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Rekonstrukce
Mašíňáku
pokračuje 
podle plánu

Den matek
a Den rodin
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POLICIE A MĚSTO PODEPISUJÍ DOHODU
NOVÝ DOPRAVCE JEDNAL O NOVÝCH ZASTÁVKÁCH

PREMIÉRA - HUDEBNÍ MŠE V ŠESTI JAZYCÍCH
VEŘEJNÁ SLUŽBA OD 1. ČERVNA VE VARNSDORFU

Pokračování na str. 3

Hrádek slavil narozeninyDĚTI DRŽELY ZBRAŇ,
ZACHRAŇOVALY, DĚLALY OTISKY

PRSTŮ A VYZKOUŠELY I TERMOVIZI

Areál u sportovní haly 
zaplnila 22. května dopo-
ledne Policie ČR společně 
s Cizineckou policií ČR
a hlídkou policistů ze sou-
sedního Německa, varns-
dorfská  městská policie, 
varnsdorfští dobrovolní
i profesionální hasiči a zdra-
votníci Červeného kříže. 

Všichni tak společně 
předvedli činnosti jednotli-
vých složek integrovaného 
záchranného systému zá-
bavnou formou pro tisícovku 
varnsdorfských školáků.

 A skutečně se bylo na co 
dívat, co si osahat a vyzkou-
šet! Hloučky dětí popochá-
zely od jednoho stanoviště 
k druhému. Hasiči otevřeli 
dokořán hasičské auto - na-
hlédnout do jejich kuchyně 
touží určitě každý kluk
i holka. Spustit houkačku, 
vyzkoušet si pravou hasič-
skou helmu! A co teprve 
ukázka zásahu při požáru 

Narozeninový víkend Hrádku byl odstartován na náměs-
tí 15. května úderem 10. hodiny, kdy první místostarosta 
Petr Šmíd přivítal rytíře na koních a posvětil jejich pobyt 
v našem slavnostně naladěném městě. Sobotní program 
byl v duchu tradiční jízdy veteránů. Auta také dorazila na 
náměstí, aby byla vystavena na odiv tak, jak se patří. Vyvr-
cholením komorní oslavy bylo vyhodnocení výtvarných prací
a výstava zajímavých modelů. Čestným hostem slavnostní-
ho vyhlášení soutěže a autorem úžasného modelu Hrádku 
z pěti tisíc kostiček Lega byl profesor Jan Nouza, který 
jako vášnivý rozhlednář obdaroval starostu města svým

Asociace vyšších odbor-
ných škol, která sdružuje 
110 škol různých oborů vzdě-
lání z celé ČR, bez ohledu na 
zřizovatele, má jako hlavní 
předmět činnosti chránit 
zájmy a prosazovat práva
a oprávněné požadavky čle-
nů. Naše sdružení musí proto 
reagovat i na články, které se 
objevují v regionálním tisku 
Ústeckého kraje v souvislosti 
s jeho záměry. 

Jsme si vědomi toho, že 
zřizovatelem veřejných škol 
je kraj, rozhoduje a je odpo-
vědný za svá rozhodnutí, ale 
musíme zásadně odmítnout 
zkreslené informace o vyš-
ších odborných školách, 
které jsou nepravdivé a pří-
mo v rozporu s návrhy, které 
budou v průběhu tří let při-
praveny legislativně. Navíc 
tyto mylné informace, které 
jsou zveřejňovány právě 

Co bude s „voškami“?
V žádném případě se nepřipravuje jejich rušení

v době, kdy se absolventi 
středních škol rozhodují
o svém dalším studiu, ovliv-
ňují jejich potenciální zájem 
o pokračování na VOŠ nejen 
v kraji, ale i celé ČR.

Co jsou vyšší odborné 
školy?

 Studium na vyšších od-
borných školách je praktic-
ky zaměřené a již za dobu 
své dvanáctileté existence 
v rámci vzdělávací soustavy 
ČR získalo významný kredit 
nejen z průzkumu názorů 
absolventů, ale hlavně za-
městnavatelů.

Zaměstnavatelé hod-
notí odborné zaměření 
vzdělávacích programů ve 
srovnání s bakalářským 
studiem na vysokých ško-
lách, vyšší odbornou jazy-
kovou úroveň a flexibilitu 
absolventů, kteří v závěru 

Pokračování na str. 3

auta! V mžiku hasiči zlik-
vidovali i ten nejmenší 
plamínek, zůstaly jen roz-
pálené tváře diváků. Jsou 
to profíci!

Na zemi leží bezvládně fi-
gurína, čeká na poskytnutí 
první pomoci. „Tak kdopak 
mi to ukáže?“ vybídne zdra-
votnice Červeného kříže. 
Děti se opatrně blíží, stabi-
lizovanou polohu i dýchání
z úst do úst jich zvládne 
většina, jen někteří krčí 
rameny. Mají co dohánět, 
vždyť o záchraně lidského 
života často rozhodují se-
kundy. Další stanoviště je 
obležené výhradně kluky. 
Kompletní policejní výstroj 
a přehlídku zbraní si chce 
každý alespoň osahat. Ne-
chybělo ani nejmodernější 
technické vybavení cizinec-
ké policie, kterým byla třeba 

termovize nebo zařízení na 
zjišťovaní padělaných do-
kladů. Děti nadšeně sledo-
valy práci kriminalistické-
ho technika a na památku 
si odnesly své otisky prstů 
na daktyloskopické kartě. 
Policejní psovodi přivádějí 
své čtyřnohé pomocníky. 
Němečtí ovčáci netrpělivě 
tahají za vodítko, mají je-
dinou touhu – chytit lumpa. 
Na povel provádí ukázkové 
zadržení. Ćelisti se zakous-
nou do figuranta a cloumají
s ním tak dlouho, dokud 
nepadne k zemi. Své ukáz-
ky poslušnosti, vyhledávání
a zadržení pachatelů zvládli 
na jedničku „Jsou to perfekt-
ně vycvičení specialisté. Umí 

stopovat, aportovat, zadržet 
pachatele. Jejich výcvik trvá 
dlouho, ale jsou dokonalými 
pomocníky,“ vysvětlil policej-
ní psovod. Děti také před-
váděly své dovednosti na 
jízdním kole pod dohledem 
strážníků městské policie. 
Celá dopolední akce byla pod 
záštitou Města Varnsdorf. 
Přišli se podívat i starosta 
města Josef Poláček spo-
lečně s místostarostou 
Karlem Dubským. Činnost 
všech složek integrovaného 
záchranného systému  hod-
notili velmi kladně.
                     Ladislav Cvik,
  tiskový mluvčí PČR Děčín,

           foto Michal Šafus
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Z deníku městské policie
Nenapravitelní
Ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR Dě-

čín bylo v odpoledních hodinách provedeno měření rychlosti 
v ulicích našeho města. Jednalo se o dodržování rychlosti 
50 km/h v obci a snížené rychlosti 30 km/h pro nákladní 
vozidla na vybraných úsecích. Během čtyř hodin bylo za-
znamenáno celkem 12 přestupků, které byly strážci zákona 
„odměněny“ blokovými pokutami v celkové výši 18.500 Kč.

Mezinárodní lapka
V nočních hodinách byl hlídkou MP na ul. Žitavská 

kontrolován mladík na jízdním kole s batohem. Při zjištění 
totožnosti vyšlo najevo, že má převzít proti podpisu materiály 
od soudu. Dále hlídka MP na místě zjistila, že v batohu má 
několik vrtaček, které by mohly pocházet z trestné činnosti. 
Mladík byl hlídkou předveden na Obvodní oddělení Policie 
ČR a následně předán německé policii, která zjistila vloupání 
do objektu na jejich straně hranice.

Strážníci-„psychologové“
Na základě telefonického oznámení byla hlídka MP vyslá-

na na ul. Edisonova, kde se měla nacházet žena středního 
věku, u které se projevují znaky psychické narušenosti. 
Hlídka MP na místě našla 30letou ženu, která měla ner-
vový záchvat. Strážníky byla uklidněna a vypověděla, že 
se vrátila z léčení a neví si rady. Po telefonické konzultaci 
s jejím ošetřujícím lékařem byla převezena do nemocnice 
k dalšímu léčení.       Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Hned dvě námětová 
cvičení, vlastní zásahy
a ukázky pro děti způso-
bily, že se varnsdorfští 
profesionální i dobrovolní 
hasiči téměř nezastavili. 
Únik chlóru z úpravny vody 
bazénu v Rumburku rozhou-
kal sirény ve středu poprvé. 
V tomto případě se však 
naštěstí jednalo pouze o cvi-
čení vycházející ze skutečné 
události ve Varnsdorfu před 
několika lety. Hned na dru-
hý den v rozmezí několika 
minut vyslalo operační stře-
disko hasičů, obě jednotky ke 
skutečným událostem k úni-
ku oleje z nákladního vozidla 
v kopci Šébr, v Západní ulici 
došlo k porušení plynovodu 

Hasiči se celý týden
nezastavili

Modernizace zimního sta-
dionu ve Varnsdorfu nebyla 
Výborem Regionální rady 
regionu soudržnosti Severo-
západ dne 27. 4. 2009 dopo-
ručena ke spolufinancování 
z prostředků Strukturálních 
fondů EU. Žádost o dotaci 
byla dobře ohodnocena
a dostala se na 10. místo
z 38 podaných žádostí do Re-
gionálního operačního pro-
gramu Severozápad (výzva 
č. 4). K financování z dotace 
bylo vybráno pouze sedm, 
resp. šest projektů, protože 
celková alokace prostředků 
pro Ústecký a Karlovarský 
kraj, které mohly být uvolně-
ny, byla cca 240 mil. Kč. 

Plánované vyhlášení nové 
výzvy v červnu letošního 
roku přinese zřejmě ome-
zení na výši způsobilých 
výdajů na jeden projekt
5-25 mil. Kč, takže tento 
projekt nemůže město znovu 
předložit. Je třeba věřit, že
v příštím roce bude uvolněno 
více prostředků a moderniza-
ce zimního stadionu se dočká 
podpory z ROPu.          PeV

Poslední kontrolní den na 
stavbě Mašíňáku ukázal, 
že veškeré práce pokračují 
podle projektové dokumen-
tace a harmonogramu. Po-
kud se tedy nevyskytnou 

Pro stanovení společného 
postupu při zabezpečování 
veřejného pořádku uzavírá  
Město Varnsdorf koordi-
nační  dohodu s děčínskou 
Policií České republiky.  
Obě strany se tak dohodly, 
že budou spolupracovat 
zejména v oblasti ochrany 
veřejného pořádku tím, že se 
budou vzájemně informovat 
o konání kulturních, spole-
čenských a sportovních akcí. 
Společný bude i schvalovací 

MODERNIZACE 
ZIMNÍHO

STADIONU SE 
ODSOUVÁ

POLICIE A MĚSTO
BUDOU SPOLUPRACOVAT

Vzniká koordinační dohoda
proces veřejných shromáždě-
ní. V oblasti ochrany bezpeč-
nosti a majetku osob bude 
efektivně vytěžován kame-
rový systém. Společně budou 
také dohlížet na bezpečnost
a plynulost silničního pro-
vozu. Spolupráce bude užší 
i při pátrání po osobách
a při odhalování trestných 
činů. Zkvalitnit by se měla 
i komunikace obou institucí 
s veřejností.

rm

REKONSTRUKCE MAŠÍŇÁKU
POKRAČUJE PODLE PLÁNU

technickým objektem ce-
lého areálu. Jak jsme vás 
již informovali, záměrem 
města při rekonstrukci není 
jen stavební rekonstrukce 
havarijního stavu, ale vrá-

nepředvídané technické, či 
povětrnostní komplikace, 
bude termín dokončení
31. července dodržen.

V současné době je dokon-
čen objekt bezpečnostního 
přelivu kašnového typu 
v prostoru u nemocnice, 
jehož základním úkolem 
je převádět vodu v době 
zvýšených průtoků. Po do-
končení stavby a napuštění 
rybníka bude bezpečnostní 
přeliv zřejmě dominantním 

cení rybníku jeho původní 
rekreační záměr. Proto jsou 
veškeré pohledové stavební 
prvky, které po dokončení 
zůstanou viditelné (hráz 
návodního líce, požeráky, 
bezpečnostní přeliv, přítok, 
čela propustků) obloženy 
lomovým kamenem dopl-
něným lávkami s dřevěnou 
mostovkou se zábradlím. 
Na rozdíl od předchozích 
betonových staveb, s využi-
tím zejména pro rybáře, se 

má rybník na okraji města 
stát opět vhodným místem
k procházkám, rekreaci, 
či pozorování vodního 
světa. Další současnou 
stavební činností jsou be-
tonáže druhého požeráku 
v místě bývalého skáka-
dla, dokončovací práce na 
přítoku (včetně propustku)
a opevňování návodního 
líce rovnaninou z lomového 
kamene. Při dokončování 
budovaného požeráku č. 2 
byly v souběhu zahájeny 
práce na stavbě druhého, 
identického požeráku č. 1.

Na přítoku je již téměř do-
končen propustek a úprava 
koryta přítoku. Zároveň 
probíhají přípravné práce na 
korytu odtoku a podle pro-
jektu bude následovat opra-
va vstupní části propustku 
Výpadová a Dvorská. Práce 
na jednotlivých objektech 
se navzájem prolínají
a bude možné je považovat 
za dokončené až po dokonče-
ní celé stavby. S tím souvisí 
i otázka bezpečnosti všech 
občanů. Znovu zdůrazňuje-
me, že až do převzetí stavby 
investorem se jedná o ozna-
čené staveniště, kde se pohy-
buje těžká stavební technika 
a může dojít ke zbytečné-
mu úrazu. Není tedy možné 
zde provádět školní exkur-
ze, či procházky s dětmi, 
čehož jsme již byli svědky.

              JS, foto Petr Šimek

  

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky
Rada města rozhodla: • Neposkytnout finanční 

příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku Děčín.
• Upravit přílohu č. 1 v Zásadách prodeje a pronájmu 
pozemků z majetku města Varnsdorf dle navrhované 
přílohy. • Ukončit Nájemní smlouvu na pronájem
č.p. 476, ul. B. Němcové ve Varnsdorfu VOŠ a SPŠ (Student-
ský klub Střelnice) se současným nájemcem. • Pronajmout
č.p. 476 se st.p.č. 3124 v k.ú. Varnsdorf (Studentský 
klub Střelnice) Vyšší odborné škole a Střední průmys-
lové škole Varnsdorf na dobu neurčitou s účinností od
1. 6. 2009 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 100 Kč/rok 
za účelem provozování Studentského klubu Střelnice.
• Pronajmout č.p. 2574 na st.p.č. 1594/1 v k.ú. Varn-
sdorf Oblastnímu muzeu v Děčíně na dobu určitou do 
doby ukončení rekonstrukce objektu muzea č.p. 415, ul. 
Poštovní, Varnsdorf za cenu 50 Kč/rok za účelem zříze-
ní a provozování pobočky Oblastního muzea v Děčíně.• 
Pronajmout část nebytových prostor v části 1.PP v č.p. 
1838 ve Varnsdorfu Městské knihovně Děčín na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 200 Kč/
m2/rok za účelem provozování detašovaného pracoviště 
Městské knihovny Děčín. • Souhlasit s podnájmem části 
nebytových prostor v č.p. 1800 pro Jizerské pekárny, 
s.r.o. za účelem zřízení a provozování školní kantýny. • 
Povolit výjimku z tržního řádu města pro M. R. za účelem 
stánkového prodeje zeleniny a květin na soukromých 
pozemcích č. 2483/1 a 2483/3
v k.ú. Varnsdorf (ul. Národní). • Souhlasit s umístěním 
betonového monolitu Horolezeckého klubu Varnsdorf na                 
p.p.č. 2832/4 v k.ú. Varnsdorf. Rada města rozhodla zří-
dit: • Dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi 
ve znění pozdějších předpisů institut „veřejné služby“
s účinností od 1. 6. 2009. Rada města rozhodla schválit:
• Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Ko-
cour Fest“ na otevřeném prostranství dne 6. 6. 2009 od
16.00 hod. do 2.00 hod.

s následným únikem plynu
a u chaty Slovan začal 
hořet les. Ještě večer okolo 
deváté se hasiči znovu sešli 
při pádu stropů v bývalém 
hotelu Panorama s násled-
ným závalem dvou osob. 
I zde se jednalo pouze
o cvičení, i když - vzhledem 
ke stavu objektu - téměř hra-
ničící s brzkou realitou. Na 
závěr týdne si hasiči připra-
vili několik ukázek pro děti -
na dni IZS ve Varnsdorfu
a na pohádkovém lese v Ji-
říkově. No a hasičský dorost 
bojoval v sobotu v Rum-
burku v okresním kole 
soutěže Plamen a skončil 
na hezkém 6., resp. 3. mís-
tě.                                                                  JS
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Dokončení ze str. 1

Hrádek slavil narozeniny

známým dílem Rozhled-
ny na prahu 21. století. 

Vítězové soutěže obdrželi 
dle věkových kategorií pozor-
nost od města a ti nejmenší 
získali vstupenku na kolbiště 
nad náměstím, kde se utkali 
rytíři v turnaji o medovinu 
pána Berky z Dubé. Ten 

Do provozu  byla uvedena  
nová internetová televize 
Bohemia Nord TV, krátce 
BNTV. Díky tomuto od-
vážnému projektu by měl 
být Šluknovský výběžek 
dostupný prostřednictvím 
internetu  po celém světě, 
z každého jeho koutu. 

Tvůrci internetové televi-
ze se netají tím, že formou 
reportáží a krátkých video-
sekvencí chtějí ukázat život 
občanů v této krásné a často 
opomíjené krajině. Plánují
z každého města, a obce 
natočit krátkou prezentační 
videosekvenci. A aby infor-
mace na jejich stránkách 
byly vždy nové, zajímavé
a aktuální, uvítají každou 
připomínku, námět na repor-
táž či nabídku ke spolupráci.
Více na www.bntv.cz       -r-

Obec Jiřetín pod Jedlovou 
získala z Programu na zá-
chranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje 
dotaci ve výši 200.000 Kč 
na opravu hradeb zříceniny 
Tolštejn.

Liberecký kraj a organi-
zace Zweckverband Verke-
hrsverbund Oberlausitz - 
- Niederschleisien (ZVON), 
která organizuje veřejnou 
dopravu na saském území, 
jsou řešiteli projektu „LUI-
SE“ z programu Cíl 3. Na 
tomto projektu spolupracuje 
i Ústecký kraj jako objedna-
tel veřejné regionální dopra-
vy na svém území. Náplní 
projektu jsou studie, analýzy 
a v dalších krocích i investice 
do železniční infrastruktury 

Regionální televize R1Lyra, sdílející kmitočet propojený 
s televizí PRIMA, přichází od 1. května 2009 se zásad-
ní změnou. R1Lyra se připojuje k digitálnímu vysílání,
a díky tomu rozšiřujeme signálem pokryté území. Svým 
vysíláním tak zasáhneme téměř celé území Ústeckého kra-
je s více jak 1 900 000 diváky. Digitální signál TV PRIMA
a R1Lyra šíří vysílač Buková hora na 58. kanále. Televize 
R1Lyra vysílá svůj dvacetiminutový zpravodajsko – publicis-
tický blok na televizi PRIMA v premiéře ve všedních dnech 
od 17.40 do 18.00 hodin, v repríze pak následující den od 
7.00 do 7.20 hodin.

Dokončení ze str. 1

Co bude s „voškami“?
V žádném případě se nepřipravuje jejich rušení

studia vykonávají odbornou teoretickou zkoušku z pro-
filových předmětů, odbornou zkoušku z cizího jazyka.
Obhajují absolventskou práci, jejímž podkladem jsou poznat-
ky získané v praxi, která tvoří významnou část učebních 
plánů škol.

Aby vzdělávací programy škol byly akreditovány, musí 
obsahovat nejen teoretickou všeobecnou, ale hlavně odbornou 
přípravu, a tak spolu s odbornou praxí tvoří logický celek, 
který je charakterizován v profilu budoucího absolventa.

Tyto požadavky dnes nesplňuje většina bakalářských 
programů vysokých škol, a proto bez navazujícího magis-
terského studia nejsou absolventi vysokých škol okamžitě 
uplatnitelní na trhu práce.

Studium na  VOŠ je pro společnost finančně méně náročné 
pro okamžité uplatnění absolventa v praxi a hlavně proto, 
že nevyžaduje další pokračování ve studiu jako u klasických 
bakalářů VŠ.

Vzdělávací programy VOŠ jsou už nyní v souladu s názory 
na budoucí vývoj českého školství. Proto také hlavní gestor 
přípravy věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání 
PhDr. David Václavík, Ph.D., připravuje návrh na tzv. 
transformaci VOŠ, což neznamená jejich rušení, ale jejich 
legislativní začlenění do terciárního vzdělávání dle doporu-
čení expertů z OECD, a hlavně  požadavků na sjednocení 
systému terciárního vzdělávání dle pravidel shodných
s naprostou většinou evropských zemí i zemí OECD.  V této 
souvislosti se připravuje:

• zavedení nového typu studijního programu - profesního 
studijního programu 

• možnost vzniku nového typu vzdělávacích institucí - 
- institutů profesní přípravy, do kterých by se měla postupně 
transformovat většina stávajících „vošek“

• povinné zavedení kreditového systému ve všech typech 
studia a vymezení základních typů vzdělávacích institucí 
působících v oblasti terciárního vzdělávání.

Současně budou stanoveny zásady prostupnosti celého 
systému.

Taková je tedy skutečná realita vyšších odborných škol, 
které mají přes krátkou existenci svoje opodstatnění i do 
budoucnosti jako alternativa terciárního vzdělávání neuni-
verzitního typu.

AVOŠ spolu se školami, které sdružuje, věří v budouc-
nost VOŠ, protože navrhují alternativu dalšího prakticky 
zaměřeného studia pro absolventy středních škol, kteří na-
jdou po absolutoriu smysluplné uplatnění  nejen v profesních, 
ale i veřejných  institucích s možností pokračování ve studiu 
na vysokých školách.

                  Ing. Markéta Pražmová, předsedkyně AVOŠ

je poctil svojí přítomností
v doprovodu své dcery prin-
cezny Barborky a komořího 
Jana zvaného ze Solaru
a nadcházející slavnosti 
Tolštenské vyhlásil. 

A tak, ač jedna slavnost 
končí, poddaní se mohou 
těšit na další.                   

 -rom-, foto Michal Šafus

Nový dopravce jednal
s městem o dalších

železničních zastávkách 
V ZŠ náměstí 1. června 

tohoto roku započala rekon-
strukce suterénu a šaten 
školy, která by měla být 
dokončena v polovině září. 
Zatuchlé a málo větrané 
šatny vystřídají vkusně 
řešené místnosti, které bu-
dou větratelné a v kterých 
budou instalovány skříňky. 
Každý stupeň ZŠ bude mít 
své oddělení, tzn. že žáci
1. stupně se po vstupu 
zadním vchodem vydají 
vpravo, naopak žáci vyš-
šího stupně půjdou vlevo, 
kde pro každého žáka bude 
připravena jedna skříňka. 
Důležité je, že současně 
s vnitřní rekonstrukcí 
dojde k úpravě vchodu,
k dokončení zámkové dlaž-
by v atriu, k úpravě rozvodů 
tepla, elektřiny a odpadů
a k dokončení instalace no-
vých topných těles.

Předpokládaná částka 
na investice činí 10 milio-
nů Kč, přičemž náklady na 
šatní skříňky budou cca
550 000 Kč.

Co je však nejpodstatnější -
- naše šatny budou odpovídat 
hygienickým a bezpečnost-
ním předpisům, bude v nich 
čisto a útulno. Už nyní se 
můžeme těšit na nový školní 
rok.                            V.Z.

TAK JSME SE 
DOČKALI

KRÁTCE

Již 1 900 000 diváků může
sledovat televizi R1Lyru

Šluknovský
výběžek má 
svou televizi

v úseku Liberec – Zittau 
– Varnsdorf – Rybniště/Sei-
fhennersdorf s cílem zvýšit 
technickou a kvalitní úro-
veň tohoto spojení, zejména 
rychlost přepravy mezi 
Varnsdorfem a Libercem.

Protože je dílčím zájmem 
tohoto projektu i realizace 

dalších zastávek na úseku 
Varnsdorf – Seifhennersdorf, 
proběhla společná jednání za 
účasti vedení města, zástup-
ců ústeckého odboru dopravy 
a německé strany ze ZVONu. 
Dopravce se tak s vedením 
města domluvil na spo-
lečném zájmu vybudovat 
až tři zastávky ve městě. 
Vytipována byla místa
u starého nádraží, pěší pře-
chod u ulice Lesní a prostor 
u tenisových kurtů, kde by 

mohla být vybudována jed-
nonástupiště.  Ochota měs-
ta spolupracovat tak bude 
dopravcem zakomponována 
do projektu, jehož realizace 
by měla mít poslední tečku 
do zahájení provozu nové-
ho dopravce v roce 2010.

 Text rm, foto Jan Maxa

Starosta udílí ceny Miroslavu Březinovi a Viktoru Ježkovi.
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Na oslavu dvoutisícího výročí narození svatého Pavla, takře-
čeného Apoštola národů, byl papežem vyhlášen Rok svatého 
Pavla, který trvá od 29. června 2008 do 29. června 2009.

Varnsdorfský kostel na náměstí, zasvěcený apoštolům
sv. Pavlovi a Petrovi, je samozřejmě jedním z míst důstojného 
připomenutí duchovního odkazu křesťanského mučedníka. 

Zdejší děkanský kostel je ovšem kromě toho významně 
zapsán do historie hudby, a to liturgickou premiérou slavné 
Beethovenovy Missy solemnis v roce 1830. 

Tyto dvě tradice - svatopavelská a hudební – se v neděli
14. června propojí při ojedinělé události. O desáté hodině 
dopolední během mše sloužené děkanem P. Alexejem Balážem 
ve zmíněném kostele premiérově zazní Apoštolská mše ke 
cti sv. Petra a Pavla, jejímž autorem je muzikant, hudební 
skladatel a badatel Igor Heinz. V liturgickém provedení ji 
uvede Vilémovský chrámový sbor a orchestr hudebníků 
Šluknovska. 

Zvláštnost Heinzovy mše - věnované právě varnsdorfskému 
chrámu - spočívá v použití liturgických textů národů, které 
zde od středověku až podnes působily a působí. Jedna z částí 
je v jazyce latinském, který byl v našich kostelích používán 
po celá minulá staletí. 

Části 1. INTROITUS, 4. ŽALM, 5. ALLELUJA a 9. FINIS 
jsou  v češtině a jsou to ke sv. Petrovi a Pavlovi předepsané 
melodie z kancionálů. I. Heinz k nim složil pouze vícehlas 
a doprovod (aranžmá). 

Část 2. KYRIE - „Gospodi, pomiluj“ je ve středověké sta-
roslověnštině. Autorem hudby zde není I. Heinz - v tomto 
případě pouze bez laskavého svolení autora zkrátil, upravil 
a otextoval druhou část v archivech nedávno nalezené symfonie 
varnsdorfského skladatele Josepha Schuberta (1757-1827). 

Část 3. GLORIA je zpívána v latině, nejdelší část 6. CREDO -
- „Das Apostolische Glaubenskenntnis“ - je v němčině

a 7. SANCTUS ve slovenštině. Pouze tyto tři části (3., 6., 7.) 
jsou po hudební stránce zcela dílem I. Heinze.

Část 8. AGNUS - „Jehujo, Bože“ - je v lužické srbštině. 
Skladatel zde rovněž pouze zhudebnil a církevním textem 
opatřil lužickosrbskou píseň „Jaskolicka...“ 

Igor Heinz je mj. autorem Tolštejnského requiem, vzpo-
mínkové mše za hudebníky Šluknovska. Výsledky své bada-
telské práce shrnul do obsáhlé publikace, kterou se bohužel 
zatím nepodařilo vydat tiskem.                               ZJ, ham

Varnsdorfský chrám bude opět svědkem 
premiéry - hudební mše v šesti jazycích

K rozšíření možnosti 
zachování pracovních 
dovedností u osob dlou-
hodobě setrvávajících ve 
stavu hmotné nouze je do 
systému pomoci v hmotné 
nouzi zaveden nový insti-
tut „veřejná služba“ dle § 
18 zákona 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi. 
Vedle veřejně prospěšných 
prací organizovaných ob-
cemi v součinnosti s úřa-
dem práce, krátkodobého 
zaměstnání zprostředko-
vaného úřadem práce 
a dobrovolnické služby 
zprostředkované právnickou 
osobou se sídlem v České re-
publice lze nově na základě 
smlouvy uzavřené mezi 
obcí a osobou v hmotné 
nouzi zabezpečovat pomoc 
v záležitostech, které jsou 
konány ve prospěch obce 
a jejích občanů. Jde zejmé-
na o zlepšování životního 
prostředí v obci, udržování 
čistoty ulic a jiných pro-
stranství, pomoc v oblasti 
kulturního rozvoje a soci-
ální péče.

Dne 13. 5. 2009 rada 
města projednala a schvá-
lila s platností od 1. 6. 2009 
institut „veřejné služby“, 
který rozšiřuje možnosti 
příjemců dávek, respektive 
osob  v hmotné nouzi, vyma-

O přípravách tohoto 
projektu jsme informovali 
v minulých číslech HS
a nyní můžeme říci, že se po-
vedlo dotáhnout naši snahu 
do konce a zformulovat žá-
dost o dotaci do Programu
Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přes-
hraniční spolupráce mezi 
Svobodným státem Sasko 
a Českou republikou.

Projekt zprostředkovává 
lidem žijícím po obou stra-
nách hranice vzájemnou 
výměnu pořadů a výměnu 
informací o lužickosrbské 
a české kultuře, posiluje 
znalosti mladší generace 
ve školách a vytváří základ 
k systematizaci vzájemné 
spolupráce v mnoha oblas-
tech kulturního a společen-
ského života. Formou před-

V minulém čísle HS jste se 
mohli dozvědět o přípravách 
již druhého Komunitního 
plánu (KP) sociálních služeb 
ve Šluknovském výběžku 
2009 - 2013. Nyní něco málo
 jedné z plánovacích skupin -
- děti a mládež.  Skupina 
zaměřená na služby pro děti
a mládež, která pracovala na 
prvním komunitním plánu, 
se rozpadla a přestala fun-

INSTITUT „VEŘEJNÁ SLUŽBA“ OD 
1. ČERVNA VE VARNSDORFU

nit se z nepříznivé situace, 
popř. obdržet dávku pomoci 
v hmotné nouzi ve vyšší 
částce než člověk, který je 
méně aktivní.

Novela zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi stanoví s platností od
1. 7. 2009 nové podmínky 
pro zachování výše dávek 
pomoci v hmotné nouzi 
– příspěvku na živobytí.

U osob pobírajícího příspě-
vek déle než 6 měsíců (tedy 
od 1. 1. 2009) se příspěvek 
snižuje na výši existenčního 
minima, tj. částka 2.020 Kč 
na osobu, pokud příjemce 
příspěvku neodpracuje 
měsíčně stanovený počet 
hodin. Odpracuje-li však 
měsíčně minimálně 20 hodin 
ve prospěch obce, bude mu 
nadále vyplácen příspěvek 
ve výši životního minima, 
pokud odpracuje minimálně
30 hodin měsíčně, příspěvek 
na živobytí bude dokonce 
navýšen. 

Odpovědnost za odpraco-
vání hodin veřejné služby 
nese každý klient sám, 
a to i v případě, kdy institut 
veřejné služby není obcí zří-
zen. Je na klientovi, aby si 
zajistil odpracování uvede-
ných hodin u jiné instituce, 
a to i v jiném regionu. 

V rámci celého regionu 
(Varnsdorf, Dolní Podluží, 
Jiřetín pod Jedlovou, Horní 
Podluží, Rybniště a Chřib-
ská) se v současné době 
veřejná služba týká až 450 

osob, ve Varnsdorfu zhruba 
340 osob. V současné době 
připravilo město Varnsdorf 
v rámci veřejné služby od 
1. 6. 2009 práci pro 40 - 50 
osob.

Vykonání veřejné služby 
se nevztahuje na nezao-
patřené děti, osoby starší
65 let, poživatele starobního 
důchodu a plného invalidní-
ho důchodu, osoby pečující 
o osoby vyžadující péči jiné 
osoby, osoby v pracovní 
neschopnosti, pobírající 
podporu v nezaměstnanosti 
nebo podporu při rekva-
lifikaci, osobu, která má 
příjem z výdělečné činnosti,  
a osobu, která vykonává 
dobrovolnickou činnost.

Aby osoby v hmotné nouzi, 
které pobírají dávky pomoci 
v hmotné nouzi, mohly od 
1. 7. 2009 pobírat stejnou 
výši příspěvku nebo pří-
spěvek vyšší, je nutné, aby 
veřejnou službu ve stanove-
ných hodinách odpracovaly 
již v měsíci červnu.

Zřízení veřejné služby ve 
větším rozsahu je pro obec 
náročné z ohledu organizace, 
přípravy, kontroly i adminis-
trativní práce.  

Je proto v zájmu obce, aby 
umožnila těmto osobám po-
dílet se na činnostech, které 
přinesou užitek nejen obci, 
ale i osobám dlouhodobě se-
trvávajících ve stavu hmot-
né nouze, neboť „ten, kdo se 
snaží, se musí mít lépe, než 
ten, kdo je pasivní“.

Ing. Antonín Krejčí

Městská knihovna Varnsdorf - 
Setkávání přes hranice

nášek, besed, kulturních 
pořadů (literárních čtení, 
výstav, koncertů, zájezdů) 
umožňuje poznání současné-
ho umění a života lidí i jejich 
vzájemné setkávání.

Projekt v celkové výši
3,7 mil. Kč bude realizo-
ván Městem Varnsdorf
a partnery projektu Měst-
skou knihovnou Varnsdorf 
a Zwjazkem serbskich 
wumělcow Budyšín v letech 
2010 - 2012.

Nyní bude žádost prochá-
zet složitým procesem posu-
zování a hodnocení na Kraj-
ském úřadě Ústeckého kraje 
i na Společném technickém 
sekretariátu v Drážďanech. 
Na výsledek, zda projekt 
bude či nebude podpořen, 
budeme muset pár měsíců 
počkat.                          PeV

Komunitní plánování sociálních služeb ve Šluknovském 
výběžku 2009 - 2013 - skupina pro děti a mládež

govat. Manažerská skupina 
KP zvolila novou vedoucí 
skupiny, která oslovila nové 
členy, a začalo se pracovat 
na novém plánu. Skupina 
má za sebou již 3 schůzky, 
ze kterých vzešla SWOT 
analýza, vize do roku 2013
a předběžné cíle a opatření 
pro uskutečnění komunit-
ního plánu.  Pokud by měl 
někdo z veřejnosti zájem 

o jakékoli informace nebo 
se do skupiny začlenit, 
může kontaktovat Alenu 
Sobotkovou z MěÚ Varn-
sdorf, tel. 412 384 616 
kl. 108, nebo na e-mail:
alena.sobotkova@varnsdorf.cz. 
Veškeré zápisy a výstupy ze 
skupiny, taktéž i z ostat-
ních skupin, jsou přístupné 
na internetových strán-
kách města Krásná Lípa: 
www.krasnalipa.cz/kccs.

Alena Sobotková

INZERCE
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Empada – salon pro úpravu srsti psů. Pražská 2952, 
Varnsdorf. Objednávky na tel. 737 104 222. stříhání
i o víkendech a po domluvě i u vás doma.
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VELVETA CENTRUM
správní budova, Varnsdorf,

Palackého 2760

VÝHODNÝ PRONÁJEM 
KANCELÁŘÍ

 Dobrá cena, nepřetržitá 
služba v recepci, možnost 

využití společně 
zajišťovaných služeb: 

pošta, kopírování, 
účetnictví, právní 
kancelář, telefony, 

internet, informační 
technologie, ekologie atd.

Rádi vás u nás přivítáme.

Kontakt: 
Ing. Zdeněk Mayer 

tel. 602 181 853
www.velveta.cz

Svatební a společenská 
móda pro dámy a pány. 
Půjčovna - prodej - zakáz-
kové krejčovství - opravy
a úpravy oděvů. Út - Pá 
14.00 - 18.00, mimo ot-
vírací dobu dle domluvy. 
Kontakt: Varnsdorf, Elišky 
Krásnohorské 1549. Tel. 
728 764 809, j.zarnack@e-
mail.cz, www.svatebni-
-moda.cz. Připravili jsme 
pro vás novou kolekci šatů 
na rok 2009. Rádi pokra-
čujeme v naší tradici a pro 
každou nevěstu máme při-
praven dárek!

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

Kadeřnictví U Kapus-
tičky stále otevřené s při-
jatelnými cenami. Nově pro-
dlužování přírodními vlasy 
a barevnými pramínky. Tel. 
728 510 962.

Koupím starožitnosti - 
kvalitní i chalupářské - též 
mince, pohledy, známky, 
celé sbírky. Rychlé a slušné 
jednání. Tel. 606 388 495, 
607 662 178.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

ØÁDKOVÁ INZERCE

Prodáváte (pronajímáte) rodinný dům, pozemek -
- vložte zdarma svou nemovitost do celostátní databáze. 

Tel. 774 657 798.

Pronajmu byt 1 + 1 + balkon v Rumburku, po rekon-
strukci. Tel. 728 631 176.

Prodám ihned byt o vel. 1 + 1 ve VDF, cena
240 000 Kč. Kontakt: 731 190 461.

Pronajmu ihned garsonieru, cena dohodou. Kontakt: 
731 190 461.

Prodám práva k druž-
stevnímu bytu 2+1, cena 
dohodou. Tel. 739 138 618.

ZŠ Bratislavská Varnsdorf 
přijme 

od 1. 9. 2009 

UČITELKU 
1. st. + speciální pedagogika. 

Tel. 412 372 371,
e - mail: zsvdfbr@ interdata.cz
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Kosmetický salon MABELLA ve Varnsdorfu hledá 
kosmetičku. Informace na tel. 603 864 232.

Prodej cca poloviny stavebního pozemku Rumburk -
- Dolní Křečany, který bude oddělen z celkové výměry
2 400 m2 (možno zakoupit i jako celek). Elektřina na pozem-
ku, voda ze studny. Prodejní cena: 185 Kč/m2. Info Lužická 
R. K. Tel. 602 108 404, 412 333 281.

Prodej rodinného domu v Rumburku. Velká zděná 
dílna. Výměra: 2822 m2. Prodejní cena: 1.575.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Byt 2+1+L v OV v centru Varnsdorfu. Prodejní 
cena: 590.000 Kč. Info Lužická R. K. Tel. 602 108 404, 
412 333 281.

Pronájem nebytových prostor v centru Varnsdorfu. 
Vhodné na kancelář, salon, prodejnu. Snížené přízemí -
43 m2. Nájem: 4.900 Kč/měs. + služby. Info Lužická R. K. 
Tel. 412 333 281, 602 108 404.

ØÁDKOVÁ INZERCE

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.

Na jedno
pracovní místo 

je skoro
42 uchazečů
Ke konci měsíce dubna 

zaznamenal děčínský okres 
další růst počtu uchazečů
o zaměstnání. Oproti 
březnu o 163 osob na 9 948 
uchazečů! Dosažitelných 
uchazečů bylo 9 812, proti 
měsíci březnu o 150 více
a míra nezaměstnanosti 
byla 13,54 %.

Z hlediska oblastí obcí 
s rozšířenou působností je 
nejvyšší míra nezaměst-
nanosti  na Varnsdorfsku 
(16,33 %, 1 776 uchazečů). 
Nejvyšší míra nezaměstna-
nosti ze 14 měst je v Jiříkově
(22,73 %), Chřibské
a Velkém Šenově. Nej-
nižší pak v Děčíně (11,34 
%), v Dolní Poustevně
a v Rumburku.

Na konci dubna bylo na-
hlášeno 239 volných míst
a na jedno volné místo je 41,6 
uchazeče.                        -r-
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A nyní obraťme svou 
pozornost k firmám, na 
jejichž výrobcích byla za-
ložena valná část dobré 
pověsti varnsdorfského 
textilního průmyslu. Bude 
jich také více. Nechci je ale 
odbýt strohou poznámkou 
typu „bylo a není“, protože 
na jejich základech vyrostl 
pozdější evropský gigant 
ve výrobě sametů a man-
šestrů - n. p. VELVETA 
Varnsdorf. Nepředbíhejme 
však událostem a pojďme si 
nejprve v krátkosti něco říci 

VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Brüder Richter,

výroba cajkového zboží - část 16

o historii jeho předchůdců.
Velice známou, a to nejen 

doma, ale snad po všech svě-
tových kontinentech s výjim-
kou Antarktidy (ale ani tady 
to nemusí být pravda – viz 
černé fráčky tučňáků) byla 
firma Brüder Richter. Tuto 
firmu založil roku 1858 Her-
mann Josef Richter. V době 
registrace se však jednalo 
o manufakturu. Během de-
seti let se jejímu zakladate-
li povedlo vybudovat velmi 
úspěšný podnik, který za-
městnával mnoho domácích 
tkalců. V roce 1868 předává 
H. J. Richter firmu svým 
neméně schopným synům, 
Hermannovi, Johannovi 
a Eduardovi. Těm se povedlo 
podnik ještě více rozvinout
a upevnit tak jeho vynikají-
cí pozici na trhu. Dokladem 
toho buď i to, že svých 
úspěchů dosáhli i přesto, 
že se stále jednalo o manu-
fakturní typ výroby. Roku 
1873 totiž zaměstnávali na 
600 domácích tkalců. I ve 
vyráběném sortimentu se 
nesnažili o výrobu luxusní-
ho zboží, ale vsadili na laci-
né druhy látek, tzv. cajky. 
S mechanizací výroby firma 
započala až roku 1886, kdy 
v pronajatých prostorách 
instalovala prvních 30 me-
chanických tkalcovských 
stavů. Obratnou obchodní 
politikou dosáhli značných 
finančních zisků, takže 
mohli roku 1895 zahájit vý-

robu ve své nově zbudované 
továrně v dnešní Karlínské 
ulici (č.p. 1543). Postup-
ným přistavováním dalších 
budov vyrostl do konce sto-
letí poměrně velký výrobní 
komplex. Přímo v továrně 
bylo zaměstnáno okolo 90 
dělníků, nadále však bylo 
zboží vykupováno i od stovek 
domácích tkalců místních 
i z blízkého okolí. (Své zboží 
sem dodávali např. i někteří 
tkalci z nedalekého Seifhen-
nersdorfu.) Že byla firma 
pevná ve svých pozicích na 

textilním trhu, dosvědčuje 
i fakt, že se dokázala vzcho-
pit i z takové těžké ztráty, 
kterou jí způsobil požár vy-
puknuvší v jedné z hlavních 
výrobních budov dne 25. 11. 
roku 1914. 

Přes značné ztráty jak na 
objektu, tak na strojním za-
řízení a zde zpracovávaném 
materiálu byla tato budova 
zrekonstruována, vybavena 
novými stroji a ani ne za rok 
v ní byla výroba obnovena. 

K dalšímu „střídání“ ve 
vlastnictví firmy došlo již  
v nových podmínkách (po 
vzniku ČSR) v roce 1922. 
Podnik převzali bratři He-
inz Curt a Siegfried Richte-
rovi. I přes počínající útlum 
v celosvětovém hospodářství 
(počátky hospodářské krize) 
kupují přádelnu bavlny 
v České Lípě. K dalšímu 
rozšíření firmy došlo tím, že 
Heinz Curt získal továrny 
po svém zemřelém tchá-
novi Josefu Eichlerovi (fy 
Josef Eichler a Eichler & 
Sohn, obě ve Varnsdorfu). 
Procesem arizace židovské-
ho majetku pak získává 
firma i přádelnu mykané 
příze a tkalcovnu Ignatze 
Kleina (Kostelní ul. 1455). 
Firma zanikla roku 1945 
konfiskací na základě de-
kretu prezidenta republiky 
č. 5/1945 Sb. Její majetek 
byl včleněn do nově vzniklé 
firmy - Továrny na samety 
a plyše, n.p. Varnsdorf.                                        

-mk-

Dům dětí a mládeže Varnsdorf pod vedením Ivany 
Jägrové připravil na pátek 15. května v prostorách měst-
ského divadla krásný program plný nejrůznějších dětských 
vystoupení, která byla věnována právě maminkám a celé 
rodině u příležitosti Svátku matek a Dne rodiny. Děti tak 
měly možnost přirozeným způsobem poděkovat maminkám 
a celé rodině za jejich lásku a péči. A to se vydařilo! Pyšní 
rodiče, dojatí prarodiče a tetičky a strýčkové odcházeli
z divadla s příjemným pocitem, že jim přece jen ty ratolesti 
dělají samou radost.                                                   Text a foto -rom-

OSLAVA SVÁTKU MATEK

Když se v roce 2002 na 
radnici mělo rozhodnout
o demolici domů č.p. 1078 
u vodárny a č.p. 537 na-
proti bývalé restauraci 
Modrá hvězda, verdikt byl 
jasný. Domy sice byly ve 
velmi špatném technickém 
stavu, ale rozhodně stojí 
za záchranu! A tak místo 
demolice byly nabídnuty 
k prodeji. Čas dnes ukázal, 
že to bylo dobré rozhodnutí. 
Oba domy se postupně řadí 
mezi ty hezké, opravené, 
které přispívají k dobrému 
náhledu na naše město. 
Kéž by se tak bylo podařilo 
i v případě Burzy, Stalingra-
du nebo městské knihovny, 
které tuto šanci nedostaly 
a na jejichž místě dnes roste 
tráva!

(NE)RADOSTNÉ OSUDY
JEDNOHO DOMU

Dnes se však vrátíme 
k domu s popisným číslem 
1078, který byl postaven 
v roce 1869 v sevření ulic 
Čs. mládeže a 5. května. 
U něj se ukázalo, že nebylo 

až tak těžké zabránit de-
molici těchto dvou objektů 
se samostatným dvorem, 
jako spíše najít pro ně nový 
smysl, využití, a hlavně 
vhodného investora. Dům 
od města nejprve koupila 

občanka, která však nespl-
nila podmínky zastupitelstva
a dům nakonec přeprodala. 
Nový majitel na velký objekt 
v křižovatce (nově č.p. 3092) 
nechal zpracovat projektovou 
dokumentaci na rekonstruk-
ci, čímž však také skončil. 
Domy nadále chátraly
a trpělivě čekaly na svoji zá-
chranu, která přišla v dubnu 
roku 2007, kdy celý objekt 
koupili manželé Vnenkovi 
a hned se pustili do tolik 
potřebné rekonstrukce. 
Nejdříve uskutečnili svůj 
podnikatelský záměr - 
v menším objektu postavili 
první Solnou jeskyni v našem 
výběžku, která zahájila pro-
voz v rekordně krátké době
25. září 2007. Toto rehabili-
tační zařízení má kapacitu 
8 až 10 návštěvníků, kteří 
v polohovacích lehátkách re-
laxují při hudbě, při teplotě 
20 stupňů a za zvuku stéka-
jící vody ze dvou vodopádů. 
Procedury, které začínají 
každou celou hodinu, dnes 
hojně využívají zájemci 
z obou stran hranice našeho 
výběžku.  

Vraťme se dnes již po-
druhé zpátky k domu, kde 
údajně byla kdysi poštov-
na a jehož obyvateli byli 
v poválečné historii např. 
Lászlóvi, Fürstovi, Ptáčkovi, 
nebo pánové Horáček, Makaj, 
Maryška, Šťáhlavský a další. 
V návaznosti na vybudování 
Solné jeskyně byla oprave-
na první bytová jednotka 
v prostoru nad ní. Tím však 
práce zdaleka neskončily
a započala rekonstrukce pů-
vodního velkého objektu na 
dům s osmi bytovými jed-
notkami. Rekonstrukce celé 
vnitřní části byla ukončena 
v průběhu loňského roku
a první z osmi nájemníků se 
mohli v srpnu začít stěhovat. 
Do konce roku 2008 byl dům 
nájemníky plně obsazen. Po-
slední fází oprav je dokončení 
malého objektu, kde probíhá 
rekonstrukce stávajících 
podkrovních bytů. Na jaře 
letošního roku byla započa-
ta oprava venkovního pláště, 
a tak se do léta oba objekty 
dočkají nové fasády, čímž 
bude dvouletá „záchranná 
operace“ dokončena.
                      Text a foto JS

Kytička pro maminku 2009
Maminkám byl věnován

i 24. květnový den ve 
sportovní haleakcí zvanou 
,,Kytička pro maminku“ 
pořádanou taneční skupi-
nou STARS Varnsdorf  pod 
vedením Líby Vladařové. Při 
vstupu do haly na nás dýchla 
atmosféra rozzářené louky 
plné kopretin, na které se 
slétlo plno motýlků. Ten, kdo 
se nenechal odradit krás-
ným počasím a zavítal na 
tuto pestrou taneční show, 
mohl obdivovat šikovnost 
dětí z MŠ ,,Čtyřlístek“ pod 
vedením učitelky Iriny ze 
ZUŠ, mažoretky z Jiříkova, 
cheerleading, klasický tanec. 
Stepující babička s vnouč-
kem předvedla, že mládí se 

dere kupředu, ale i ,,Babžo-
retky“ se nenechaly mládím 
převálcovat a zatancovaly ve 
stylu hippies skladbu ,,Men 
in black“. Největší obdiv 
sklidila přehlídka modelů 
šatů vyrobených z igelitu ve 
stylové žlutočerné kombina-
ci. Nejmenší diváci mohli 
obdivovat obrovské bubliny 
z jarové vody. Jejich velikost 
předčila i konferenciéra  
Zbyňka Šimáka. Na závěr 
dostala každá maminka 
jako dárek k svátku komi-
níčka pro štěstí. Doufáme, 
že vás naše vystoupení po-
těšila a pobavila a již teď se 
na vás těšíme 12. června na 
,,Netradičním plese“.

Kontaktní místo
ČEZ a RWE

Oznamujeme všem, kdo 
potřebují cokoli vyřídit 
ohledně plynu a elektřiny 
(např. uzavřít novou smlou-
vu o odběru, ohlásit změnu 
kontaktní adresy, rekla-
movat vyúčtování, atd.), 
že kontaktní místo společ-
ností ČEZ a RWE se opět 
nachází v Rumburku,
v Dlouhé ulici čp. 381/7A, 
tel. 412 333 333. Jedná 
se o objekt firmy L-STAV 
Rumburk. 
        Mgr. Dagmar Žáková
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 VARNSDORFSKÉ 
TRHY

17. 6. 2009
na parkovišti 

u hotelu Praha

SENÁTORSKÉ 
DNY VE 

VARNSDORFU
U Nádraží 1562/8

(růžová vila)
15. června 2009

15 - 17 hodin

NAROZENÍ

VZPOMÍNKA

Sňatky 
Tomáš Jakoubek
Eva Forejtová

Robert Drančák
Hana Michalinová

  

6. - 7. 6. 2009 
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343
13. - 14. 6. 2009
MUDr. Lukáš Milič
náměstí 28. října 818,
Česká Kamenice
Tel. 412 511 482

ZUBNÍ  
POHOTOVOST

PODĚKOVÁNÍ

§

Dne 2. června by oslavil milovaný 
manžel a tatínek Petr Psotný své
44. narozeniny.

S láskou stále vzpomíná manželka Jana 
a děti Andrejka, Kristýnka a Peťulka.

Dne 4. června to bylo 11 smutných 
let, co nás navždy opustila paní Jiřina
Hrobníková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Stále vzpomínají manžel a synové s ro-
dinami.

Dne 3. června tomu bylo 7 let, co nás 
navždy opustil pan Vladimír Janoušek. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka Dagmar, 
dcery Renáta a Romana s rodinami. 

 Dne 6. června to bude 20 let, kdy nás 
opustila naše milovaná Anna Tupá.

Všem, kteří na ni s láskou v srdci vzpomí-
nají, děkuje manžel a děti s rodinami.

§

§

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme firmě Hemtrans za pěkný návrat z výletu.
Kolektiv dětí a učitelek z MŠ Čtyřlístek (ul. Nezvalova).

Všechny svoje spolužáky 
zvu na tradiční sraz

do Vinárny v parku.

Sejdeme se jako obvykle 
druhou sobotu v červnu 

13. 6. v 17 hodin.
                 Josef Zbihlej

Ráda bych touto cestou poděkovala učitelskému sboru In-
teraktivní ZŠ Karlova za skvělé připravení žáků k přijímacím 
zkouškám na Gymnázium Varnsdorf. Žáci, kteří se těchto 
přijímacích zkoušek zúčastnili, se umístili v první desítce! 
Děkuji za pětiletou péči s osobním přístupem ke každému 
ze žáků a kvalitní přípravu k dalšímu studiu.

Eva Juricová

Lucie Šepsová
Evžen Šeps
(Marie)

Michaela Kochová 
Stanislav Koch
(Stanislav)

Lucie Marková
Jiří Marek
(Anna)

Zuzana Zajíčková
Jindřich Zajíček
(Ondřej)

Ilona Krajdlová
Pavel Krajdl
(Pavla) POZVÁNKA

Před časem jste se na stránkách HS mohli dočíst o tom, jak 
si dokázala matka Příroda zalaškovat s obyvateli Varnsdorfu 
v zimě. Dnes, kdy mnozí z vás již nemyslí na nic jiného, než 
na dovolenou u vody, vám chci připomenout, že ani léto ve 
zdejších končinách nebylo vždy jen přívětivé. Nebudu popi-
sovat všechny zaznamenané události, ale zmíním se o těch 
něčím výjimečných. 

Co doopravdy znamenal výraz „velké sucho“ si na 
vlastní kůži zakusili obyvatelé Varnsdorfu již roku 1473. 
Tehdy v době od Velikonoc do sv. Michala (29. září) pršelo 
jeden jediný den. Velkého slunečního žáru si zase užili
13. 3. 1485. Tehdy bylo takové teplo, že se lidé museli 
schovávat v chladných sklepích. Další obrovské sucho 
přišlo roku 1590, kdy nezapršelo 38 týdnů! Extrémní hod-
noty dosáhla teplota v červenci roku 1845. Teploměr tehdy 
vyšplhal k hodnotě 36°C! S velkými teplotami jdou ruku 
v ruce další „oblíbené živly“. Bouřky, vichřice a povodně.
A že si jich varnsdorfští užili! Kupříkladu r. 1740 rozmetala 
prudká bouře všechny vedlejší budovy a přístavky starého 
zámku. Zůstala jen jedna stáj. Obrovské škody napáchala 
vichřice také 4. 7. 1841. Nejenže z luk odnesla všechno seno 
a vyvracela mohutné stromy i s kořeny, ale převracela i po-
vozy a smetala je z cest. Bouře ničily, ale také zapalovaly
a zabíjely. Mnoho lidí tak přišlo během nich o život. Po 
velkých bouřkách  následovaly povodně. Uvážíme-li, že až 
do roku 1908, kdy byla dokončena regulace toku Mandavy 
v celkové délce 6.600 m, byly povětšinou její břehy nízké a po-
zvolné, není divu, že každý velký déšť na mnohém místě vylil 
řeku z břehů. Jedna z největších povodní například postihla 
město 17. 8. 1595. Bouře a liják byly tak strašné, že v mo-
mentě změnily cesty a příkopy v prudké vodní toky, které 
strhávaly vše, co jim stálo v cestě. Obytné domy, hospodářská 
stavení, ale i ploty a veškeré volně ležící dřevo, dokonce
i lidské životy. Nejvíce lidských obětí si vyžádala povodeň
z 12. 6. roku 1666. Utonulo při ní 14 lidí! O síle a prudkosti 
vody svědčí i to, že jedenáctidenní utonulé dítě nalezli až v Ži-
tavě. 15. 6. 1845 se Varnsdorfem, podle popisu spatřeného 
jevu, prohnalo tornádo. Řádilo takovou silou, že očití svědci 
viděli, jak vytahuje do výšky i vodu ze studní! A kroupy? Také 
nic ojedinělého. 4. 6. 1843 přinesla vichřice kroupy velikosti 
od vlašských ořechů po slepičí vejce. Pro dokreslení uvedu, 
že nejvyšší v kronikách zaznamenaná teplota byla naměřena 
r. 1895 a činila 36°R (45°C!!!).

A pak se těšte na letní počasí!                         -mk-

Dnem 1. 2. 2009 vstou-
pily v platnost dokumenty 
schválené Radou města 
Varnsdorf, které částečně 
mění a zpřesňují dříve 
přijaté dokumenty týkající 
se domů s pečovatelskou 
službou (DPS) zřízených 
v našem městě. 

Soubor tří dokumentů 
tvoří Statut bytů zvláštní-
ho určení ve Varnsdorfu, 
Provozní řád těchto bytů 
a Pravidla pro sestavení 
seznamu žadatelů o proná-
jem bytu zvláštního určení. 
Vzhledem k tomu, že obsah 
zmíněných dokumentů není 
dosud širší veřejnosti dosta-
tečně znám, a  občas tak 
dochází i k nedorozuměním, 
chceme na některá důležitá 
ustanovení upozornit.

Statut těchto bytů již ve 
svém názvu zahrnuje změnu 
- mění dosavadní označení 
DPS na označení „byty zvlášt-
ního určení“ (změna vyplývá
z příslušného zákona).

STATUT BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO
URČENÍ JE NUTNÉ

RESPEKTOVAT

Ve dnech 12. a 13. května  
proběhly ve Střední škole 
služeb a cestovního ruchu 
Varnsdorf první zkoušky 
„naostro“ v oboru číšník,  
kdy se tři zájemkyně před-
vedením svých praktických 
dovedností pokusily získat 
úplnou kvalifikaci slože-
ním zkoušek. Zkoušky se 
skládaly z jednoduché a slo-
žité obsluhy hostů. Každá
z uchazeček si vylosovala jed-
no z volitelných témat, kdy 
předvedly vykostění pstruha 
před hostem, flambování 
banánu a přípravu mícha-
ného nápoje za open barem, 
včetně přípravy slavnostní 
tabule.  Druhý den zkoušky 
pokračovaly obsluhou poled-
ního menu a úspěšně.  -r-

První zkoušky
v republice 

v oboru číšník

Byty zvláštního určení 
slouží k tomu, aby v nich 
byli soustředěni k trvalému 
bydlení senioři starší 65 let, 
případně i mladší plně inva-
lidní občané, kteří potřebují 
a požadují pečovatelskou 
službu (za úhradu). Jsou 
určeny pro občany s trvalým 
bydlištěm ve Varnsdorfu.

Tyto byty  jsou v objektu
v ulici Lesní č.p. 2970. V do-
mě je celkem 75 bytových 
jednotek, z toho 45 garso-
niér a 30 bytů 1 + 1. Je zde  
rovněž umístěna kancelář 
vedoucí pečovatelské služby. 
V ulici Nemocniční č.p. 3321
a 3307 je 36 bezbariérových 
bytů. V ulici Kostelní č. p. 
3300 jsou dva bezbariérové 
byty. Kapacita těchto bytů 
je v současnosti téměř beze-
zbytku naplněna. 

Žádosti o pronájem 
bytu zvláštního určení 
jsou k dispozici na odboru 
sociálních věcí a zdravot-
nictví (OSVaZ) na MěÚ

Varnsdorf, ul. T. G. Masa-

ryka č. p. 1838 (u červeného 
kostela) u Bc. Ivety Herma-
nové, 2. patro, č. dveří 13, 
tel. 412 384 616, která také 
poskytne všechny potřebné 
informace. Podané žádosti 
jsou  evidovány v seznamu 
žadatelů o pronájem bytu 
zvláštního určení. 

Přidělený byt si nájemník 
vybavuje vlastním nábytkem 
a jeho údržbu hradí z vlast-
ních prostředků v souladu 
s příslušnou vyhláškou. 
V případě, že by chování 
některého obyvatele narušo-
valo klidné soužití obyvatel 
bytů nebo z důvodů nepla-
cení nájemného, je možno 
nájemní smlouvu zákonným 
způsobem ukončit. 

Občan, který se roz-
hoduje o podání žádosti
o přidělení bytu zvláštního 
určení, by měl vždy svůj 
záměr dobře zvažovat, 
brát v úvahu všechna „pro 
a proti“. Ukvapená a často 
měněná rozhodnutí žadatelů 
přidělávají zbytečnou práci 
těm, kteří se problematikou 
zabývají, a ztěžují či oddalují 
přidělení bytů lidem, kteří je 
opravdu potřebují.

Dr. Miloslav Hoch, sociální
komise doplňkové péče    

Abyste se zase nedivili!

Svoz zákazníků
zdarma

Nákupní centrum Globus 
zajistilo 1x měsíčně svoz do 

NC Géčka ZDARMA!

10. 6. 2009
odjezd: Varnsdorf, AN 

v 15.00 hod.

příjezd: NC Géčko
v 16.25 hod.

zpět v 19.45 hod.
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Basketbalové turnaje mládeže
TJ Slovan 

oddíl basketbalu uspořádal 
opět po roce za grantové 
podpory města Varnsdorf 
turnaj nejmladšího mi-
nižactva MLÁDÍ 2009. 
Výsledky: Slovan A (chlapci)-
- Slovan B (dívky) 84:21, 
Stadion Nový Bor - BK Děčín 
24:43, Slovan B - Děčín 
44:42, Slovan A - Nový Bor 
94:26, Nový Bor - Slovan 
B 25:56, Slovan A - Děčín 
77:9. Pořadí turnaje: 1. TJ 
Slovan A, 2. TJ Slovan B, 
3. BK Děčín, 4. Stadion 
Nový Bor. Nejlepší hráči 
jednotlivých družstev - 
u vítězného družstva chlap-
ců jím byl Tomáš Zadina, 
u dívek Andrea Dědečková, 
z Děčína byl vybrán Mar-
tin Janoušek a z Nového 
Boru Jakub Král. Nejlep-
ším střelcem turnaje byl 
s 83 body Lukáš Svoboda 
(Slovan A). Ceny předával 
Tomáš Tóth, odchovanec 
klubu a hráč nejvyšší 

S Poštovní 
spořitelnou 

do finále
TJ Slovan Varnsdorf 

oddíl volejbalu pořádá 
ve spolupráci s Poštovní 
spořitelnou na kurtech
v Jiřetíně pod Jedlovou 
turnaj žen a juniorek, kam 
se mohou  přihlásit i ama-
térští volejbalisté. Akce se 
koná 20. června od 9.30
a účastníci si rozdělí 
celkový obnos ve výši
10.000 Kč. Více informací 
na tel. 777 922 959 nebo na
damnitz@centrum.cz. 

         Petr Damnitz

Na jednom z největších 
bike maratonů u nás, kterým 
je MALEVIL CUP, nemohli 
chybět ani varnsdorfští borci. 
Na krátké trati (62 km, 830 
cyklistů) z Jablonného přes 
Petrovice do Oybinu s cílem 
na ranči Malevil si vyjel 
jeden ze svých nejlepších ži-
votních výsledků J. Novota 
a obsadil celkově 3. místo 
časem 2:33 hod. Na vítěze 
mu chyběly tři minuty. V ka-
tegorii mužů 19-29 let ještě 
skončil jako 19. M. Fatka 
a v kategorii juniorů 15-18 
let  J. Švorc ml. na 11. mís-
tě s časem 3:38 hod. Dlouhá 
trať (107 km, 530 startují-
cích) byla až ke kopečkům za 
Oybinem shodná s krátkou, 
ale pokračovala pak ještě do 
Cvikova, Mařenic a končila 
také na ranči Malevil. Na 
této trati v kategorii mužů 
Masters I (30-39 let) dorazil 
J. Švorc st. jako 12. a v kate-
gorii mužů Masters II (40-49 
let) přijel M. Vohnout na 15., 
J. Mádl na 27. a J. Dužár na 
47. místě.

Proběhl také první závod 
Pekla severu, časovka na 
Jedlovou, kde pochopitelně 
startovalo mnoho varnsdorf-
ských jezdců. Mezi mladšími 
chlapci se umístil A. Haufert 
jako 7. (čas 33:34 min.)
a mezi kadety byl D. Kubík 3. 

PRVNÍ VÝHRA 
TENISOVÝCH 

SENIORŮ
Seniorské družstvo MŽIK 

Varnsdorf absolvovalo další 
utkání soutěže s týmem 
Canaba Děčín, ve kterém 
po urputné bitvě slavně zví-
tězilo! Důležité body získali 
v singlech M. Hájek,
M. Hindrák, M. Žižlavský 
a rozhodující  bod v deblu 
Milanové  Klusoň se Žižlav-
ským. Tenisté zvítězili 4:2. 
Dalším soupeřem bylo silné 
mužstvo LTC Děčín na jeho 
dvorcích. Hráči Varnsdorfu 
ve vedru a po velkém nasaze-
ní vybojovali důležitou remí-
zu 3:3. Body získali M. Hájek 
a nestárnoucí F. Korecký jak 
v singlech, tak v deblu. Po 
odehrání čtyř zápasů je 
naše mužstvo na krásném 
4. místě ze sedmi družstev.                                               

Milan Klusoň

DALŠÍ SOUTĚŽ 
SILÁKŮ

Soutěžilo se v Košťa-
nech  u Teplic. Soutěžilo se
v bench-pressu i pozvedu 
a pořádal ji český reprezen-
tant ve vzpírání Petr Sobot-
ka. Závodilo se bez rozdílu 
vah a bez speciálních dresů, 
které pomáhají zvyšovat vý-
kon. Pravidla pro pořadí byla 
stanovena tak, že celkový 
součet nazvedané váhy se 
odečetl od hmotnosti závod-
níka. Pozvání obdržel i Luboš 
Šos, který v bench-pressu 
zvedl 200 kg, v pozvedu 320 
kg, těmito výkony obsadil 
2. místo.                     L.Š.

Místní kolo soutěže ZLA-
TÁ UDICE 2009 v lovu ryb 
udicí na plavanou se konalo 
na rybníčku u Billy. I přes 
nepřízeň počasí se sešlo 16 
účastníků ve věku od 7 do 15 
let. Už brzy po zahájení dra-
matického závodu se z vody 
začaly tahat první kusy, pře-
vážně karas, plotice, perlín, 
lín a občas nějaký kapr. Až 
do jeho posledních chvil si 
žádný z účastníků nemohl 
být jistý svým vítězstvím. 
Pro děti byly připraveny bo-
haté ceny věnované místní 
organizací ČRS. Po skonče-
ní závodu a spočítání bodů 
(1 bod = 1 cm délky ryby) 
se na 1. místě umístil Jan 
Hačecký (774 bodů), na 
druhém David Kadlec (614) 
a na 3. Jan Jech (429). Mezi 
dívkami byla nejlepší Petra 
Flugrová (236 bodů) a cenu 

Ten se uskutečnil při pre-
miérovém závodu Downhill 
Jedlová ve sjezdu horských 
kol. Pořadatel PEKLO RI-
DERS TEAM z Varnsdorfu 
jej připravoval tři měsíce 
včetně nutných povolení 
od Lesů ČR a CHKO Lu-
žické hory. Trať vedla na 
okraji červené sjezdovky od
12. brány. Pořadatelé měli 
obavy z malé účasti jezdců, 
ale sešlo se jich nad očekává-
ní. Pomohlo i skvělé počasí, 
které vytáhlo na Jedlovou 
kolem 500 diváků. Závod 
byl vypsán ve čtyřech kate-
goriích a zde jsou vítězové: 
Junioři: 1. Čepelák; Ženy: 
1. Kurandová; Hard Tail 

soutěže MATTONI NBL.
Další domácí turnaj 

představil starší minižáky 
BK Kolín, BK Kondoři 
Liberec, pořádajícího TJ 
Slovan Varnsdorf a hrálo 
se systémem každý s kaž-
dým dvakrát. Výsledky: 
Slovan - Liberec 45:40
a  30:39,  Slovan - Kolín 50:58
a 48:42, Liberec - Kolín 39:47 
a 29:51. Celkové pořadí: 
1. BK Kolín 431 7 bodů,
2. Slovan Varnsdorf 422 
6, 3. BK Kondoři Liberec
413 5 bodů. Na závěr turnaje 
byli oceněni i nejlepší hráči 
zúčastněných družstev. Z BK 
Kolín to byl Lukáš Rovenský, 
z BK Kondoři Liberec Lukáš 
Bartel a z domácího družstva 
se nejvíce dařilo Aleši Sová-
kovi. Také tento turnaj byl 
podpořen grantem města 
Varnsdorf. Na rozhodování 
obou turnajů se podíleli roz-
hodčí Beran, Menšík, Fejfar 
a Kesler. Organizačně je 
zajišťovali B. Michalinová, 

M. Ondrejčík, M. Eichler,
L. Eichlerová a R. Kříž. 
Všem patří poděkování. 
   Ing. Strolený, Ing. Novotný

BIKEŘI SE NA MALEVIL 
CUPU NEZTRATILI

(15:12). V juniorech si 3. mís-
to vybojoval M. Volf, 4. byl 
J. Kalivoda, 6. O. Dlask
a 7. J. Matějka. Kategorii 
mužů ovládl J. Podra-
zil (11:08) a dále dojeli
3. T. Podrazil, 6. J. Novota,
7. M. Fatka a 14. V. Ši-
monek. Mezi veterány I si 
z varnsdorfských cyklistů 
počínal nejlépe J. Švorc st. 
(6.), mezi veterány II M. 
Spurný (5.), M. Vohnout (8.) 
a M. Marci (10.). Ve veterá-
nech III to byl M. Javůrek 
(9.), J. Juda (12.) a O. Košín 
(13.). V závodě juniorek 
a žen skončila V. Koktová 
na 3. místě časem 19:10 
min. V závodě nadějí skončil
A. Haufert (ročník 2001) 
také na 3. příčce. 

Podještědský MTB mara-
ton ve Svijanském Újezdě 
(60 km, 75 startujících) 
a s nevýraznou konkurencí 
se stal kořistí J. Novoty.

J. Strož jel skvěle obsa-
zený Cross country v polské 
Jelenie Góre.  Startovali 
tam  jen profesionálové 
včetně olympijského vítěze 
M. Martineze, ale Honza 
bohužel hned ve druhém 
kole přetrhnul lanko řazení 
a  závod nedokončil.

Druhý závod ČP XC v Čes-
ké Kamenici: 2. T. Podrazil 
(Muži OPEN), 29. J. Švorc 
(Kadeti).                       ZdS
  

Jako pozvánka pro příz-
nivce leteckého sportu, ale 
i jako tip na rodinný výlet 
je informace o tradiční kaž-
doroční modelářské show 
v nedalekém Oberseifersdor-
fu (severně nedaleko Žitavy). 
Na akci přijíždí mnoho mo-
delářů nejen z Německa, 
ale také z ČR. K vidění bý-
vají nádherné modely letadel 
z 1. poloviny minulého století 
a dále současné sportovní 
pro akrobacii. Pozváni 
jsou také piloti vrtulníků. 
Akrobacie modelářů z ČR 
loni brala dech všem pří-
tomným a sklidila mnoho 

Jeden povedený závodní víkend
(pevné rámy): 1. Strouha; 
Full (celoodpružené kolo): 
1. Šubrt. Z místních ri-
derů se nejlépe umístili 
4. L. Jirkovský a 8. J. Kříž. 
Třešničkou na dortu je 1. 
místo zdejší riderky, která 
neodolala přemlouvání 
a takřka po osmi letech sed-
la na starší zapůjčené kolo, 
a hned první místo! Když 
někdo umí, tak umí. Při 
pořádání 1. takovéto akce 
se vyskytly i nějaké ty 
problémy, ale věřím, že 
se to podaří v příštím roč-
níku vylepšit. Kompletní 
výsledky, fotky a videa 
naleznete na www.peklo.cz.                                                                      

Nemi          

MODELÁŘSKÁ SHOW 
U NĚMECKÝCH SOUSEDŮ

potlesku. Modelářská show 
je rozdělena do tří částí. 
Hlavní program je v sobotu 
7. 6. od 14.00 do 18.00 ho-
din. Noční létání v trvání asi
1 hodiny je také v sobotu se 
začátkem kolem 22.00 (po 
setmění). Nedělní program 
je menším opakováním 
sobotního od 11.00 - 15.00 
hodin bez nočního progra-
mu. Na letišti je bezplatné 
parkování, vstupné jsou 2 
eura, děti mají vstup zdar-
ma. Více informací lze na-
lézt na www.fmsc-cirrus.de.

Libor Jelínek

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
za nejdelší rybu (karas
31 cm) získal Josef Kolka. 
Chtěla bych poděkovat všem 
zúčastněným za předvedené 
výkony a místním členům ry-
bářské organizace (V. Blah-
ník, J. Doležal, J. Hanzalík., 
J. Kudrna a M. Podskalský) 
za pomoc v organizaci a říze-
ní závodu. 

Šluknovský pohár v lovu 
ryb udicí na plavanou pro-
běhl následně v Krásné Lípě, 
kam odcestovalo tříčlenné 
družstvo ve složení J. Ha-
čecký, J. Jech a R. Lánský 
pod vedením vedoucích 
M. Holbusové a J. Doležala. 
V konkurenci třinácti muž-
stev z celého výběžku skon-
čili naši kluci po nevydaře-
ném začátku na konečném 
8. místě. Prvenství získalo 
družstvo Velkého Šenova.                                                                                    

Martina Holbusová 
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Starší žáci se vrátili do krajského přeboru

Úspěch na 
taneční soutěži 

Áčko fotbalistů 
SK Slovan hosti-

lo celek Náchodu/Deštného. 
Domácí tým potřeboval pro 
klid ve zbývajících čtyřech 
kolech soutěže vyhrát,
o soupeři v tabulce za ním 
nemluvě. Slovan nejdříve 
promarnil tři šance, pak 
musel jít do branky za 
Macháčka, který si obnovil 
zranění zad, Vaňák a než se 
rozkoukal, obdržel po tečo-
-vané a skákavé střele k tyči 
gól. Další rána přišla těsně 
před půlí, když po zákroku 
Stehlíka sudí nařídil PK
a bylo to 0:2. Slovan ve druhé 
půli dřel, vytvářel si příleži-
-tosti, ale prosadil se jen Ko-
-tiš. Prohra 1:2 znamená, že 
se Slovan dostal do okruhu 
týmů už hodně ohrožených 
sestupem. Na pražské Krči 
však opět dokázal, že se mu 
venku daří lépe a vyhrál
1:3 (1:1) góly Choda, Jirouška
a Jordáka. Nyní v neděli

7. června hostí áčko od 17.00 
celek Karlových Varů.

Starší dorost byl dekla-
-sován na hřišti nejlepšího 
týmu divize Dukly Praha 
výsledkem 14:0. Mladší 
tam prohráli 4:0. Doma 
hostil dorost předposlední 
Blšany a musel vyhrát. 
To se povedlo výsledkem 
3:2 (góly Nagy, T. Novák, 
Havel). Mladší dorost remi-
zoval 1:1 (Stankovič).

Ženy měly jeden víkend 
volný los a doma pak hostily 
již postupující tým do I. ligy 
Starou Lysou. Po bojovném 
výkonu odešly přesto pora-
ženy 0:3 (0:1).

Starší žáci vyhráli
v Chlumci 1:3 (góly Menš 
2, Sovák) a tři kola před 
koncem soutěže si zajistili 
postup do krajského přebo-
ru. Jim i trenérovi Václavu 
Kosáčkovi patří gratulace. 
Doma zvládli Soběchleby 
jasně 8:0.

Mladší žáci pokračují ve 
vítězném tažení a přivezli 
výhru z Benešova 1:6 (góly 
L. Chlan 3, Zelinger, Zima, 
Janč). V domácím prostředí 
„přejeli“ i Jílové 9:0.

Starší přípravka A 
uspěla v České Lípě proti 
jejím oběma výběrům A i B 
výsledky 2:4 (branky Knitl 
2, Eliáš, Kolár) a 1:8 (Kolár 
a Dvořák po 2, Benda, Ul-
rich, O. Kramer, Eliáš). Jab-
lonec II A, B doma zvládla 
3:0 a 10:0.

Mladší přípravky FAŠV 
A, B zajížděly do Liberce
k duelům s jeho týmy A, B. 
Áčko prohrálo 8:0 a 6:1 (gól 
Štefan), béčko 3:1 (vlastní)
a 6:1 (Svačina). S Českou 
Lípou A, B vyhrála FAŠV A
3:1 a 7:0. FAŠV D (Rum-
burk) prohrála s FAŠV C 
(Varnsdorf ) 0:7 (Štefan, 
Nagy po 2, Brandejský, 
Skotnica, Svatoň).

ZdS

Taneční skupina E-XTRE-
ME CREW se zúčastnila 
finále Mezinárodní soutěže 
„TALENT AWARDS“. Tam 
se náš tanečník David 
Richter v konkurenci 180 
soutěžících probojoval na 
stupeň nejvyšší, a to rovnou 
ve dvou disciplínách. Hip hop 
sólo s názvem „Tak nějak“ 
a break dance sólo „Proč 
já“. Účastníci tohoto klání 
byli z Brazílie, Slovenska 
a Ukrajiny. Moc mu gra-
tulujeme a přejeme mnoho 
dalších tanečních úspěchů.                        

Text a foto Richterová

Tato populární atletická 
akce se po několika letech 
uskutečnila opět v našem 
městě a měla výbornou 
kulisu pro 514 startujících 
z 15 škol celého děčínského 
okresu. V množství škol se 
neztratily ani naše. Obě 
kategorie chlapců obsadily 
shodně 2. místo, starší dív-
ky 5. místo a mladší dívky 
7. místo. 

Zřejmě nejúspěšnějším 
účastníkem her se stal 
Jindra Škorňa z 9. B, který 
exceloval na 60 m (7,2 s), 
ve skoku dalekém (541 cm) 
a v obou disciplínách skon-
čil na 1. místě. Mezi starší-
mi žáky se na „bednu“  ještě 
dostali Dominik Vodička ve 
skoku vysokém (155 cm) 
a Honza Müller v běhu na 
1500 m (4:58,3). Ani ostatní 
se neztratili a svými výko-
ny potvrdili letošní úspěchy 
staršího žactva. 

Byť jsem v koutku duše 
doufal ve 3. místo, mladší 
žáci mě mile překvapili ne-
jen druhým, ale především 
výkony. Dominik Ďurovec 
vyhrál běh na 60 m (8,1 s) 
a skvělá jsou i čtvrtá místa  
Zbyňka Plocara v běhu na
60 m za 8,5 s (jen o dese-
tinku byl pomalejší Lukáš 
Svoboda), Aleše Sováka
a Honzy Godly ve skoku 
vysokém (140 cm). Přísli-
bem jsou výkony „šesťáků“ 
ve skoku dalekém – David 
Kovalčík a Marek Krajčovič 
shodně 403 cm, či běžecký 
koncert na 1000 m a 4. 

POHÁR ČESKÉHO ROZHLASU

Hned dvě velké akce 
organizačně čekaly ZŠ ná-
městí. Po Poháru rozhlasu 
19. května se ve středu
20. května konaly atletické 
soutěže pro žáky 1. - 5. roč-
níků a pořadatelé a rozhodčí 
z 9. A  ostudu určitě neudě-
lali, ba naopak. Vše probí-
halo ke spokojenosti všech 
soutěžících i dohlížejících 
pedagogů jednotlivých škol. 
Velký dík tedy patří prá-
vě žákům uvedené školy
a třídy, rozhodčím S. Ku-
bíčkovi, P. Zoserovi a Z. 
Šimákovi. Ceny nejlepším 
předával starosta Ing. Jo-
sef Poláček a místostarosta 
Mgr. Petr Šmíd. Samotné 
výkony byly vskutku ex-
celentní. Jednalo se však
o týmovou soutěž, kde mezi 
chlapci dominovala ZŠ 
Edisonova, mezi dívkami 
se ve výborném světle před-
vedly dívky ze ZŠ náměstí. 
Výsledky - chlapci: 1. ZŠ 
Edisonova 126 bodů, 2. ZŠ 
Seifertova 58, 3. ZŠ ná-
městí 53, 4. ZŠ Karlova 34,
5. ZŠ Bratislavská 17 bodů. 
Dívky: 1. ZŠ náměstí 97, 
2. ZŠ Edisonova 91, 3. ZŠ 
Bratislavská 68, 4. ZŠ Sei-
fertova 39,  5. ZŠ Karlova 
12 bodů. Celkem školy: 
1. ZŠ Edisonova 217, 2. ZŠ 
náměstí 150,  3. ZŠ Seifer-
tova 97, 4. ZŠ Bratislavská 
85, 5. ZŠ Karlova 46 bodů. 
Celkové výsledky budou 
započítány do Olympiády 
1. stupně ZŠ. Nejlepší jed-
notlivci: Markéta Mazán-
ková  - 1. v běhu na 60 m 

ATLETIKA 1. STUPNĚ ZŠ

(9,0 s) a ve skoku dalekém 
(380 cm). Simona Marcziová 
/ obě ZŠ náměstí - 1. v běhu 
na 300 m (55,6 s), 2. v běhu na 
800 m (3:01,2 min.). Ondřej 
Doležal / ZŠ Edisonova – 1. 
ve skoku dalekém (356 cm) 
a v běhu na 800 m (2:49,6 
min.).                 V.Z., foto rm

– 6. místo atletů v pořadí D. 
Ďurovec, Z. Plocar, A. Sovák. 
Malinko tým tratil v hodu 
míčkem, ale aspoň víme, kde 
jsou naše rezervy, abychom 
na nich společně zapracovali 
a třeba příště postoupili do 
krajského finále.

Po úspěších v kategorii 
mladších dívek nám starší 
dívky trochu stagnují. Přís-
nější měřítko snese běh na 
800 m (Lucka Bartošová 
a Monika Hofmanová) 
a skok daleký (3. místo Petry 
Dvořáčkové za výkon 404 cm 
je vynikající).

Mladší žákyně nepřekva-
pily. V řadě disciplín sice 
figurovaly v první třetině 
startovního pole, ale to bo-
hužel nemohlo stačit na 
lepší umístění. I tak někte-
ré disciplíny a výkony jsou 
určitým příslibem – skok 
daleký (Martina Goldber-
gová 3. místo – 382 cm, 

Katka Kopřivová 6. místo -
- 351 cm).

Pokud chceme v budoucnu 
uspět, je potřeba se sportu 
věnovat nejen v rámci hodin 
tělesné výchovy, ale také 
z vlastního popudu a zájmu. 
Ve městě funguje dobře 
pracující kroužek atletiky. 
Kolik žáků z naší školy jej 
navštěvuje??? I přesto se 
naše škola pokusí v rámci 
školního klubu zavést atle-
tický kroužek, který dovede 
nějaký (nebo nějaké?) tým do 
krajského finále. Vzpomeň-
me na starší žáky 2008, 
starší žákyně 2006, čtyřboj 
chlapců 2008, mladší žáky 
2007, kdy jsme „řádili“
v krajských kolech v Bílině. 
Poděkování patří také orga-
nizátorům (AO Varnsdorf
a ZŠ náměstí, třídy 6. a 7. A, 
Mgr. Jan Škoda) a rozhodčím 
s jejich pomocníky.

V.Z., foto ZdS

V Liberci se uskutečnil 19. ročník rapid turnaje na 9 kol 
tempem 2x15 minut na partii. Mezi 32 hráči se o prvenství 
podělil Václav Vladyka ziskem 7 bodů z 9 partií, který byl 
nasazen na 7. místě dle ELA, ale podal výkon na úrovni 
kandidáta mistra.                                                        V.V.

Šachové střípky


