARS V AMERICE

Vatra se rozhořívá, za
chvíli vzplane celá i se symbolem odcházející zimy.

Dokončení ze str. 1

Čelo průvodu s Rampušačkou, zde pozakrytou šoférem
a jarní výzdobou samohybu...
okoštovat medovinu, vystát
frontu na klobásu, sýrovou
pochoutku nebo staročeský
trdelník... Svou rampušáckou premiéru měl pivní
stánek s varnsdorfským
Kocourem.
Ve stánku DDM děti mohly odevzdávat své malířské
výtvory do soutěže „Čekání
na Rampušačku“. Postupně se tu nahromadilo 141
obrázků.
Ale pozor, průvod už

četli, a tak ocitujme aspoň
jeden: „Všem hodně lásky
přejí děti z Varnsdorfu.“
Od sálajícího ohně se
můžete přesunout ještě
třeba na čarodějnický bál
na Střelnici. I tady bylo
veselo a i tady se soutěžilo
o nejvěrohodnější čarodějnici
- sic v jiné věkové kategorii
než předtím u divadla.
Rampušačko, nashle za
rok!
Nejvíce navštívená varns-

Jeden z létajících lampionů se právě vydává nad
hlavy diváků.

trénink a příprava na soutěžní vystoupení, které se uskutečnilo v sobotu. Velmi nás sužovala nervozita.
Jakmile se z úst komentátora ozvalo Czech Republik
Stars Varnsdorf, hala se šesti tisíci diváky zaburácela,
a nám to moc nepomohlo, v tu chvíli jsme byli naměkko
úplně všichni.
Vystoupení našim děvčatům vyšlo, ale Evropa se s USA
zatím nemůže srovnávat. Výkony, které předváděly dívky
z jednotlivých amerických států, byly opravdu na vysoké
úrovni včetně špičkové gymnastiky. V tom se budeme ještě
moc učit.
Ačkoliv jsme se umístili na 63. místě z 68 zúčastněných,
dovezli jsme si novou inspiraci, chuť a příslib, že také budeme
zvládat gymnastické prvky a že se opět pokusíme z Evropy
postoupit na mistrovství světa. Každá dívka po vystoupení
obdržela pamětní medaili.
Na závěr byla pro všechny zúčastněné týmy velkolepá diskotéka v ateliérech Diesneylandu. Pak už zase začalo balení
kufrů a návrat z Orlanda domů.
Zbyněk Šimák
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Památná místa ve Varnsdorfu

Dokončení ze str. 1

a pampeliškami natrhanými
na fotbalovém hřišti. Během
pobytu ve Varnsdorfu bylo
zastřeleno, nebo ubito
7 vězňů. Jeden z nich, polský vězeň Anton Blodek,
byl obviněn z pokusu o útěk
a demonstrativně oběšen
1. května na ocelovém drátu před nastoupenými vězni
přímo v továrně. Všechny
oběti byly pohřbeny v prostoru pod Špičákem.
Dne 5. května byli vězni
rozděleni do dvou skupin.
První skupina asi 252 českých židovských vězňů byla
naložena do otevřených
železničních vagonů na přepravu uhlí. V Litoměřicích
je esesáci vysadili z vlaku
a po pochodu směrem na
Terezín u protektorátní
hranice zmizeli. Vězni pak
došli sami do Terezína, kde
se dostali do péče Červeného kříže. Druhá skupina
asi 220 nežidovských vězňů
byla hnána pěšky směrem
na Nový Bor, kde byli
10. května 1945 osvobozeni
Rudou armádou nedaleko
Skalice u České Lípy. V průběhu pochodu bylo zavražděno asi 100 zesláblých vězňů.
Mimořádně
názorným
a sugestivním dokumentem
tohoto pochodu smrti je
unikátní soubor akvarelů Alfreda Kantora. Jde
o jakýsi obrazový deník studenta pražské grafické školy, který byl dne 1. prosince
1941 Němci deportován jako
Žid do Terezína a odtud do
Osvětimi a Schwarzheide.
Ze všech těchto koncentračních táborů pořizoval
grafické skici, které se
s pomocí přátel většinou
zachovaly. Na jednotlivých
obrázcích je zachycena
evakuace tábora, mapa se
17 zastávkami pochodu,
přenocování unavených
a zkřehlých vězňů za deštivé
noci v lese u města Bischof-

swerdy, překročení bývalé
československé hranice
v malebném údolí u Krásné Lípy, zastřelení vězňů,
kteří nemohli pokračovat
v pochodu, poprava vězně
podezřelého z pokusu o útěk
ve Varnsdorfu. Všechny tyto
epizody byly konfrontovány
s údaji očitých svědků událostí a všichni potvrdili jejich
maximální autentičnost,
která povyšuje Kantorovo

zace Českého svazu protifašistických bojovníků v roce
1987 na městském národním výboru vybudování důstojného náhradního místa
naproti památníku obětem
první světové války.
Za zdí hřbitova v prostoru nad zahradnictvím se
nachází třetí pietní místo,
kterým je pohřebiště sovětsko-polských vojenských
zajatců, většinou ubitých
a umučených hlady. V letech
1945-46 bylo pohřebiště
upraveno místní správní
komisí a v roce 1948 zde
byl vybudován památník
obětem druhé světové války
z černé žuly s postranními
křídly. Na něm je oboustranně uvedeno 29 jmen.
Celkový počet pochovaných
nebyl nikdy zjištěn. V roce
2005 byl i tento památník
opraven ze zdrojů konzulátu
Ruské federace.
Posledním pietním místem, kde byly v tento den
položeny věnce, byl památník osvobození v parku na
Národní ulici u figurální
plastiky ženy, která drží
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Varnsdorf získal
prvenství v množství
ušitých panenek
Již druhým rokem se ZŠ Bratislavská snažila upozornit
veřejnost na program „ Adoptuj panenku – zachráníš dítě“.
Škole se podařilo v loňském roce vybrat finanční částku,
díky které mohla adoptovat čtyři panenky, které si děti
vybraly z nabídky na internetu a které se staly jakýmisi
talismany třídy. Tento školní rok adoptované panenky škola
vystavila na nástěnkách ve městě, aby tak upozornila na
činnost organizace UNICEF a zároveň vyhlásila soutěž
„O nejkrásnější panenku ušitou pro UNICEF“, čímž vyzvala
širokou veřejnost k ušití panenek.

Žákyně ZŠ Bratislavská předvádějí nejpovedenější díla.
Autorkou vítězné panenky (vlevo) Mahulenky je V. Nahacká,
druhou nejhezčí panenkou je Agátka (uprostřed) od H. Pavlíčkové a bronzový titul získala Eliška (vpravo) od H. Zahnové.
Do soutěže bylo přihlášeno 141 ušitých panenek, čímž
Varnsdorf získal prvenství v počtu ušitých panenek
v jednom městě. Toto prvenství potvrdila zástupkyně
UNICEF Iva Götzová při slavnostním zakončení celé akce
se slovy: „Děkujeme za naplnění našeho hesla pomáhat
a chránit.“ Vyhodnocení nejkrásnější panenky se uskutečnilo v městském divadle 12. května. Každý návštěvník
divadla obdržel při vstupu žeton jako jeden hlas a vhodil
ho do krabičky s číslem té panenky, která se mu líbila
nejvíce. Ohodnoceno bylo celkem sedm divácky nejhezčích
panenek. A že bylo z čeho vybírat! Ušity byly krasavice
různých typů od bělošky, Číňanky, indiánky, Španělky,
černošky až po missky. I boxer rošťák byl nepřehlédnutelný. Autorkou vítězného díla, panenky jménem Mahulena,
byla Vlaďka Nahacká. Ceny sedmi nejkrásnějším panenkám předal místostarosta Mgr. Petr Šmíd, ředitelka pořádající školy Mgr. Jaroslava Beniačová a sponzor celé akce
PharmDr. Jindřich Šmíd.
O doprovodný program této charitativní akce se postarala
Základní škola Bratislavská a ZUŠ Varnsdorf, vlídným hlasem celou akci provázela Mgr. Alena Smetanová. Součástí
slavnostního ukončení projektu byla prohlídka všech ušitých
panenek, které bylo možno zakoupit, a naplnit tak smysl celé
akce: zachránit životy dětí. Zakoupeno, tedy adoptováno přímo v divadle bylo 14 panenek.
Text a foto rm
Figurální plastika u památníku osvobození na Národní
ulici.
sugestivní výtvarné dílo na
prvořadý pramen k historii
tohoto pochodu smrti. V roce 1947 byla provedena pod
Špičákem exhumace a oběti
byly uloženy na hřbitově. Na
popud odbojářů byl kromě
desek instalován památník z černé žuly s nápisem
„Nikdy nezapomeneme“.
Protože celé horní pole bylo
asanováno, prosadila organi-

v rukou zemdlelé tělo vězně
koncentračního tábora. Památník je instalován na místě, kde byl pohřben neznámý
rudoarmějec, jehož ostatky
byly v roce 1947 přeneseny
na městský hřbitov. Autorem památníku je profesor
Horejc, slavnostní odhalení
proběhlo v roce 1951.
Čest jejich památce!
Text JS, foto rm
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Menší, ne však
bezvýznamní - 15. část
Ještě dříve, než se dostaneme k firmám, které tvořily základ novodobého varnsdorfského textilního průmyslu, zmíním se o některých zdejších méně známých textilkách. Jistě,
i o nich by se dalo napsat více. Vždyť jich bylo několik desítek.
Ale tím bychom se prokousávali v možná dalších desítkách
dílů. Na druhé straně by však neměly být opomenuty zcela.
Ještě v polovině 19. stol. zde stále existovaly textilky typu
manufaktur. V roce 1837 je v provozu na 3.000 ručních tkalcovských stavů! Roku 1840 je evidováno na 900 soukačů
a požehovačů, 300 barvířských pomocníků, 150 běličských
pacholků, 415 rytců, rytců-vzorkařů a ručních tiskařů, 30
strojních tiskařů a 100 apretérů. To svědčí o neustálém růstu
zdejší výroby textilu. A svědčí o něm i údaj, který říká, že
od roku 1840 do roku 1847 stoupla výroba příze ze 17.000
na 26.000 q. Pojďme však k dalším výrobcům.
Byla zde například firma Franz Hanisch Sohn (Karlova
ul., č.p. 730 - prosím nezaměňovat s firmou J. J. Hanisch
& Söhne, jde o pouhou shodu příjmení). F. Hanisch ji založil r. 1839 jako úpravnu látek. Do roku 1869 pak přistavěl
i přádelnu a mechanickou tkalcovnu s parním strojem, kde se
vyráběly lněné, vlněné i bavlněné látky. Po vstupu zakladatelova syna do firmy se podnik zvětšil co do počtu instalovaných
strojů i zaměstnanců. Další Franz Hanisch, který do firmy
vstoupil po smrti zakladatele, byl jeho vnuk. Tady ale slibný
rozvoj firmy končí. V důsledku rostoucího zadlužení podnik
zaniká v průběhu 1. sv. války. Z textilky pak dcera Marie
Hanischová, provdaná za Arnolda Fröhlicha, vybudovala
továrnu na nábytek (fa Brüder Fröhlich).
Téměř o padesát let později r. 1885 založili svou firmu
bratři Ignatz a Robert Kleinové. Továrna měla č.p. 1455,
dodnes stojí v ulici Kostelní (ABX) a patřila svého času
k největším ve Varnsdorfu. Roku 1917 byla ještě rozšířena
o nově zbudovanou přádelnu mykané příze. O tom, že nebyla
nejmenší, svědčí i to, že v roce 1927 zaměstnávala okolo 450
pracovníků. Firmu však postihl osud z těch nejtragičtějších.
Pro židovský původ jejích majitelů byla za druhé světové války arizována a budovy převzala firma Gebrüder Richter.
Dělením rodinného majetku, a tedy i firmy, vznikla r. 1850
firma Franz Liebisch´s Söhne. Její objekty (s č.p. 945 – 951
na ul. Bratislavská - dnešní „Vasped“) nechal postavit její zakladatel v polovině 19. stol. Vyráběl zde na základě továrního
oprávnění z r. 1852 potištěné lněné a bavlněné látky. Roku
1858 přebírá podnik zakladatelův syn Heinrich. Zajímavostí
je, že veškeré výrobní stroje byly ještě v sedmdesátých létech
poháněny silou vodního kola. Až teprve počátkem následujícího desetiletí došlo k vybudování mechanické tkalcovny,
která již byla poháněna parním strojem. K propagaci svých
výrobků využívala firma, tak jako většina místních textilek, možnost vystavovat je na mezinárodně zastoupených
průmyslových výstavách. Z katalogu liberecké průmyslové
výstavy pořádané r. 1906 se tak dozvídáme, že firma v té
době vyráběla bavlněné látky barvené kusově i potištěné
látky pro pánské a dámské oděvy (vlněné látky, kalmuk,
moleskin a atlas, ale i dušestry pro výrobu pracovních oděvů).
Vlivem světové hospodářské krize podnik stagnoval a k jeho
oživení došlo až po připojení českého pohraničí k německé
říši. Za 2. sv. války pak dokonce získal i tkalcovnu v Dolní
Kalné u Nové Paky.
Za zmínku stojí i několik dalších textilních firem, které
sehrály svou roli v historii místního textilního průmyslu.
Byly to jak mechanické tkalcovny (např. Herrmann & Niclatsch založená r. 1873), tak i dosud přetrvávající manufaktury. Například manufaktura Karla Goldberga, která měla
sice pouhých 8 kmenových zaměstnanců, ale hotové látky
vykupovala od 160 domácích tkalců. Slávu varnsdorfského
modrotisku šířila úspěšně firma Michael Prasse. Dalšími
známějšími manufakturami byly například firmy Michael
Goldberg (Čelakovická 766), Josef & Adolf Heyer (Kamenická
ul. 157 – objekt dnes již neexistuje) a Johann Richter (č.p.
815 a 838). Ony a několik dalších se zasloužily zejména
o to, že jejich prostřednictvím získávaly svou obživu stovky
domácích tkalců.
-mk-
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NĚKOLIK POZNÁMEK
K PROBLEMATICE TEPLA VE MĚSTĚ
Snad si řada čtenářů
HS vzpomene na snahy
vedení města (tehdejšího)
postavit si vlastní městskou teplárnu. Tím samým
panem Bartoněm jsem byl
v „otevřeném dopise“ (příloha HS č. 16/2006) kritizován
jako odpůrce myšlenky dvou
tepláren ve městě. Nakonec
došlo k tomu, že se o druhé - městské teplárně přestalo
mluvit.
Již loni začala obdobná
situace, totiž volání (asi
vedení města) po městské
teplárně. Tomu odpovídal
milion vyčleněný v rozpočtu
na přípravu projektu. Nebyl
odsouhlasen, opět „ticho po
pěšině“.
Zesílila snaha vedení města o uvedení v život, alespoň
projekčně, městské teplárny tomu odpovídají i snahy
o schválení záměru, což již
popisuje p. Bartoň.
Vždy jsem byl proti druhé teplárně v našem městě.
Vždy jsem prosazoval vzájemnou komunikaci s vedením a. s. Velveta v otázce
zajištění tepla pro občany
města.
Přispěl jsem k vytvoření
pracovní skupiny, která
měla pomoci hledat řešení.
Bohužel, nežli nějaká našla,

přestala existovat. Sešla se
snad jednou nebo dvakrát
a dost.
Vždy jsem kladl otázku,
jak je možné, že ve studii
a později i v prováděcí
smlouvě o dílo byla uváděna
plánovaná ztráta horkovodu
při použití těch trubek, které
použity byly, ve výši 5 %?
Skutečnost je taková, že
od počátku byla ztráta ve
výši 8 %! Dodnes neznám
odpověď.

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
Teplárna Velvety produkuje teplo a jako další produkuje i elektřinu. Nikdy
jsem se nedozvěděl, kolik za
vyrobenou elektřinu stržila
peněz. Velmi pečlivě v kalkulaci ceny tepla je uváděna
každá výdajová položka, ale
příjmová chybí. Tu nikdo
nezná. Nebo je někdo, kdo
zná příjem za elektřinu a co
se s těmi penězi stalo?
Až do roku 2008, nevím
přesně, trvalo splácení úvěru s tím, že částka úvěru

byla každoročně nižší, až
v současnosti není žádná.
Tedy od ukončení splátky
úvěru se mohla původně
placená částka podílet na
snižování ceny za 1 GJ. Bylo
to tak, nebo ne?
Takže vzít si nový úvěr na
stavbu městské teplárny by
znamenalo opět platit, nebo
splácet úvěr za zvýšenou
cenu GJ, protože úvěr pro
teplofikaci v minulých letech jsme zaplatili my, koncoví uživatelé tepla v bytech
připojených k teplárně.
Když jsem na zastupitelstvu města navrhoval, aby
byl zřízen výbor zastupitelstva starající se o problematiku vytápění bytů, byl můj
návrh smeten a zesměšněn
jako nepřipravený a nepotřebný.
Stále tvrdím, a jsem přesvědčen, že bez vzájemné
komunikace mezi městem
a Teplárnou Varnsdorf,
a. s. nelze přijímat žádná
jednostranná rozhodnutí.
Označil jsem na ZM myšlenku projektu teplárny města
„za klacek“ a také jsem tuto
myšlenku podpořil se zdůrazněním nutnosti vyjasnit
si stanoviska obou stran.
Vladislav László

Jízda bez bezpečnostních pásů je
nejčastějším dopravním přestupkem
Na úseku správních agend
a dopravy Městského úřadu
Varnsdorf je momentálně
evidováno více než jeden
a půl tisíce nejrůznějších
dopravních přestupků. Přestože bodový systém platí již
od 1. 7. 2006, stále mnoho
řidičů neví, jaký je stav jejich „bodového“ konta.
K a ždý ř id ič zač íná
s nulovým bodovým kontem.
Body za jednotlivé přestupky jsou zapisovány postupně
a současně dochází k jejich
načítání. Maximální hranicí je 12 přidělených bodů, po
jejíž dosažení však pozbývá
řidič na období 1 roku řidičské oprávnění.
Od zavedení bodového
systému je dle ev idence
řidičů z celkového počtu
11089 řidičů našeho správn í ho obvodu 1503 t ěch,
kter ý m byl za doprav n í
přestupek připsán alespoň
jeden bod. Zatímco pro některé motoristy je většinou
dostatečný m va rová n ím
spáchání prvního přestup-

ku, je bohužel stále většina
těch, kterým jejich bodové
konto narůstá. Například
jeden bod si na své bodové
konto připsalo 365 osob, šest
bodů pak 64 osob.
Ke dni 28. 4. 2009 má
na svém bodovém kontě
připsáno všech 12 bodů 57
osob, které, jak jsme již výše
uvedli, bohužel pozbývají na
dobu 1 roku řidičské oprávnění. Platným zákazem činnosti spočívajícím v zákazu
řízení všech motorových
vozidel je k uvedenému datu
postiženo 180 osob.
Za 1. čtvrtletí letošního
roku bylo zapsáno do registru řidičů 751 spáchaných
dopravních přestupků nebo
trestných činů, z toho bylo
338 bodovaných. Celkový
počet zaevidovaných bodů
za uvedené období je 686.
Nejčastěji postihovaným
přestupkem je beze sporu
jízda vozidlem, při které
není řidič připoután bezpečnostním pásem, za což jsou
mu kromě zaplacení pokuty

připsány 2 body (celkem 123
případů). Dalším častým
prohřeškem je překročení
nejvyšší povolené rychlosti
(celkem 78 př ípadů), za
které jsou rovněž kromě
pokuty řidičům připsány
2 - 3 body, a v některých případech může dojít i k uložení
trestu zákazu řízení všech
motorových vozidel.
Každý řidič má možnost
informovat se na stav svého
bodového konta na příslušném (dle místa trvalého
pobytu) městském úřadu registru řidičů, kde za výpis z bodového konta zaplatí správní poplatek ve výši
15 Kč. Současně si může
o v ý pis svého bodového
konta požádat na kterémkoliv městském ú řadu,
kter ý obslu huje systém
Czech POINT, a za výpis
zaplatí správní poplatek ve
výši 100 Kč, nebo na České
poště, a.s. rovněž v systému
Czech POINT, kde za výpis
zaplatí poplatek 69 Kč.
JiH, rm
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
Pronajmu RD ve Varnsdorfu, lokalita u mlékárny,
součást dvojdomu, ihned
volné, nájem 6 200 Kč
+ inkaso. Tel. 777 201 761.

Prodám práva k družstevnímu bytu 2+1, cena
dohodou. Tel. 739 138 618.
Prodej restaurace ve
Varnsdorfu. Prodej včetně zařízení. Snížená prodejní cena: 2.750.000 Kč.
Možnost pronájmu: 15.000
Kč/měs. + služby. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Prodej stavebního
pozemku v Rumburku.
Výměra: 900 m2. Prodejní
cena: 300 Kč/m 2 . Mob.
602 108 404.
Prodám byt 1+4. Tel.
728 049 251.
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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.
Svatební a společenská móda pro dámy a pány.
Půjčovna - prodej - zakázkové krejčovství - opravy a úpravy oděvů. Út - Pá 14.00 - 18.00, mimo otvírací 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 šatů na rok
2009. Rádi pokračujeme v naší tradici a pro každou nevěstu
máme připraven dárek!
Převod družstevního bytu 1+3+L v 5. podlaží panelového domu v centru města Rumburku. Cena za převod:
495.000 Kč + 1/2 převod. poplatku. Info Lužická R.K. Tel.
412 333 281, 723 327 523.
Salon pro psy - koupání, stř íhání, tr imování,
drápky, čištění uší. Možnost úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská 99, Rumburk. Telefon 412
333 365, 604 854 748.

Pronajmu vybavený byt 2+KK. Info tel. 731 106 859.
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky, celé sbírky. Rychlé a slušné jednání. Tel. 606 388 495, 607 662 178.
Prodej stavebního pozemku nedaleko centra Rumburku. Prodejní cena: 250 Kč/m2. Možno oddělit požadovanou výměru. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.
Pronájem zrekonstruovaného bytu 2+1 v měšťanském domě nedaleko centra Rumburku. Nájem: 5.000
Kč/měs. + služby. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Prodám byt ve Varnsdorfu v os. vl. 4+1+L po rekonstrukci. Cena 850.000 Kč. Tel. 606 553 605.
Potřebujete pomoci s arabskou konverzací či překladem? Je možný i anglický jazyk. Volejte 775 375 090.
Prodám stavební parcelu 712 m2, jižní svah, inž. sítě,
krásný výhled. Tel. 721 634 720.
Kadeřnictví U Kapustičky stále otevřené s přijatelnými cenami. Nově prodlužování přírodními vlasy
a barevnými pramínky. Tel. 728 510 962.
Prodám montovanou chatu MULTI 105 s verandou
na pronajaté zahrádce (300 m2) na kopci KURŤÁK nad
zimním stadionem. Bližší informace na tel. 412 374 048
po 19. hod.

.
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VZPOMÍNKA
„Kdo v srdcích žije - neumírá...“
Dne 31. května. uplyne smutných 5 let,
co nás navždy opustila Ilonka Hudecová.
Nikdy nezapomeneme.
Rodiče a sestra.

§

Dne 21. května uplynulo 10 let od úmrtí
milovaného manžela, tatínka a dědečka
Antonína Hubky.
S láskou vzpomínají manželka Jiřina
s dětmi a jejich rodinami.

§
Dne 22. května uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustil náš manžel, otec a dědeček
Josef Síbr. Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
Za pozůstalé manželka, syn Josef a dcera
Blanka s rodinami a vnuk Zdeněk.

§
Dne 25. května uplyne 10 let od úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka Josefa
Kalivody.
Stále vzpomínají manželka, syn a dcera
s rodinami.

§
Dne 24. května tomu bude rok, co
nás navždy opustil manžel a tatínek
Vladimír Hájas.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

§
„Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nic se nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny. Nezemřeli, spí, mají-li sen, je krásný, zdá se jim o těch, které
milovali a kteří milovali je.“
V průběhu března a května uplynulo několik let od úmrtí
mého otce a dcery.
Vzpomíná Václav Vladyka mladší.

§

Dne 16. května by se dožil 67 let pan Robert Kokta.
Stále vzpomínají manželka Lída s dětmi, vnoučata
a sourozenci s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 19. května 2009 oslavila své 80. narozeniny naše maminka a babička Annelies
Ziesemannová.
K životnímu jubileu mnoho zdraví
a spokojenosti do dalších let přejí rodina
Ziesemannova a dcera Helga.

PODĚKOVÁNÍ

ODEŠLI NAVŽDY

Logopedická třída MŠ
,,Čtyřlístek“ děkuje manželům Miroslavu a Lence
Urválkovým za uspořádání,
organizaci a financování
výletu pro děti do Bautzenu. Velké poděkování též
patří Jaroslavu Langrovi
za bezplatné poskytnutí mikrobusu a Varnsdorfským
uzeninám, s.r.o. konkrétně
panu Vohnoutovi, za připravené občerstvení. Celá akce
měla velký ohlas a všem
dětem přinesla nevšední
zážitky.
Za všechny děti děkují
třídní učitelky.
Bc. D. Caklová
a B. Huráková

Duben 2009
Věra Doležalová
Anna Vacková
Bohuslava Tůmová
Anna Chrastná
Jiří Nosek
Bohumila Kollárová
František Krcho
Irena Čermáková
Jaromír Vitouš
Helena Feková
Anna Roubíčková
Marie Kubíčková
Jaroslav Kastner
Miloš Rybář
Renata Lockerová
Karel Zmítko
Ingrid Jančeková
Helena Godlová
Anna Bártová

86
95
91
88
56
80
54
81
62
65
88
93
80
76
59
55
78
78
79

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
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VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
ÁČKO BODOVĚ LOUPÍ
U SOUPEŘŮ NADÁLE
Fotbalový SK Slovan hostil vedoucí tým třetiligové
tabulky z Vlašimi. Utkání
velmi dobré úrovně, jak se
nakonec ukázalo, rozhodla
již 3. minuta, kdy hosté
z r ychlé akce skórovali.
Největší šanci domácích
měl před poločasem Vlastimil Chod, ale z pár metrů
přestřelil branku, když míč
před tím neudržel gólman
po bombě Hyky. Zápas vidělo 350 diváků a skvělou
fotbalovou kulisu vytvořili
tentokráte fans obou týmů.
Da lším soupeřem bylo
venku béčko Plzně. Slovan
i bez hráčů Josefa Hyky
(nakopnutý nárt), Lukáše
Ja kobovského (střev n í
ch ř ipka) a Pavla Čapka
(natržený stehenní sval)
přivezl tři body za výhru
0:3. Branky 62. Grubhoffer,
79. a 82. Jiroušek. Hrálo se
bez ŽK. Sestava: Macháček
– Chod, Vavroušek, Stehlík,
Křemen – Jiroušek, Ježdík,

Kotiš, Jordák – Grubhoffer
(88. Kunc), Procházka (62.
Formáček). Trenér Zbyněk
Busta k zápasu m.j. uvedl:
„Soupeř po první obdržené
bra nce otev řel h r u, což
nám vyhovovalo, začalo se
nám hrát dobře a také jsme
toho využili.“ Nyní v neděli
24. 5. hostí áčko od 17.00
celek Náchodu-Deštného.
Starší dorost hrál na
Meteoru Praha, podařilo se
mu tam dát tři branky, ale
na výhru to nestačilo. Odešel poražen 5:3, branky dali
Havel 2 a Šťastný, a spodek
tabulky se blíží. Kdo by to
po podzimní části soutěže
a zimní př ípravě čekal?
Mladší dorost opět nedal
gól a př ivezl si porážku
2:0. Doma s Roudnicí prohrál
starší 0:3, mladší plichtil 0:0.
Ženy hostily Liteň od
K arlštejna a v ýsledkem
3:1 udržely jar ní domácí neporazitelnost góly
O. Poncové, L. Řezáčové

VARNSDORFŠTÍ CYKLISKÉ
BYLI PORAŽENI
Městská policie Varnsdorf pořádala 6. května
ve spolupráci s BESIPem
a Policií ČR sedmý ročník
tradiční soutěže s názvem
Okresní kolo mladých cyklistů. Klání se uskutečnila na
dětském dopravním hřišti,
v prostorách hasičárny
a na parkovišti před Centrem Panorama ve Varnsdorfu za účasti celkem 52
soutěžících ze základních
škol Dolní Podluží, Krásná
Lípa a z varnsdorfských ZŠ
Karlova, náměstí, Edisonova, Bratislavská, Seifertova
a z biskupského gymnázia.
Soutěžilo se formou čtyřčlenných smíšených družstev ve
dvou věkových kategoriích.
Vítězná družstva bojovala
o postup do krajského kola,
které se bude konat koncem

měsíce května v Ústí nad
Labem.
Ač bylo počasí objednané,
tak vesele pršelo a sluníčko
jsme nezahlédli po celou
dobu konání soutěže. Děti
a porotci byli promoklí,
a tak přišlo vhod, když nám
ze školní jídelny Edisonova
přivezli teplý čaj na zahřátí.
Celé startovní pole bylo
rozděleno do tří skupin
a postupně se soutěžící
museli vyrovnat na třech
stanovištích s jízdou podle
dopravního značení a semaforů na dětském dopravním
hřišti, museli zvládnout jízdu
zručnosti na předepsaných
překážkách a v neposlední řadě napsat co nejlépe
písemný test z bezpečnosti
provozu na pozemních komu-

Výsledková listina dle umístění
družstev včetně získaných trestných bodů:

a M. Mokré. S Mladou Boleslavi venku neuspěly 3:1.
Starší žáci brankami
Menše a Materny vyhráli
v dů ležitém zápase na
Junioru Děčín a míří za
postupem do krajského přeboru. Zvládli i Šluknov 4:1.
Mladší žáci neuspěli v poháru se silným Děčínem po
prohře 0:2 a tři body přivezli
z Verneřic za vítězství 0:11.
Doma porazili Šluknov 5:0.
Starší přípravka A hrála v Turnově s jeho béčkem
2:12 (góly Kolár 5, O. Kramer 3, Eliáš 2, Stárek, Dvořák) a s áčkem neuspěla
6:1 (O. Kramer). V Děčíně
porazila shodně 1:4 oba
jeho výběry pěti brankami
O. Kramera, dvě přidal Kolár
a jednu Benda. V domácím
prostředí pak zdolala Hrádek 14:3 a Ruprechtice 5:1.
Mladší přípravky FAŠV
A, B měly po jednokolovém
volnu minulého víkendu
na pořadu další mistráky
a hostily Cvikov a Liberec C. Áčko v yhrálo 7: 0
a 3:2 , béč ko 5: 0 a 2 :1.
ZdS

Letecká
modelářská show
v Oberseifersdorfu
7. června 2009
od 14 hod.
Více na
www.fmsc-cirrus.de
nikacích včetně vyřešení několika záludných křižovatek.
Odměněni cenami za své
výkony byli první tři soutěžící chlapci a děvčata z každé
kategorie a zvlášť byla ohodnocena první družstva v každé kategorii, která postupují
do krajského kola. Ve starší
kategorii zvítězilo družstvo
ZŠ Krásná Lípa a v mladší
kategorii družstvo ZŠ Dolní
Podluží.
Celou akci by nebylo možno realizovat bez přispění
těchto sponzorů: EurOil,
BE SI P, NOPROSU, Z ABAL, VIA Koloc, Sparkasse
Neugersdorf, Pernik, Občerstvení J. Vít, Bartys, p.
Klimeš, Řeznictví Vohnout,
Útes, velkoobchod s nápoji
ul. Měsťanská, SŠS a CR
Bratislavská, L ékár na
Var nsdor f v ulici L eg ií,
čerpací stanice Studánka,
OŘ PČR Děčín. Všem patří
velké poděkování.
Za zdárný průběh celé
soutěže patří dík strážníkům Městské policie Varnsdorf, policistům DI PČR,
zdravotn ici Nemocn ice
Varnsdorf, pracovníkům
TSmV, hasičům, Slovanu
Varnsdorf a představitelům
města, kteří se akce zúčastnili.
Martin Špička

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Novinka z tenisových
dvorců

NEJMENŠÍ BASKETBALISTÉ
OKUSILI VELKÝ TURNAJ
Nejmladší
minižáci
Slovanu Varnsdorf se
zúčastnili Akademického
poháru v Praze, který pořádala Sparta Praha. Jejich
výsledky: BA Sparta Praha - Slovan 48:22 (32:12).
Rozhodla 1. čtvrtina zásluhou naší nepozorné obrany
a špatné střelby. Slovan - České Budějovice 40:38

(21:20). První čtvrtinu
jsme prohráli, ale druhá
pětka zápas do půle otočila.
V poslední části se bojovalo do poslední vteřiny,
ve které vítězný koš zaznamenal Lukáš Svoboda.
BK Pardubice - Slovan
69:12 (44:2). S vítězem
2. skupiny a pozdějším
celkovým vítězem jsme dr-

SPŠT VARNSDORF OBHÁJILA
PRVENSTVÍ

Zleva Ing. M. Hindrák, R. Mládek, J. Vraj, M. Žižlavský,
J. Turek, M. Klusoň, F. Korecký, M. Hájek + maskot.
Tenisový oddíl Varnsdorf
vstoupil do letošní sezony
s novinkou. Přihlásil nové
družstvo do veteránské
soutěže - kategorie hráčů
nad 45 let pod názvem
MŽIK TENIS Varnsdorf.
Další družstva, se kterými se utká jednokolovým
systémem každé s každým,
jsou: T.K.QUICK-STOP
Děčín, LTC Děčín, Canaba
Děčín, TK Sokol Jalůvčí,
Jiskra Velké Březno a Slovan Jiřetín. Varnsdorfští
senioři nastoupili k prvnímu
zápasu na domácích kurtech
proti TK Sokol Jalůvčí a po
vyrovnaných bojích podlehli 2:4. Body pro domácí

získali v singlu M. Hájek
a v deblu dvojice M. Klusoň,
J. Turek. K dalšímu souboji
zajíždělo družstvo do Děčína
na dvorce LTC, kde hrálo
s mužstvem QUICK STOP
Děčín. Prohrálo sice 6:0, ale
utkání byla velmi vyrovnaná
a dramatická. V tom je tenis
krutý - výsledek neodpovídá
vyrovnanosti mužstev. Ale
máme o to větší motivaci
na příští rok. Tahákem na
domácích dvorcích bude
prestižní utkání v neděli
31. května od 9.00 hodin se
Slovanem Jiřetín. Přijďte se
podívat na zajímavý zápas
o čest a radost ze hry.
Text a foto Milan Klusoň

Tradiční fotbalový turnaj SŠ z Varnsdorfu a České Lípy
s retro názvem O Pohár osvoboditelů měl k vidění zajímavé zápasy. Výsledkově vyrovnanější byla skupina A, kde
si plným počtem bodů zajistila prvenství SPŠT před SŠS
a CR (obě varnsdorfské) a druhým týmem SOU a U 28. října
z České Lípy. Ve skupině B díky skóre 7:0 vyhrál první tým
SOU a U 28. října před varnsdorfskou VOŠ a SPŠ (skóre
6:1, vzájemný zápas 0:0) a BGV, které na soupeře nestačilo.
Nakonec podlehlo 3:0 i SOU a U Česká Lípa II v utkání
o 5. místo. O třetí příčku se střetly SŠS a CR (loni 5.) s VOŠ
a SPŠ (3.). Prvně uvedený tým několik minut před koncem vedl 1:0, ale pak se prosadil Jelen (jinak starší dorost
SK Slovan) a jeho dvě branky rozhodly o výhře 1:2 a třetím
místu. Ve finále nastoupila pořádající škola SPŠT proti
SOU a U Česká Lípa I. Hosté dlouho vedli, ale perfektní ranou
vyrovnal P. Svoboda a na řadu přišly penalty – po třech na
každé straně. První čtyři byly proměněny, pak třetí českolipský hráč dal nad a další dorostenec Slovanu Luňák se nemýlil, čímž zařídil vítězství pro SPŠT, která obhájila loňské prvenství. Nejlepším brankařem byl vyhodnocen Pávek z VOŠ
a hráčem střelec rozhodující penaltové trefy Luňák. Ceny
nejlepším týmům a hráčům předával ředitel SPŠT Ing. František Hricz a ředitel turnaje Michael Šimek.
ZdS

KOPANÁ ZAMĚSTNANCŮ
VARNSDORFSKÝCH ŠKOL

OPĚT MRAZIVÝ BĚH
NA JEDLOVOU
22. srpna kvalifikace na MS
Za chladného počasí se vydalo od startu z jiřetínského
sportovního areálu na trať
Českého poháru v běhu do
vrchu na Jedlovou horu
téměř osmdesát odvážlivců. Přední příčky obsadili
členové reprezentace ČR,
ale ani běžci z nejbližšího
okolí se neztratili. Vynikající výkon podal Jiří Podrazil, čtvrtý v hlavní kategorii.
V kategorii juniorů obsadil
třetí místo Ondřej Motl
z TJ Rumburk a stejné
místo i rumburská Alena

Winterová ve veteránské
kategorii nad 55 let. Další
umístění varnsdorfských
závodníků: 12. Jan Šebs,
17. Milan Lanča. Nejstarším
účastníkem byl František
Bém z Liberce (82 let). V srpnu proběhne v této běžecké
disciplíně kvalifikace na
MS v Itálii. Ta se uskuteční
22. srpna opět v Jiřetíně,
konkrétně na sjezdovkách
lyžařského areálu na Jedlové. Toto klání zaručuje kvalitní účast celé české běžecké
špičky.
Milan Krupka

Již šestým dílem pokračovaly soutěže zaměstnanců varnsdorfských škol. Kopanou na umělé trávě organizovala VOŠ
a SPŠ a zúčastnily se čtyři školy. Hrálo se systémem každý
s každým (3 body za vítězství, 1 bod za remízu, 2 body za
výhru na penalty). Jednoznačným vítězem se stala SPŠT
(viz foto), druhá skončila VOŠ a SPŠ, třetí místo obsadila
ZŠ náměstí a čtvrté místo patřilo BGV a ZŠ Seifertova.
Poslední soutěží budou závody v atletice, které organizuje
SPŠT. Průběžné vedení patří VOŠ a SPŠ.
V.Z.

želi krok jen v úvodu první
čtvrtiny. Zápas o 3. místo:
BA Sparta Praha - Slovan
67:20 (29:13). Soupeř nás
předčil v obraně, rychlosti
i střelbě. Celkové pořadí: 1.
BK Pardubice, 2. USK Praha,
3. BA Sparta Praha, 4.
Slovan Varnsdorf, 5. Č. Budějovice, 6. Plzeň. Pořadatel
uspořádal i vložené disciplíny. V driblinku zvítězilo naše
družstvo ve složení: Ježek,
Vašut, Svoboda, Kňourek
a Lukeš. Z celkem 94 zaznamenaných bodů Slovanu
dali Svoboda 26, Lukeš 19,
Vašut 14, Ježek 11, Marek
8, Pasovský 6, Palička 4
a Němec, Kňourek, Zadina
po 2. Účast na tomto turnaji byla pro hráče odměnou za jejich velmi dobré
výsledky během sezony.
M. Novotný

Z výsledků
varnsdorfských
cyklistů - bikerů
Českolipský MTB víkend
měl na programu dva závody. MTB sprint (byla velmi
slabá účast) – kadeti: 2. D.
Kubík; veteráni I: 3. J. Novota (v kategorii mužů byl jediný startující). MTB maraton
- kadeti: 1. D. Kubík; - muži:
3. J. Novota; - veteráni II:
11. M. Vohnout, 19. V. Šimonek, 20. M. Král; - veteráni
III: 5. P. Retych. Kutnohorská padesátka České spořitelny, první závod Kola
pro život (725 startujících):
35. J. Strož v absolutním
pořadí (22. v kategorii
Muži Elite). Mistrovství
Severočeské amatérské
ligy v Lomu, časovka na
15 km – junioři: 4. M. Volf.
Akademické mistrovství ČR
v silniční cyklistice v Terezíně: 15. T. Podrazil po nezaviněném pádu. ČP v maratonu v Lipníku nad Bečvou
s krásným prostředím okolí
hradu Helfštýn (více jak 800
startujících), trať 93 km:
72. J. Švorc celkově (20.
v kategorii M 30-39); 136.
J. Mádl (22. v kategorii M
40-49); trať 58 km: 2. J.
Strož v celkovém pořadí, 39.
M. Fatka (15. v kategorii M
19-29), 78. J. Švorc ml. (20.
v kategorii junioři 15-18).
ŠKODABIKE marathon
v Plzni: 2. J. Novota celkově
i v kategorii vysokoškoláků.
ZdS
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