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ZASTUPITELSTVO MĚSTA SE KONÁ 25. ČERVNA
V NĚKTERÝCH ULICÍCH NEBUDOU VÝHERNÍ AUTOMATY
VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
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20. ČERVNA - PRVNÍ VERNAROVO LÉTOHRANÍ
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Městské centrum kultury
SLAVNOSTI NA TOLŠTEJNĚ
a vzdělávání otevřeno
TENTOKRÁTE SKONČILY BITVOU
Stejně jako v letech předchozích začaly i v letošním
roce slavnosti první červnový pátek podvečerním
koncertem v kapli na Křížové hoře. Letošní, v pořadí
již IX. slavnosti doprovodil
první částí koncertu známý
písničkář Jaroslav Hutka.
Po něm následoval světluškový pochod, během kterého
bylo loučemi, pochodněmi
a lampiony přeneseno na
hrad Tolštejn posvátné teplo a světlo Vildova ohně. Na
ranči čekala na účastníky
pochodu ozbrojená družina
s bubeníky, kteří hradního
pána doprovodili do podhradí. Zde byla na uvítanou
vystřelena salva z kanonů.
Poté na prvním hradním

nádvoří pán Albrecht Berka
z Dubé pozdravil přítomné.
Několika slovy zahájil slavnosti a popřál všem dobré

Konec třicetiletého provizoria

přebývání. Po druhé části
koncertu Jaroslava Hutky,
během kterého se setmělo,
přišla ke slovu podmanivá
ohnivá show Řádu Černých

rytířů s čarodějným příběhem z doby pohanské. Do
sobotního dne nás tradičně
na terase hradní restaurace doprovodila skupina
Malvas.
V sobotu dopoledne
otevřelo své brány dobové
tržiště s ukázkami řemesel.
Nechyběla ani Vildova stezka, výstava zbraní a také
škola šermu. Od 10 hodin
se na pódiu střídali účinkující z děčínského domu dětí
a mládeže, divadlo Na nitích
nebo Theatricum Historialis
s vystoupením fakíra. Po čtrnácté hodině přišla na řadu
oficiální část, kterou zahájila
slavnostní fanfára. Po nástupu purkmistrů, rychtářů

a příchodu ctihodného rytíře
pána Albrechta Berky z Dubé s chotí a družinou přišly
ke slovu zdravice rychtářů
i sváteční slova okořeněná
vystoupením španělské
jednotky v podání těch nejmladších z Řádu Černých
rytířů. Na závěr oficiální
části pasoval pán Albrecht
Berka nejpilnější poutníky
Tolštejnského panství za
uplynulý rok do rytířského
stavu. Oslavy poté pokračovaly v podhradí, kde následovala řada vystoupení
rytířů, fakírů, dělostřelců,

Slavnostní otevření nového centra kultury a vzdělávání ve
Varnsdorfu proběhlo první červnový den za účasti hejtmanky
Jany Vaňhové, vedení města a dalších hostů. Akci finančně
podpořil Ústecký kraj.
Přestavbou bývalé budovy Strojní průmyslové školy ve
Varnsdorfu (Otáhalova 1260) město Varnsdorf zachránilo
jednu z dalších historicky významných budov v centru,
a získalo tak prostory pro trvalé a důstojné umístění městské
knihovny, informačního centra, domu dětí a mládeže
a spolkové činnosti. Z hlediska stavebně technického řešení bylo provedení a použité
materiály voleny tak, aby
budova sloužila po desetiletí
bez nutnosti velkých oprav
a neúměrných nároků na
údržbu a provoz. Stavba byla
rozdělena do několika etap
a městu Varnsdorf se podařilo pokrýt veškeré náklady
během tří let z vlastních prostředků. Investiční náklady
stavby včetně venkovních úprav činily 62 mil. Kč a byly
hrazeny z rozpočtu Města Varnsdorf, náklady na vybavení
objektu představovaly částku 1,5 mil. Kč.
Náročnou operací, o které jsme již v HS psali, bylo stěhování do nových prostor. Zatímco se klienti městské knihovny
museli smířit s jejím uzavřením na dobu čtyř měsíců, pro
personál to bylo období organizačně i fyzicky namáhavé práce
v ostrých termínech, řešení bezpočtu záležitostí spojených
se zprovozněním služeb v novém působišti. Bylo třeba převézt přes 70 tisíc knih, velké množství nábytku a různého

Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 8

TANAMBOURRÉE 2009 ANEB
PÁTÉ ROČNÍ OBDOBÍ
„Páté roční období“, téma
letošního již 11. ročníku
festivalu scénického tance
Tanambourrée, bylo mnohoznačné a vzbuzovalo tak
zvědavá očekávání. Sešly
se na něm soubory z mnoha
krajů naší země. Nechyběli
hostitelé z Varnsdorfu, hosté
z Liberce, Rychnova u Jablonce nad Nisou, Prahy, Roztok, Jilemnice a Krnova.
Celý festival byl zahájen
ve čtvrtek večer v městském divadle improvizovaným tanečně hudebním
Pokračování na str. 3

Představení s názvem Pokoj č. 13, ZUŠ Varnsdorf.
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Z deníku městské policie
Dívka byla nalezena za pomoci kamer
Ve 22.45 hod. se na služebnu MP dostavila starostlivá
maminka s tím, že její třináctiletá dcera kvůli pětce ve škole
nepřišla domů. Matku hlídka MP převezla do místa bydliště
z důvodu kontroly, zda se již dcera nevrátila domů, a následně na služebnu obvodního oddělení PČR k podání oznámení.
Na městském kamerovém dohlížecím systému ve 23.15 hod.
byla zjištěna na ul. Národní postava dívky odpovídající popisu hledané. Vyslanou hlídkou MP byla provedena kontrola
osoby a podezření se potvrdilo. Dívka byla převezena na
obvodní oddělení PČR a předána matce.
Pomohl městský rozhlas
Pracovníci cirkusu Jo-Joo oznámili na služebnu městské
policie ztrátu malého psa (čivava), který se jim předešlého
večera zaběhl. Výzva o ztrátě byla vyhlášena městským
rozhlasem. Na základě výzvy bylo všímavým občanem
sděleno, že čivava se pohybuje na Studánce. Hlídka MP
proto do uvedené lokality zajela, pejska převezla a předala
šťastným majitelům.
Krádeže v obchodech
Za poslední tři týdny zaznamenala městská policie celkem 14 případů, kdy byl v obchodech zadržen pachatel
majetkové trestné činnosti. V drtivé většině se jednalo
o přestupek, který hlídky MP řešily blokovou pokutou.
V několika případech bylo přistoupeno k předvedení
osoby na Obvodní oddělení Policie ČR. Zarážející však
je i to, že se zvyšuje počet krádeží spáchaných nezletilci.
Ti jsou předáváni zákonným zástupcům, informace pracovnicím OSVZ. Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Ze zápisníku PČR
Vloupačka za čtyři sta tisíc
Škodu přesahující 400 tisíc korun způsobil neznámý
zloděj, který se v průběhu minulého týdne vloupal do
jednoho ze skladů v ulici Plzeňská. Pachatel po vypáčení
vrat vnikl do plechové haly, kde odcizil různý stavební
a sanitární materiál. Pachateli hrozí v případě odsouzení
až tříletý trest odnětí svobody.
Z nádrže odčerpáno 450 l nafty
Jeden z posledních případů krádeže nafty se odehrál
u čerpací stanice na Studánce. Zde neznámý zloděj přes
noc odčerpal celkem 450 l nafty z nádrže zaparkovaného
nákladního vozidla Iveco. Řidiči, který v autě přespával,
byla způsobena škoda v částce přesahující jedenáct tisíc
korun. Zloděj měl práci ulehčenou tím, že řidič kamionu
neměl nádrže nijak uzamčené. Kdo má krádež na svědomí,
teď vyšetřují varnsdorfští policisté.
Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Zatočte s elektroodpadem
Ve středu 24. 6. bude od 10 do 16 hodin na náměstí ve
Varnsdorfu probíhat show „Zatočte s elektroodpadem“
pořádaná společností ELEKTROWIN. Cílem této akce je
upozornit občany, že vysloužilé elektrospotřebiče si zaslouží
zvláštní zacházení. Často totiž obsahují různé nebezpečné
látky, které by se neměly dostávat do životního prostředí.
Některé jsou cenným zdrojem surovin a je škoda je bez užitku
vyhodit na skládku. Středeční zábavná show bude spojena
se soutěžemi o různé ceny. Každý, kdo přinese vysloužilý
elektrospotřebič, získá drobnou odměnu.
Náklady za likvidaci jsou dnes započteny do ceny všech
spotřebičů, a výrobci mají proto povinnost se o nepotřebná
zařízení postarat. Zajišťují to právě pomocí kolektivního
systému ELEKTROWIN, který spolupracuje s obcemi
a provádí zpětný odběr a likvidaci elektrozařízení. Vysloužilé
elektrospotřebiče je možné kdykoli zdarma předat k recyklaci
ve sběrovém dvoře v areálu Technických služeb Varnsdorf.
OŽP

OZNÁMENÍ
Z DŮVODU MALÉHO ZÁJMU ZE STRANY RODIČŮ NEBUDE BĚHEM
LETOŠNÍCH PRÁZDNIN V PROVOZU ŽÁDNÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA.
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Město podporuje tříděný odpad z rozpočtu
V některých ulicích nebudou výherní automaty
V úvodu květnového jednání zastupitelstva města
(ZM) byl program na návrh
M. Louky doplněn o samostatný bod týkající se žádosti
J. Vondráka o přezkoumání
rozhodnutí rady města ze
dne 2. 4. 2009 o prodeji
pozemku. Vzhledem ke složitosti problému a v zájmu
objektivního posouzení této
záležitosti uložilo zastupitelstvo kontrolnímu výboru
věc prošetřit a na zářijovém
jednání ZM o výsledku podat
zprávu.
Při projednávání zprávy
o činnosti firmy EKO servis
Varnsdorf byla oceněna její
vstřícnost operativně a podle skutečné potřeby odvážet
směsný i tříděný komunální
odpad, který při přeplnění
sběrných nádob bývá často
zdrojem nepořádku ve městě. Ředitel této firmy M. Pražák informoval zastupitele
o svízelné situaci s odběrem
tříděného odpadu, o který
není prakticky zájem. Město
tím, že podporuje vytvořený
systém sběru tohoto odpadu
ve školách, vynakládá ročně
ze svého rozpočtu kolem
40 tisíc korun.
Na návrh OŠKT zastupitelstvo rozhodlo zřídit Klub
při Základní škole v ulici
Seifertova. Klub by měl
přispět k zajištění organizovaného využití volného
času především pro žáky
2. stupně této školy. Z důvodu změny zákona o rozpoč-

tových pravidlech územních
samosprávních celků byly
schváleny změny zřizovacích listin všech školských
příspěvkových organizací
města - mateřských a základních škol a školních jídelen.
V souvislosti se stěhováním
městské knihovny do objektu Městského centra kultury a vzdělávání byla také
schválena změna zřizovací
listiny této příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo tentokrát
rozhodlo o převodu (prodeji)
majetku z vlastnictví města
za jeden a čtvrt milionu
korun. Při prodeji majetku
byl uspokojen zájemce,
kterému byly prodány hned
dva městské byty. ZM nevyhovělo žádostem o prominutí
poplatku z prodlení z dlužného nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu.
Obecně platí, že je chybou
žadatelů, když se osobně
neúčastní na jednáních ZM.
Tím se zbavují možnosti
zastupitelům věci bezprostředně vysvětlit a přispět
tak k individuálnímu posuzování svých žádostí.
Zastupitelstvo schválilo
použití příjmu z výtěžku
výherních hracích přístrojů
provozovaných v našem městě, který činil 1.078.845 Kč.
(V celé ČR bylo loni do těchto přístrojů vsazeno přes 63
miliard korun.) Z této částky bylo přiděleno 800.000
Kč na grantový program,

150.000 Kč na prevenci kriminality, 128.845 Kč pak na
ostatní příspěvky v kapitolách kultura, vzdělávání,
sociální dávky a podpora.
V závěru jednání přijalo
ZM obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o regulaci
provozu výherních hracích
přístrojů ve Varnsdorfu. Od
přijaté vyhlášky očekávají
zastupitelé pozitivní vliv
na stále kritizovanou problematiku výherních automatů ve městě. Negativní
dopad však vyhláška bude
mít na příjmy z výtěžku
provozu automatů. Zastupitelé zvolili cestu třímilionové ztráty v neprospěch
města. Ve vyhlášce jsou mj.
určena veřejně přístupná
místa, kde je do budoucna
výherní hrací přístroje
zakázáno provozovat. Jde
o ulici Národní, Střední, Melantrichovu, Legií, Poštovní
a Moravskou. Na návrh
L. Houžvičky byla do seznamu zahrnuta i ulice Pražská.
Pro hrací automat, jehož
provozování bylo povoleno
přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, platí, že jej lze
provozovat nejdéle do doby
stanovené v již vydaném
povolení. Jak upřesnila vedoucí ekonomického odboru
Ing. Hnilicová, termíny
povolení jsou krátké a platí
vesměs do poloviny letošního roku. Vyhláška nabývá
účinnosti patnáctým dnem
po jejím vyvěšení na úřední
desce. Dr. Miloslav Hoch

VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
VYHRÁLA VE VARNSDORFU ODS
Ve volbách do Evropského
parlamentu byla v rámci Ústeckého kraje okresu Děčín
a obou pověřených měst ve
Šluknovském výběžku velmi
vyrovnaná účast, která se
pohybovala mezi 22 a 23 %.
V rámci součtu Šluknovského výběžku dopadly výsledky stejně jako na samotném
Varnsdorfsku, tedy v pořadí
od vítěze ODS, ČSSD, KSČM
a Suverenita. Tyto strany
a hnutí dosáhly nad 5 %,
volební účast díky obvodu
Šluknov (18,99 %) se snížila na 20,9 % a rozdíl mezi
první a druhou stranou byl
nejtěsnější a činil pouhých
1,1 %. V rámci pověřeného
města Varnsdorf byla volební účast 22,5 % a z 18
volebních okrsků vyhrály
8 x ODS a ČSSD, 1 x KSČM
a 1 x SNK. Rozdíl mezi první ODS a druhou ČSSD byl
1,3 %. V samotném Varnsdorfu (vč. Studánky) byla
volební účast 22,4 % a

zde vyhrála ODS rozdílem
3,1 % před ČSSD. Umístění
dalších stran a hnutí zůstává stejné, jen na pátém
místě byla SNK. Na závěr
jsem prohlédl všechny dílčí
výsledky a přináším vám
několik zajímavých volebních údajů. Nejvyšší volební
výsledek zaznamenala ODS,
a to 45,6 % v okrsku č.13
(Studánka), ČSSD dosáhla
nejlepšího výsledku 30,6 %
v okrsku č. 2 (IZŠ Karlova)
a KSČM v okrsku č. 12
(MKCV) 24,8 %, kde zároveň vyhrála. ODS přesáhla
30 % hranici celkem 3x, a to
ve volebních okrscích č. 3, 4

a 13. V Jiřetíně pod Jedlovou zvítězilo výsledkem
31,6 % SNK, zde je zajímavostí také jediné umístění
KDU - ČSL na třetím místě
výsledkem 16,4 %. Poslední
stranou, která se v rámci
pověřeného města dostala
v Horním Podluží na třetí
příčku společně s ODS, je
„STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“. K rovnosti
hlasů došlo také ve volebním
okrsku č. 2 (IZŠ Karlova),
kde druhé místo obsadila
ODS s KSČM společně.
Nejvyšší volební účast byla
na Varnsdorfsku, nejnižší
naopak ve Šluknově. JS
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TANAMBOURRÉE 2009 ANEB
PÁTÉ ROČNÍ OBDOBÍ
Dokončení ze str. 1

představením Páté roční období. Otevřel se tak projekt
Zatanči si s námi, který tu
měl premiéru. Setkalo se
v něm výjimečné uskupení tanečníků, výtvarníků
a hudebníků, aby hledalo
cestu k vzájemné inspiraci
a tvoření a mohlo pak tuto
cestu nabídnout dětem v tvořivých dílnách a společném
představení.
Páteční dopoledne patřilo
dětem z místních mateřských škol. Děti tančily pro
měli diváci možnost vidět
v ateliéru, v koncertním
sále ZUŠ a ve starokatolickém kostele.
V neděli celý festival uza-
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hudci - to jsou názvy z pestré
palety uvedených představení vyjadřující radost z tance,
která byla přenášena z jeviště do hlediště, z tanečníků na diváky. Tečkou za
letošním ročníkem festivalu
bylo setkání zúčastněných
souborů, lektorů, techniků
a organizátorů přehlídky
na jevišti. Skončil tak další
ročník festivalu, který hledá netradiční cesty tance,
ať už jeho zasazením do
netradičních prostor nebo
propojováním s dalšími formami umění – výtvarnem,
hudbou, divadlem. Tak zase
za rok, tentokrát s tématem
„O hrách všelijakých“.
Základní umělecká škola
ve Varnsdorfu společně
s občanským sdružením
Etuda prima děkují za bezchybnou spolupráci a ochotu při zajištění organizace
11. ročníku celostátního
festivalu Tanambourrée
řediteli VOŠ a SPŠ Varnsdorf Ing., Bc. Janu Hodničákovi (ubytování a skvělá

kuchyně), ředitelce DDM
Ivě Jägrové, panu faráři
Rolandu Sollochovi, řediteli
Speciálních škol Varnsdorf
Mgr. Jaroslavu Červinkovi, ředitelce ZŠ Edisonova
Mgr. Ireně Jirsákovéa v neposlední řadě řediteli městského divadla Martinu Loukovi.
Karolina Kalinová,
Jarmila Šenová,
ředitelka ZUŠ Varnsdorf,
foto Michálek

SLAVNOSTI NA TOLŠTEJNĚ
TENTOKRÁTE SKONČILY BITVOU

děti v deseti choreografiích,
letos bohužel kvůli nepřízni počasí přesunutých ze
zahrady mateřské školy do
divadla. Odpoledne všem
rychle uteklo v tanečních
dílnách, které pokračovaly
i v sobotu. V sobotním podvečeru pak všichni netrpělivě očekávali ukázky prací
jednotlivých dílen. Uplakané
počasí bohužel opět zahnalo
tanečníky z exteriérů města
do interiérů. Diváci měli

možnost vidět představení,
která vznikla za necelé
dva dny dílen i představení zúčastněných souborů.
Přehlídka toho, co vzniklo,
a i toho, co bylo přineseno
odjinud, byla pestrá – tanec
doprovázený africkými nástroji, klavírem, harmonikou, tanec s maskami nebo
propojení toho, co vzniklo ve
čtyřech projektových dílnách
v jedno společné představení. To je jen část z toho, co

vřela představení v divadle.
Potůček, Pod mořskou hladinou, Když motýli tančí, Kuchyňská kapela, Nesmysly,
Ve mně hledej, Seminář pro
zasvěcené, Ej lásko, Pokoj
č. 13, Naše a my, Vandrovali

DEN DĚTSKÉ RADOSTI - 30. ROČNÍK

V sobotu 30. května
uspořádal varnsdorfský
dům dětí a mládeže již
30. ročník „Dne dětské radosti“. Vzhledem k tomu, že
tento den bylo deštivé poča-

sí, musel být program přesunut do vnitřních prostor
sportovní haly. I tak se vše
vydařilo - hudebně zábavný
program Sněhulákovská
show úsměvů, vystoupe-

ní Řádu Černých rytířů,
ukázky tanečků dětí z MŠ
Čtyřlístek, ze ZŠ Edisonova a mažoretek z DDM.
V průběhu probíhajících
vystoupení děti soutěžily
u připravených atrakcí, vyráběly si výrobky ubrouskovou technikou, třídily odpad,
vyzkoušely si skákací hrad.
Poté se přesunuly na hřiště
za sportovní halu, kde na
ně čekala jízda v autě autoškoly, jízda na koníčkách,
ukázka výcviku psů pod
vedením pana Reisingera
a u Černých rytířů si vyzkoušely hod nožem na cíl,
střelbu lukem atd.
Akce proběhla za finanční
podpory Města Varnsdorf,
slovem provázel Zbyněk
Šimák.
Za DDM Ivana Jägrová,
foto rm

Dokončení ze str. 1

ale také vyhodnocení soutěží o Mariášového krále, dětské
soutěže O Vildovu vábničku a slosování vstupenek. I přes
drobný, ale vytrvalý déšť, který provázel závěr odpoledne
v celém kraji, většina návštěvníků vytrvala až do velkolepé
bitvy z období třicetileté války pod názvem „Švédi pod Tol-

štejnem“. I domácí koláčky byly v prodeji s dešťovou slevou.
A nálada zůstávala výborná! Letošní slavnosti nás přenesly
do dávné minulosti. Všude byly dobové kostýmy, ve stáncích
se prodávaly jen krásné řemeslné výrobky…konečně nic ze
současnosti. Prostě na pár hodin v jiné době! A my se můžeme
těšit, čím nás překvapí ty příští jubilejní slavnosti desáté.
JS, foto Michálek, rm
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb I jméno Liebisch mělo svůj věhlas - 17. část
Do historie textilní výroby ve Varnsdorfu se rod Liebischů zapsal hned dvěma firmami. O jedné z nich - Franz
Liebisch´s Söhne - jste se mohli dočíst již v 15. části tohoto
seriálu.
Druhou, o pár let starší, byla firma Johann Liebisch & Co.
a její objekty najdete na samém konci ulice Bratislavská
(č.p. 1053 - vila a 2235 - továrna). Založil ji Johann Liebisch ještě před rokem 1850 a první výrobní prostory byly
v zadní části domu č.p. 1053. Vyráběly se zde na zdejší
poměry obvyklé druhy látek (např. piké, ryps, kartoun, ale
i manšestr atd.). Tovární oprávnění k výrobě textilu
obdržel Johann Liebisch 26. 5. 1851. A protože se jeho
firmě dařilo v obchodování, postupem času přikoupil
za účelem zřizování dalších výrobních prostor několik
vhodných menších budov v blízkém okolí (r. 1857 jich
bylo celkem 7). Tím ale vyčerpal veškeré své finanční
prostředky. Aby se mohla firma dále rozvíjet a držet krok
s dobou, byl nutný příliv nového kapitálu. Toho docílil
J. Liebisch tak, že založil společnost - Johann Liebisch & Co. spolu s Josefem Pohlem. Ta byla zaprotokolována
r. 1864. Nová firma rovněž obdržela oprávnění k užívání
typáře s c.k. orlicí. Vzhledem k počátečním hospodářským
úspěchům si pak mohla otevřít i své obchodní zastoupení
ve Vídni. Jak byl trh, a tím i osud firem vrtkavý, dokazuje
fakt, že deset let od založení firmy tato zaměstnává pouhých 15 dělníků a počátkem osmdesátých let je opět natolik silná, že buduje novou mechanickou tkalcovnu. Zde se
pod ochrannou známkou JLCO vyrábějí výhradně samety.
Podnik měl i svou vlastní barevnu a úpravnu. K zajištění
potřebné hnací síly zde byl také instalován parní stroj
o síle 15 HP.
Roku 1891 Johann Liebisch umírá a jeho podíl ve firmě
dědí syn Rudolf. Dva roky poté je Rudolf již jejím jediným
vlastníkem. Zda si vedl dobře, či nikoliv, těžko říci. Nedokáži ani posoudit, zda to, že do firmy vstoupil Angličan
Ernest Bottomley, mělo ekonomický či jiný důvod. Jisté
však je, že v ní r. 1928 pracovalo již 107 dělníků a majetek
firmy se rozrostl o tovární budovy firmy Arno Plauert (č.p.
2247) v Žitavské ulici. Do majetku firmy pak, dle protokolu
o znárodnění z r. 1946, náležely i objekty s č.p. 943 v ul.
Žitavská, 1056 a 1057 v ul. Bratislavská a 2410 v ul.
Myslivecká.
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Po hezkém vítání občánků
přišlo ošklivé zklamání
V sobotu 16. května se obřadní síň městského úřadu
hemžila malými tvorečky,
které přivedli hrdí rodiče
za doprovodu příbuzných
a známých na vítání občánků. Všem rodičům bylo
popřáno, aby se v jejich
dětech rozvinuly pravé hodnoty života poctivou, čestnou a láskyplnou výchovou
a aby na náročné, ale krásné, a vlastně neopakovatelné cestě péče a výchovy zažili jenom samé slunné dny
a co nejméně mráčků. Tento významný den byl také
zdokumentován fotografem Petrem Zápotockým.
Usměvavý fotograf se čile
pohyboval mezi miminky
a rodiči a urputně cvakal
fotoaparátem. Všichni
přítomní se jistě těšili na
krásné profesionální fotečky z tohoto významného
dne, neboť fotky byly k vyzvednutí již ve středu.
Potud hezký den, slavnostní pocity, radost a slunce
v duši.
Ve středu však jakoby se
zatáhla mračna, alespoň
pro jednu mladou maminku,
která se dostavila pro první
fotky miminka zhotovené
profesionálem. Kočárek
s miminkem nechala před
ateliérem a vkročila s iluzí,
že si vybere krásné fotky.
Fotky si mohla prohlédnout a začala je třídit. Milý

přístup fotografa se změnil
v nekompromisní postoj obchodníka - jaképak vybírání,
kam bychom přišli - koupit
všechno nebo nic. V matce se
honí myšlenky: Dítě již delší
dobu samo za dveřmi, přeci
mu nezahodím památku na
dobu, kdy se stalo oficiálním
občánkem města. Tedy zaplatí, fotograf se neobtěžuje
vystavením účtenky, vezme
osm drahocenných fotek pro-

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
daných v igelitovém pytlíku
a spěchá domů. Doma si pak
v klidu prohlíží fotografovy
výtvory a čím dál tím víc se
do ní vlévá pocit, že naletěla. Fotky sice vcelku ostré
(při dnešním fotografickém
vybavení standard), ale
tady kus cizí ruky, tady kus
prsa, v postýlce dětská hlavička u horního okraje a pod
nohama spousta místa, foto
naležato a polovinu obrázku
zabírá nic neříkající pozadí,
…. profesionální fotograf se
s tím nepáral, ani se nepokusil o výřezy, a když, tak
zjevně špatné.
Matka se rozhodla fotky

raději vrátit. Samotné se
jí nechtělo, tak si vzala na
pomoc mne. Směle jsme vyšli k fotografovi, neboť jsem
se domníval, že jde o běžný
vztah mezi prodávajícím a kupujícím a že nebude problém
se lidsky domluvit. Ale ouha,
má naivita opět narazila na
realitu rádoby podnikatele!
Profesionální fotograf pan
Zápotocký reklamaci na vrácení fotek nejenže nepřijal,
ale ze mne udělal padoucha,
který si ty „krásné“ fotky naskenoval, uložil do počítače,
a teď ho chce okrást. Matku
označil za nesvéprávnou
osobu, která se nedokáže
ani rozhodnout, jestli si má
fotky koupit nebo ne! Kam
by přišel, aby si zákazník
sám vybíral, jaká fotka se
mu líbí a kolik kopií chce.
To je na mistru fotografovi
a ty, zákazníku, zaplať, co
ti určím! Slova jako: „Buďte
rádi, že to stálo jen 360 Kč,
měli jste to nejlacinější, ostatní to mají i přes 600 Kč“, jsou
zvláštní náplastí.
Nemohu pana Zápotockého
soudit odborně, ze zajímavosti jsem se podíval i na
jeho webové stránky a několik fotek se mi i líbilo. Jako
člověk a seriózní podnikatel
ale pan Zápotocký zklamal.
Místo hezké památky na vítání občánků, zbylo v matce
rozčarování a pocit malomocnosti.
Petr Frank

ZÁKAZNICE MĚLA MOŽNOST ODMÍTNOUT!

Dnes jsou objekty obou podniků - Johann Liebisch
& Co. a Franz Liebisch´s Söhne - součástí areálu SSHR-ÚOJ
VASPED Varnsdorf. Jak je z obrázku patrno, osud starých
továrních budov nemusí končit vždy jen demolicí. Vhodnou
adaptací je lze přetvořit na vzhledné a účelné objekty.
Že vývoj textilních firem ve Varnsdorfu nebyl vždy
jednoduchý a továrna dokázala za poměrně krátkou dobu
vystřídat několik vlastníků, dokazuje i osud továrního
komplexu budov s č.p. 601. Tento areál dnes již neexistuje.
Naposledy (a tak si jej také většina místních pamatuje) zde
byla Domovní správa a dnes zde stojí nákupní středisko
firmy Lidl a obytné domy (ul. Karolíny Světlé). Roku 1836
zde byla úpravna bavlněných látek firmy Josef Alois Palme.
Roku 1884 ji koupila firma Carl Reinisch & Co. Rudolf Reinisch zde později nechal vybudovat mechanickou tkalcovnu.
Roku 1901 mění továrna majitele znovu. Stává se jím firma
F. und R. Löwy. Výrobní sortiment je rozšířen o vlněné látky.
Od roku 1917 patří této firmě i tkalcovna a úpravna Bauer
& Gerber (dříve v majetku firmy Johann Knispel) na Dolním
nábřeží (č.p. 898). No nebylo to jednoduché?
-mk-

ØÁDKOVÁ INZERCE
Prodám družstevní byt 2+1 ve Varnsdorfu, 52 m2,
2. patro, cena 549 000 Kč, tel. 736 541 719.
Pronájem nově postavené zavedené restaurace
v centru Vilémova. Nájem: 8.000 Kč měs. + služby. Možno
jednat i o prodeji. Více informací na mob. 602 108 404.

Vážený pane Franku,
vzhledem k tomu, že Vás
moje práce a podle Vás
i přístup rozčílily natolik,
že jste musel zvolit tento
způsob reakce na naše
poslední setkání, dovolte
i mně, abych se k dané věci
vyjádřil.
V první řadě bych rád
připomenul, že zákaznice
byla hned na začátku naší
spolupráce srozuměna s tím,
že fotky budou po 3 kusech
v sérii (nikoli každá zvlášť).
Již při prvním podrobném
prohlížení jsem zákaznici
navrhl možnost odmítnutí
fotek, jestliže není spokojena. Vaše přítelkyně tuto
možnost odmítla. To se dá
pochopit vzhledem k tomu,
že se jedná o slavnostní den,
ale v tom případě nerozumím tomu, proč je chtěla
vrátit o šest hodin později.
Nemějte mi to za zlé, ale
trochu mi to připadá, jako
byste si koupili knížku a po
pár hodinách jí chtěli vrátit,
a to ještě k tomu dosti rozhořčeným způsobem.
Co se týká kvality fotek,
jsem přesvědčený, že zcela

odpovídala této události,
ale to by jistě mohl posoudit
nezaujatý odborník. Řekl
bych, že je logické, jde-li
o vítání občánků, objeví-li se
kromě miminek na fotkách
také jejich maminky, minimálně části jejich těl, jak
jste uváděl...
Pokud jde o Vaše pohoršení z nevydání stvrzenky
a starost o řádné placení
daní, musím Vás ubezpečit, že doklad o zaplacení
vystavuji kdykoliv na vyžádání zákazníka, a také mé
účetnictví je vedeno zcela
v pořádku.
Za celou moji kariéru fotografa (podle Vás se zřejmě
jen marně snažím být fotografem..) jsem se, naštěstí,
s tak negativním postojem
a s takovou obrovskou nespokojeností nesetkal. A to,
mimojiné ani v případě dalších mnoha zákazníků z této
zmiňované slavnostní soboty.. Proto mě velmi mrzí Vaše
nespokojenost s mojí prací,
která mne, i přesto, že jsem
se nikdy nenazýval mistrem
ani profesionálem, ohromně
baví. Snažím se ji vždy od-

vádět tak, aby všichni byli
spokojeni, zejména proto,
že jsem si vědom důležitosti
slavnostních událostí.
Z Vaší strany je to zřejmě
nemožné, ale věřte, že bych
byl přesto rád, kdybychom
se ještě někdy setkali a já
Vás mohl přesvědčit.
Petr Zápotocký
INZERCE

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

Prodej řadové garáže v centru Varnsdorfu.
Prodejní cena: 90.000 Kč.
Info Lužická RK. Tel.
602 108 404, 412 333 281.
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ØÁDKOVÁ INZERCE
Kadeřnictví U Kapustičky stále otevřené s přijatelnými cenami. Nově prodlužování přírodními vlasy
a barevnými pramínky. Tel. 728 510 962.

Pronajmu RD ve Varnsdorfu, lokalita u mlékárny,
součást dvojdomu. Ihned volné. Nájem 6 200 Kč + inkaso.
Tel. 777 201 761.
Prodám garáž blízko družstva Průkopník, cena dohodou.
Tel. 604 561 271.
Sa lon 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.
Prodám práva k družstevnímu bytu 2+1, cena dohodou. Tel. 739 138 618.
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky, celé sbírky. Rychlé a slušné jednání. Tel. 606 388 495, 607 662 178.
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!

Pronajmu byt 1 + 1 + balkon v Rumburku, po rekonstrukci. Tel. 728 631 176.
Prodej rodinného domu v Brtníkách. Vedlejší stavba-roubená dílna. Pozemek: 366 m2. Prodejní cena: 1.585.000
Kč. Při rychlém jednání sleva. Info Lužická RK. Tel.
723 327 523, 412 333 281.
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Městské centrum kultury
a vzdělávání otevřeno
Pokračování ze str. 1

zařízení. Vyčleněný traktor
s valníkem řízený Jiřím
Suchardou toto vše převážel celých 12 dní. Vzhledem
k rozsahu prací se ředitelka
knihovny Ing. Martinovská
obrátila s žádostí o pomoc na
ředitele zdejších středních
škol. Ti všichni projevili pochopení, a tak se každý den
na stěhování podílelo 15 až
20 studentů (byli pracovití,
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KONEC TŘICETILETÉHO PROVIZORIA KNIHOVNY
fondy knihoven závodních
klubů podniků Elite a Velveta. Namísto plánované
rekonstrukce byl však objekt
později zbourán.
V roce 1976 byla na

mohla krajská hejtmanka
s přáním úspěšného fungování nového centra přestřihnout pásku. Pro pozvané
hosty byl připraven krátký
kulturní program (vystoupil
sboreček z MŠ Zahrádka,
žáci ZUŠ a sbor Gymnázia
Varnsdorf) včetně prohlídky
depozitních prostor v suterénu. Ve 14 hodin již byli
vítáni první návštěvníci
z řad veřejnosti.
Předválečný snímek Hanischova domu čp. 506. Tehdy
sídlo německé knihovny (1925 - 1945), poté až do r. 1976 zde
působila česká knihovna. Dům byl zbourán, na jeho místě
byla do nedávné minulosti tržnice.
O půjčování knih veřejnosti ve Varnsdorfu se
hovoří někdy od počátku
devatenáctého století, kdy
zde existovala půjčovna
v místní faře. V roce 1845
zřídil ve Varnsdorfu veřejnou knihovnu knihkupec Georg Eduard Fröhlich, který
později knihy odkázal měs-

a navíc s nimi byla legrace).
Jak sdělila paní ředitelka,
nebylo v silách samotných
pracovníků MK stěhování
zvládnout a bez pomoci
studentů by se neobešli.
Poděkování za vstřícnost
ředitelů a konkrétní pomoc
studentů tedy míří do Gymnázia Varnsdorf, SŠS a CR,
VOŠ a SPŠ, SPŠT.
Vlastnímu přesunu ovšem
předcházela komplexní revize knihovního fondu a značení knih zabezpečovacími
páskami, balení do krabic,
demontáž regálů, nábytku
a elektronických zařízení.
V nových prostorách naopak
probíhala montáž regálů,
zprovoznění počítačové sítě
a další dokončovací práce
interiéru. Zdlouhavé bylo
i zpětné ukládání knihovního fondu.
Souběžně probíhal „za
pochodu“ přesun DDM. Informační centrum přerušilo
kvůli stěhování provoz na
pouhé tři dny. Pro dokreslení situace připomeňme, že
každá ze zmíněných institucí
spadá pod jiného zřizovatele:
knihovna je příspěvkovou organizací města, dům
dětí je zřizován krajem
a infocentrum spadá pod
Regii, a. s.
Díky úsilí všech zainteresovaných institucí se
1. červen stal dnem slavnostního otevření Městského
centra kultury a vzdělávání
Varnsdorf. Ve 13 hodin

Městská knihovna má po
více než třech desetiletích
různých provizorií konečně
důstojné a kapacitně vyhovující prostory vhodné ke své
činnosti.
Městské informační centrum přestěhované z Národní ulice do přízemí budovy MCKV poskytuje veškeré
služby jako doposud vyjma
terminálu Sazky. Nová
je pouze provozní doba:
Po - Pá 9 – 18 hod. a So
8 – 12 hod. „Íčko“ bylo vybaveno nábytkem a výpočetní
technikou v rámci projektu
„Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu“.
Ten byl podpořen částkou
2.844.837 Kč z Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad. Další část projektu je zaměřena
na tvorbu propagačních a informačních materiálů a map
pro rozvoj cestovního ruchu
ve Varnsdorfu a okolí.
Jménem občanů - uživatelů služeb MCKV - vedení
Města Varnsdorf děkuje
těm, kdo se o rekonstrukci
nejvíce zasloužili - vedoucímu projektantovi Václavu
Pavlíkovi, zhotoviteli stavby
firmě STAMO Děčín, s.r.o.,
hlavnímu stavbyvedoucímu
Jindřichu Husákovi; odboru
správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf; dále pracovníkům knihovny, domu dětí
a mládeže a Regii, a. s. za bezproblémové přestěhování.
rm, ham, MH, foto rm

Na dobovém snímku
dnešní Národní ulice
vidíme v popředí vpravo dům
čp. 512, kam jsme chodili
do knihovny v letech 1976 - 1994. (Dům čp. 506 úplně
v pozadí.)

čp. 506. Pak už knihovna
putovala do provizorních
působišť – většinou objektů
vyžadujících rekonstrukci.
V letech 1976 – 2009 se, zcela nebo částečně, stěhovala
celkem pětkrát. Až poslední
stěhování – v letošním roce snad přineslo této významné
kulturně vzdělávací instituci trvalé působiště v objektu
nově zřízeného Městského
centra kultury a vzdělávání
v Otáhalově ulici.
V roce 1879 byla v nové
budově měšťanské školy na
dnešním náměstí E. Beneše
otevřena první městská lidová knihovna. V době založení
měla 1 400 svazků – odkaz
knihkupce Georga Eduarda
Fröhlicha.
Česká lidová knihovna
vznikla po první světové
válce v budově první
české školy ve Varnsdorfu
v čp. 68 v Erbenově ulici.

Ve vile v Karlově ul. čp. 1746 sloužila jako oddělení pro
dospělé v letech 1995-2004 (dříve stacionář, MŠ, soukromá
vila).
tu, a tak dal základ budoucí Vedl ji účetní Josef Šotola.
městské lidové knihovně (od
V roce 1925 městská
roku 1879). Vedle ní existo- knihovna zásluhou jejího
valy ještě knihovny spolko- ředitele Arthura Herra
vé – největší byla knihovna získala Hanischův dům
Pedagogického spolku, od čp. 506 (v Národní ulici,
roku 1905 fungovala pro v místě pozdější tržnice),
veřejnost knihovna katolic- kde byla provozována až do
kého Volksvereinu. Nejdéle roku 1976 - od roku 1945 již
(1925 – 1976) působila jako česká knihovna, která
městská knihovna v budově byla rozšířena o knižní

Budova v ul. T. G. Masaryka čp. 1838 byla posledním
knihovnickým provizoriem.
Oddělení pro dospělé v ní
sídlilo od roku 2004 až do
letošního přestěhování do
Otáhalovy ulice.
dobu opravy jejího dosavadního sídla knihovna
přestěhována do čp. 512.
Zde místo plánovaných
dvou let působila až do
roku 1994, kdy byl objekt
uzavřen z důvodu havarijního stavu.
V roce 1995 se městská
knihovna stěhovala do
dalšího přechodného působiště (na dobu rekonstrukce čp. 512), tentokrát

V bývalých jeslích na ul. Legií čp. 2574 získalo roku 1995
dočasný azyl dětské oddělení
knihovny. V r. 2000 zde vzniklo
i hudební oddělení a oddělení lužickosrbské literatury. Fungovaly
zde až do letošního ledna.
do dvou objektů: dětské oddělení do budovy bývalých
jeslí čp. 2574 v ulici Legií
a oddělení beletrie a naučné
literatury do vily čp. 1746
v Karlově ulici.
V roce 2000 vznikla dvě
nová oddělení městské knihovny. V lednu bylo otevřeno
hudební oddělení, v říjnu
pak oddělení lužickosrbské
literatury.
V roce 2004 – z důvodu
havarijního stavu budovy
v Karlově ulici – bylo
tamní pracoviště knihovny přestěhováno do
objektu čp. 1838 na ulici
T. G. Masaryka. V rámci
tohoto objektu se později
– po rekonstrukci sklepních
prostor – stěhovalo zázemí
knihovny ještě jednou.
Ing. Ilona Martinovská,
MH
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VZPOMÍNKA
Čas pravidelně rok k roku přidá, jen velká
bolest zůstává. To, že čas rány hojí, je jen
pouhé zdání.
Dne 10. června uplynul smutný šestý rok,
kdy tragicky skončil život naší drahé dcery
Jany Ducháčkové.
Stále vzpomínají rodiče Blažena a Pavel
Ducháčkovi.

§

Dne 23. června uplyne smutný rok, kdy
nás navždy opustil milovaný syn Jaroslav
Budina.
S láskou vzpomínají rodiče, bratr a synové s rodinami.

§
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
pokojný spánek Ti přát.
Dne 27. června to budou tři roky, co
nás navždy opustil milovaný syn, manžel, bratr, tatínek a dědeček Jiří Laubr.
Vzpomínají manželka Eva, syn Jiří
a dcera Marcela s rodinami.

§
Dne 23. června uplyne 25 let od úmrtí
manžela, tatínka a dědečka Josefa Myšky.
Stále vzpomínají manželka Marie s rodinami a sourozenci.

§
Dne 22. června 2004 zhasla svíčka života
paní Marii Procházkové, skvělé mámě,
milované babičce a prababičce. Chybí nám
její humor, životní nadhled a zkušenosti.
S láskou vzpomínají Schneiderovi
a Průšovi.

§
Dne 13. června tomu bylo 16 let, co nás
opustil náš milovaný tatínek a dědeček
Ladislav Salfický.
Stále vzpomíná syn Ladislav s rodinou.

§
Úsměv na rtech, dobrotu v srdci a lásku
v duši.
Od 3. června uplynulo 7 let, co se zastavilo
srdíčko našeho syna Vladimíra Janáčka.
Vzpomínají s láskou rodiče a sestra Jindra s rodinou.

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

§
Když uhasne svíčka nic, to není. Když život, vždy se něco
navždy změní.
Dne 28. května by se dožil 70 let pan Ladislav Matras.
Manželka, děti a vnoučata.

§

Dne 27. června uplyne 10 let od úmrtí manžela, tatínka
a dědečka Zdeňka Kamenského.
Stále vzpomíná manželka Helena a syn Zdeněk s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 23. června oslaví krásné životní
jubileum paní Zdena Derflerová. K jejím
narozeninám přeji zdraví, radost a lásku.
Jsi moje srdíčko!
Tvá vnučka Žaneta.
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PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola ,,Jeřabinka“ děkuje R. Hamplovi,
A. Hemelíkovi a firmě Cesar Trade za sponzorské
dary, které byly využity ke
zvelebení prostředí obou tříd
naší MŠ.
Za MŠ Jeřabinka děti
a zaměstnankyně
Nemocnice Varnsdorf tímto děkuje panu Františku
Marschnerovi, majiteli
zahradnictví na hřbitově,
za sponzorský dar - již po
několik let poskytuje sadbu
květin na záhony v areálu
nemocnice.
Jeho zásluhou má naše
příspěvková organizace
města Varnsdorf stále
hezky vypadající zahradu
a příjemné prostředí pro hospitalizované pacienty i další
návštěvníky nemocnice.
MUDr. Václav Jára, ředitel
Chtěli bychom tímto poděkovat IZŠ Karlova za účast
v soutěži „Bezpečné prázdniny s Ajaxem“, kdy třetí třída
pod vedením Mgr. Hájkové
vyhotovila tematické výtvarné dílo, které bylo zasláno
jako soutěžní do krajského
kola. Je to skvělé, že nejen
v žácích, ale především
v učitelích se najde chuť
a elán udělat něco naprosto
navíc a dobrovolně. Něco,
co stojí všechny zapojené
čas a námahu a přináší
jen hypotetický zisk. Přeji
ředitelce mnoho takových
učitelů a skvělých žáků.
I kdyby tato škola v konkurenci neuspěla v krajském
kole, i tak jsou pro mě vítězem Varnsdorfští.
por. Mgr. Aneta
Zdobyláková

ODEŠLI NAVŽDY
Květen 2009
Věra Lockerová
Ludmila Kolmanová
Růžena Jelínková
Zdeňka Haubertová
Josef Kučera
Mária Valková
Emílie Kusíková
Ludvík Jelínek
Josef Myška
Gustáv Červeňák

69
61
78
93
76
74
75
67
72
62

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

ZUBNÍ POHOTOVOST
20. - 21. 6. 2009
MUDr. Oluša Voborská,
Myslbekova 404/23
Děčín, tel. 412 519 624.
27. - 28. 6. 2009
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10,
Děčín IV - Podmokly,
tel. 412 532 216.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Čtrnáct titulů z oblastních přeborů
V Litvínově a v Rumburku dosáhli velmi dobrých výsledků
varnsdorfští plavci. Z Litvínova si přivezl 2. a 3. místo David
Petr, za disciplíny prsa a znak. O týden později v Rumburku začaly další žně pro Karolínu Špičkovou. Ta získala
první místa na 100 VZ (volný způsob), 100 motýlek, 200 PZ
(polohový závod), 50 VZ, 100 prsa a jedno druhé místo na
200 VZ. Ke Karolíně se přidal i bratr Martin. Byl 1. na 200
Z (znak) a 50 VZ, 2. na 100 VZ a 3. na 400 VZ a 200 VZ. Úplně
velkým překvapením byl Michal Švorc, který obsadil ve všech
sedmi závodech první místo. Bylo to na 100 VZ, 200 Z, 200
PZ, 50 VZ, 200 VZ, 100 Z a 100 PZ. Všichni tito závodníci
se kvalifikovali na MČR a budeme držet palce, aby uspěli
i v silné konkurenci. Dobrou bilanci ještě podtrhl druhými
místy Michal Šimák v prsařských disciplínách.
Zbyněk Šimák

Starty cyklistické Tour ve Varnsdorfu
Od 8. do 12. 7. se opět uskuteční Tour de Feminin.
Ve čtvrtek 9. 7. proběhne na varnsdorfském náměstí od
12.15 hod. představování družstev a ve 13.00 startuje
I. etapa. Dojezd do cíle se odhaduje kolem 15.55 hod. opět na
náměstí ve Varnsdorfu. Také start poslední 5. etapy v neděli
12. 7. se uskuteční na stejném místě. Slavnostní je plánován
na 10.05, ostrý na 10.15 hod. Cíl a závěrečný ceremoniál už
bude v Krásné Lípě v době mezi 12.45 a 13.30 hod.
ZdS

NOVÝ VÝBOR TENISTŮ
Od 25. května mají tenisté nový výbor, který věří, že
vedení TJ Slovan Varnsdorf s ním nyní najde společnou notu. Ten odstupující ve složení Ing. M. Hindrák,
Ing. L. Poláček, J. Dolejš, F. Korecký, R. Pavlíček odvedl
velký kus práce a dovedl zdejší tenis na krajskou úroveň,
a to jak rekreační, tak i závodní. Za to mu patří velký dík.
Nyní má oddíl kolem 50 členů a další zájemci se hlásí. Před
novým výborem je mnoho úkolů, tím nejdůležitějším je
urovnat vztahy s TJ Slovan a zachovat tak tenis ve městě.
Nový výbor pracuje ve složení: Ing. M. Hindrák - předseda,
B. Čelková - místopředseda a pokladník, Ing. J. Fischer,
A. Zavadský - techničtí pracovníci. Krom jednoho člena je
tak výbor zcela nový. Lékařskou péči pro tenisty zajišťuje
MUDr. P. Pecháček. Správci areálu jsou F. Korecký a J. Storczer. Novinkou je možnost rezervovat si telefonicky dvorce
na čísle, které je k dispozici v tenisovém areálu. Pronájem na
1 hodinu je za 160 Kč s veškerým servisem (příprava dvorce,
hraní, občerstvení, sociální zařízení). Všichni milovníci bílého
sportu jsou srdečně zváni do tenisového areálu k jeho využití
a k aktivnímu odpočinku. Již nyní se na vás, občany města
a jeho okolí, těšíme.
Odehrály se také dva prestižní tenisové zápasy družstev
a v obou uspěli tenisté Varnsdorfu. V krajské soutěži vyhráli
v Jiřetíně po napínavém souboji 4:5 a postoupili do baráže
o vyšší soutěž. V kategorii hráčů nad 45 let zvítězil MŽIK
Varnsdorf nad Jiřetínem jasně 5:1. Výsledek ale neodpovídá
průběhu. Ten byl vyrovnaný a rozhodly jej neuvěřitelné čtyřhry. Vynikající výkon podal Jan Turek st., standardní body
uhráli Mirek Hájek a Milan Žižlavský. Jarda Vraj se vrátil po
zranění, opět byl oporou a bodoval. Poslední zápas odehrálo
toto družstvo ve Velkém Březně, které soutěž 7x vyhrálo.
Březno je suverén soutěže, neboť za něj hrají profesionální
trenéři z Ústí n. L. Varnsdorfští bojovali jako lvi, ale byla znát
vyzrálost domácích a výsledek tak zněl 5:1 pro ně. Ti výkon
soupeře ocenili, jelikož i přes výsledek jim hráči MŽIKU dokázali řádně zatopit. Jediný bod získali ve čtyřhře Mirek Hájek
a Roman Mládek. Ten je velkým příslibem pro následující
sezonu, neboť zraje jako víno.
M.H.

DALŠÍ ÚSPĚCH TANEČNÍKŮ
Skupina E-XTREME CREW se zúčastnila taneční soutěže s názvem ,,Kdo tančí nezlobí“, kterou pořádal DDM
Teplice. Přes velikou konkurenci se jí podařilo umístnit na
1. místě, a to ve složení David a Jakub Richterovi, Petr
Mihalík, Tomáš Hričina, František Šimčík a Radek Kousal.
Richterová

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
O ZÁVODY NEMAJÍ
CYKLISTÉ NOUZI
Z velkého množství účasti na akcích a tam dosažených
výsledcích varnsdorfských bikerů byly vybrány jen ty
s jejich nejpřednějšími umístěními. Seriál závodů horských
kol pro širokou veřejnost Peklo severu měl další dva díly
v podobě Okruhů pod Jehlou v České Kamenici a třetím
kláním byl Maraton Bohemia v Novém Boru. Heroický výkon
tam předvedl Jirka Podrazil, který jel dvě třetiny trati sám,
suverénně vyhrál a je v čele i po třech závodech seriálu z devíti. Jan Novota šlapal s jeho bratrem Tomášem ve skupince
pronásledovatelů. Ten skončil nakonec mezi muži druhý,
J. Novota osm kilometrů před cílem přetrhl řetěz, takže
doběhl do cíle ještě jako patnáctý celkově a čtvrtý v kategorii
(průběžně je 2.). Osmý dojel V. Šimonek ml. (průběžně 6.).
Mezi kadety obsadil druhé místo D. Kubík (průběžně vede).
Ve veteránech II se nejlépe vedlo M. Spurnému, který dojel
šestý a třináctý byl M. Vohnout. Průběžně jim zatím patří
4. a 8. příčka. Ve veteránech III došlapal P. Retych na osmém
místě. V ženách byla čtvrtá V. Koktová a svoji kategorii po
třech závodech vede.
V České Kamenici se jel také druhý závod Českého poháru
v XC. Nejdrsnější trať v ČR se v deštivých podmínkách stala
téměř nesjízdnou a fantasticky ji zvládl Tomáš Podrazil,
který mezi Muži OPEN dojel na 2. pozici. Na ABB Cupu
v Jablonci (54 km) byl 5. J. Novota (1. v kategorii M 30),
14. T. Podrazil (5. v ELITE) a 17. J. Švorc (5. v M 40). Na
krátké trati (33 km) dojel 8. J. Švorc ml. (4. v MK/18).
V cyklo-maratonu Okolo Liberce na krátké trati (30 km)
patřila 8. příčka J. Švorcovi ml. Na závodu AUTHOR Král
Šumavy (100 km) v Klatovech si skvělé 5. místo celkově vyjel
J. Novota, J. Mádl tam skončil 8. v kategorii MD 2.
ZdS

HISTORICKÝ ÚSPĚCH
DÍVEK GYMNÁZIA

Mezinárodní letní sportovní hry mládeže
Ty proběhly ve Varnsdorfu poslední týden v květnu
a byly podpořené grantem
Ústeckého kraje a města
Varnsdorf. Soutěžilo se
v šesti disciplínách chlapců - plavání, nohejbal, stolní
tenis, volejbal, malá kopaná, atletika. Dívky měly
stejný program, ale bez
nohejbalu a malé kopané.
Soutěží se zúčastnilo okolo
650 sportovců ze středních
škol Šluknovského výběžku, z Polska a SRN. Škoda
jen, že zahraniční účastníci
soupeřili pouze ve volejbalu
v kategorii dívek. Byly však
přesto k vidění pěkné sportovní výkony. Touto cestou
bych chtěl poděkovat všem
organizátorům jednotlivých
soutěží a rozhodčím, kteří
tentokrát splnili svou roli na
výbornou, a nemalý dík patří
všem školám, které se této
akce zúčastnily. Poděkování
patří také členkám ČČK ve
Varnsdorfu, které ošetřovaly
zraněné sportovce.
Celkové pořadí dívek:
1. Gymnázium Rumburk,
2. Gymnázium Varnsdorf,
3. SŠS a CR, 4. ZŠ Seifertova, 5. VOŠ a SPŠ, 6. ZŠ náměstí, 7. LaS škola Šluknov,
8. SZŠ a OA Rumburk, 9. ZŠ
Edisonova, 10. Gymnázium
Žary (Polsko), 11. Gymnázium Seifhennersdorf (SRN).
Celkové pořadí chlapců: 1. VOŠ a SPŠ, 2. SPŠT,
3. Gymnázium Rumburk,
4. Gymnázium Varnsdorf,
5. SZŠ a OA Rumburk, 6. SŠS

PRO TY, CO
PODPOŘILI
VANCOUVER

Dne 2. června se zúčastnily dívky Gymnázia
Varnsdorf krajského finále
Poháru rozhlasu v Bílině,
kam postoupily jako vítězky
okresního přeboru. Trému
a velké obavy vystřídala
po první disciplíně euforie
a obrovské nasazení, protože
se jim podařilo vyhrát štafetu na 4×60 metrů. Díky
vítězství ve štafetě, běhu
na 60 a 600 metrů bojovala
naše děvčata po celou dobu
o 1. místo. Bohužel, v zá-

věru závodu toto prvenství
ztratila, 2. místo je přesto
historicky největším sportovním úspěchem v historii
gymnázia. Velice tímto
děkuji družstvu ve složení
M. Váňová, P. Řeháková,
P. Zeleňáková, P. Zichová,
B. Škvorová, L. Ryšavá,
Z. Brádlerová a K. Špičková
za jejich výkony, a hlavně
sportovní zápal a nadšení.
Radka Holubářová,
Gymnázium Varnsdorf

V rámci příprav na Světové
hasičské a policejní hry
v kanadském Vancouveru
se varnsdorfští hasiči Josef
Kroupa a Jan Šeps zúčastnili přípravných závodů
TFA (podle mezinárodních
pravidel) v Mostě, kde obsadili 3. a 2. místo v celkovém
pořadí. V dalších závodech
TFA v Chomutově už získali 1. a 2. místo a konečně
v sobotu 23. května přivezli
z celorepublikového přeboru IZS v kategorii horských
kol (MTB) pohár za 3. místo
a umístění na deváté příčce. V dalších týdnech je čeká
Fenzy Cup ve Vodochodech
(TFA) a souběžně s tím probíhá i individuální příprava.
JS

a CR, 7. LaS škola Šluknov,
8. ZŠ Seifertova, 9. ZŠ náměstí, 10. ZŠ Edisonova.
Pokud není uvedeno jinak,
jedná se o varnsdorfské školy. Slavnostní zakončení pro-

běhlo na fotbalovém stadionu v Kotlině, kde nejlepším
sportovcům předal poháry
a ceny starosta města Varnsdorfu Ing. Josef Poláček.
Zbyněk Šimák

VÝHRY ÁČKA I DOROSTU
ZAJISTILY KLID
První tým fotbalistů SK Slovan po výhře v Krči porazil
doma také Karlovy Vary 1:0 (gól dal J. Procházka). V Hlavici pak remizoval 0:0 a nyní v neděli 21. června hostí áčko
v posledním zápasu sezony od 17.00 celek Letohradu.
Starší dorost přivezl tři body z Junioru Praha za výhru
1:4 (Jelen 2, Bajan, Havel z PK). Doma měl za soupeře Ústí
n. L., s kterým se rozešel smírně 1:1, když vedoucí gól dal
Tomáš Novák.
Mladší dorost na Junioru prohrál 2:1 (Kolár) a s Ústím
2:3 po inkasování branky v poslední minutě zápasu.
Ženy smetly doma Mořinu přesvědčivě 10:0 (M. Mokrá 6,
Hlubůčková, Štefanová, Poncová a Müllerová z PK).
Starší žáci remizovali v Libochovicích 2:2. V derby ale
porazili Rumburk 11:0 (Menš a Spurný po 3, Hon 2, Materna,
Ondráček a Nedvěd).
Mladší žáci prohráli s Rumburkem 3:2 a deklasovali Verneřice 16:0 (Kolár 3, Benda, Ulrich, Eliáš, Dvořák, Jindra
Novák po 2, Kopřiva, Vlček a Šedý).
Starší přípravka se představila v Mladé Boleslavi. S jeho
áčkem uspěla 2:5 (Kolár 4, O. Kramer), s béčkem prohrála
těsně 2:1 (Dvořák). Doma porazila Liberec A 2:0 (Kolár,
O. Kramer) a Liberec B 3:2 (O. Kramer, Eliáš, Kolár).
Mladší přípravka FAŠV A vyhrála v Hrádku 0:6 (Rybář
5, Polák) a nepochodila s Ruprechticemi 2:1 (Štefan).
Mladší přípravka FAŠV C zvítězila na Řezuz Děčín
1:4 (Brandejský, Skotnica, Mann, Patrik Novák).
ZdS

Varnsdorfská bowlingová
liga dohrána
Až nečekaně brzy rozhodla závěrečná čtvrtina o vítězi
3. ročníku VBL. Stal se jím tým NIC-MOC, který umístění
upevnil dvanácti body. Boj o první místo neunesl TOS A,
který jen dvakrát vyhrál, a klesl tak na třetí pozici. Pět výher
pomohlo ke druhému místu Bahňákům. Stejně výher dosáhli
i Spliťáci a posunuli se na čtvrté místo. Tři výhry, a tím pádem
páté místo patří sousedům z Německa. Ziskem deseti bodů se
tým ReTOS posunul na šesté místo. Sedmý zůstal tým Killers
a nula bodů, pád na poslední příčku připadl týmu TOS B.
Vítězný tým NIC-MOC tvořili Pácha, Král, Knap, Havelka,
Katzer, Voženílek a náhradníci Páchová, Čížek, Swadosch.
Nejlepší průměr: Mišková 171,5 bodu, Knap 170,6, Neumann
164,4. Nejvyšší nához: Neumann 224. Nejvyšší nához týmu:
Killers 1057.
R.P.
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