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INZERCE

KROUPY O PRŮMĚRU 8 CM 
ZPŮSOBILY ZNAČNÉ ŠKODY

Byl vyhlášen III. povodňový stupeň

Čtěte na str. 2

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA SPORT
PANORAMA HRAJE PRO SENIORY ZA 30 Kč

OSIŘEL NÁŠ „DALIMIL“ Z VARNSDORFU
STRUČNÉ VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB

A co děti,
mají si kde
hrát?

Čtěte na str. 3

Letos se po osmé ve firmě ReTOS uskutečnil sraz auto-
-moto veteránů doprovázený 2. ročníkem jízdy pravidelnosti 
na Hrádek. Sobota 22. května sice začala vytrvalým deštěm, 
který do Varnsdorfu doprovodil posádky některých strojů. 
Nakonec se však během registrace počasí umoudřilo a vy-
drželo bez deště po celou dobu akce. Na nádvoří firmy se 
tak postupně sjelo 54 aut a motorek starších 25 let, včetně 
nádherného Fordu T, nebo motocyklu z období před první 
světovou válkou. Největší zastoupení měli členové Veterán 
Car Club Česká Lípa, ve kterém je soustředěna většina varn-
sdorfských veteránistů a kteří také byli spoluorganizátory 
setkání. Potěšující je, že velkou část startovního pole tvořili 
místní jezdci, kterých rok od roku přibývá. Kolona vedená 
jedním z varnsdorfských hasičských veteránů se přesu-
nula na náměstí, kde si stroje mohla prohlédnout široká 
veřejnost. Pak už následoval závod pravidelnosti, kde se 
ve dvou kolech jízdy do vrchu nehodnotí ani rychlost, ani 
„umělecký dojem“, ale nejvíce shodný čas v obou kolech. 
Z křižovatky ulic Pohraniční stráže a Hradní až na vrchol 
Hrádku někteří vyjeli s neotřelou elegancí slušící věku 
strojů, jiní předvedli, že jejich „koně“ pod kapotou ještě 
umí zabrat. Tak jako tak se bylo na co dívat a milovníkům 
historických strojů nezbývá než se těšit na první víkend
v září, kdy se na náměstí opět setkáme s motocykly Čechie -
- Böhmerland, nebo na tuto zdařilou akci v příštím roce.

JS, foto MŠ 

VETERÁNI ZDOBILI MĚSTO

Byl 
vyhlášen

zákaz
vstupu do

postižených
lesů

Na pondělí 24. května 2010 
hned tak nezapomeneme. Ani 
ne tak kvůli svátku Jany. Místo 
ní si vybrala svoji daň příroda. 
Už od rána bylo pošmourno
a sem tam poprchávalo, ale to 
pravé peklo nastalo krátce po 
17. hodině. Obloha se zatáhla 
a na město se snesl obrovský 
příval krup, které měly průměr 
5-8 cm! Desítky, možná stovky 
více či méně poškozených vo-
zidel, rozbitá okna a skleníky, 
zničený zahradní nábytek. To 
ale ještě nebylo nic proti tomu, 
co mělo přijít. Kroupy se promě-
nily v hustý a vytrvalý déšť, který 
během necelé hodiny vytvořil
z klidné říčky Mandavy téměř 
dravou řeku.

V 19 hod. byl vyhlášen III. po-
vodňový stupeň a starosta 
svolal zainteresované členy 

povodňové komise na schůzku 
k Mandavě (zatímco v 17 hodin 
byl průtok v korytě řeky pouhých 
3,58 m2/s, v 21 hodin už to bylo 
více než 21 m2/s a nárůstem hla-
diny o 66 cm). Téměř vzápětí se 
ale sirény ve městě rozezvučely 
požárním poplachem a svolaní 
hasiči vyrazili na záchranu 
nádraží Jedlová, kde je čekal 
naprosto ohromující obraz zká-
zy. V pásmu širokém několik 
stovek metrů začínajícím na 
úpatí hory Jedlová a končící
o několik kilometrů dál na Libe-
recku nestojí téměř jediný zdra-
vý strom, vývraty střídají stojící 
pahýly velkých stromů jakoby 
„střižené” ve výšce 10 metrů
a mezi tím zpřerážené beto-
nové sloupy a spadlé vedení
6 kV k nádraží. Před jednotkami 
dobrovolných hasičů z Horního 
Podluží, Dolního Podluží, Varns-
dor fu, Chř ibské a drážních 
hasičů z Děčína stála nepronik-
nutelná bariéra bránící příjezdu 
k poškozenému nádraží. Po 
více jak 4 hodinách tvrdé práce 
se společnými silami podařilo 
obnovit průjezd k nádraží tak, 

aby se k němu dostala obsluha 
a pracovníci el. závodů, kteří se 
snažili obnovit dodávku proudu. 
Do obnovení bude stanici záso-
bovat agregát se spalovacím 
motorem. Katastrofu podobné-
ho rozsahu pamětníci ve městě 
nezažili.

Čerpáno z webu hasičů 
Varnsdorf, foto Jiří Trebatický

Sálek městské knihovny se 
stal místem, kde se 12. května 
konal další z mnoha kulatých 
stolů Zdravého města Varns-
dorf. Tentokrát byla tématem 
diskuze nevalného počtu obyva-
tel o budoucnosti  „červeného“ 
kostela ve Varnsdorfu, který 
je sakrální stavbou z glazuro-
vaných cihel. Obdobné stavby 
můžete spatřit i v dalších měs-
tech naší země, např. v Brně,
v Olomouci, v Ostravě, v Tepli-
cích a Svitavách.

 Přítomní se shodli, že je 
nutné pro záchranu kostela 
vytvořit skupinu aktivistů.  Prv-
ním krokem bylo zpracování 
stavebnětechnického posudku 
a návrhu opatření, která by 
vyřešila současný havarijní 
stav. Diskutující se shodli na 
tom, že dalším krokem by mělo 
být vyčíslení konkrétní částky 
nezbytné na nutné opravy pro 
zajištění stavby.

„Možnosti financování rekon-
strukce lze najít,  ale vše končí 
u nevyjasněného vlastnictví kos-
tela, což je jádro  problému.  Po-
kud nebude jednoznačně určen 
vlastník nemovitosti, nelze žádat 
o finanční prostředky například 
z programu ministerstva kultu-
ry - Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí 

CO DÁL 
S „ČERVENÝM“ 

KOSTELEM? 

Pokračování na str. 2



11/2010                                                                                                                    strana 2

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Dokončení ze str. 1

• Městský kamerový systém zachránil i srnce
Při sledování monitorů městského kamerového dohlíže-

cího systému byl dozorčím směny městské policie spatřen 
srnec, který byl na fotbalovém stadionu zamotán v síti jedné 
z branek.  Dozorčím byli vyrozuměni myslivci.  Na uvedeném 
místě srnce vyprostili ze sítě, převezli do lesa a vypustili 
do volné přírody.

• Kradl a byl zadržen 
Hlídka městské policie byla přivolána do jednoho z mar-

ketů našeho města, kde pracovník bezpečnostní agentury 
zadržel neplatícího „zákazníka“. Na místě provedla kontro-
lu totožnosti muže podezřelého z přestupku proti majetku
a lustrací přes Obvodní oddělení Policie ČR bylo zjištěno, že 
tento prochází pátráním Policie ČR. Po provedení standard-
ních úkonů, které strážníkům ukládá zákon, byl předveden 
na Policii ČR k dalšímu šetření. 

• Měření rychlosti v našem městě
V pondělí 17. května  byla provedena plánovaná do-

pravně-bezpečnostní akce městské policie s dopravním 
inspektorátem Policie ČR Děčín zaměřená na dodržování 
rychlostních limitů v katastru našeho města. V průběhu 
tříhodinové akce bylo kontrolováno celkem 20 vozidel. Za 
nedodržení předepsané rychlosti bylo uloženo 8 blokových 
pokut ve výši 11.000 Kč, za jízdu bez bezpečnostních pásů 
byly uloženy 3 blokové pokuty (1.200 Kč) a porušení zákazu 
zastavení 1 bloková pokuta za 1.000 Kč. Z tohoto výčtu 
vyplývá, že někteří řidiči jsou stále nepoučitelní.

Martin Špička, velitel MP

• Potyčka v bytě
Do bytu dvaadvacetileté ženy ve Varnsdorfu bez jejího 

souhlasu vnikl šestatřicetiletý muž v podnapilém stavu. 
Tam ji slovně napadl, neboť s ní měl nějaké nesrovnalosti.
O tom, že k vyřešení problému nezvolil tu nejlepší variantu, 
ho pak přesvědčili místní policisté, kteří ho za to řeší ve 
zkráceném přípravném řízení. Za porušování domovní 
svobody by mu mohly hrozit až dva roky odnětí svobody, 
což za to rozhodně nestojí.

• Pozor na falešné sociální pracovníky
Do domu osmaosmdesátileté ženy ve Varnsdorfu se 

vloudila neznámá zlodějka, která se vydávala za sociální 
pracovnici. Poté, co byla vpuštěna dovnitř, odcizila své 
hostitelce z peněženky položené v obýváku na stole přes 
sedm a půl tisíce korun. Dopustila se tím krádeže, která 
jí může vynést až dva roky odnětí svobody. Na případu 
pracují místní policisté. Důrazně varují občany, zejména 
seniory, aby nedůvěřovali nikomu, kdo se řádně nepro-
kázal!

• „Mařenka“ s nepříjemným dojezdem
Třiatřicetiletý řidič z Varnsdorfu evidentně nevzal váž-

ně zákaz řízení motorových vozidel vyslovený místním 
úřadem. Jinak by nebyl přistižen policejní hlídkou. Nyní 
čelí podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí ve 
zkráceném přípravném řízení, za což mu hrozí až tři roky 
vězení.                                               

por. Bc. Vojtěch Haňka
 

s rozšířenou působností“. 
Program na záchranu a obnovu 
kulturních památek Ústeckého 
kraje je dalším možným zdro-
jem financí. MAS Šluknovsko 
podpořila projekt na záchranu 
kostela v Dolním Podluží 
částkou 1.349.000 Kč. Tímto 
výčet dalších případných mož-
ností získávání peněz zdaleka 
nekončí. Spolupracovat chce 
ústecká univerzita, Apoštolská 
církev a řada dalších institucí
i jednotlivců, jimž není osud této 
památky lhostejný. Na zasedání 
ZM, které mohlo o nabytí kostela 
rozhodnout, jsem sám navrho-
val vyčkat rozhodnutí soudu. 
Nicméně po konzultacích
s dotčenými orgány jsem došel 
k přesvědčení, že jednání soudů 
mohou trvat dalších několik let 
a pak hrozí reálné nebezpečí 
postupné destrukce. Naše ini-
ciativa nemá za cíl nákladnou 
rekonstrukci. V současnosti je 
potřeba pouze objekt staticky 
zabezpečit a zabránit totální 
zkáze. Další využití je věcí 
budoucnosti,“ upřesnil situaci 
místostarosta Mgr. Petr Šmíd.

Všichni přítomní zastupitelé 
na svém jednání odmítli přijmout 
kostel do vlastnictví.

„Důvodem  je velmi špatný 
technický stav a náklady na 
záchranu budou obrovské. Pro 
město by to byla velká zátěž,“ 
uvedl zastupitel Jiří Sucharda. 
Představou zastupitelů je pr-
votní investice státu právě do 
zabezpečení, město by poté 
nemovitost přijalo do svého 
majetku a pokusilo se sehnat 
peníze.

„Kostel chátrá už dlouhých 
šedesát let. Postarat by se měl 
stát, ten nechal památku bez 
povšimnutí a bez rozhodnutí.
O vlastníkovi rozhoduje už 
několik let soud. Okresní soud 
v Děčíně městu navrhl dobro-
volné převzetí této stavby. Sku-
tečně jsem pro záchranu, ale 
ne za těchto podmínek. Město 
si takovou investici nemůže do-
volit. Pokud by stát zainvestoval 
sanaci objektu, budu proto, aby 
se kostel stal majetkem města,“ 
uvedl varnsdorfský starosta
Ing. Josef Poláček. Dodal 
také, že aktivisté, kteří stojí
o záchranu kostela by si mohli 
založit občanské sdružení
a aktivně se podílet stejně tak 
jako sdružení, které zajišťuje 
obnovu kostela na Studánce. 
Občanské sdružení pro podpo-

ru opravy kostela na Studánce si 
samo získalo z Česko-německé-
ho fondu budoucnosti již dvakrát 
40 tisíc eur  na opravu kostela 
na Studánce a na darech od ob-
čanů získali 25 tis. eur, kterými 
projekt sami předfinancovávají.“ 
To je příkladný přístup aktivistů. 
„Rozhodně by stálo i za zkouš-
ku, kdyby  aktivisté kontaktovali 
Úřad pro zastupování státu
a vyřídili si povolení třeba k úkli-
du interiéru kostela. To by byly 
skutečné činy a nejen planá 
slova!“, posteskl si starosta.

Důležité je kostel zachrá-

nit, př ičemž nemusí sloužit 
církevním účelům - zaznělo
u kulatého stolu. Zájem o kos-
tel vyslovil i pastor Apoštolské 
církve Mar tin Penc: „Naše 
církev hledá pro svoji činnost 
vhodnější prostory, než máme 
nyní. Chtěli bychom kostel 
uvnitř přebudovat. Ale  také 
oni řeší jak sehnat peníze na 
rekonstrukci a  úpravy. Návrhy 
byly i na další využití, např. jako 
výstavní sál, koncertní sál. Dis-
kutující zmínili i návrh na zřízení 
sbírkového konta.

Úvahy však mohou být 
realizovány, až bude určen 
vlastník.                              rm

  

1.     Oddíl silového trojboje Varnsdorf, o.s., 
        Turnovská 2250, 407 47 Varnsdorf 
2.     TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
        407 47 Varnsdorf, oddíl plavání   
3.     STARS Varnsdorf, Mikulášovice 33, 
        407 79 Mikulášovice   
4.     TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
        407 47 Varnsdorf, oddíl basketbalu   
5.     TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
        407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky   
6.     TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
        407 47 Varnsdorf, oddíl juda   
7.     TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
        407 47 Varnsdorf, oddíl moderního tance 
8.     TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
        407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu  
9.     Fotbalová akademie Šluknovského výběžku, o.s.,  
        Moravská 2688, 407 47 Varnsdorf  
10.   SK Slovan Varnsdorf, s.r.o., Moravská 2688, 
        407 47 Varnsdorf 
11.   TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 
        407 47 Varnsdorf, oddíl tenisu   
12.   TJ HC Varnsdorf, Poštovní 3126, 
        407 47 Varnsdorf   
                                   CELKEM Kč   

SCHVÁLENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY - podpora 
výkonnostních sportů ve městě Varnsdorf (2. výzva)
OŠKT provedl kontrolu správnosti a pravosti údajů uvedených 

v žádostech o poskytnutí finančního příspěvku v rámci podpory 
výkonnostních sportů ve městě Varnsdorf pro rok 2010 – 2. výzva. 
Zastupitelé města Varnsdorf schválili na svém 34. zasedání finanční 
příspěvky dle předloženého návrhu.               Mgr. L. Ondráčková,

vedoucí OŠKT

CO DÁL S „ČERVENÝM“ KOSTELEM?  
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ZÁKAZ VSTUPU DO LESŮ!
MěÚ Varnsdorf a MěÚ Nový Bor s okamžitou platností rozhodly 

o zákazu vstupu do lesů postižených větrnou kalamitou. Poškozené 
porosty jsou nestabilní, v místě se také pohybuje velké množství 
těžké techniky, která zpracovává kalamitní dříví. Oboje představuje 
velké nebezpečí pro zdraví návštěvníků lesa. Porušení zákazu může 
být sankciováno podle lesního zákona. Bližší informace najdete na 
webu města, na úřední desce, případně přímo na odboru  životního 
prostředí.                                                          Mgr. Marek Hartych, OŽP
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Na sídlišti v ulici Karolíny Světlé v těsné blízkosti panelových 
domů ještě donedávna bylo velice pěkné dětské hřiště. Prolézačky, 
několikero  houpaček, pískoviště, na němž stával z kůlů vybudo-
vaný a velice zdařilý dětský hrad se skluzavkou. Zeď a betonový 
plácek sloužící k míčovým hrám. Postavený pingpongový stůl. 
Toto vše doplněno o lavičky, na kterých sedávali rodiče ratolestí,
v betonových skružích  zasazeny keříky a stromky. 

V pátek 14. května mě jako obyvatelku sídliště bohužel čekalo 
nemilé překvapení - naskytl se mi velice nemilý pohled. A to na 
rozbořenou zeď včetně místa na již zmiňované míčové hry a koše 
na košíkovou. Poničen byl i pingpongový stůl. Zřejmě to byla jen 
náhoda… Neboť tento stůl byl trnem v oku několika osobám, kterým 
vadil z důvodu shromažďování omladiny. A již jedenkrát byl návrh 
na jeho odstranění. Na místě dětských her je nyní plácek, který se 
nebojím nazvat ruinami.

Byla jsem nemile překvapena, protože toto se prý rozhodlo na 
schůzi předsedů samospráv. Ale jak to, že se něco rozhodne a občan, 
kterého se to bezprostředně dotýká, nemá vůbec žádnou možnost 
této věci zabránit? Nebo ji posoudit dříve, než je věc nevratně zni-
čena. Nebo to byl záměr? Nač věci, které mají využití, bořit, není je 
lepší opravit. A kdo má vůbec právo za mne rozhodovat?

Já mám malé děti a toto hřiště jsem brala jako výhru. Ale ten, 
kdo se zasadil o jeho zničení, zřejmě malé děti nemá. Byli to roze-
zlení důchodci, kteří se snaží 2 roky odtamtud jakýmkoli způsobem 
mnohdy i nadávkami vyhnat omladinu? Byly důkazy na údajné alko-
holické dýchánky a sexuální hrátky pod jejich okny na zmiňovaném 
pingpongovém stole? 

Nebo byl důvodem havarijní stav? Na stanovisko rodičů dětí se 
nikdo neptal. Proč hned rušit? Nemají děti nárok na prostor pro hry? 
Budou si nadále hrát už jen na chodnících, či ulicích. Není lepší jim 
podněty poskytovat, než jim je naopak brát? A co potom od této 
generace žádáme, když jim bereme možnost hrát si fotbal, vybíjenou, 
košíkovou, ping-pong.... Zbyde spousta místa pro lumpárny, rošťárny 
a jiné. Nemůžeme se jim ani divit, když jim nic jiného nenabízíme.                                                                                         
                                                                               Soňa Rozborová

A co děti, mají si kde hrát?
Stavební bytové družstvo 

Průkopník svolalo z vlastní 
iniciativy setkání se zástupci 
města a městské policie. Setká-
ní, které zástupci družstva pojali 
jako místní šetření problematiky 
dětského hřiště,  se uskutečnilo 
přímo na místě hřiště v ulici
K. Světlé. Zástupci družstva 
uvedli, že družstvo nemá 
finanční prostředky na opravu 
současného stavu svého hřiště. 
Přítomný předseda družstva Jan 

Mareš, předsedové tamních sa-
mospráv a  místostarosta města 
Karel Dubský s velitelem měst-
ské policie Martinem Špičkou tak 
měli vyřešit  majetkové poměry 
hřiště a zároveň problematiku 
hlučné mládeže v areálu hřiště. 

Tohoto jednání se zúčastnili 
předsedové samospráv a je
s podivem, že neinformovali
o svém rozhodnutí ostatní členy 
družstva. Přímo na místě byli 
všemi hlasy pro zrušení hřiště. 

Město poskytlo bezúplatný 
pronájem pozemku na vy-
budování hřiště. Hřiště bylo 
vybudováno družstvem, je
v majetku družstva a zároveň 
je družstvem provozováno. 
Dlouhodobým problémem jsou 
neustálé stížnosti družstevníků 
na nepořádek a hluk kolem hřiš-
tě. Vedení družstva požadovalo 
pravidelný dohled městské poli-
cie, zajištění pořádku a zároveň 
požadovalo od města převzetí 
provozu hřiště. Městská policie 
byla a je ochotna spolupracovat, 
ale stálý dohled strážníka na 
jednom soukromém hřišti  není 
reálný. V dané lokalitě statistiky 
MP uvádí pouze 5 nevhodných 
chování „omladiny“za rok 2009. 

„Provozování tohoto hřiště 
nemohlo město za současného 
stavu převzít. Bohužel některé 
jeho části nesplňovaly součas-
né normy EU. V letošním roce 
město nemá finanční prostředky 
na  investicí do hřiště v  této loka-
litě. Do budoucna připravujeme 
uvolnění investic v rámci zpra-
covaného projektu   revitalizace 
sídlišť mimo jiné i v lokalitě zmi-
ňovaného dětského hřiště, kde 
se počítá s řadou nových  ploch 
pro volnočasovou činnost dětí 

Pohledem bývalého předsedy samosprávy
Jaké bylo překvapení obyvatel domů v ulici Karolíny Světlé, když 

v pátek 14. května při přichodu z práce spatřili místo dětského hřiště 
ruiny připomínající World Trade Center 11. září. Za demolici areálu 
můžeme poděkovat nezájmu SBDO Průkopník a města Varnsdorf. 
Tak děkujeme pěkně.

Dle vyjádření vedení SBDO Průkopník se dohodli předsedové 9 
samospráv domů v okolí, že již nechtějí přispívat na údržbu areálu, 
a družstvo se rozhodlo, že pozemek vrátí městu v původním stavu, 
tj. bažinu. Několik tisíc ročně na opravy nemáme, ale na demolici 
peníze jsou. Naše samospráva zaplatila 8.300 Kč a stejně i ostatní, 
aby zlikvidovaly areál v hodnotě statisíců. Následovaly výmluvy ze 
strany družstva, že areál neodpovídal normám. Kdo to tedy dovolil 
před několika lety takto postavit? Dokonce se  prý rodiče dětí doža-
dovali likvidace, že je areál nebezpečný.

Celý případ má však kořeny jinde. Již před několika lety „komando“ 
stařenek postávajících na balkonech zorganizovalo nelegální zboření 
laviček před domem 3019-3020 za účelem odehnání dětí a mládeže 
z prostoru, samozřejmě bez vědomí samosprávy a ostatních obyvatel 
domu. Dnes si musí babičky nosit ven židli, aby si mohly chvíli pose-
dět  na sluníčku před domem. Maminky s kočárkem musí postávat
a tatínkové hlídající své ratolesti musí sedět na obrubníku.

Za demolicí hřiště opět stojí několik zatrpklých obyvatel okolních 
domů, kteří nechápou, že děti a mládež z tisícového sídliště se musí 
někde shromaždovat a hrát si. Nový dětský areál (za statisíce?)
u bývalé průmyslovky v místě, kde skoro nikdo nebydlí, jim asi moc 
platný není.

Signál od družstva a města je jasný: „Děti zalezte do bažin za 
domy! Mládeži, zalezte ještě o kousek dále do křovin a v klidu tam 
hulte. Hlavně, že staří bručouni budou mít klídek u baráku.“

Až se za pár let budou ti samí lidé divit, proč ti mladí nechodí do 
práce a nevydělávají jim na důchod, nechť si vzpomenou, jak se
o ně pěkně postarali v roce 2010.

Za rozhořčené občany - Ing. J. Ježek, obyvatel domu 3019  

a mládeže. Plánované úpravy 
sídlišť byly popsány v letošním  
Hlasu severu 5. S investicí do 
tohoto hřiště, které doposud 
provozovalo bytové družstvo, se 
skutečně nepočítalo,“ vysvětlil 
místostarosta Karel Dubský.  
„Město několikrát vyzývalo byto-
vé družstvo k odkupu pozemků 
u jejich panelových domů včetně 
předzahrádek před vchody,  ale 
družstvo nabídky neakceptova-
lo. Šlo by pouze o narovnání 

vlastnických vztahů,  družstvo 
by si samo v těchto případech 
rozhodovalo o využití těchto 
pozemků. Mohlo by samozřej-
mě i plochu inkriminovaného 
prostoru dál využívat jako hřiště 
pro děti, samo si rozhodovat, 
jak si zajistí jeho provoz. Město 
nedalo podnět k jeho zrušení
a o jeho zrušení rozhodly samo-
správy bytového družstva.

Bytovému družstvu Průkopník 
bylo doporučeno, aby si celý 
areál hřiště oplotilo, vyřešilo tak 
problém s danou situací  tím, že 
si bude za celý objekt zodpovídat 
samo. To však družstvo odmítlo. 
Družstvo rozhodlo navrátit poze-
mek zpět městu, s čímž město 
souhlasí. Pozemek však musí 
být předán v původním stavu, 
tedy bez hracích prvků,“ doplnil 
Karel Dubský. 

K problematice se vyjádřil 
i předseda představenstva 
SBDO Průkopník Varnsdorf 
Jan Mareš: „Naše bytové druž-
stvo se v minulosti podílelo na 
vytvoření dětského hřiště v ul.
K. Světlé, které však postupem 
času zestárlo a neodpovídá 
technicko-bezpečnostní před-
pisům. Již v minulém roce po-
daly samosprávy vyjádření, že 
nemohou finančně přispívat na 
jeho opravy.  Současně se pro-
jevila absence sponzorů v době 
ekonomické krize. Z havarijních 
důvodů byl ztrouchnivělý hrad 
na žádost rodičů malých dětí 
snesen. Následně bylo oslove-
no město Varnsdorf o zařazení 
opravy a modernizace hřiště do 
plánu investic. Následkem zimy 
a zejména výrazným přispěním 
vandalů byl konstatován hava-
rijní stav v části dětského hřiště 

mezi domy č. p. 3020 a č. p. 
3021. Nevyhovující technickou 
způsobilost potvrzuje i správce 
hřiště paní Bittnerová. Na sprá-
vě bytového družstva se navíc 
neustále hromadí požadavky 
na opravy kvůli ničení hřiště 
dospívající mládeží. Vzhledem 
k uvedeným okolnostem
a k nezbytné prevenci možných 
úrazů bylo rozhodnuto odstranit 
další rizikové části dětského 
hřiště. Pískoviště, houpačky
a kolotoč zůstávají na místě.
V uvedeném prostoru také řeší 
bytové družstvo v důsledku 
vandalismu závažnou pojistnou 
událost ve věci úmyslného 
poškození nových zateplených 
štítů. K události není bohužel 
záznam kamery, protože ta byla 
nasměrována na pískoviště.“

Závěrem sporu je bohužel ne-
utěšená situace pro rodiče dětí, 
které ztratily možnost si hrát na 
svém oblíbeném hřišti. Družstvo 
dalo městu výpověď z pronájmu 
plochy pod hřištěm a prostor 
musí městu předat v původním 
stavu, tedy bez hracích prvků. 
A co děti, mají si kde hrát?

Jan Mareš doplnil informace
o plánu družstva: „Od roku 
2008 je připravena projektová 
dokumentace na opravu dět-
ského hřiště, které bude určeno 
jen malým dětem tak, aby byly 
splněny všechny parametry 
současných předpisů. Počítá 
se i s lavičkami a přesazený-
mi tujemi. Zároveň se musí 
dokončit terénní úpravy okolí
a osetí trávou. S realizací toho-
to projektu se počítá v případě 
zajištění finančních prostředků. 
Bytové družstvo jednoznačně 
podporuje volnočasové akti-
vity včetně herního vyžití dětí
a mládeže. To ale musí probíhat 
na bezpečných hřištích, která 
jsou upravena a vybavena pro 
tu kterou věkovou kategorii dětí 
a mládeže nebo ve sportovních 
a kulturních organizacích měs-
ta s plnou právní odpovědností 
provozovatele. Družstvo nemů-
že suplovat město Varnsdorf 
nebo organizace s primární 
náplní činnosti v oblasti práce
s dětmi a volnočasových aktivit,
a ani na to nemá finanční či 
lidské prostředky. Základním
a vpravdě jediným posláním by-
tového družstva je kvalitní správa 
a údržba bytových domů.“

Město se naopak prostorem 
volnočasových aktivit mládeže 
zabývá. „Dětem jsme vybudovali 
nový zábavní areál v parku, kde 
je spousta nových atrakcí odpo-
vídajících normám EU, 1. červ-
na je jeho slavnostní otevření. 
Rádi vás zde uvítáme,“ pozval 
místostarosta Karel Dubský děti 
s rodiči.    rm, foto Ing. J. Ježek
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Samospráva rozhodla, na místě odhlasovala 
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ANKETNÍ PRŮZKUMNÍK HS
Děkujeme čtenářům, kteří nám sdělili svůj názor na Hlas severu 

na dotazníku z předminulého čísla. Do redakce se jich vrátilo 32. 
Pravda, není to zrovna reprezentativní vzorek. Naopak čtyřem re-
spondentům stálo za to rozepsat se ještě na přílohu – těm děkujeme 
o to srdečněji. 

V redakci se můžeme jen dohadovat, jestli se ostatní zalekli 
počtu otázek (my ale psali hned zkraje, že stačí odpovědi jen na 
některé!), nebo nenašli důvod k jakýmkoli připomínkám, nebo si 
prostě neudělali čas. Nevadí, využijeme, co máme, a do příštího 
čísla připravíme shrnutí odpovědí, případně první závěry, které 
budeme schopni vyvodit. 

Redakce

V červnu 1944 po rozbombardování „naší“ fabriky jsme byli
k velkému překvapení a radosti transportováni do blízkosti našeho 
rodiště, do letecké továrny Diana. Továrna byla umístěna v tune-
lech na budované dvoukolejné trati Havlíčkův Brod – Brno Loučky
u Tišnova. Těšili jsme se, že se zde dožijeme konce války. Sabotáže 
poškozující stroje a výrobní zařízení byly prováděny ve stále větším 
měřítku. Provedl jsem několik poškození, až za rozbití velkého stroje 
- lisu jsem byl při zátahu gestapem zatčen a odvezen do bývalých 
Kounicových kolejí v Brně. 

Kdo náhodou bude tyto vzpomínky číst, dá mi za pravdu, že žádný
z přítomných vězňů si nebyl ani chviličku jist svým životem. Čím 
rychleji se blížil konec války, byli SS, bachaři a gestapo zuřivější 
a zuřivější a stále více si vylévali vztek na vězních. Odebrali nám 
všechno. Pásek od kalhot, šněrovadla od bot, nožík, hřebínek, prostě 
vše. Nechali nám jen košili, kalhoty a boty. Pokojík pro dva jsme 
měli umístěn ve druhém poschodí a bylo v něm celkem pět mladých 
lidí. Dva byli z vesničky Kouniček u Brna a jeden sovětský kapitán 
Míša. Denně nás vozili zeleným antonem do budovy právnické fa-
kulty, kde nás vyšetřovalo gestapo. Každý si asi představí, jaké to 
bylo bez pásku od kalhot a bez tkaniček od bot utíkat z cely až do 
auta na dvůr. Po celou dobu a po obou stranách na vás řve gestapo 
„LOS-LOS!!!“ Přitom jsme věděli, že ten, kdo upadne, se nemusí 
dožít rána. U auta zase čekaly jednotky SS a kopanci nás doslova 
nacpaly do auta. Nejhůře na tom byli starší lidé, kteří většinou doběhli 
poslední. Pamatuji se, jak jednou dokopali staršího muže do auta. 
Nemohl na auto vyskočit a prásknutím dveří mu rozdrtili prsty. Takto 
velmi bolestivě zraněn byl převezen do vyšetřovny gestapa, kde mu 
bylo poskytnuto malé ošetření, a dále byl odveden do sklepní cely.
V cele čekal na výslech, který trval s malými přestávkami celý den, 
bez jídla. Nejhorší to bylo vždy, když přímo pod našimi okny stříleli 
bez soudu naše spoluvězně z pistole zezadu do týla. Slyšeli jsme celé 
to vraždění, střelbu, nářek, pláč, zase střelbu, ale i odvážná slova 
„SMRT FAŠISMU, SMRT NĚMECKÝM KATŮM!“ Dodnes mi v uších 
zní slova kapitána Míši, který prošel roky jako voják v kruté válce: 
„Srdce bijúc, fašisti to nejsú ljudi!“ Jakým hlasem to řekl - bylo v něm 
vše. Bolest, velký cit z utrpení druhých a také odpor vůči vrahům. Mé 
vyšetřování nebylo ještě ukončeno, trvalo už šest týdnů, když jednoho 
dne byl kapitán Míša doslova vykopán z cely, aniž bychom si mohli 
podat ruku. Jen řekl „sbohem“ a více jsme se neviděli.

Po šesti týdnech vyšetřování mě převezli na oddělení gestapa 
na Cejlu v Brně. Po několika dnech pobytu v cele jsem byl zavolán 
k státnímu návladnímu. Byla mi přečtena obžaloba v německé řeči; 
odpověděl jsem, že nerozumím. Německý právník na mě řval, ať 
podepíši protokol, že je přesvědčen, že rozumím. Po chvíli začal 
křičet plynně česky, abych ten protokol podepsal, že jsem úmyslně
v nenávisti k německé říši prováděl sabotáž. Odmítl jsem podepsat
a byl znovu odveden zpět do cely. Po necelém týdnu jsem byl zavolán 
znovu a žaloba byla změněna na úmyslné poškození a porušení z hru-
bé nedbalosti. Znovu jsem nepodepsal. V druhé polovině března roku 
1945 jsem byl po půlnoci probuzen, odvezen s dalšími vězni vozem 
na nádraží, vecpán do vězeňského železničního vagonu a převezen 
do Prahy na Pankrác. Bylo mi sděleno, že tu se mnou proběhne 
soud. Tomu jsem ale nechtěl věřit a říkal jsem si, proč soud neproběhl
v Brně. Po 26 dnech na Pankráci jsem byl v ranních hodinách odvezen 
asi s 300 spoluvězni na Masarykovo nádraží a odtud za doprovodu 
SS a našich četníků jsme odjeli směrem k hranicím. Vlak zastavil, my 
museli ven z vagonu a přečetli si název „Bohušovice“. 

Věděli jsme všichni, že nás čeká Malá pevnost Terezín. Něco málo 
jsme o terezínském koncentračním táboře slyšeli, přesto, když jsme šli 
přes město Terezín, zapůsobilo to na nás otřesně. Na hlavní ulici místo 
oken prkna, viděli jsme pracovat lidi - Židy - ve zbídačeném stavu. 
Na vstup do brány, kde bylo napsáno „Arbeit macht frei“, jistě nikdo 
nezapomene. Míjeli jsme dva dvoukoláky s mrtvými lidmi, pořádně 
nezakryté. Byli nazí. Dvoukoláky táhli mladí Židé. Byla to podívaná, 
která působila hrůzným dojmem. Přivítání uvnitř plně připomínalo 
předchozí výjevy. V té chvíli někoho v kanceláři, která byla několik 
kroků za vraty vlevo, vyslýchali a nelidsky mučili. Strašně křičel. Naši 
četníci nás ani nepředali SS, otočili se a utekli. Asi se báli, aby si je tam 
náhodou také nenechali. Záviděli jsme jim, bohužel my ven nemohli. 
Po pořádné prohlídce a mnoha fackách a kopancích jsme se dostali do 
cel. Byl jsem zavřen do cely číslo 13.                        Jaroslav Růžek

       Pokračování příště.                                

VÁLEČNÁ LÉTA JAROSLAVA RŮŽKA - 2. díl

Nebýt Tomáše Edela neměli 
bychom komtura Jindřicha
z Varnsdorfu - jednu z nejvý-
znamnějších historických po-
stav spjatých s naším městem. 
Českodubský badatel načrtl ori-
ginální, ale věrohodnou historic-
kou konstrukci, která Jindřichovi, 
komturovi žitavské johanitské 
komendy, přisoudila autorství 
tzv. Dalimilovy kroniky, první 
česky psané veršované kroniky 
z počátku 14. století. Není divu, 
že to pěkně rozčeřilo vody
v českých literárněhistorických 
kruzích. 

Na křtu Edelovy knihy „Příběh 
johanitského komtura řečeného 
Dalimil“ právě před deseti lety
v květnu 2000 nemohli Varns-
dorfští chybět. Tehdy se mu 
symbolicky odvděčili věnová-
ním stříbrné medaile města. 
Mimochodem, díky Edelovi 
Varnsdorf zestárl o 16 let. Jeho 
„jindřichovské“ objevy v archi-
vech posunuly první písemnou 
zmínku o Varnsdorfu od dříve 
uváděného letopočtu 1357
k roku 1341.

Neuvěřitelně činorodý Edel 
překvapoval unikátními středo-
věkými objevy. Nejcennějším
z nich jsou zachovalé pozůstat-
ky pozdně románské komendy
v Českém Dubu. O širokém 
rozpětí jeho badatelské práce 
svědčí loni vydaná kniha Pod-
ještědí v Hitlerově třetí říši.

Jedním z jeho neuskutečně-
ných záměrů byl archeologický 
průzkum našeho Hrádku. Na-
značoval, že by se tu snad daly 
nalézt pozůstatky středověkého 
osídlení z Jindřichových dob.

Ředitel Podještědského 
muzea v Českém Dubu PhDr. 
Tomáš Edel by v příštím roce 
slavil šedesátiny. Zemřel náhle 
na svém pracovišti 26. dubna 
2010.                                 ham

Evita Naušová tváří v tvář svým čtenářům
Z Varnsdorfu odešla už během středoškolských studií, ale

v myšlenkách se do míst dětství vracela tak intenzivně, že jí nezbylo 
než napsat (částečně) autobiografický román Jizvy. Řeč je o Evitě 
Naušové, s kterou se varnsdorfští čtenáři konečně mohli setkat 
osobně.

O knížce i její autorce psal v Hlasu severu Milan Hrabal (v č. 13
a 16/2007) a tentýž s ní vedl rozhovor letos 11. května před početným 
publikem v knihovně. Bylo nač se ptát: na pozadí jejího varnsdorf-
ského příběhu, na bohatou profesní kariéru a hlavně na specifickou 
literární práci pro televizi. Evita je totiž spoluautorkou scénáře seriálu 
Ordinace v růžové zahradě.

Beseda měla ještě jednoho hosta – mile bezprostřední Evitinu 
dceru Marušku Bokovou. Ta s gustem vyprávěla o zážitcích ze 
své nadějně odstartované herecké kariéry (dětské role ve filmech 
Bathory, Kdopak by se vlka bál, Habermanův mlýn – ten přijde do 
kin na podzim) i výtvarně-uměleckých sklonech. Dá se očekávat, 
že o ní ještě uslyšíme.

Po konfrontaci s autorkou Jizev se může vtírat otázka: Je pohraničí 
s přetrhanou minulostí krajinou nešťastných osudů, jsou domy po 
Němcích jakýmisi zakletými zónami, kde se nedá klidně spát? Může 
nám to znít provokativně, může nás to iritovat, můžeme se konejšit, že 
je to její zaujatost a osobními vzpomínkami zkreslená představa. 

Můžeme to hodit za hlavu a žít tak, aby po nás bylo negativních 
zón co nejméně.                                                                       ham

JAZZOVÝ NÁŠUP NA LIDOVCE
Nelitoval nikdo z těch, co přišli 14. května do Lidové zahrady 

na jedenáctý ročník Jazzového pátku. Základní umělecká škola 
opět sezvala mladé hudebníky z několika partnerských „zušek“- 
– z Rumburku, Liberce a Litvínova. Včetně domácích se na pódiu 
vystřídalo osm kapel, dohromady přes 120 mladých jazzmanů. Což 
není přesné, protože mezi nimi bylo i nemálo jazzgirls. Ba prvními 
dvěma účinkujícími byly téměř výhradně dívčí kapely Jazzy Baby 
(Vdf) a Jazz Girls (Liberec). Nášup to byl výtečný! Autora těchto 
řádek vzal za srdce hlavně Sax Band z Litvínova, a tak doufá, že 
nejvzdálenějšímu souboru bude stát cesta za to i příště. Za rok všeho 
dobrého do tuctu.

ham

Osiřel náš „Dalimil“ 
z Varnsdorfu

Tomáše Edela na křtu knihy
o Jindřichovi z Varnsdorfu v květnu 
2000 fotografoval Josef Zbihlej.

Foto Ing. I. Martinovská
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Řádková inzerce

Nemovitosti

Výkup nemovitostí a by-
tů. Tel. 800 998 877.

Snížení a udržení váhy. 
Vyzkoušejte byl. produkt 
EMULIPS, odbourá pod-
kožní tuk. Cena: 375 Kč. 
Bal. vydrží až 3 měsíce.
ABdenis@email.cz.

Služby

Salon pro psy - kou-
pání, stříhání, tr imování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská 99, 
Rumburk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

Výplata exekucí a zástav. 
Tel. 800 998 877.

www.hubnu.net - Chcete 
krásné křivky? S pomocí na-
šich programů a za dohledu 
našeho poradce to jde. Vy-
zkoušejte měsíční program.

Různé

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

Prodám garáž řado-
vou v ul. Východní. Tel. 
721 800 537.

SKZ NORD, s.r.o.,  nabízí
k prodeji velmi pěkný druž-
stevní byt 3+1 ve Vilémově. 
Byt se nachází v nízkopod-
lažním zatepleném pane-
lovém domě s plastovými 
okny. CENA: 347.000 Kč 
(cena včetně provize a pře-
vodního poplatku). Více info 
na tel. 603 536 548, nebo na
skznord@skz.cz.

Prodám byt 2+1+B v sou-
kromém vlastnictví ve Varns-
dorfu. Více informací získáte 
na tel. 605 203 773.

PRONÁJEM BYTOVÝCH 
A NEBYTOVÝCH PROSTO-
RŮ Varnsdorf - Rumburk -
- Dolní Poustevna. INFO:
603 172 729, info@vetrniky.eu. 
LEVNĚ.

Pronájem bytu 2+1 
v nově zrekonstruovaném 
domě v centru Šluknova. 
Nová kuchyňská linka, nová 
koupelna… Výměra: 72 m². 
Nájem: 6.500 Kč/měs. + služ-
by. Info Lužická R. K.  Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej rodinného domu 
v Krásném Buku – Krásné 
Lípě. Nedokončená rekon-
strukce. Nová plastová okna, 
nové rozvody vody a elektřiny, 
nové komíny. Velký pozemek. 
Prodejní cena: 1.100.000 Kč.
Info Lužická R. K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Pronájem prodejních pro-
stor na hlavní třídě v Rumbur-
ku. Přízemí: 280 m² + 140 m² 
v prvním patře. Vlastní plynové 
topení. Info Lužická R. K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Pronájem nebytového 
prostoru v centru Varnsdor-
fu. Vhodné na kancelář, sa-
lon, prodejnu. Výměra: 37 m2.
Nájem: 6.000 Kč/měs. + 
služby. Info Lužická R. K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Pronájem garáže v centru 
Varnsdorfu nedaleko Hyperno-
vy. Mob. 777 232 038.
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V rámci projektu ŘEMESLA- 
- propagace řemeslných a tech-
nických oborů realizovaného 
SOŠ a SOU Roudnice nad 
Labem proběhla 11. května 
ve všech okresech Ústeckého 
kraje soutěž s názvem „Ukaž, 
co umíš“. Soutěže se zúčastnili 
žáci 8. a 9. tříd základních škol. 
Pro okres Děčín ji organizovala 
Střední průmyslová škola tech-
nická Varnsdorf. 

V soutěžních tématech stro-
jírenství, elektrotechnika, sta-
vebnictví a lesnictví a ze-
mědělství žáci základních 

V sobotu 8. května taneční 
skupina STARS Varnsdorf 
uspořádala v Městském divadle 
Varnsdorf taneční vystoupení 
s programem určeným ke Dni 
matek. Od samého počátku byly 
slyšet z řad veřejnosti rozpačité 
otázky: „Proč takový název? To 
je snad o receptech a o dietách?“ 
Ovšem pravda je jiná: původní 
inspirací byla objednávka spoje-
ná se sponzorským darem pana 
V. Džbánka, který vyrábí výtečné 
druhy knedlíků. Houskové, bram-
borové, kynuté meruňkové…
A tak se organizátorům podařilo 
uvařit hrnec zábavy nejen ze 
cvičení od nejmenších dětí
v cheerleadingu a v deenci, ale 
i z vystoupení studentů biskup-
ského Gymnázia Varnsdorf. Děti 
nastudovaly irskou pohádku  

Skauti 
v mušketýrském

 
V sobotu 8. května u res-

taurace Maruška na Špičáku 
pořádalo skautské středisko 
Lužan Varnsdorf okresní kolo 
v závodu světlušek a vlčat. 
V disciplínách zaměřených 
na dovednost i využitelné
v praktickém životě změřilo síly 
15 soutěžních hlídek, celkem 
přes 80 dětí ve věku 7-12 let. 

V závodě inspirovaném Du-
masovými „Třemi mušketýry“ 
nechyběly modré mušketýrské 
kostýmy ani elegantní šaty 
královny. Trasu závodu lemo-
vala barevná pírka z klobouku 
vévody z Buckinghamu, ztra-
cená cestou z návštěvy fran-
couzské královny. Ano, právě 
její čest děti měly zachraňovat! 
Kromě toho si užily působivé 
šermířské představení skupiny 
„Černých rytířů“, od jejíž členů 
se pak mohly přiučit základům 
této nezbytné dovednosti. Král 
Ludvík XIV. se svou matkou 
Annou Rakouskou společně 
vyhlásili výsledky soubojů.

Do krajského kola postoupily 
dívčí hlídky Ještěrky – Stopa 
Děčín a Liščata – Lužan Varns-
dor f, kategorii vlčat poje
dou reprezentovat Půljunáci -
-Seveřan Šluknov, Jestřábi
a Mravenci 1 - obě Stopa Děčín. 
Akci podpořil Řád černých rytířů 
a České Švýcarsko, o.p.s. 

Petr Šádek, ham

,,Čeledín Jakub a krásná prin-
cezna“ pod vedením Martiny 
Janákové, zatančila skupina 
z Domu dětí a mládeže Varns-
dorf a zpěvem nás potěšily
Z. Krátká, P. Doležalová a malá 
N. Smetanová. Další ingredien-
cí bylo hudební číslo, tentokrát 
v jazzovém stylu. Na vystoupení 
nechyběly ani módní přehlídky. 
Byly k vidění igelitové šaty vlast-
ní výroby, ale i krásné svatební 
šaty z půjčovny. 

Celý program moderovali 
sourozenci Adriana a Jan
Šimkovi, kteří se na strastipl-
nou cestu konferenciérů vydali 
poprvé. Věříme, že se divákům 
náš program líbil. Podle receptů 
v neděli dobře navařili, z výhry 
neztloustli a na případné drobné 
nezdary zapomněli. 

STARS Varnsdorf

JAK DOPADLY KNEDLÍKY?

Vystoupením překvapili i Babčastars.                     Foto STARS

UKÁZALI, CO DOVEDOU
škol z Krásné Lípý, Chřibské, 
Varnsdorfu – náměstí a Dol-
ního Podluží museli předvést 
nejen své znalosti a vědomosti, 
ale i zručnost a šikovnost. 

V průběhu celého soutěžního 
dopoledne si nejlépe vedli a do 
celokrajského kola konaného 
začátkem září v Roudnici nad 
Labem postupují vítězové
z varnsdor fské ZŠ náměstí 
Daniel Hurák, Tomáš Kinder-
mann a Jiří Šindelář. Přejeme 
mnoho úspěchů.

Ing. František Hricz,
SPŠT Varnsdorf

PANORAMA BUDE HRÁT
PRO SENIORY

Na základě jednání s Pavlem Nejtkem, majitelem kina Panorama, 
a distributory došlo k dohodě na následujícím - pro cílovou skupinu 
seniorů se již od června letošního roku budou dvakrát měsíčně 
promítat odpolední představení za výrazně zvýhodněné vstupné 
30 Kč. Více na plakátech.

Pokud bychom chtěli hledat příklad dobré spolupráce mezi pod-
nikatelem a městem, pak je tento myslím příkladný.

Mgr. Petr Šmíd, místostarosta města 
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Vzpomínka

Blahopřání

Starší minižačky A - D. Chvojanová: Děvčata této kategorie 
zasáhla do soutěží poprvé, a to až ve věku, kdy jejich vrstevnice 
mají několik sezon již odehráno. Přesto skončila na 6. místě.
S takovým umístěním na začátku nikdo nepočítal právě kvůli výše 
uvedeným faktům. Vyzdvihnout lze některé, a to K. Špičkovou, 
Z. Chlanovou, H. Maternovou, A. Maškovou a D. Chvojanovou, 
především za zodpovědný přístup k tréninkům a bojovné výkony 
v zápasech, což je základ úspěchu.     

Starší minižačky B - K. Bartl, K. Reindl: Druhé družstvo 
minižaček absolvovalo taktéž premiérovou soutěžní sezonu. Jeho 
jádro, podobně jako u A-týmu, vzešlo ze zájmového sportovního 
kroužku DDM ve Varnsdorfu a trénovalo poté pod vedením Karla 
Bartla. Vzhledem k nižšímu věku, kdy naskočilo do soutěže starších 
minižaček, se poslední místo počítá minimálně jako dobrá zkuše-
nost. Výkonnostně se ukázaly především hráčky M. Martinovská
a A. Dědečková, nadějně se jeví ještě mladičká, přesto všechny
o hlavu převyšující I. Notobu.  

Mladší minižáci - A. Cedrych: Celkovým umístěním nej-
úspěšnější tým oddílu dokázal vlastně překonat sám sebe. 
A to přes potíže s počtem hráčů a také občasnou marodkou. 
Častokrát nastupoval jen s minimálním dovoleným počtem 
deseti hráčů, v závěru soutěže doplnil soupisku několika dívka-
mi, což tato kategorie ještě umožňuje. I tak dokázal vybojovat 
třetí místo v sezoně. Navíc za sebou nechal tradiční bašty 
basketbalu jako je Ústí n. L. a Děčín, či stále lepšící se Liberec. 
Oporami byli díky svým zkušenostem jednoznačně Š. Ježek
a L. Svoboda, svou šikovností zaujal T. Zadina.

TJ Slovan, oddíl basketbalu

Trenéři hodnotili sezonu

se uskuteční v sobotu 19. června od 8.30 hod. na umělé trávě 
varnsdorfského stadionu v Kotlině. Startovné činí 1.000 Kč, bliž-
ší informace podá Jiří Vít na telefonu 605 387 989. Občerstvení
a zábava s hudbou budou zajištěny. Každý přihlášený tým hra-
je na vlastní riziko a přihlášky lze podávat do úterý 15. června. 
Start je povolen i registrovaným hráčům nad 35 let.     J. V.

TURNAJ HOSPOD V KOPANÉ

ZŠ Edisonova se letos opět 
zúčastnila 12. ročníku největší-
ho fotbalového turnaje pro žáky 
základních škol, kde ve dvou vě-
kových kategoriích nastupuje do 
turnaje téměř 85 tisíc chlapců
a děvčat ve věku 6-11 let. Jed-
ná se o McDonald‘s Cup a hraje 

se na 3238 základních školách České republiky, z Varnsdorfu se 
této soutěže zúčastnila pouze ZŠ Edisonova. Ta má každoročně 
zastoupení v obou kategoriích a jejich fotbalisté a fotbalistka opět 
nezklamali. V kategorii B na okrskovém finále ve Chřibské získali 1. 
místo bez ztráty bodu, a tím i postup do okresního finále. Na něm v 
Markvarticích obsadili 2. místo a postup do krajského finále v Tepli-
cích „utekl“ o pouhé dva góly. V kategorii A skončila ZŠ Edisonova 
na okresním finále v Markvarticích na 3. místě. Reprezentantům
a trenérovi naší školy děkujeme za skvělé výkony a do příštích 
ročníků McDonald’s Cupu přejeme mnoho sportovních úspěchů.         

Text Mgr. Irena Jirsáková

McDONALD’S CUP 2009-2010

Svozy pytlového
tříděného odpadu

10. června 2010

5.-6. 6. 2010
MUDr. Zdena Sýkorová
U Plovárny 1190/14
Děčín I, tel. 412 502 216

12.-13. 6. 2010
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23
Děčín I, tel. 412 519 624

Zubní
pohotovost

Renáta Madunická
František Madunický

(Daniel)

Narození

Všechny svoje spolužáky
zve na tradiční sraz do
Vinárny v parku.

Sejdeme se jako obvykle 
druhou sobotu v červnu
12. června v 17 hodin.
                        Josef Zbihlej

Dne 3. června jsme vzpomněli již 8. výročí, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, ta-
tínek a dědeček Vladimír Janoušek. 

S láskou a bolestí v srdci nikdy nezapome-
nou manželka Dáša, dcery Renáta a Romana 
s rodinami.

Dne 4. června to je 12 smutných let, co nás 
opustila paní Jiřina Hrobníková. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manžel a synové s ro-
dinami. 

Zaměstnanci SPŠT Varnsdorf  s  velkou 
lítostí oznamují všem přátelům, kolegům
i známým, že ve čtvrtek 6.  května 2010 ze-
mřel po krátké těžké nemoci náš dlouholetý 
kolega,  kamarád a skvělý člověk, vrchní učitel 
odborného výcviku pan Oldřich Verner. 

Budeme na něho vzpomínat nejen jako na 
úžasného spolupracovníka a skvělého kolegu, 
ale především jako na kamaráda. Byl to vzác-
ný člověk a všem nám bude velmi chybět. 

Bylo nám všem ohromnou ctí s Tebou 
spolupracovat, děkujeme Oldo! 

Kolektiv Střední průmyslové školy technic-
ké Varnsdorf.

Dne 16.května uplynulo 20 let, co nás 
navždy opustil pan Karel Ducháček.

Stále vzpomínají děti a příbuzní s rodinami, 
přátelé.

Před 2 měsíci odešla navždy ve věku
85 let paní Jitka Glozová, která dlouhá léta 
pracovala v papírnictví ve Varnsdorfu.

Vzpomíná kamarádka Viera.

Rádi bychom si připomněli památku našich zesnulých rodičů 
Bohuslava a Jany Šandových, kteří stále žijí v našich srdcích. 

Za celou rodinu vzpomínají synové Petr a Pavel.

Dne 6. června oslaví své krásné 80. naro-
zeniny naše maminka Libuše Chodová. 

Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví 
přejí děti s rodinami, vnoučata a pravnou-
čata. 

Poděkování

Děkujeme sponzorům, kte-
ří se podíleli svými dary na 
realizaci zábavné show „Nejen 
o knedlíkách“. Velký dík patří 
firmě Vladislav Džbánek - vý-
roba a prodej potravinářských 
výrobků Šluknov, Varnsdorfské 
uzeniny, s.r.o., Cukrárna Sluníč-
ko, Salón Věrka, Haback, v.o.s., 
Šluknov, Jizerské pekárny, spol. 
s r.o., Česká Lípa, Květiny 
Sonja Mikulášovice, Skloluxus 
Mikulášovice p. Machorkové, 
Pepsi cola, a.s., Staropramen, 
a.s., biskupskému Gymnáziu 
Varnsdorf za výzdobu. Děku-
jeme účinkujícím a všem, kteří 
se na této akci podíleli.

STARS Varnsdorf

Rádi bychom poděkovali 
Líbě Vladařové a jejímu ko-
lektivu, jak obětavě přistupují 
k trénování našich holčiček 
až po velké slečny ,,STARS 
VARNSDORF“. Je radost 
slyšet, jak naše město repre-
zentují a vyhrávají v soutěžích. 
Těší nás, že ještě v dnešní 
uspěchané době se najdou 
lidé, kteří to dělají pro radost, 
z lásky a obětují svůj volný 
čas.               Rodina Fialova,

Restaurant ,,OLD HOUSE“
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Běžecký úspěch Petra Pinďáka
Největší běžeckou událost 

roku, Pražský mezinárodní 
maraton (42,195 km), který 
se běžel za ideálního počasí 
9. května, zdárně zvládli mezi 
7500 atlety z celého světa také 
tři Varnsdorfáci, tzv. HOSANA 
Running team. Skvěle a nejlépe 
z nich si vedl Petr Pinďák (28 
let) s časem 2:43:05 hod. (90. 
celkově a 20. Čech v pořadí!), 
čímž právem patří mezi elitní 
vytrvalce. Honza Šimek dosáhl 
času 3:44:22 hod. (1572., 613.)

a MUDr. Pavel Richter bez přiděleného startovního čísla a tím i nároku 
na konečnou klasifikaci uběhl maraton za 4:17:50 hod.      Jan  Šimek

Dne 1. května se čtyři naši judisté zúčastnili Velké ceny 
Jablonce nad Nisou pro kategorie žactva, juniorů a juniorek
s mezinárodní účastí oddílů z Německa a ze Slovenska.  Nejlépe 
se dařilo Marušce Dítětové v kategorii mladších žákyň ve váze 
do 40 kg. Žádné ze svých soupeřek nedala šanci a svoji kate-
gorii s přehledem vyhrála. Výborný výkon předvedl i Marek Jirsa
v kategorii starších žáků do váhy 42 kg.  Z pěti zápasů se mu povedlo 
3 boje ukončit na ipon a odvezl si tak zaslouženě bronzovou medaili. 
Tomáš Prášil skončil na 5. místě (všichni viz foto). Další cenný kov 
získal Miroslav Dítě, který si odvezl stříbro v kategorii juniorů ve 
váze do +100 kg.  

ÚSPĚCHY MLADÝCH JUDISTŮ

Všem judistům gratulujeme a ještě jedna velká gratulace pa-
tří Mírovi Dítětovi, který získal zlatou medaili v Litoměřicích dne
27. 3. 2010, kde se konal kvalifikační turnaj Českého svazu ČSJU.

Petra Martincová

Volejbalový oddíl uspořádal před pořádáním ženského „Příprav-
ného turnaje“ brigádu, která byla zaměřena na vylepšení prostředí 
volejbalových kurtů a jejich povrchu. S položením nové antuky přišli 
pomoci i někteří rodiče nejmenších žákyň, které se věnují volejbalu. 
Jako předseda volejbalového oddílu touto cestou vyzdvihuji a oceňuji 
jejich přístup.                                                               Petr Damnitz

Volejbalisté zvelebovali kurty

V úvodu května proběhl 
turnaj účastníků Varnsdorfské 
bowlingové ligy. Přihlásilo se 
do něj dvacet hráčů a vítěz 
vzešel ze součtu čtyř kol, která 
přinesla toto pořadí na prvních 
pěti místech: M.Knap 725 bodů, 
S. Mišková 665, R. Pácha 663, 
M. Neumann 660 a  J. Bortel 
645 bodů. V rámci této akce 
proběhlo i vyhlášení a hodnocení
4. ročníku Varnsdorfské bowlin-
gové ligy 2009-2010. Konečné 
pořadí týmu po 30 zápasech 
bylo toto: 1. NIC-MOC 54 
bodů/952 průměrný nához,
2. SPLIŤÁCI 48/927, 3. BC TOS 
A 40/910, 4. JASNEJ STRIKE 
34/891, 5. BLACK HORSES 
34/874, 6. BAHŃÁCI 32/871, 7. 
VORWÄRT VICTORIA 24/867, 8. 
KILLERS 24/839, 9. BK RETOS 
22/857, 10. BC TOS B 14/798, 

BOWLINGU VLÁDNOU NIC-MOC A MICHAL KNAP

Foto archiv autora: horní řada zleva J. Čížek, M. Knap, J. Vašut,
D. Katzer, dolní řada I. Páchová, R.  Pácha, J. Trojan, chybí M. Král.

11. RYCHLÁ ROTA 4/714. Pořa-
dí deseti nejlepších jednotlivců: 1. 
M. Knap, průměr náhozů 170, 2. 
S. Mišková 167, 3. J. Vašut 164,8, 
4. J. Trojan (NIC-MOC) 164,7, 5. 
J. Trojan (JASNEJ STRIKE) 162, 
6. D. Katzer 160, 7. J. Bortel 158, 

8. M. Junek 157, 9. J. Jelenčiak 
154,6, 10. R. Pácha 154,5. 
Nejvyšší nához mezi jednotlivci 
v soutěži předvedl Jiří Trojan 
(JASNEJ STRIKE) s 235 body
a v družstvech  NIC-MOC s 1085 
body.                                      ZdS

Čtyři body Slovanu, žáci v semifinále proti Teplicím
Varnsdorfské áčko čekalo po 

skvělém výkonu a zdolání Písku 
4:1 derby v České Lípě. Vedení 
Slovanu po první půli 0:1, kdy 
se v 19. trefil Marek Čemba, 
domácí po změně stran za 
deset minut otočili na 2:1. Ale 
v 66. unikl a znovu se prosadil 
Čemba a srovnal na konečných 
2:2. V domácím utkání pak 
čekal největší aspirant postupu 
do II. ligy, Sezimovo Ústí. Už po 
patnácti minutách byl stav 0:2
a závěrečný výsledek zněl 1:3. 
Trefil se jen Matěj Kotiš.

Starší dorost po výprasku na 
Kladně 6:1 (gól Zadina) prvně 
v divizi vyhrál s Loko Česká 

Lípa 2:1 (Zadina 2). Mladší 
odjel z Kladna s porážkou 6:0
a doma porazil českolipskou Lo-
komotivu také 2:1 (Šolc z PK).  

Starší žáci postoupili v Trmi-
cích výhrou 0:4 (Spurný, Šolín 
po 2) do semifinále Severočes-
kého poháru a tam je čekal těžký 
soupeř ligové Teplice. V kraj-
ském přeboru prohráli doma
s FC Chomutov 0:2 a ze souboje 
s FŠ Most přivezli všechny body 
po výsledku 1:2 (Kurel 2). Mladší 
žáci s Chomutovem neuspěli 1:3 
(Hampl z PK) a stejnou, poněkud 
zbytečnou porážku utrpěli s FŠ 
Most, kdy jediný úspěch zazna-
menal Žďánský.     

Přípravky absolvovaly kromě 
mistrovských utkání tradiční tur-
naje Oberland Cup v německém 
Neueibau. Starší přípravka mezi 
osmnácti týmy přivezla pohár
a medaile za 3. místo, když lepší 
byla jen Žitava a po penaltovém 
rozstřelu Rumburk. Nejvíce bra-
nek zaznamenal O. Kramer (15). 
Mladší přípravka (ročník 2001
a ml.) obsadila mezi deseti týmy 
5. příčku (4 výhry, 4 porážky)
a nejmladší naděje (ročník 2003
a ml.) v konkurenci deseti družstev 
zvítězily (5 výher, 1 remíza). Nej-
lepším hráčem i střelcem zde byl 
vyhlášen Pavel Ficzu s jedenácti 
vstřelenými brankami.          ZdS

Další díl Českého poháru XC 
MTB 2010 v Kutné hoře zazna-
menal mezi muži OPEN 3. místo 
J. Podrazila se ztrátou 1:18 min. 
na vítěze a 18. pořadí J. Švorce 
mezi kadety (15-16 let).  

První závod Českého poháru 
v maratónu se jel v Lipníku nad 
Bečvou, kam se sjela snad 
kromě dvou profíků celá špič-
ka jezdců ČR. V kategorii MH 
(muži-hobíci) dojel J. Novota 
4. (celkově 19.), v M30 J. Švorc 
17. (48.), v M40 J. Mádl 23.
a J. Dužár na 28. místě.

V ZÁVODU ČESKÉHO POHÁRU
XC MTB JIŘÍ  PODRAZIL TŘETÍ

Nultý ročník měl XC Bílý ká-
men v Doksech, kde v silné kon-
kurenci zvítězil J. Strož a J. Ka-
livoda dojel na 14. pozici. Na tře-
tím klání seriálu Kola pro život 
v Mladé Boleslavi se J. Strožovi 
příliš nedařilo. Dojel v kategorii 
M19 na 16. místě (56. celkově). 
Po třech závodech je tak průběž-
ně 3. (8. celkově). Lépe se mu 
vedlo na závodě Cyklomaraton 
Tour 2010, Chance Okolopar-
dubic (trať 52 km), kde skončil 
Honza šestý celkově a to je 
slušný výsledek.                ZdS

V sobotu 6. června 
pořádá fotbalová Garda 
Varnsdorf  ve spolupráci 
s Městem Varnsdorf 
fotbalový turnaj Memo-
riál Václava Charváta 
za účasti týmů-gard 
Rumburku, Spitzkuner-
sdorfu a Liberce-Doubí. 
Začátek turnaje je
v 9.00 hod. na stadionu
v Kotlině a srdečně zveme 
všechny sportovní příz-
nivce.                             R. V.  

MEMORIÁL
Václava Charváta


