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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

NOC S RAMPUŠAČKOU

Také jste si s námi užívali
čarodějnickou noc? A stihli
jste všechno – rej před divadlem, lampioňák, ohňostroj,
pochoutky ze stánků, guláš na
Střelnici?

Lampiony opět nechyběly.

Novinkou letošního vynášení Rampušačky byl písničkový
pořad - bavič Tomáš Barták
a skupina Hnedle vedle se totiž
ujali režie čarodějnické taškařice před divadlem. Donesly se
k nám pouze kladné ohlasy.
Sotva to tam skončilo, vyrazil lampionový průvod a začalo pršet. Naštěstí nás to jen
zlehka pokropilo, jen tak, aby
se neřeklo. Velké ani malé
nosiče lampionů to nerozhodilo. Dykyta opět ozvláštnila
průvod folklorem a traktůrek
tentokráte dovrčel až k vatře,
kde jeho osádka slavnostně
předala Rampušačku ohni.
(Aby se nezapomnělo – letošní
rampušáckou figurínu připravila
SŠS a CR Varnsdorf.) Stánek

Skupina Hnedle vedle se ujala zábavy před městským divadlem.
víc popisovat – kdo jste ještě
neviděli, přijďte příště. (Zvlášť
jestli příště bude ještě víc nádob
na odpadky).

www.varnsdorf.cz
Diskuze na webu města byla
po akci obzvlášť bohatá a pro
organizátory snad i inspirativní.
Nechme se překvapit – příštího
30. dubna.
Celá akce proběhla zásluhou
Města Varnsdorf prostřednictvím kulturní komise rady města,
varnsdorfských dobrovolných
hasičů, strážníků městské policie a příslušníků Policie ČR,
pracovníků městského úřadu,
firmy NOPROSU Josefa Šusta,
městského divadla, místní organizace Českého červeného
kříže, domu dětí a mládeže,
papírnictví Anny Pachmanové,
technických služeb, krásnolipské Dykyty, zvukaře Jiřího
Petra a také stánkařů.
ham, rm, JS, foto michálek

PIETNÍ AKT K 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
V sobotu 8. května jsme oslavili další státní svátek. Co
však tento svátek znamená a proč jej slavíme? V kalendáři
je napsáno Den osvobození od fašismu. V jiném je zase Den
vítězství, v dalším je šalamounsky oboje. Pak se podíváme
na zprávy a zjistíme, že velkolepé oslavy s přehlídkou
v Moskvě jsou 9. května. Slavíme tedy vůbec správně? Co
slavíme a kdy? Slavíme tedy, kdy skončila válka pro nás?
Nebo kdy skončila válka v Evropě? Nebo kdy skončila válka
vůbec?
Za konec války v Evropě se všeobecně považuje kapitulace německých vojsk v květnu 1945. Ta vstoupila
v platnost dne 8. května ve 23.01 hodin středoevropského
času, což odpovídalo jedné minutě po půlnoci dne 9. května
Pokračování na str. 3
INZERCE

Seriálové
svědectví
varnsdorfského
Jaroslava Růžka
pootevírá dobu
protektorátu
Čtěte na str. 3

Krásnou Rampušačku předal
na povoz tančící „Dykyťák“.
domu dětí během večera zasypal příděl 174 soutěžních výtvorů malých kreslířů a malířů.
A ten ohňostroj... pastva
pro oči, méně už pro uši- ano, zaslechli jsme výhrady
k jeho ozvučení. Škoda, byl to
sestřih unikátního hudebního
projektu Vivaldianno, který
propojil barokního Vivaldiho
se současnými žánry. Živou
hudbu na náměstí obstaral
Frank Caldera Band. Pivo od
Kocoura, fronta na spirálky
a u langošů, po ohňostroji
se v tichu k temnému nebi
vznášela balonková přání. Co

Nádherný ohňostroj - pastva pro oči.

1. ČERVNA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
SE ZÁBAVNÝM PROGRAMEM PRO DĚTI - OD 14.00 HODIN
VE VEŘEJNÉM PARKU U MĚSTSKÉHO CENTRA KULTURY
A VZDĚLÁVÁNÍ V UL. OTÁHALOVA / NÁRODNÍ.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA SE KONÁ 27. ČERVNA V 15 HODIN

Skupina
STARS
letos
zabojovala

Čtěte na str. 10
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Všímavost našich spoluobčanů

Na základě oznámení občana města byla vyslána hlídka
městské policie společně s OHS PČR na ulici Karlova
k opuštěnému domu, kde dle oznámení je cítit plyn. Hlídkami
na místě bylo zjištěno, že plyn uniká ze sklepních prostor
domu. Byla provedena kontrola objektu a vyrozuměna pohotovost RWE. Hlídkou MP byla uzavřena přilehlá komunikace až do doby odstranění závady plynaři. Celá akce trvala
1 hodinu a 15 minut.

• Krádeže v marketech

V období od 1. do 30. dubna letošního roku bylo na městskou policii oznámeno a následně MP řešeno celkem 29
případů zadržení neplatících zákazníků v marketech našeho
města. Tito byli zadrženi bezpečnostní agenturou jednotlivých marketů a následně předáváni strážníkům městské
policie k vyřešení. Někteří jsou řešeni na místě blokovou
pokutou, jiní jsou předváděni na Obvodní oddělení Policie
ČR, anebo předáváni k dořešení na přestupkovou komisi
při MěÚ. Toto celkové číslo „29“ za jeden měsíc je velice
alarmující. V průměru se jedná o téměř jedno zadržení
denně.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Vloupání do vozidla

Ve zkráceném přípravném řízení řeší kriminalisté
z Rumburku dvaadvacetiletého zloděje, který se ve Varnsdorfu vloupal do osobního automobilu. Překonal levé
přední dveře a pak už mu nic nebránilo odcizit autorádio
a mosazné vodoměry. Majiteli způsobil škodu za tři a půl
tisíce korun. K tomu byl za obdobnou trestnou činnost již
trestán. Nyní mu hrozí až tři roky odnětí svobody.

• Měděná pohroma

Ve zkráceném přípravném řízení řeší kriminalisté z Varnsdorfu za krádež a poškozování cizí věci pětadvacetiletého
výtečníčka. Ten v bývalé prodejně poničil měděné oplechování parapetů, balkonů a římsy, přičemž ještě poškodil zdivo. Jeden okenní parapet odcizil. Po sobě zanechal
škodu za více než osmnáct tisíc korun. Za to by mu mohl
hrozit až dvouletý pobyt za mřížemi.

• Stativ neopustil market

Stativ fotoaparátu za necelých sto padesát korun odcizil
ve varnsdorfském marketu třiadvacetiletý místní lapka.
Jeho příběh pokračuje podle známého schématu. Prošel
pokladnou bez zaplacení, byl přistižen hlídací službou, přijeli policisté, zahájili zkrácené přípravné řízení, a protože
byl za obdobnou trestnou činnost v minulosti trestán, může
mu hrozit trest odnětí svobody až ve výši tří let.

• Lupič z herny dopaden

Kriminalisté z Rumburku na základě vlastního šetření
dopadli dvaadvacetiletého lupiče, který v minulém týdnu
s pistolí v ruce přepadl hernu ve Varnsdorfu a pod pohrůžkou si vyžádal tržbu čítající necelých čtyřiadvacet tisíc
korun. V loupeži však nejede sám. O rok starší pomocník
mu před vstupem do podniku zjišťoval, je-li vzduch čistý.
Za to měl potom obdržet odměnu. Oběma obviněným nyní
hrozí až deset let pobytu za mřížemi.
por. Bc. Vojtěch Haňka
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1 569 BODOVANÝCH ŘIDIČŮ
Na úseku agendy řidičských
průkazů odboru správních agend
a dopravy Městského úřadu
Varnsdorf bylo od 1. 7. 2006, kdy
byl zaveden v České republice
systém bodového hodnocení řidičů, do 4. 5. 2010 zaevidováno
12 198 dopravních přestupků
a trestných činů, z nichž 5 548
bylo tzv. bodových.
Od počátku roku 2010 do
4. 5. 2010 bylo do evidence
z celkového počtu 11 290 řidičů
našeho správního obvodu zaznamenáno 1 569 těch, kterým
byl za dopravní přestupek připsán alespoň jeden bod, což je
v porovnání se stejným obdobím
roku 2009 bohužel o 883 řidičů
více. Pod hranicí 10 bodů je
evidováno 1 452 řidičů, 10 bodů
a více bodů má 117 řidičů,
z nichž 91 řidičů pozbylo na
základě dosažení této hranice
na 1 rok řidičská oprávnění
a 133 řidičů mají uložen zákaz
činnosti řízení všech motorových
vozidel.
Všichni řidiči, kteří nemají
v součtu zaznamenáno více
jak 10 bodů a zároveň nemají
žádný přestupek ohodnocený
šesti a více body, mají možnost
absolvovat školení bezpečné
jízdy ke zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů. Absolvování
tohoto školení umožňuje řidičům
požádat o odečet 3 bodů z jejich
bodového konta. Této možnosti
využilo zatím od 1. 1. 2009 pouze 7 řidičů.
Registr řidičů eviduje současně i přestupky cizích státních
příslušníků, jichž se dopustili
na území správního obvodu
města Varnsdorf. Za sledované
období (1. 1. 2010 – 4. 5. 2010)
bylo zaevidováno 277 cizích
státních příslušníků, kterým byl
za dopravní přestupek připsán
alespoň jeden bod. Nejvíce byl
cizincům zapsán 1 bod – celkem
167, naopak 12 bodů je evidováno u 4 cizinců.
Ke dni 28. 4. 2010 má na
svém bodovém kontě připsáno
všech 12 bodů 57 osob, kteří, jak
jsme již výše uvedli, bohužel pozbývají na dobu 1 roku řidičská
oprávnění. Platným zákazem
činnosti, spočívajícím v zákazu
řízení všech motorových vozidel,
je k uvedenému datu postiženo
180 osob.
Za 1. čtvrtletí letošního roku
bylo zapsáno do registru řidičů
751 spáchaných dopravních
přestupků nebo trestných činů,
z toho bylo 338 bodovaných.
Celkový počet zaevidovaných
bodů za uvedené období je
686. Nejčastěji postihovaným
přestupkem je beze sporu
jízda vozidlem, při které není

řidič připoután bezpečnostním
pásem, za což jsou mu kromě
zaplacení pokuty připsány
2 body (celkem 123 případů).
Dalším častým prohřeškem je
překročení nejvyšší povolené
rychlosti (celkem 78 případů),
za které jsou rovněž kromě pokuty řidičům připsány 2 – 3 body.
V některých případech může
dojít i k uložení trestu zákazu
činnosti spočívající v řízení všech
motorových vozidel.
Každý řidič má možnost
informovat se na stav svého

bodového konta na příslušném
(dle místa trvalého pobytu)
městském úřadu na registru
řidičů, kde za výpis z bodového
konta zaplatí správní poplatek
ve výši 15 Kč. Současně si
může o výpis svého bodového
konta požádat na kterémkoliv
městském úřadu, který obsluhuje systém Czech POINT a za
výpis zaplatí správní poplatek
ve výši 100 Kč, nebo na České
poště, a.s., rovněž v systému
Czech POINT, kde za výpis
zaplatí poplatek 69 Kč.
Bc. Jitka Hanousková,
odbor správních
agend a dopravy

VYTVOŘME SI VE MĚSTĚ MINIŠKOLKY
V souvislosti s nedostatkem volných míst v běžných mateřských
školách se v posledních týdnech začalo hovořit o dalších možnostech
péče o předškolní děti a do veřejných diskuzí se vložily pojmy „evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci“ a „miniškolky“.
V listopadu 2008 se tyto služby péče o děti objevily v tzv. „Prorodinném balíčku“, jehož autorem je Jiří Sezemský z MPSV a jenž
byl představen tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Petrem
Nečasem. Jeho návrh byl tehdejší vládou schválen. Zavedení
změn vzájemné rodičovské pomoci bylo však současnou vládou
Jana Fischera odmítnuto a o jeho osudu by tedy měla rozhodnout až
Sněmovna, kam se na program jednání ale balíček návrhů s největší
pravděpodobností do předčasných voleb nedostane.
Pro potenciální zájemce z řad veřejnosti o poskytování služeb
péče o děti mohu za těchto okolností doporučit nahlédnout na webové stránky, kde jsou veškeré informace o tomto typu zařízení včetně
kontaktů na již fungující miniškolky. Podporu služeb péče o děti
v živnostenském podnikání vymezuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
(stránky ministerstva průmyslu a obchodu). Toto nařízení stanoví
pro výše zmíněnou oblast vázanou živnost „Péče o děti do tří let
věku v denním režimu“ nebo volnou živnost „ Mimoškolní výchova
a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.
Věřím, že se najdou odvážlivci i v našem městě, kteří pomohou
vyřešit situaci nedostatku míst v mateřských školách díky zmíněným
možnostem v živnostenském podnikání. Za pracovníky Městského
úřadu Varnsdorf jim mohu nabídnout pomocnou ruku a morální podporu.
Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT

Oslavy svátku práce se vydařily
Také letos první květnový den zorganizovala městská organizace KSČM oslavy Svátku práce. V prostoru za sportovní halou se
v průběhu svátečního dopoledne vystřídalo několik stovek účastníků
z města i okolí. Na své si přišly děti, pro které byly připraveny různé
hry a soutěže, i ti, kteří si chtěli poslechnout pěknou písničku, setkat
se s přáteli, pobesedovat, či jen pobýt na čerstvém vzduchu.
Průběh oslav oživilo vystoupení malých mažoretek z Jiříkova a taneční kreace skupiny Babčastars pod vedením L. Vladařové. Obě skupiny vystoupily při zdejších prvomájových oslavách již poněkolikáté.
Při zahájení oficiální části oslav pozdravil občany starosta města
Ing. J. Poláček. Hlavní projev, který byl zaměřen k nadcházejícím
volbám do Poslanecké sněmovny, přednesl vedoucí kandidát KSČM
okresu Děčín doc. Dr. V. Šenkýř, CSc. V projevu mj. ocenil dřívější
poctivou práci lidí, kteří v poválečném období osídlovali pohraničí
a dali tomuto kraji dobrou perspektivu. Upozornil také, že se
v současné době stále více ,,rozevírají nůžky“ mezi velmi bohatými
a těmi, jejichž sociální jistoty jsou ohroženy. Země je neúměrně
zadlužena, její někdejší majetek je rozprodán a na finanční zajištění
chodu státu již není z čeho brát. V závěru pak vyzval občany, aby
dobře vážili, komu dají svůj hlas - zda těm, kteří planě slibují, nebo
těm, kteří zůstávají věrni myšlenkám služby pracujícím a této zemi.
Vyslovil také přání, aby příští oslavy 1. máje probíhaly v lepších
časech a lepších perspektivách naší země.
Je možné hodnotit, že se i letošní oslavy Svátku práce vydařily.
Podíl na tom mají organizátoři a zejména pak ti, kdo se oslav zúčastnili.
Dr. Miloslav Hoch

10/2010

PIETNÍ AKT K 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Pietní akce se zúčastnili senioři i mladí.

foto rm

VÁLEČNÁ LÉTA JAROSLAVA RŮŽKA - 1. díl
65 let po válce. Nemáme
už mnoho pamětníků, kteří
mohou nabídnout svědectví
o trpkých válečných letech
prožitých v dospělosti. Třídílné svědectví Jaroslava Růžka
z Varnsdorfu, které zapsal
jeho vnuk Aleš Beniač, pootvírá jeden z dalších pohledů
na dobu protektorátu, na
jeden další spletitý lidský
osud, na memento, které
by nebylo dobré odsoudit
k zapomenutí.

Dokončení ze str. 1

moskevského času. Proto se ve většině vítězných a osvobozených
států považuje za tzv. „Den vítězství“ 8. květen, zatímco v zemích
bývalého Sovětského svazu je to 9. květen. Přitom chybělo jen
málo a Den vítězství v Evropě byl vyhlášen již 7. května. Kapitulací
německé armády ovšem boje neutichly – v různých částech Evropy
se bojovalo ještě asi týden a na asijských bojištích trvala válka
dokonce ještě několik měsíců. Hned po válce se Národní fronta
nedohodla na datu (zda 8. či 9.), a tak jsme konec války do roku
1951 neslavili ani jako svátek, ani jako významný nebo památný
den. Proto se někde slavilo tak a někde jinak. Od listopadu 1951
jsme na základě zákona slavili státní svátek 9. května jako Den
osvobození Československa Sovětskou armádou. No to jsme si
moc nepomohli, neboť nás neosvobodila pouze Sovětská armáda,
vlastně ta tady v té době vůbec nebyla, protože až do roku 1946
to vlastně byla ještě Rudá armáda. Od roku 1990, tedy po revoluci
v roce 1989, jsme slavili stejné datum, tedy 9. květen, ale už jako
Den osvobození od fašismu. Aby toho nebylo málo, od roku 1991
jsme slavili Den osvobození od fašismu už 8. května, od roku 1992
jsme 8. května slavili už jenom jako Den osvobození. Ale na rovinu
- je lépe se cítit jako odměněný vítěz, než jako pasivní osvobozený,
a proto od roku 2004 slavíme 8. května jako Den vítězství.
Ale vraťme se zpět k našemu výročí 65 let. Je to 65 let od konce
největší a nejstrašlivější události, kterou člověk za dobu svého
působení na zemi zapříčinil.
Druhá světová válka znamenala největší a nejrozsáhlejší ozbrojený konflikt v dějinách lidstva, který stál životy asi 45 až 60 milionů
lidí. 65. výročí konce druhé světové války, které jsme si 8. května
připomněli, by proto nemělo znamenat jen prostor pro velkolepé
oslavy a přehlídky, ale mělo by být příležitostí především pro pietu
a úctu k těm, kteří včera padli, abychom my dnes mohli žít. Proto
se členové Českého svazu bojovníků sešli a poklonili u hrobů obětí
války. Čest jejich památce!
JS

„15. března 1939 jsem se
ve svých necelých sedmnácti
letech, po několika měsících
naděje dožil likvidace Československa. Bylo to po zradě
našich politiků a západních
„spojenců“ Francie a Anglie.
Vznikl samostatný takzvaný
Slovenský stát jako spojenec
fašistického Německa. Pro historické země Čechy a Moravu
byl zřízen protektorát, čímž
byla u nás nastolena nejhorší
doba temna, tyranie, ničení
a drancování lidí zrazeného
a zaprodaného českého národa.
Celý český národ, až na mizivé výjimky zrádců, nenáviděl
okupanty a od samého počátku
proti fašismu ilegálně podle
svých možností bojoval. Nejvíce
se odpor projevoval v továrnách,
na polích, dolech, kde docházelo

SLAVNÍ RODÁCI POD TOLŠTEJNEM
Jiřetín pod Jedlovou, kostel Nejsvětější Trojice

Když po velkém požáru
kostela (1828) nacvičovali
v obnovovaném kostele sv. Petra a Pavla varnsdorfští zpěváci
a hudebníci slavnou Beethovenovu Missu solemnis, na opravu
zničených varhan přispěl tehdy
i místní rodák Joseph Schubert
(1757-1837) působící tou
dobou již v Drážďanech jako
vysoce uznávaný saský královský hudebník. Předtím, po
studiích v Praze, setrval krátce
v rodném kraji a z té doby se
v lobendavském archivu dochoval rukopis jeho jednověté
SINFONIE in Dis, která zazní
o poslední květnové sobotě

(29. 5. 2010) v 17 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Jiřetíně
pod Jedlovou v úvodu koncertu
Komorního orchestru hudebníků Šluknovska, který povede
dlouholetý violista Národního
divadla v Praze Zdeněk Kraus.
Ten, ve spolupráci s badatelem
Igorem Heinzem, připravil pro
tento koncert dále SANCTUS
ze Schubertovy Mše F dur, kde
sopránové sólo zazpívá Helena Krausová - na Šluknovsku
již známá pěvkyně. Ve druhé
části koncertu zahraje Zdeněk
Kraus mozartovsky laděný
houslový KONCERT in Dis od
jiřetínského rodáka Františka
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Antonína Ernsta (1745-1805),
který po studiích v Praze zakotvil v durynské Gotě, kde se stal
kapelníkem knížecího orchestru.
Tam tohoto jiřetínského rodáka
mj. navštívil o dvanáct let mladší krajan z Varnsdorfu Joseph
Schubert se svojí manželkou,
drážďanskou herečkou.
Na závěr jiřetínského koncertu zazní čtyřvětá SYMFONIE
C dur od Josepha Schuberta,
kterou v drážďanském saském
královském archivu nalezl badatel H. G. Ottenberg a v roce
1984 ji vydal v nakladatelství
Garland Publishing v New Yorku.
ZJ

k různým sabotážím až po organizované partyzánské boje.
Jsem jedním z těch, kteří
celou válku prožili jako otroci na
nucených pracích. Od zatčení
gestapem v Loučkách u Tišnova
a věznění v bývalých studentských Kounicových kolejích
v Brně, vyšetřování v budově bývalé právnické fakulty, předání
na oddělení gestapa ve věznici
na Cejlu, v Praze na Pankráci
a posléze transportování do
Malé pevnosti v Terezíně. Tam
jsme byli až do osvobození
postupující Rudou armádou,
tankovými vojsky generála
Rybalka. Dva dny před tím
celá vražedná posádka esesáků a dalších v čele s Pinďou
a Rojkem nákladními vozidly
utekla na západ. Přitom ještě
povraždili 52 mladých vězňů.
Byla to ohromná radost, když do
koncentračního tábora přišel jeden z velitelů Rudé armády. Přišel mezi nás na nemocniční pokoj,
i když v celém táboře řádil skvrnitý
a břišní tyfus.
Prožil jsem celý rok 1944 na
územích, která byla největším
terčem leteckých náletů. V letecké továrně Fischamendtu Vídeň,
Schwechat Vídeň a vídeňského
Nového města, řízené gestapem
z koncentračního tábora Mauthausen. Poznal jsem lidi mnoha
národů - Francouze, Belgičany,
Poláky, Holanďany, Italy, Rakušany, Němce, Ukrajince a další
z národů bývalého Ruska, obojího
pohlaví, dělníky všech řemesel,
úředníky, techniky, vysokoškoláky, ale také další jako lékaře,
lékarníky, či prodavače. Velmi
jsem si vážil dělníků, mužů a žen
z Itálie, ale též ostatních, na které
bylo dosti nadáváno jako na hitlerovské spojence. S těmito lidmi dodnes na ně vzpomínám - jsme
pracovali v hitlerovském hnízdě
na Obersalzbergu, při výstavbě
silnice a hitlerovského městečka.
Bylo to od 1. července roku 1941.
Bydleli jsme společně v jednom
lágru Riemefeld Obersalzberg
u Berchtesgadenu. Na tomto
území, kde měli svá obydlí,
přepychové paláce, sám Hitler,
Göring a další, jsem také několik
měsíců pracoval přímo v hitlerovském sídle. Pracovali jsme
v nacistickém drilu, jako nesvobodní lidé, otroci v pravém slova
smyslu, bez nejzákladnějších
lidských práv. Pohyb v tomto
území byl pro nás Čechy ome-

zen jen horskou cestou směrem
k Berchtesgadenu. Při příjezdu
autobusem jsme nemohli jít jako
Němci a Holanďané přímou cestou k lágru, protože se šlo kolem
budovy Göringa, ale museli jsme
se vracet zpět na horskou cestu a velkou oklikou do „našeho“
lágru. Do kina, dřevěné budovy
pro asi 2 000 lidí, jsme nemohli
chodit, protože bylo postaveno
v areálu, který již byl oplocen
a vchod hlídán stráží SS. Jak to
asi působilo na nás, mladé lidi, si
snad každý dovede představit.
Když jsem po jedné, z mé strany nevinné kontroverzi s vrchním
mistrem měl jít druhý den místo
do práce na určitou dobu do
kasáren SS k „převýchově“,
ten večer jsme ještě se dvěma
vězni stihli naše věci uložit do
kufrů, odeslat, a v jednu hodinu
ráno jsme utekli pěšky z Obersalzbergu na vlak do Salzburgu,
odtud rychlíkem do Vídně a do
Břeclavi s přestoupením na
Zaječí u Brna.
Po půlročním skrývání jsem
byl dopaden a znovu nasazen
k práci ve stavební firmě ve Škodových závodech v Plzni, odtud
převezen do Sudentenländische
Bergbau Brix v Mostě, poté do
Rabsteinu u České Kamenice,
znovu transportem uzavřenými
vagony do Vídně – Fischamendtu. Po bombardování a zničení
fabriky jsme byli přemístěni do
Schwechat u Vídně. Jednalo se
o práce v leteckých fabrikách.
Poslední letecká továrna byla
Vienner Neustat scher řízená
z koncentračního tábora Mauthausen. Zde pracovali lidé
zavlečení z celé Evropy. To
se již psal rok 1944 a nálety
bombardovacích letadel, včetně hloubkařů, byly na denním
pořádku. Vše vedlo k tomu, že
lidé se ve stále větším měřítku
mstili fašistům tím, že prováděli
různé sabotáže, více či méně
organizované. Sabotáže byly
příčinou, že na frontu byly odesílány stroje a díly k letadlům
nedokonale opravené, součásti
nedotažené. Časté nálety nám
umožňovaly nevyužívat plně
pracovní dobu a mezi nálety
poškozovat stroje. Faktem
zůstává, že vídeňské gestapo
zde bylo přítomné, prověřovalo,
prohlíželo a zavíralo. Mezi námi
byli nastrčeni agenti gestapa
a kriminální policie, a proto jsme
se nemohli s nikým domlouvat.
Pouze s úzkou skupinkou lidí,
s kterými jsme se znali.“
Jaroslav Růžek
Pokračování příště.
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Vyčistit Augiášův chlév
Předvolební zamyšlení

Tak se do toho už konečně pustíme? Ach, pardon, já zapomněl, že
nevíte, o kom a o čem je řeč. Tak tedy hezky od ADAMA. V našem
případě od proslulého hrdiny řeckého bájesloví Hérakla (chcete-li
Herkula), který si vyvolil ke své obrovské síle a odvaze i ctnost.
I mezi bohy již panovala žárlivost, a tak byl za své ctnosti potrestán
žárlivou bohyní Herou ponižující službou mykénskému králi. Ten,
mimo jiných prací, mu jednoho dne dal nelehký úkol - vyčistit chlév
krále Augiáše (Augeia). Nebyl to však chlév ledajaký, neboť v něm
bylo ustájeno na třicet tisíc kusů dobytka a nebyl po třicet let čištěn.
Když se Héraklés konečně „probojoval“ zaneřáděným královstvím
až k chlévům, rozhodl se rychle a rázně. Zavedl do nich tok dvou
nejbližších řek a ty všechny nečistoty odplavily.
Představa tak nepředstavitelného nepořádku je pro pořádkumilovného člověka strašná. Tak strašná, že nezbývá se tomu smát, nebo
nad tím plakat. Švýcarský dramatik Friedrich Dürrenmatt se rozhodl
pro to prvé a napsal o chlévu krále Augiáše rozhlasovou satirickou
hru, v níž vylíčil Héraklovu cestu zahnojenou zemí (možno konkretizovat dle potřeby - pozn. pisatele) i jeho návrat k nepořádnému
králi, jemuž nabídl toto řešení: „Odvedu tok obou řek na vaše území
a odplavím hnůj do moře.“ Augiáš na to odpověděl: „Chytrý plán.
Jenom o tom musím zpravit očišťovací komisi a vodohospodářský
úřad. Pouhá formalita.“
Avšak král Augiáš měl chlív nejen ve svém chlévě, nýbrž i ve svých
úřadech. Héraklés se vyjádření zmíněných institucí nikdy nedočkal
a ze země odešel. (Podobnost čistě náhodná?).
Závěrem pro jistotu ještě upozorňuji, že hrdinové řeckého bájesloví
jsou již dávno mrtví a připomíná-li vám mé vyprávění dobu současnou, pak čištění ve vlastním chlívku zbývá jen a jen na nás. A řešení?
Jistě víte jaké, a já ho vřele doporučuji.
ŠMIK

O BEZOHLEDNOSTI A SOUSEDECH
Po letošní dlouhé zimě je tu konečně jaro, ale přesto bych se
ještě ráda vrátila k uplynulým měsícům. Myslím tím chladné měsíce
a topnou sezonu, ale ta již naštěstí prakticky skončila, opomenu-li
ještě nějaké to večerní přitápění.
Přestože já osobně mám zimu ráda, z jednoho důvodu se na tu
další netěším. Uplynulá zima se nijak nelišila od těch předchozích
a zřejmě se nebude lišit ani ta nastávající. Teď opravdu nemám
na mysli množství sněhu, ale množství a kvalitu kouře a zápachu
vycházejícího z komínů rodinných domů.
V zimě se v našem městě některá místa mění v zamořené a životu
nebezpečné území. V tuto dobu má kdejaké větší město s centrálním
vytápěním daleko čistší a dýchatelnější vzduch, než my tady na „venkově“. Myslím si, že by to ani zde nemuselo být s ovzduším tak špatné,
chtělo by to ale jen trochu zodpovědnosti a ohleduplnosti k ostatním.
Pálení domovního odpadu, kdejaké „petky“ apod., to je bezohlednost,
která se mi opravdu příčí.
Pro příklad nemusím chodit daleko…Náš soused denně přijíždí
do svého rodinného domu, v němž ale trvale nebydlí. Jezdí sem,
mimo jiné, za účelem pálení různého druhu odpadu a skladování
všemožného haraburdí. V minulých letech si navozil na dvorek
hromadu okenních rámů a starých dveří, které naproti v paneláku
vyměnili za nové. No co myslíte, na co to asi může takový člověk
potřebovat? Asi to je jasné – toto nařeže a jednoduše řečeno, prožene komínem. Občas přihodí něco z hromady harampádí, a aby se
mu neztenčily zásoby, naveze „odněkud“ zásoby další. Příležitostně
probere i kontejnery, protože i tam se vždy najde něco, co dobře
hoří. Už se zřejmě chystá na další zimu, ochlazení nebo na nějaký
teplý letní den, kdy se zrovna rozhodne tzv. protáhnout komín.
S úžasem vždy koukám, co vše se dá nashromáždit a následně
uskladnit nebo spálit.
Mnozí z nás mají ve svém okolí takovéto sousedy. Je jim jedno,
co do kotle hodí. Vždyť důležité přeci je, že to hoří a hřeje. Nejsem
schopna pochopit, jestli jsou tito lidé opravdu tak hloupí, nebo
jen neznalí, ale rozhodně jsou bezohlední a zákony jim bohužel
nahrávají.
Vám všem, kterým někdo podobný ztrpčuje život, přeji pevné
nervy v boji s lidskou bezohledností a hloupostí. Třeba váš soused
jednou dostane rozum. Bohužel u toho našeho to nehrozí, ten je
„akční“ i v létě. Ale o tom snad někdy příště…
LV

Vizitka firmy

Helix Liberec, s.r.o. (Dolní Podluží)

Málokdo tomu u nás řekne
jinak než „šnekárna“. A když se
setká s tázavým pohledem, tak
dodává: „No přece v Podluží ta
fabrika, co zpracovávají šneky.“
Helix Liberec, s.r.o. To je
správný název pro firmu v Dol-

ním Podluží poblíž křižovatky
„Na Mejtě“. Město v názvu je
jen pozůstatkem z dob jejího
založení z kraje 90. let, kdy - z důvodu obtíží se zřizováním
telefonických linek v našich
končinách - bylo výhodnější

NA ŠLUKNOVSKU SE HLEDÁ NETOPÝR
Po vydařené zimě se ze zimního spánku probudili i noční lovci - netopýři. Poslední ospalci opustili bezpečí zimovišť a vydali se
na cestu k letním úkrytům. V tuto dobu již březí samice začnou
co nevidět vytvářet mateřské kolonie, kde zhruba za dva měsíce
vyvedou svá mláďata.
Ve Šluknovském výběžku je netopýrům systematicky věnována
pozornost již řadu let, ta však byla donedávna téměř výlučně zaměřena na jejich zimní úkryty. S přibývajícím počtem hlášených nálezů
netopýřích jedinců a jejich kolonií se začal výzkum rozšiřovat také na
vyhledávání letních úkrytů jak přirozených, tak i v lidských obydlích.
Ten by pak mohl přinést, kromě řady jiných zajímavých poznatků,
ucelenější obraz o druhovém složení a rozšířit tak seznam dosud
zjištěných druhů netopýrů na území Šluknovského výběžku.
K dokonalejšímu poznání netopýří fauny v našem kraji můžete
rozhodnou měrou přispět i vy. Nadcházející období příjemných
teplých večerů, lákajících k procházkám, posezení u grilu nebo
jen tak na kus řeči se sousedem, je právě tou nejvhodnější dobou
k pozorování netopýrů.
Zkuste v období dubna až srpna věnovat nějaký ten večer těmto
našim „létajícím akrobatům noční oblohy“ a možná budete překvapeni
zjištěním, že právě ten váš dům slouží netopýrům za úkryt.
Zvláště vhodné pro pozorování jsou teplé večery bez deště, kdy
teplota neklesne pod 6° C. První nedočkavci se na lov vydávají ještě
za šera, nejpozději pak do dvou hodin po západu slunce. Za úkryt
si volí přístupné půdní prostory, skuliny mezi střechou a zdivem,
prostory za okenicemi, dřevěným obložením, oplechováním a další
podobná místa. Můžeme je objevit i v panelových domech, kde
s oblibou využívají větrací šachty, odvětrávací otvory střech, spáry
mezi panely nebo skuliny pod okenními parapety.
Mnozí majitelé nebo uživatelé domů neví, na koho se při nálezu
netopýrů obrátit o radu, proto řeší problém po svém. Často pak,
zvláště v případě nežádoucího obsazení úkrytu, dochází k likvidaci
celé netopýří kolonie. Je však třeba si uvědomit, že všechny druhy
netopýrů jsou chráněny zákonem, a proto raději svěřte řešení problémů povolaným osobám. Kontakty by vám měli poskytnout na
příslušném obecním či městském úřadě, na odboru životního prostředí, nebo se můžete obrátit na pracovníky správy Národního parku
České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě. Lze kontaktovat přímo
osoby zabývající se netopýry právě ve Šluknovském výběžku na tel.
737 276 863 nebo 412 354 053. Dotazy, podněty a připomínky můžete adresovat také na e-mail podzemi.sluknovska@seznam.cz.
O. Fabiánek

úřadovat z Liberce. Přibližně tak
nám to vysvětlil jednatel společnosti Ondřej Vyhnálek, kterému
vděčíme i za většinu informací,
které budou následovat.
V Dolním Podluží firma
roku 1992 zakoupila a poté
rekonstruovala objekt bývalých
drůbežářských závodů a v témže roce zahájila výrobu. Zaměstnává tam přirozeně i řadu
lidí z Varnsdorfu a dalších obcí
v okolí.
A proč Helix? To je latinské
druhové jméno pro hlemýždě.
Nejběžnějším hlemýžděm u nás
je Helix pomatia – hlemýžď zahradní. Organizace výkupu
a zpracování právě tohoto druhu
je hlavním „výrobním programem“ Helixu. Podnik je ostatně
jediným v naší zemi, který se
touto činností zabývá.
Velmi zjednodušeně: Do firmy
vstupují tuny živých hlemýžďů
sesbíraných ve volné přírodě po
celé republice (případně jde již
částečně zpracované hlemýždí
maso), firmu opouštějí tuny zamraženého hlemýždího masa
určeného v drtivé většině na
vývoz. Samozřejmě do Francie,
ale menší část putuje i k italským
nebo českým odběratelům. Těch
tun je, dejme tomu, kolem čtyř
set za rok. Díky francouzskému
strategickému partnerovi se
Helix může pochlubit i produkcí
hotového výrobku „šnek po burgundsku“ dle originální francouzské receptury - také zamraženo.
Dalším artiklem jsou vymyté
a dle velikosti vytříděné ulity. (Kde
já je naposledy viděl...? Aha,
v prodejně dárkových předmětů, zalité ve vosku v dekorativních svíčkách!)
Z hlediska zaměstnanosti má
práce v Helixu jedno úskalí - je
to práce z valné části sezonní.
Stálých zaměstnanců je ve
firmě něco přes čtyřicet, ale
počátkem druhého čtvrtletí roku
je třeba nabrat až 150 sezonních pracovníků na omezenou
dobu několika měsíců. A za
další - na práci s blanšírovaným
hlemýždím masem si ne každý
zvykne.
Nakonec jedna otázka za
ochránce přírody: Nehrozí díky
francouzským gurmánům a podlužskému Helixu vyhubení našich hlemýžďů? Odpověď firmy
lze nalézt přímo na jejím webu:
„Sběr je prováděn s ohledem na
místní podmínky, je regulován
a monitorován. Pravidelně vyhodnocujeme výskyt a spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR v Praze.“
Martin Havlíček
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Pronajmeme byt 2+1
v ulici Východní, v cihlovém
opraveném a udržovaném
domě. Nejlépe dlouhodobě.
Nájem 3 000 Kč plus služby.
Tel. 725 755 388.
Prodej velkého pozemku
v Rumburku – Dolních Křečanech. Přístupno po asfaltové komunikaci. Trafostanice
v dosahu. Celková výměra:
25.781 m 2. Prodejní cena:
1.520.000 Kč. Info Lužická
R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Pronájem družstevního
bytu v 5. patře panelového
domu v blízkosti obchodu
LIDL. Čistý, udržovaný byt
se sklepem v suterénu.
V bytě plast. okna, vývod na
pračku, termostat. hlavice
u radiátorů a zařízení (starší:
televizor, nádobí, rychlovarná
konvice, příbory, sedací souprava s křeslem a stojací lampou,
CD+rádio, lednice, el. sporák
s troubou). Volné ihned. Cena
3.500 Kč + poplatky/měsíc/
osoba. Tel. 774 737 473.
Koupím byt 3+1+L ne
prostřednictvím r. k. Tel.
606 382 885.

Pronajmu RD 5+1, součást
dvojdomu, lokalita u mlékárny
Varnsdorf. Nájem 5.500 Kč
+ energie. Kauce 1 nájem
předem. Pouze serióznímu
zájemci. Tel. 777 201 761.
Prodej staršího rodinného domu s dvěma bytovými
jednotkami ve Vilémově.
Pozemek: 2.100 m2. Prodejní
cena: 1.300.000 Kč. Info Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Pronájem garáže ve
Varnsdorfu, střed města, nedaleko Hypernovy. Kontakt:
777 232 038.
Výkup nemovitostí a bytů. Tel. 800 998 877.
Prodej ideální poloviny
rodinného domu ve Varnsdorfu. Snížená prodejní cena:
1.080.000 Kč. Info Lužická
R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
SKZ NORD s.r.o. hledá
byt 3+1+L po kompletní
rekonstrukci v zatepleném
panelovém domě s plastovými
okny v centru města Varnsdorf
(např. ulice Západní, Pražská).
Platba hotově. Nabídky volejte na tel. 603 536 548, nebo
na skznord@skz.cz.

Služby
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.
Snížení a udržení váhy.
Vyzkoušejte byl. produkt
EMULIPS, odbourá podkožní tuk. Cena: 375 Kč.
Bal. vydrží až 3 měsíce.
ABdenis@email.cz.
Výplata exekucí a zástav.
Tel. 800 998 877.
Pohlídám miminko 24
hodin, 5 dní v týdnu. Rodinný
dům v rekreační oblasti Chřibská. Tel. 732 438 646.
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www.hubnu.net - Chcete
krásné křivky? S pomocí našich programů a za dohledu
našeho poradce to jde. Vyzkoušejte měsíční program.

Různé
Prodám Škoda - Felicia
1.3, 50 kW, rok výr. 1995,
najeto 61 000 km. Cena dohodou. Tel. 736 153 459.
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Telefon 606 388 495,
607 662 178.
VOLTE č. 24. info po-pá
14-17 hod. Tel. 412 371 995.

VOLTE č. 24. info po-pá
14-17 hod. Tel. 412 371 995.
VOLTE č. 24. info po-pá
14-17 hod. Tel. 412 371 995.
VOLTE č. 24. info po-pá
14-17 hod. Tel. 412 371 995.
VOLTE č. 24. info po-pá
14-17 hod. Tel. 412 371 995.
VOLTE č. 24. info po-pá
14-17 hod. Tel. 412 371 995.
VOLTE č. 24. info po-pá
14-17 hod. Tel. 412 371 995.
VOLTE č. 24. info po-pá
14-17 hod. Tel. 412 371 995.
VOLTE č. 24. info po-pá
14-17 hod. Tel. 412 371 995.
VOLTE č. 24. info po-pá
14-17 hod. Tel. 412 371 995.
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Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
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Kytarista, písničkář, vyprávěč, hvězdář

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 412 372 241.
VELVETA, a.s.,

nabízí výhodný pronájem kanceláří
a dalších prostor v areálu společnosti ve Varnsdorfu, Palackého 2760.
Měsíční cena pronájmu pouze
50 Kč/m2 pronajaté plochy.
AKCE - SNÍŽENÍ CEN PRONÁJMU:
V případě realizace nového pronájmu
kancelářských a jiných vybraných
prostor na období 6 a více měsíců
bude cena pronájmu snížena o částku
dvou měsíčních pronájmů.
Tato akce platí do

31. května 2010

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

Dalším vydařeným koncertem přispěla do varnsdorfské kulturní
nabídky městská knihovna. Tentokrát do posledního místečka
zaplněnému sálku hrál kytarista, písničkář a amatérský hvězdář
Jan Matěj Rak. Rodák z finského města Jyväskylä, syn kytaristy
a pedagoga Štěpána Raka, svůj pořad nazval JEŽKOVY VWOČI.
Hold, který tím vzdal jednomu z géniů české hudby Jaroslavu Ježkovi, byl důstojný a vtipný zároveň. Rak se překonával
v bezprostřednosti průvodního slova, až měl divák pocit, že předem
připravený pořad vzniká na pódiu před jeho očima znovu, v originální
podobě. Ale především tu byla hudba, jejímž vrcholem byl bezesporu
Ježkův virtuózní Bugatti-step, geniální skladbička interpretačně
náročná a posluchačsky velice vděčná. Rak se ukázal nejen jako
dobrý muzikant, ale příjemně a zajímavě působil i jako vyprávěč
Ježkova pohnutého životního příběhu. Provázanost vážných
i humorných příhod z Ježkova života s náladami jednotlivých skladeb
byla téměř dokonalá. Díky této šťastné kombinaci zůstane pořad
Ježkovy vwoči zcela jistě dlouho v paměti všech, kdo ho slyšeli.
Milan Hrabal
foto Ilona Martinovská
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VARNSDORFSKÁ ZŠ NÁMĚSTÍ NÁS
BUDE REPREZENTOVAT V KRAJI
Na dětském dopravním hřišti, v areálu hasičské zbrojnice a na
parkovišti u Panoramy se 5. května uskutečnilo okresní kolo Soutěže
mladých cyklistů. Soutěž připravila a realizovala již po deváté Městská
policie Varnsdorf a na vlastním průběhu se podílela i Policie ČR,
která uvolnila z řad okresního ředitelství v Děčíně dva policisty
z dopravní služby pod vedením npor. Martina Votrubce a tři policisty
z obvodního oddělení ve Varnsdorfu. Ti byli členy hodnotitelské komise
spolu se strážníky MP.
Soutěž zahájil místostarosta města Karel Dubský, zástupce
BESIPu Jan Pechout a velitel MP Varnsdorf Martin Špička. Potom
již děti soutěžily ve třech disciplínách, a to v jízdě na dopravním hřišti
podle dopravního značení a pokynů policistů, v jízdě po překážkové
dráze, kde prokazovaly svou zručnost při ovládání kola, také musely
dokázat své znalosti z oblasti pravidel při psaní testů z dopravní
výchovy a zdravovědy. „Nejtěžší pro mě byla překážková jízda. Trefit
se mezi dva sloupky rozhodně nebylo jednoduché a držet v jedné ruce
řetěz dokazovalo, jak umím řídit kolo jednou rukou. Byla jsem šťastná,
když jsem to dokázala,“ nadšeně vyprávěla soutěžící Hanička.
Soutěže se zúčastnila družstva těchto škol: ZŠ Karlova, ZŠ Dolní
Podluží, ZŠ Bratislavská, ZŠ Edisonova, ZŠ náměstí E. Beneše,
Gymnázium Varnsdorf a ZŠ Krásná Lípa.
Počasí bylo sice chladné, ale vydrželo bez deště. Celkové vyhodnocení a vyhlášení vítězů proběhlo v sále hasičské zbrojnice.
Jednotlivci:
I. kategorie:
– dívky: 1. Hana Těšitelová
2. Karolína Veselá,
3. Lucie Pelikánová;

– chlapci: 1. Filip Němec,
2. Matěj Zíma,
3. Tomáš Hampl;

II. kategorie:
– dívky: 1. Tereza Tesařová,
– chlapci: 1. František Prášek
2. Sabina Jadrníčková,
2. Marek Culek,
3. Veronika Elšíková ;
3. Michal Smejkal.
Družstva:
I. –
kategorie: 1. ZŠ náměstí E. Beneše,
2. ZŠ Dolní Podluží,
3. ZŠ Karlova;
II. –

kategorie: 1. ZŠ Krásná Lípa,
2. ZŠ Dolní Podluží,
3. Gymnázium Varnsdorf.

Družstva na prvních místech postupují do krajského kola.
Ceny pro vítěze dodalo regionální zastoupení BESIPu, Město
Varnsdorf a mnoho sponzorů.
Za občerstvení a ceny patří poděkování sponzorům: NOPROSU,
Pernik, ZABAL, TEXSTAV, Řeznictví Vohnout, Vitana, Papírnictví
Jedlička, Tiskárna TRIO, Nápoje J. Vít, Lékárna Legií, TGK sklárny
Skalice u Č. Lípy, čerpací stanice Jaroslava Vondráka, Benzina
Studánka, Sparkasse Neugersdorf a OŘ PČR Děčín.
MP

Foto Vojtěch Dudek
INZERCE
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LETOŠNÍ DEN ZEMĚ PODPOŘILY TŘI ŠKOLY
Tři základní školy ve Varnsdorfu podpořily svou činností projekt
Zdravé město Varnsdorf - připojily
se ke kampani Den Země 2010.
ZŠ Seifertova - Východní
podpořila Den Země úklidovou
akcí, které se zúčastnilo 90 žáků
se svými učitelkami. Společnými
silami pečlivě uklidili nejbližší
okolí školy. ZŠ Bratislavská
Varnsdorf podnikla ekovycházku
spojenou s úklidem. V širokém
okolí školy sesbírali dohromady
16 pytlů odpadků. Interaktivní ZŠ
Karlova Varnsdorf podpořila Den
Země zapojením se do celonárodní soutěže „Dárek pro Zemi“,
ve které žáci společně vymysleli
a zrealizovali originální „dárek“,
který věnovali naší Zemi při
příležitosti jejího svátku 22. dubna. Slovem „dárek“ je myšlen
jakýkoliv skutek, který žáci společně vykonali a který má pozitivní
dopad na naše životní prostředí.

DEN NA BATERKY

Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s.,
Varnsdorf, Střední škola služeb
a cestovního ruchu Varnsdorf
a Zdravé město Varnsdorf vyzývají školy a širokou veřejnost
k účasti na happeningovém
odpoledni, nazvaném DEN NA
BATERKY pořádaném v rámci
Světového dne životního prostředí v sobotu 5. 6. 2010 ve
Varnsdorfu.
5. června se od 12.00 do 17.00
hodin na varnsdorfském náměstí E. Beneše uskuteční zábavný
a soutěžní sběr použitých baterií a monočlánků s pokusem
o rekord ve sběru. DEN NA
BATERKY podpoří nezisková
společnost Ecobat, s.r.o., která
zajistí zápis do Knihy rekordů
za účasti Agentury Dobrý den
Pelhřimov. O dobrou náladu
se postará Divadlo Fortissimo
představením „Popelnice“, varnsdorfská country skupina Malvas
a taneční skupina Stars Varnsdorf
s netradiční módní přehlídkou
a tanečními vstupy.
Pomyslnou vstupenkou na
akci se stanou přinesené baterie
a monočlánky za slosovatelné
kupony. Pozor! Do pokusu o rekord v žádném případě nespadají
poškozené a znečištěné baterie,
autobaterie a průmyslové baterie určené k profesionálnímu či
průmyslovému využití.
Ty v sobotu 5. června nenoste, patří do sběrných dvorů!
Ing. Blažena Motlová

Začalo se úklidem na hřišti za nemocnicí. „Svoz shromážděného
odpadu zajistily školy tradičně
prostřednictvím Technických
služeb města Varnsdorf. Zdravé
město se tak společně s pedagogy snaží vychovávat děti k lásce
k naší planetě Zemi, ke svému
okolí a k našemu městu. Jen

mnozí dospělí nejsou skutečně
dobrým příkladem nové generaci, což dokázalo množství
odklizeného odpadu,“ doplnila
koordinátka zdravého města
Alena Sobotková.
Děkujeme dětem za jejich
skvělou práci.
-r-, foto ZŠ Karlova

VE VARNSDORFU PROBĚHL MEZINÁRODNÍ
FILMOVÝ FESTIVAL NISA
Letošní ročník filmového festivalu Nisa je minulostí. Diváci ve
Varnsdorfu se mohli poprvé zapojit do sledování soutěžních snímků.
Jak to u většiny nových akcí bývá, neprojevili o to téměř žádný zájem.
První ročník s sebou nesl určité neduhy ve formě pozdní propagace
programu nebo promítání pouze festivalových filmů, které popravdě
nejsou určeny pro širokou veřejnost. I tak se projevilo motto festivalu o hraniční řece Nise, která nás spojuje a stala se symbolem
přátelství a spolupráce. I v letošním roce zůstává festival zárukou
našich dobrých sousedských vztahů. Samotného zahájení se v „našem“ kině Panorama ve čtvrtek 6. května zúčastnil osobně ředitel
festivalu Andreas Friedrich v doprovodu s koordinátorkou Rebeccou
Smith a režiséra filmu Life and Death of a Porno Gang Mladena
Đjorđjeviće. Filmový festival se v Centru Panorama mohl odehrát
pouze díky letošní rekonstrukci kina, na kterou město přispělo,
a díky jeho plnohodnotnému vybavení, včetně možnosti dvojí digitální projekce doplněných titulků a promítání ze všech dostupných
nosičů.
JS
INZERCE
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Vzpomínka
Dne 23. května by se dožil 70 let pan
Karel Martinec.
S láskou stále vzpomíná dcera Ivana
s rodinou.

Dne 24. května to budou 2 roky, co nás
opustil pan Drahomír Moučka. Již není mezi
námi, ale v našich srdcích žije stále.
Vzpomínají dcery Drahomíra a Dana
s rodinami.

Dne 18. května tomu bylo 10 let, co nás
navždy opustil pan Milan Kopecký.
Stále vzpomíná manželka Jarmila, děti
Milan, Jarmila, Josef a Petr s rodinami.

Dne 16. května uplynulo 20 let, co nás navždy opustil pan Karel
Ducháček.
Stále vzpomínají děti, příbuzní s rodinami a přátelé.
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KDE HLEDAT POMOC V NESNÁZÍCH
Jako reakci na sociální problémy vyplývající ze současné
krize vyhlásila EU rok 2010 za
Evropský rok boje proti chudobě
a sociálnímu vyloučení. Přestože EU patří mezi nejbohatší oblasti světa, má podle oficiálních
údajů 80 milionů jejích občanů
(17 %) tak nízké příjmy, že si
nemohou dovolit ani základní
životní potřeby. V rámci EU je
za chudého považován občan,
jehož čistý příjem je nižší než
60 % průměrného příjmu občana v daném státě.
V nedávném průzkumu přiznalo 82 % občanů ČR, že se
jich nynější hospodářská krize
nějakým způsobem dotýká.
Proto nepřekvapuje, že dopady
hospodářské krize silně zasahu-

jí i mnoho občanů našeho města
i okolí. Z oficiálních informací
se dozvídáme, že ve městě
je kolem 1 500 evidovaných
uchazečů o zaměstnání (17%
nezaměstnanost). Více než 100
občanů pobírá pouze existenční minimum, což představuje
částku 2.020 Kč měsíčně. Ve
městě je odhadem 10-12 lidí
bez domova.
Každoročně roste počet
žadatelů o sociální dávky. Lidé
zažívají i další problémy jako
například nadměrnou zadluženost, nekvalitní bydlení a také
špatné zacházení ve vlastních
rodinách, které se často dotýká
seniorů.
Je pravdou, že se někteří
lidé do svízelné sociální situace

Varnsdorfské sluníčkové děti

P oděkování
Rádi bychom tímto způsobem poděkovali celému učitelskému
sboru Interaktivní základní školy Karlova ve Varnsdorfu. Náš syn
Péťa Schilling prožil pět hezkých let v této škole, kde se všichni
známe a jsme jako rodina. Moc děkujeme všem paním učitelkám za
přípravu našeho syna na druhý stupeň základní školy. Jste super,
jen tak dál.
S pozdravem rodiče.

Blahopřání
Dne 8. května oslavila krásné kulaté narozeniny moje manželka
a naše maminka Irena Seitlová. Do dalších let přejeme mnoho
životního optimismu, štěstí a hlavně pevné zdraví.
Rodina.

Úmrtí
Marie Labúnková
71 let
Věra Matušková
79 let
Emílie Smečková
90 let
Jan Vašek
86 let
Matěj Jakubů
6 měsíců
Božena Mikulejská
84 let
Karel Přerovský
53 let
Stanislava Václavová 80 let
Milada Dvořáková
63 let
Ing. Zdeněk Groh
64 let
Zdeněk Vodička
77 let

Sňatky
Alena Dolanská
Paul Brandwagt

Z ubní

pohotovost
22.-23. 5. 2010
MUDr. Vladislav Šetek
Weberova 1537/7
Děčín VI - Letná
tel. 412 539 310
29.-30. 5. 2010
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

Svozy pytlového
tříděného odpadu

27. května 2010

V letošním roce připravila drogerie „dm“ aktivitu zaměřenou na
výchovu dětí předškolního věku
o správném chování při pobytu na
slunci. V rámci aktivity navázala
„dm“ spolupráci s téměř 400 mateřskými školami po celé České
republice a připravila ochranné
balíčky péče o citlivou dětskou
pokožku pro téměř 36 000 předškolních dětí. I dvě mateřské ško-

ly ve Varnsdorfu dostaly zdarma
tašku s opalovacími přípravky
určenými k ochraně dětí při venkovních aktivitách během jejich
pobytu ve školce. Nechyběly ani
ilustrační plakáty, díky kterým
pedagogičtí pracovníci snadno
vysvětlili pravidla správného
chování na slunci.
Tak děti, těšme se na léto!
-r-, foto LiJu

JAK JSME VÍTALI JARO
Vzduch byl toho dne 16. dubna ještě studený, ale sluníčko se
snažilo navodit jarní náladu, seč mu síly stačily. Aby to nezůstalo
jen na něm, přišly mu pomoci děti. Babičky i dědouškové z pečovatelského domu v Lesní ulici se zaposlouchali do veselých básniček,
pískání flétniček a některé písničky si s nimi i zanotovali. Na mnoha
tvářích, které byly po dlouhé zimě smutné, se objevily úsměvy. Děti
z družiny Interaktivní základní školy Karlova nám všem, kteří jsme
tam byli, dodaly svým krásným vystoupením nejen dobrou náladu,
ale i trochu té energie, která je pro nás, starší, velkým darem. To vše
proběhlo díky dětem a jejich paní vychovatelce Šárce Fibigerové - a přijďte někdy zase pobejt!
Za babičky, dědečky i sbor pečovatelek
z ,,pečovateláku‘‘ v Lesní ulici Zdeňka Hoppová.

dostali vlastní vinou v důsledku
svého neuváženého jednání,
nezodpovědnosti či problematickým způsobem života. Část
občanů se však ocitla v problémech nezaviněně - v důsledku
ztráty zaměstnání, a tím ztráty
pravidelného finančního příjmu,
se kterým počítali, v důsledku
nemoci, rodinných problémů
apod.
Mnozí lidé se v takovéto situaci stávají bezradní, apatičtí,
nehledají radu a pomoc, neřeší
situaci, v níž se ocitli. Spoléhají
na to, že se vše nějak ,,vyřeší
samo“. Naopak lidé, kteří aktivně hledají způsoby řešení
své složité situace, neostýchají
se přijít poradit k odborníkům
a komunikují s příslušnými
institucemi, mají velkou šanci
problémy vyřešit a znovu žít
jako ostatní.
V současné době existují
ve městě dva subjekty, které
mohou bezplatně (a diskrétně)
pomoci radou i jinak těm, kdo
se z jakékoliv příčiny ocitli
v sociální nouzi či v jiných
problémech. Především je to
odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, který sídlí v ulici
T. G. Masaryka, vedle „červeného“ kostela. Tam mohou občané
přijít osobně a na příslušném
oddělení svůj problém řešit. Je
však vhodné si předem dohodnout schůzku telefonicky. Číslo
tel. ústředny je 412 384 615-17
a žádat spojení příslušného
oddělení či pracovníka. Druhou
institucí je občanské sdružení
Na Křižovatce, které sídlí
v ulici Národní 499, č. tel.
412 370 485. Toto zařízení
funguje jako občanská poradna
a především jako odborné
sociální poradenství včetně
dluhového poradenství.
V ČR existuje možnost
obracet se se svými problémy
na kterékoliv pracoviště poskytující telefonickou krizovou
pomoc (linky důvěry). Např. je
to linka důvěry v Liberci, která
je zaměřena na celou populaci,
má č. tel. 485 177 177, č. mob.
606 450 044. Stejná linka důvěry v Mladé Boleslavi má č. tel.
326 741 481.
Každý má možnost své
sociální problémy řešit. Musí
však především sám chtít. Nutit
k tomu někoho není vhodné ani
možné.
Dr. Miloslav Hoch,
člen sociální komise
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V seriálu Kolo pro život se daří Janu Strožovi

VÝBORNÝ NÁSTUP ATLETŮ
Dráhovou atletickou sezonu v našem koutě Čech otevírá pravidelně Velká cena České Lípy. Své soutěžní disciplíny si zkusilo i osm
varnsdorfských nadějí a srovnání s nepříliš početnou konkurencí
dopadlo nad očekávání dobře. Starší žákyně M. Váňová zvítězila
ve sprintech na 60 m (8,59 s), na 150 m (20,59) a na stejných tratích
si zlepšila osobní rekordy M. Bielovičová (9,35 a 22,93). Starší žáci
J. Skalický a M. Brabník ve stejných disciplínách obsadili prvá resp.
druhá místa (8,38 a 19,94 resp. 8,85 a 21,77 s). V ženské kategorii
sprintu běžela B. Plocarová 100 m za 14,07 a P. Dubská za 14,21 s.
Ve skoku vysokém E. Křížová zdolala 161 cm a byla druhá, P. Dubská
pak pátá za 141 cm. Mezi muži běžel dorostenec J. Müller 100 m za
13,36 s a 800 m za 2:20,13 min. Děvčata ve složení Křížová, Dubská,
Váňová a Plocarová navíc posunula oddílový štafetový rekord na
4x100 m na 53,63 s. Blahopřejeme!
Skalický

V prvním závodě největšího
seriálu horských kol Kolo pro život, jimž byl Trans Brdy České
spořitelny (trasa 55 km), vyhrál
kategorii M19 po skvělém výkonu Jan Strož (celkově 9.) v čase
02:08:35 hod. Jako 22. v M19
dojel Jiří Kalivoda, čas 02:24:08.

V kategorii Elite připadlo
20. místo Michalu Malíkovi,
který trať zvládl za 2:29:44 hod.
J. Strož ovládl svoji kategorii
i ve druhé části seriálu. Tou byl
závod Příbramský Permoník
Volvo Auto Hase (trasa 67 km)
a vyhrál jej s dvouminutovým

SILÁCKÝ KOUSEK LUBOŠE ŠOSE

Atletky rozjely krajský přebor dobře
Na jablonecké Střelnici proběhlo 1. kolo KP družstev žen
a mužů. Oddíl atletiky TJ Slovan
využívá soutěž dospělých hlavně jako příležitost k závodění
pro starší žactvo a dorost. Proto
také v prvním kole z devíti zúčastněných byla věkově jediná
žena. Varnsdorfská děvčata se
pustila do soupeřek s vervou.
Zejména sprinterky vyučovaly
a na 100 metrové trati (18 startujících) obsadily prvé, druhé
a deváté místo v pořadí Váňová,
Plocarová, Bielovičová. Jejich
časy znamenaly ve většině nová
osobní maxima. Rovněž běh na
200 m přinesl skvělé pořadí Váňová první, Plocarová druhá
a Bielovičová na bodovaném
místě pátá. V běhu na 800 m
skončila Forgáčová druhá,
Čiháčková šestá. Na 3 000 m
doběhla Řeháková na čtvrtém
místě. Ve skoku dalekém zvítězila E. Křížová výkonem 490 cm,
Čiháčková doskočila na třetí
a Řeháková na páté místo. Skok
vysoký ovládla také Křížová
v novém osobním rekordu
164 cm, Dubská na třetím místě

dala 140 cm. V hodech bylo naše
zastoupení méně produktivní.
V disku závodila pouze Křížová
a v hodu oštěpem nemají děvčata nejlepší formu, na Dubskou
zbylo až třetí místo. Zlatou tečku
přidala A-štafeta na 4x100 m,
když časem 53,44 s opět vylepšila oddílový rekord z minulých
závodů ve složení Čiháčková,
Váňová, Dubská, Plocarová.
Bodové ztráty z hodů zabránily
více konkurovat turnovskému
AC Syner, ale vynikající výkony,
bojovnost a chuť závodit jsou
větším příslibem než dosažené
umístění. Pořadí po 1. kole:
1. Turnov 83 pomocných bodů,
2. Varnsdorf 75, 3, Jablonec n.
N. B 58, 4. Rumburk 18.
Malý počet starších žáků
a dorostenců je příčinou
neúčasti této kategorie v soutěži družstev. Trenéři proto
využívají každé příležitosti
k jejich startu v soutěži mimo bodování. V Jablonci si vyzkoušel
J. Müller sprintérské schopnosti
a běžel 100 m za 13,01 s, na
trati 3 000 m skončil třetí časem 10:53,32 min.
Skalický

DALŠÍ ÚSPĚCH MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Mladší žáci ZŠ náměstí prožívají super období. Po třetím místě
v Nestlé cupu, krajském finále v košíkové uspěli taktéž ve finále kraje
v atletickém čtyřboji, který se konal v Bílině a kde jim patřilo shodné
umístění. Cesta za úspěchem až tak jednoduchá nebyla a kluci museli
uspět ve čtyřech po sobě jdoucích disciplínách (60 m, skok daleký
nebo vysoký, hod míčkem a 800 m). Na závěrečné půlce už na nich
byla znatelná únava, ale dokázali se s ní „poprat“ a vybojovat cenné
3. místo, o což se zasloužili D. Kovalčík, M. Krajčovič, V. Chlan,
P. Šedivý a M. Švorc.
V. Zemler

V pražských Modřanech se konal jako vrchol sezony Národní
pohár v RAW silovém trojboji. RAW znamená ryzí síla. Soutěží
se ve dřepu, benchpressu a mrtvém tahu, ale zúčastnit se a šanci
stát na bedně mají též specialisté na jednu disciplínu. Na těchto
kláních bojoval i varnsdorfský Luboš Šos, a to pouhých pět týdnů
po autonehodě, kdy si přivodil vážná zranění (prasklá hrudní kost,
poškozené rotátory v levém rameni). Přes velké bolesti nepřestal
trénovat mrtvý tah, se kterým byl rozhodnut se soutěže zúčastnit.
Ostatní přestal trénovat. Na samotném mistrovství a po nahlášení
základních pokusů soupeřů do celého trojboje v kategorii do 110 kg
se Luboš rozhodl i přes bolesti a tréninkové manko zvládnout celý
trojboj. Existovala totiž teoretická šance dostat se na stupně vítězů.
Ve dřepu zvládl 220 kg, benchpressu 165 a po těchto disciplínách
figuroval na 5. místě. Na řadu pak přišel jeho mistrovský mrtvý tah,
kde druhým pokusem podržel 305 kg a v tahu zvítězil. V celkovém
hodnocení si také polepšil a konečné třetí místo je pro Luboše
úspěchem.
Text a foto J. Š.

náskokem. V celkovém průběžném pořadí po dvou závodech
mu patří čtvrté místo mezi všemi
startujícími tohoto seriálu.
Na Autor 50 Český ráj v Branžeži prohnal profíky Jan Novota
a připsal si další životní úspěch.
Skončil sice čtvrtý za M.Bubílkem, M.Bínou a O.Bambulou
(ztráta 45 s na vítěze), ale dalších několik profesionálů porazil
v závodě, kde startovalo téměř
900 jezdců.
Na závodě Okolo Liberce
(60 km) byla bohatá účast (390
závodníků) a velká konkurence.
J. Novota v cílové rovince spadl
a dojel nakonec 9. (2. v kategorii M20). Na 31. pozici
byl klasifikován J. Kalivoda
(10. v M20). V kat. M30 si připsal
33. příčku M. Ciprián a v kat.
M40 26. J. Mádl a 28. J. Dužár.
Smůlu měl V. Zemler, kterého
postihly dva defekty, a proto
dokončil závod v hloubi startovního pole. Krátkou trasu (30 km)
vyhrál v Liberci v rámci všech
mužských kategorií zcela jasně
T. Podrazil s náskokem více jak
dvou minut.
A ještě výsledky nejlepších varnsdorfských kolečkářů
v horské MTB časovce na
Jedlovou. St.chlapci, kadeti:
8. M. Švorc 16:02 min. Junioři,
muži: 2. J. Podrazil 11:23,
3. T. Podrazil 11:40, 4. J.Novota
12:21. Veteráni I: 6. J. Švorc
13:11, 8. A. Vohanka 14:09.
Veteráni II: 5. M. Marci 14:14,
10. M. Vohnout 14:48, 11. M. Spurný 14:53. Veteráni III: 7. J. Pospíchal 17:44, 10. P. Retych
19:58 min.
ZdS

Žáci vyřadili v poháru Ústí a jsou ve čtvrtfinále
Varnsdorfské áčko odehrálo
úvodních pět jarních zápasů na
hřištích soupeřů s jejich ligovými
béčky. Ze Žižkova přivezlo bod
a z utkání s Jabloncem tři. Následovala Mladá Boleslav, České
Budějovice a naposledy Liberec.
Z těchto tři duelů se Slovan
vrátil bohužel s prázdnou přes
to, že na jihu Čech vedl stejně
jako v Liberci. Ve městě pod
Ještědem už od první minuty
po brance Vlasty Choda, ale
domácí vyrovnali ve 45. a v 83.
dali vítěznou branku na 2:1.
Ještě před tím trefil Mirek Hozda
tyč. V Hlavici Slovan neuspěl 1:0
a doma pokořil Písek 4:1 (Čemba 2, Procházka, Ginzel).
Starší dorost prohrál v České
Lípě 1:0 a doma remizoval v asi
nejvydařenějším zápase sezony
s Juniorem Praha 1:1.

Po debaklech v úvodu jara přišly
konečně lepší výsledky. Mladší
dorost neuspěl v České Lípě
stejným poměrem branek jako
starší. S Juniorem Praha si pak
bez nemocného brankaře Vargy
nepohlídal vedení 2:0 po půli
a prohrál 3:4 (góly Hlávka,
Böhm, Sivák).
Starší žáci odešli poraženi
doma s Louny 1:2 (Kurel)
a remizovali venku s Mostem C
1:1 (Zima). Dobře si vedou
v utkáních Severočeského poháru. Po výhře v Benešově 0:6 remizovali doma s áčkem Ústí 1:1
(Císař) a v penaltovém rozstřelu
jej vyřadili až ve třinácté sérii 9:8.
Rozhodující branku dal Šolc
a Klouda chytil čtyři pokutové
kopy hostů. Žáci jsou tak ve
čtvrtfinále poháru. Mladší žáci
s Louny neuspěli 1:6 (Syrovátka)

a vyhráli v Mostu 1:2 (J. Novák,
Kolár).
Starší přípravka A porazila
venku Loko Česká Lípa 0:5
(Šindelář 3, Lisý, P.Novák)
a Nový Bor 0:5 (Šindelář 3, Rybář 2). Béčko starší přípravky si
s těmito týmy připsalo první body
v soutěži po výsledcích 1:2 (Křemenák, Kolínský) a 2:2 (Polák,
Kolínský). Doma s Jabloncem A
(ročník 1999) prohrálo áčko 1:3
(Rybář) a přejelo jeho B-tým 5:0
(O. Kramer 2, Lisý 2, Rybář).
Béčko odešlo poraženo s oběma
týmy soupeře shodně 0:7. Mladší přípravka FAŠV A porazila Mimoň 3:1 (M. Štefan, F. Kabeláč
a P. Ficzu) a Loko Česká Lípa
10:1 (O. Nováček 4, M. Štefan 2,
F. Kabeláč, P. Ficzu, D. Novák
a O. Mann).
ZdS

POHÁR OSVOBODITELŮ ZŮSTAL OPĚT DOMA

TANEČNÍ SKUPINA STARS
LETOS ZABOJOVALA

První květnový den se taneční skupina STARS rozjela po
roce do Prahy na MISTROVSTVÍ REPUBLIKY „CZECH CHEER
NATIONALS 2010“. „Tentokrát jsme se odrazily ode dna,“ říká trenérka Líba Vladařová. Nejen, že jsme vyhrály první místo juniorek
v POM PON DANCE, ale i mimořádné tréninkové hodiny gymnastiky
s panem Stanislavem Hockem přinesly zralé ovoce a druhé místo
v CHEERLEADING není k zahození. Rovněž seniorský tým se letos
ukázal ve skvělé formě. Ve veliké konkurenci úspěšně reprezentoval
ziskem druhé a třetí příčky. Mistrovství republiky se také zúčastnili
naši nejmenší PEEWEES, kteří potěšili svou čtvrtou pozicí. V letošním roce poprvé soutěžila dvě děvčata v kategorii „INDIVIDUÁL“.
Byla to Karolína Tomešová a Anička Lukešová i ta překvapila svým
výkonem. Jejich stojky a hvězdy na jedné ruce ocenili porotci
15. a 19. místem. Všem soutěžícím gratulujeme. Marcela Bělíková

TANEČNÍ NÁBORY
Taneční škola STEP BY STEP Mikulášovice, která pro velký
zájem otevřela nově taneční školu v Rumburku pro všechny tanečníky i z Varnsdorfu a okolí, pořádá 14. června od 15.30 hod.
v ZŠ Tyršova Rumburk (tělocvična) nábor tanečníků ve věku
5-11 let, juniorů 12-15 let a dospělých 16+ pro taneční disciplíny STREET DANCE, DISCO DANCE FORMACE. Kontakty:
stepbystep@centrum.cz, 739 085 954, 731 148 810. Více na
www. ts-stepbystep.cz.
Taneční skupina STARS Varnsdorf provádí NÁBOR nových
členů. Ten se uskuteční dne 18. června od 16.00 hod. v tělocvičně
SPŠ technické Varnsdorf (ul. Karolíny Světlé), nutná je sportovní
obuv. Věkové kategorie: 6 až 10 let - peewees, 11 až 15 let - junior,
16 a více - senior (i muži), 45 a více - babžoretky. Přijďte mezi nás,
čeká vás spousta skvělých zážitků, legrace a vystoupení.

POKER TOUR PO 18 TURNAJÍCH
Výsledky – 14. kolo: 1. P. Greňo, 2. M. Burda, 3. Kubánec; 15.:
1. R. Vít, 2. A. Nový, 3. Cháček; 16.: 1. A. Němec 2. Liberečák,
3. F. Švejda; 17.: 1. J. Kučera, 2. A. Němec, 3. P. Greňo; 18.: 1. J. Kučera, 2. P. Greňo, 3. M. Burda. Průběžné pořadí: 1. R. Brůna 126 bodů,
2. Liberečák 125, 3. A. Němec 116, 4. P. Greňo 112, 5. R. Vít 107 bodů.
Přijít se podívat na turnaje nebo si i zahrát může každý, není třeba se
registrovat. Rádi všem tuto hru vysvětlíme, poradíme. Takže ostych za
hlavu a zkuste štěstí. Více informací na www.pokervdf.ic.cz.
RV

Varnsdorfská SPŠ technická
pořádala tradiční fotbalový
turnaj Pohár osvoboditelů,
který se odehrál na umělé trávě
v Kotlině. Účastníky byly varnsdorfské školy SPŠT, SŠS+CR,
gymnázium, VOŠ+SPŠ a dva
českolipské týmy SOU+U 28. října a SOU+U Palackého. Nejdříve se hrálo ve dvou skupinách,
následně dle umístění o konečné pořadí a všechny zápasy na
2x15 minut. Výsledky skupiny
A: SPŠT – SŠR+CR 1:1, - SOU+U Palackého 4:0; SŠR+CR
- SOU+U Palackého 1:0; Výsledky skupiny B: SOU+U 28. října
– VOŠ+SPŠ 3:1, - gymnázium
2:1; VOŠ+SPŠ – gymnázium
2:0. Zápas o 5. místo: gymnázium - SOU+U Palackého Česká
Lípa 4:0. Hru dirigoval Šimi,
padly pěkné góly a jeden z PK.
O 3. místo: SŠR+CR - VOŠ+SPŠ
4:1. L. Nagy mohl za stavu 3:0
snížit z PK, ale gólman jej vychytal. Ve finále se potkala domácí
SPŠT a českolipské SOU+U
28. října. Hrálo se dlouho
bez branek, hostující hráč

z přímého kopu trefil břevno, na
druhé straně domácí borec po
pěkné kombinační akci zase tyč.
Minutu před koncem Českolipští
faulovali před vápnem, trestný
kop zahrával Zadina a dobře
trefeným míčem k tyči překonal
jak zeď, tak i marně zasahujícího
gólmana. Výsledek 1:0 znamenal výhru SPŠT Varnsdorf
a obhajobu prvenství. Nejlepším
gólmanem turnaje byl vyhlášen

Rostislav Bačkovský z VOŠ
a SPŠ, nejlepším hráčem Jirka
Winzig ze SPŠT. Za všechny
týmy nastoupili někteří aktivně
hrající fotbalisté (dorostenci),
ale jejich fotbalové dovednosti
ve většině příliš nepřevyšovaly
bojovnost a zápal ostatních. To
není pro fotbalovou budoucnost
prvně uvedených příliš dobré
konstatování.
Text a foto ZdS

Běhu do vrchu přálo počasí i účast
Na trati Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová hora (6 km, 336 m
převýšení) se opět běžel závod
Českého poháru. Zúčastnilo se
jej devadesát startujících a mezi
nimi i několik běžců našeho
nejsevernějšího regionu. V kategorii juniorů 19 let a mladších
byl O. Motl z TJ Rumburk 3. za
31:49 min. a J. Müller z TJ Slovan
Varnsdorf 4. za 34:20 min. Mezi
muži 20-39 let si pro 10. místo doběhl O. Králíček z Horního
Podluží (čas 30:27), 14. byl
M. Stezka ze Chřibské (33:52)
a 19. P. Gros z Jiřetína p. J.

(51:59). V kategorii mužů 40-49
let skončil L. Kaván ze Chřibské
6. (30:12) a P. Fiala ze Šluknova
16. (42:56). Dále mezi muži 50-59 let získal 11. místo J. Chroust
(35:42) a v kategorii 60-69 let
5. příčku obsadil V. Kuthan, oba
z Krásné Lípy. Mezi ženami nad
55 let skončila 2. A. Wintrová
z TJ Rumburk (49:02). Nejrychleji ze všech trať zdolal J. Havlíček
(31 let) z ASK Slavia Praha, který
dosáhl času 23:34 min. Vítězka
závodu žen kategorie 20-34 let
I. Milesová z PSK Olymp Praha
vyběhla na Jedlovou horu za

30:37 a jedná se mj. o vítězku
celého seriálu světového poháru
2009 v této disciplíně. Nejstarší
účastník F. Bém z AC Slovan
Liberec (83) pokořil zkrácenou
trať 4 km za 38:10 min. Jeden
z ohlasů na závod: „Dobrým
pořadatelům moc pomohlo
jasné počasí. Výhledy do okolí
byly vynikající. Setkání a utkání
„vrchařů“ tak nemělo chybu. Jen
tak dál.“ Akcí sponzorovaly firmy
ReTOS, TOS, a.s., ZABAL,
Potraviny VOHNOUT a dále
Ing. HALÁS.
M. K.

INZERCE

�eení
pro

budoucnost

Nová pracovní místa nevytvo�í
ani stát, ádná politická strana,
ani ádný poslanec �i senátor.
Je pot�eba vytvá�et prostor pro
rozvoj místních Þrem a podnik�,
vycházet jim vst�íc.
Jasnými projekty a solidním jednáním p�ilákat nové investory.
Jen tak vznikají nová pracovní
místa.

Robert atník

�íslo 6 v Ústeckém kraji
www.ods.cz

HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 30. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 500 ks. IČ 00261718. Šéfredaktorka Romana Macová (telefon 412 372 241,
linka 143), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah
inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 21. května 2010. Příští číslo vyjde 4. června 2010.

