
CENA 6 Kč                                             ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                        www.varnsdorf.cz

ČÍSLO

13
2. ČERVENCE 2010

INZERCE

Čtěte na str. 9

DLUH MĚSTA 98,6 MIL. SNÍŽEN NA 3,5 MIL. KORUN
VYHLÁŠEN KONKURZ NA ŘEDITELE DDM

OD 1. ZÁŘÍ VZNIKÁ SLOUČENÍM NOVÁ ŠKOLA
ŘIDIČKA ÚŘADU JELA NA ČERVENOU

Politická
vězenkyně
z Varnsdorfu
navštívila
město

Čtěte na str. 3

Rybník Mašíňák byl v loňském roce zrekonstruován  
za peníze z operačního programu životní prostředí a 
podmínky dotace zde v následujících letech vylučují 
provoz placeného koupaliště. (Bude možné zpoplatnit 
služby, ale ne přístup k vodě.) Přilehlý areál se šatnami, 
toaletami a ubytovací kapacitou nabízí město k prodeji,
letošní sezonu v provozu určitě nebude. 

Koupání v rybníce na vlastní nebezpečí je však povo-
lené a pláž, která zůstane v majetku města, je veřejně 
přístupná. Do prázdnin zde budou umístěny lavičky
a koše. Během léta bude zajištěno sekání travnaté pláže 
a jednou týdně úklid odpadků kolem rybníka. Kontrolní 
rozbor vody necháme provést v půlce července, ale 
pravidelný monitoring předepsaný pro koupaliště letos 
prováděn nebude.

Při návštěvě rybníka prosíme udržujte čistotu, ne-
vstupujte na technická zařízení (výpustě a přepad), ne-
poškozujte hráz a k ostatním návštěvníkům se chovejte 
ohleduplně. Znečišťování vody, mytí vozidel, plavení koní 
a používání saponátů je zakázáno.

Odbor životního prostředí, foto Michal Šafus

Varnsdorfští
plavci

opět 
s medailemi

DO PARKŮ
S NOTEBOOKEM
Od letošního léta si můžete 

procházku v parku zpříjemnit 
brouzdáním po internetu. Stačí 
vzít s sebou notebook nebo te-
lefon schopný připojení pomocí 
WiFi. Na kliknutí jsou vám k dis-
pozici stránky města Varnsdorf, 
po přihlášení pak celý internet 
(veřejné přihlašovací údaje na-
jdete na první stránce). Připoje-
ní s rychlostí 128 kb/s je zatím
k dispozici v parku v ulici Bože-
ny Němcové, v parku u divadla
a v parku mezi ulicí Západní
a řekou Mandavou. Od čer-
vence bude připojení i v parku
u knihovny a postupně v několi-
ka dalších lokalitách.

Odbor životního prostředí

NA MAŠÍŇÁKU BUDE PLÁŽ POSEKANÁ 
BUDOU DOPLNĚNY KOŠE I LAVIČKY

V KOTLINĚ SE BUDE HRÁT DRUHÁ LIGA!

V době oslav svatého Petra
a Pavla 29. června 2010 uplynulo 
přesně 180 let od světové premi-
éry liturgického uvedení jednoho
z největších děl křesťanské 
kultury Missy solemnis op. 123 
Ludwiga van Beethovena ve 
Varnsdorfu pod vedením re-
genschoriho Johanna Vincenze 
Richtera. Pro tuto příležitost při-
pravilo Město Varnsdorf spolu 
se sponzory slavnostní uvedení 
Beethovenova díla 26. června 
2010 v 18.00 hod. v děkanském 
kostele sv. Petra a Pavla na 
varnsdorfském náměstí.

Stejně jako před 10 lety byl 
iniciátorem koncertu Severo-
český filharmonický sbor Česká 
Lípa-Liberec, jehož členy jsou 
také pěvci ze Šluknovského 
výběžku. 

Zeptali jsme se regenscho-

Po dvanácti letech působení v třetí nejvyšší fotbalové soutěži ČR, 
kterou je Česká fotbalová liga (ČFL), se varnsdorfský fotbalový klub 
SK Slovan a jeho příznivci dočkali. Bude se zde hrát II. liga! Nejblíže 
k ní bylo v sezoně 2005-2006, kdy SK Slovan skončil na druhém 
místě o tři body za Čáslaví s klubovým rekordem, ziskem 66 bodů. 
Domácí zápasy se tehdy ve většině odehrály ve Šluknově, stadion 
v Kotlině procházel rekonstrukcí. 

riho katedrály Svatého Ducha
v Hradci Králové Josefa Zadiny 
na některé detaily.

Co pro vás znamenalo 
uvádět Beethovenovu Missu 
solemnis v našem městě? 

Předně bych rád vzpomněl 
naše účinkování u vás s Plzeň-
skou filharmonií před 10 lety. 
Bylo pro mě jedinečným zážit-
kem dirigovat Missu solemnis
v místě, kde měla svoji premié-
ru. Když jsem ji poprvé v životě 
vyslechl právě zde v roce 1970 
jako patnáctiletý chlapec, oslo-
vila mě natolik, že jsem zatoužil 
podílet se v budoucnosti na její 
realizaci. Tak se mi splnil jeden
z významných životních cílů
a úkolů. Její druhé uvedení pova-
žuji za obrovský dar, kterého se 
mi tím osobně dostává.

Uvedli jste Beethovenovu 

Missu solemnis také v jiných 
městech? 

V průběhu minulého de-
setiletí jsme toto dílo uvedli 
jen velmi vzácně – v kostele
sv. Mikuláše ve Znojmě, v kated-
rále sv. Bartoloměje v Plzni, bazi-
lice Všech svatých v České Lípě
a poslední uvedení bylo v květnu 
2008 v katedrále Svatého Ducha 
v Hradci Králové. 

Spolu s 50 pěvci Seve-
ročeského f ilharmonického 
sboru posíleného 12 členy 
Pražského f ilharmonického 
sboru účinkování ve Varnsdorfu 
přijali sólisté Zuzana Fišerová
z Ostravy a tři pražští pěvci 
– Ilona Šatylovová, Ondřej Socha
a Zdeněk Hlávka. Doprovázel na 
z velké části již rekonstruované 
varhany děkanského chrámu 
Boris Joneš a tentokrát Filharmo-
nie Hradec Králové. Celkový 
počet účinkujících bylo asi sto.

Koncertu se zúčastnil také ne-
dávno nově jmenovaný pražský 
arcibiskup Mons. Dominik Duka, 
OP, který přislíbil svou účast 
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Varnsdorf poctil svojí návštěvou arcibiskup Mons. Dominik Duka.

Pokračování na str. 9

Pokračování na str. 3
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

• Zraněný cyklista
Na služebnu městské policie bylo oznámeno, že na ulici 

Žitavská spadl z kola cyklista a je zraněný. Vyslaná hlídka 
na místě zjistila 47letého muže, který byl zraněn v oblasti 
hlavy. Cyklistovi byla hlídkou poskytnuta první pomoc
a byla přivolána sanitka RZS, která muže odvezla k dalšímu 
ošetření. Kolo bylo hlídkou městské policie přepraveno na 
služebnu MP, kde si jej muž po ošetření převzal.

• Otevřený obchod
Občan města v 18 hodin na služebnu MP oznámil, že na 

ulici Národní je otevřen obchod a nikdo se v prostorách 
nenachází. Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila 
pravdivost oznámení. Dozorčí MP se telefonicky spojil
s majitelkou obchodu, která je z Děčína, a ta okamžitě vy-
slala prodavače, který prodejnu zabezpečil. Hlídka městské 
policie vyčkala na místě do jeho příjezdu, aby zabránila 
vstupu nepovolaným osobám.

• Další výjezdy MP ve zkratce
V období od 1. 5. do 15. 6. 2010 vykonala mimo jiné městská 

policie tuto činnost:
Ve 26 případech byl realizován výjezd na osoby podezřelé 

z krádeže v marketech našeho města; ve 12 případech byli 
vykázáni bezdomovci z parků a okolí marketů, aby nedochá-
zelo k obtěžování slušných občanů; hlídky městské policie 
asistovaly při usměrňování dopravy při střetu vozidla se 
srnou, divočákem a kačerem.         

 Martin Špička, velitel MP

• Odebíral načerno proud
 Téměř devět měsíců odebíral neznámý zloděj načerno 

elektrickou energii v nájemním domě ve Varnsdorfu. Způ-
sobil tím škodu za sedmapadesát tisíc korun. Na případu 
pracují místní policisté. Odběrateli hrozí v případě dopadení 
trest až dvou let za mřížemi.

• Plechový zloděj dopaden
Ve zkráceném přípravném řízení řeší policisté z Varnsdor-

fu čtyřiadvacetiletého nenechavce, který z budovy zdejšího 
gymnázia odcizil čtyři měděné parapety a dvanáct metrů 
atikového plechu. Způsobil tím škodu za více než dvacet 
tisíc korun. Za krádež mu hrozí až dva roky v chládku.

• Parfém neopustil market
Parfém za sto čtyřicet korun odcizil ve varnsdorfském 

marketu šestadvacetiletý místní lapka. Zbytek se odehrál 
podle známého schématu. Prošel pokladnou bez zaplacení, 
byl přistižen ostrahou prodejny a přijeli policisté. Ti potom 
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.

• Konečná ve Varnsdorfu
Pětadvacetiletý mladík z Jablonce podcenil riziko spojené 

s řízením vozidla vzdor zákazu a vyrazil na cesty. Osudovým 
místem se mu pak stal Varnsdorf, kde mu policisté při kont-
role „zatli tipec“. Za maření výkonu úředního rozhodnutí ho 
strážci zákona řeší ve zkráceném přípravném řízení. Hrozí 
mu tak až tři léta odnětí svobody.

ppr. Bc. Vojtěch Haňka

DLUH MĚSTA 98,6 MIL. KČ SNÍŽEN NA 3,5 MIL. KČ
V posledních týdnech se na nás „valí“ informace o zhoršení veřejných financí a zvyšování zadluženosti 

České republiky, které si dovolím pro lepší orientaci krátce shrnout.
Celkový objem státního dluhu České republiky dosáhl v roce 2009 1 178,2 miliard Kč. Oproti roku 

2008 došlo k nárůstu státního dluhu o téměř 18 %. Stát Česká republika od roku 1993 jistiny svých 
dluhů nesplácel, pouze splatné emise nahrazuje novými. Při mezinárodním srovnání je zadluženost 
Česka podprůměrná, problémem je však vysoké tempo růstu dluhu v posledních deseti letech.

 Tabulka č. 1: Souhrnné údaje o zadluženosti České republiky v letech 2001 – 2009 v mld. Kč 
Ukazatel       2001      2002       2003       2004       2005       2006       2007      2008          2009 

    Celkem           345      395,9      493,2     592,9      691,2      802,5      892,3      999,8       1 178,2 
zdroj: www.mfcr.cz

Ve srovnání se zadlužováním na centrální úrovni je objem dluhu obcí stabilní. Celkový dluh obcí 
v roce 2009 dosáhl objemu 80,6 miliardy Kč, což je téměř shodný údaj jako v roce 2008, kdy obce 
a města dlužily 80,1 miliardy. Kč. 

Důležité je, že finanční prostředky z úvěrů směřovaly zejména na rekonstrukce a výstavbu technické 
infrastruktury (místní komunikace, kanalizace, čistírny odpadních vod), na předfinancování investič-
ních projektů spolufinacovaných z fondů EU a na regeneraci a výstavbu bytového fondu. Obce tyto 
prostředky rovněž použily na rekonstrukce a rozšíření školských zařízení, sportovních areálů a jiné 
občanské vybavenosti. Dá se konstatovat, že obce a města hospodaří odpovědně.

Tabulka č. 2: Souhrnné údaje o zadluženosti obcí ČR v letech 2001-2009 v mld. Kč 
Ukazatel       2001       2002    2003      2004       2005      2006       2007       2008          2009 

    Celkem          48,3        55,8     70,4  74,8         79         80,9        79,2         80,1           80,6 
zdroj: www.mfcr.cz

Město Varnsdorf v posledních letech výrazně snižovalo svoji zadluženost hlavně úsporami běžných 
výdajů ve všech oblastech samosprávy i státní správy. Hlavní důraz byl kladen na posílení investic při 
současném zajištění správy města a přípravu dalších investičních akcí a jejich financování. Zvolený 
směr se jeví jako prozíravý i s ohledem na propad inkasa sdílených daní v loňském a letošním roce. 

Tabulka č. 3 Souhrnné údaje o zadluženosti města Varnsdorf v letech 2001-2009 v mil. Kč
Ukazatel       2001       2002    2003      2004       2005      2006       2007       2008        2009 

    Celkem          98,6        84,5     71,5  62,7        30,9        16,2        14,5           5,9            3,5 

Konečným plátcem veřejného dluhu ve všech zemích světa jsou občané. Vysoký veřejný dluh zatě-
žuje budoucí generace, které budou muset platit vyšší daně a čerpat nižší státní výhody. Vysoká zadlu-
ženost ohrožuje domácí ekonomiku, klesá důvěra investorů v domácí trh, dochází k úniku kapitálu do 
zahraničí a půjčit si na zaplacení právě splatných dluhů je těžší a hlavně dražší.

Strach není na místě, ale obezřetnost, a hlavně odpovědnost při řešení snížování deficitu státu 
a tempa zadlužování.                                                                                                            Ing. Vlasta Hnilicová

HASIČI HLÁSÍ
Celkem 3 cvičení a 2 zásahy 

absolvovali varnsdorfští dob-
rovolníci za poslední měsíc. 
Začátek května byl ve znamení 
prvního letošního „spojenecké-
ho“ cvičení. Tématem cvičení byl 
požár bytového domu, setkaly 
se při něm jednotky z Varnsdor-
fu, Grossschönau, Waltersdorfu 
a Hainewalde. Na konci května 
byli hasiči zaměstnáni kroupa-
mi, náhlým vzestupem hladiny 
řeky Mandavy, tornádem na 
Jedlové a odchytem roje včel. 
Poslední květnový den byl 
nabitý dopoledním „zásahem“ 
při železniční dopravní nehodě 
na nádraží v Rumburku, večer 
pak patř il mezinárodnímu 
lezeckému výcviku slaňování, 
záchrany osob a sebezáchrany 
ze střechy bývalé restaurace na 
Mašíňáku. Půlka června opět 
patřila výcviku, tentokráte se 
jednalo o výcvik na vodě, využití 
služeb posttraumatického týmu 
a spolupráce základních složek 
IZS ve městě, a to vše opět na 
Mašíňáku.                             JS

Rada města Varnsdorf vyhlašuje
konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) 

školského zařízení
Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace

Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele školského zařízení 

podle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů v platném znění, pro příslušný 
druh školy

- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- organizační a řídící schopnosti

Náležitosti přihlášky naleznete na úřední desce a na 
webových stránkách města.

Předpokládaný nástup do funkce 1. 1. 2011
Termín podání přihlášek: 19. 7. 2010

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Městský úřad Varnsdorf 
odbor školství, kultury a tělovýchovy
nám. E. Beneše 470 
407 47 Varnsdorf, 
nebo předejte v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Varnsdorf.
Na obálce uveďte „NEOTVÍRAT - KONKURZ -  DDM“.
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Dokončení ze str. 1
na koncertě ve Varnsdorfu

z několika důvodů. K městu 
má svůj osobní vztah, neboť 
zde žili jeho prarodiče. Neo-
pomene každoročně navštívit 
jejich hrob na místním hřbitově. 
S varnsdor fským duchov-
ním správcem kanovníkem
P. Alexejem Balážem udržují již 
řadu let přátelský vztah oboha-
cující liturgii ve varnsdorfském 
regionu. 

Co byste nám Varnsdorf-
ským rád řekl závěrem?

Rád bych se s vámi podělil
o zkušenost, kterou jsem nabyl 
v minulých 10 letech při cestách 
do Rakouska. Vždy, když jsem 
měl příležitost říci, že jsem
v roce 2000 uvedl ve Varnsdor-

fu Missu solemnis, reagovali 
tamní lidé tak, že o Varnsdorfu 
věděli, že zde byla její světová 
premiéra. Jako českolipský ro-
dák jsem vždy pociťoval určitý 
patriotismus k našemu regionu, 
a proto jsem měl radost z jejich 
reakce. Jsem rád, že je ve stále 
nových generacích tak živá 
vzpomínka na kulturní událost 
odehrávající se kdesi v hluboké 
historii na hranicích rakousko-
-uherské monarchie a že my 
zde můžeme svým přičiněním 
tuto tradici udržovat živou, a tak 
tvořit mosty nejen mezi dobami 
minulými a současností, ale také 
mezi národy v dnešní době.

Naše nynější uvedení díla 
mělo sloužit k prohlubování vě-
domí pravých hodnot u našich 

180 LET OD SVĚTOVÉ PREMIÉRY MISSY SOLEMNIS VE VARNSDORFU
současníků zde a upozorňovat 
tak na kulturní kořeny, které daly 
vyrůst současné Evropě.

Pozn. redakce: Nepříliš zná-
mou informací ze života nej-
vyššího představitele katolické 
církve je fakt, že jeho prarodiče 
pocházejí z našeho města a že 
se k nim hrdě hlásí. Nezůstává 
však jen u zmiňovaných pra-
videlných návštěv na místním 
hřbitově, ale ke svým předkům 
se naposledy veřejně přihlásil
v sobotu 12. června 2010 na za-
plněném litoměřickém náměstí, 
kde zahájil svůj proslov v rámci 
hasičských slavností těmito 
slovy: „Jsem nesmírně potěšen
a rád, že mezi nastoupenými 
téměř dvěma sty praporů vidím 
prapor hasičské jednoty z Varns-
dorfu, pod kterým kdysi sloužil 
můj děd.“

Rozhovor s arcibiskupem 
Mons. Dominikem Dukou v ně-
kterém z dalších vydání HS.

text redakce, foto ViBa

OD 1. ZÁŘÍ VZNIKÁ SLOUČENÍM NOVÁ ŠKOLA
K 1. 9. 2010 dochází k organizační změně u Střední průmys-

lové školy technické Varnsdorf, Vyšší odborné školy a střední 
průmyslové školy Varnsdorf a Střední školy služeb a cestovního 
ruchu Varnsdorf (sloučení škol na základě rozhodnutí ZÚK
č. 30/10Z/2009). Rozhodnutí ZÚK bylo napadáno a v tisku se 
objevují zprávy, které hovoří o ohrožení studia ve Varnsdorfu 
apod. Tyto zprávy jsou matoucí a zavádějící. Rovněž informace
v peticích nejsou zcela objektivní. Faktem je, že k 1. 9. 2010 vznikne 
sloučením výše uvedených škol jedna škola, která ponese název 
Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organi-
zace. Tato škola bude pokračovatelkou předešlých škol a nedochází
k žádnému rušení nebo zániku stávajících oborů. Žáci a studenti se 
po prázdninách vrátí do svých známých učeben a rovněž se setkají 
se svými vyučujícími. Žáci prvních ročníků nastoupí do oborů, do 
kterých byli přijati, a na místa původních škol. 

Rozhodnutím MŠMT dochází k organizační změně, která nezna-
mená likvidaci vzdělávání ve Varnsdorfu.              Ing. Petr Kotulič

CERTIFIKÁT REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ 
ZÍSKALO PIVO A SPONY

V Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě proběhlo slavnostní 
předání certifikátů prvním dvanácti regionálním výrobkům a jejich  
výrobcům. Současně se turistický region Českosaské Švýcarsko 
definitivně zařazuje jako dvanáctý v pořadí do celorepublikové sítě 
oblastí s regionální značkou.

Smyslem certifikace regionálních výrobků je zviditelnění tradič-
ních regionů, především má za cíl pomoci živnostníkům a malým 
firmám s propagací a reklamou jejich produkce. Místní výrobky jsou 
výjimečné svou vazbou na region, na jeho charakter, tradice, kulturu 
či historii. Proto se zavádějí regionální značky pro místní produkty 
jako jedna z možností účinné podpory místní ekonomiky. Certifikace 
je určena zpravidla pro řemeslné nebo umělecké výrobky, potraviny 
nebo zemědělské a přírodní produkty. Žádost o udělení certifikace 
pro výrobek si mohl podat jakýkoliv výrobce. Aby získal certifikaci, 
musel splňovat několik podmínek (kritérií) jako například: výrobek 
musí být vyrobený v regionu (to platí i pro sídlo výrobce), musí být 
kvalitní, ekologicky nezávadný. Dále se hodnotily i jedinečné vlast-
nosti výrobku jako např. tradice, ruční výroba, spojitost s regionem 
či možnost stát se atraktivním turistickým suvenýrem apod.

Nakonec desetičlenná certifikační komise vybrala 10 výrobců
z Českého a 2 výrobce ze Saského Švýcarska. Z Varnsdorfu pivo 
Kocour nebo dřevěné spony a hřebeny od pana Kříže. Byl vybrán 
i kozí sýr z farmy Žofín v Horním Podluží.

Návštěvníci Českosaského Švýcarska  se mohou již o hlavní tu-
ristické sezoně potěšit zajímavými regionálními výrobky a suvenýry, 
které lze zakoupit buď přímo u výrobců, nebo v informačních středis-
cích národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě, Jetřichovicích 
či v Dolní Chřibské .                    Čerpáno z tiskové zprávy, rm

Ve středu 16. června navští-
vila podruhé naše město Hana 
Truncová (*1924) z Teplic. Po-
prvé to bylo na konci ledna roku 
1953, kdy autobus označený 
jako „Zájezd“ přivezl do Varns-
dorfu z Jilemnice a Minkovic 
vězenkyně, které v nočních 
směnách zachraňovaly výrobu 
punčochářského zboží. Ženy 
byly ubytovány ve zdevastova-
ných budovách okresního soudu 
na T. G. Masaryka (dnes MěÚ
u „červeného“ kostela). Pod 
přísným dozorem ozbrojených 
bachařů a bachařek fungoval 
tento malý soběstačný pracovní 
tábor několik měsíců a vězen-
kyně docházely na práci pěšky 
do nedaleké továrny ELITE, 
kde navíjely SILON, hit tehdejší 
doby. Civilní zaměstnankyně 
v té době odmítaly pracovat
v noci, a tak po zaučení praco-
valy vězenkyně samy. Zde také 

Politická vězenkyně z Varnsdorfu navštívila město

prožily období smrti Stalina
i Gottwalda, kdy musely chodit 
do práce jinou cestou, aby 
nekráčely kolem jejich tryzny. 
Po smrti těchto funkcionářů 
došlo ke zpřísnění vězeňských 
podmínek a z pracovních tábo-
rů byli vězni s tresty nad 10 let 
převezeni do pevných věznic, 
v případě našich vězeňkyň do 
Pardubic. Psal se 19. květen 
1953 a paní Truncová si jako 
osmadvacetiletá v té době 
odpykávala druhým rokem 
13letý trest odnětí svobody za 
velezradu a špionáž podle § 231 
(včetně propadnutí veškerého 
majetku), které se dopustila na-
pomáháním při útěku na Západ 
a šíření protikomunistických le-
táků. V roce 1960 byla po devíti 
letech propuštěna na podmínku 
dalších osmi let.

Právě 16. června 2010 ale 
bylo vše jinak. Po příjezdu do 

města byla přijata u starosty 
města Ing. Josefa Poláčka, kde 
při přátelském setkání došlo 
na výměnu drobných dárků.  
Poté paní Truncová navštívila 
budovu na T. G. Masaryka, kde 
byla během věznění ubytována,
a nakonec se přesunula po 
známé trase k Elitce, kde za-
vzpomínala na práci, během 
které si  většina vězenkyň zka-
zila zrak. Po skončení návštěvy 
usedla paní Hana za volant 
svého vozu Fabie a plná dojmů 
z návštěvy odjela zpět do své-
ho současného bydliště – Hořic
v Podkrkonoší. 

Celý příběh dvou vězenkyň 
nebo vzpomínky na vězněnou 
herečku Jiřinu Štěpničkovou 
najdete v knize Českoslovenští 
vězni – Životní příběhy, která 
vyšla v roce 2009, nebo na 
www.politictivezni.cz.

V souvislosti s návštěvou paní 
Truncové ve Varnsdorfu a dal-
šímu zmapování této neznámé 
etapy města žádáme všechny 
pamětníky, kteří si vzpomenou 
na období roku 1953 a krátké 
působení pracovního tábora 
ve Varnsdorfu, aby se spojili
s redakcí nebo s autorem člán-
ku. Jedná se zejména o zjištění 
přesného nasazení vězenkyň na 
práci, neboť obě zde vězněné 
politické vězenkyně (Truncová, 
Moravečková) vzpomínají na vo-
jenské ubikace (kasárna) naproti 
jejich pracovišti v Elite. Děkuje-
me za pomoc při pátrání.

JS, foto Michal Šafus

Starosta Ing. Josef Poláček předává Haně Truncové - Johnové 
knihu o Varnsdorfu.

NOVÝ REGIONÁLNÍ PORTÁL MŮJ VÝBĚŽEK
MAS Šluknovsko zprovoznila dnem 15. 6. 2010 nový regionální 

portál www.mujvybezek.cz. Cílem nového webu je poskytování 
služeb a  informační servis všem skupinám jeho uživatelů. Pod-
pora vzniku regionálního trhu párováním nabídky s poptávkou je 
unikátním projektem v rámci České republiky. Portál vytvořil všem 
zájemcům prostor k prezentaci všeho zajímavého, co ve Šluknov-
ském výběžku máme. Logo portálu je naprosto výstižné pro výběžek 
tvarem, barvou a prostředím. 

Co na portálu naleznete?

• Novinky a aktuality z regionu (články, reportáže, akce, pozvánky, 
upoutávky)

• Přímé odkazy na všechna města a obce Šluknovského vý-
běžku

• Přehledný rejstřík nekomerčních subjektů - státních institucí, 
neziskovek, spolků, škol, lékařů apod.

• Rejstřík firem a podnikatelů Šluknovského výběžku
• Možnost bezplatné prezentace podnikatelských aktivit
• Bezplatné zadání poptávky po výrobcích či službách a jejich 

rozeslání regionálním dodavatelům
• Aktuální pracovní nabídky v regionu 
• Možnost bezplatné soukromé on-line inzerce 
• Kam za kulturou, zábavou, sportem či na výlet 
• Prostor pro vaše náměty, postřehy, rady a zkušenosti 
• Užitečné odkazy, které vám usnadní hledání toho, co potřebujete 

(práce, podnikání, životní situace apod.)                                     rm
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Podle respondentů dotazníku 
se Hlas severu za grafickou po-
dobu stydět nemusí. Hodnocení 
„spíše líbí“ mírně převažovalo 
nad „dost líbí“, jednou se vyskytlo 
„spíše nelíbí“. Přehlednost strá-
nek, čitelnost písma a zastoupení 
fotografií – to vše vesměs přijato 
kladně. Častěji se vyskytl názor, 
že fotografií by mohlo být víc, ale 
nikoli na úkor textu.

Příloha „Varnsdorfské kulturní 
a společenské přehledy“ – za 
přebytečnou ji neoznačil nikdo, 
pro polovinu lidí je hlavním, pro 
druhou polovinu doplňkovým 
zdrojem informací o akcích.

Cena výtisku – pro naprostou 
většinu „přiměřená“, v několika 
případech i „kupodivu nízká“.

K dostupnosti výtisků HS 
byly dvě připomínky: že se ne-
prodávají v marketech a že by 
nebylo marné zařídit předplatné 
se slevou. Prodej v marketech, 
které používají pouze čárový 
kód, nelze zajistit. Náklady na 
registraci čárového kódu jsou 
příliš velké. Proto využíváme 
prodej místních trafik (u Penny,
v Lidlu), které čárový kód nepoža-
dují. K předplatnému: Předplatné 
HS existuje. Odběratelé si však 
platí i poštovné, což se jim naopak 
silně prodraží. 

Co nám řekl „anketní průzkumník“ - 2. část
U respondentů ankety se dalo 

očekávat, že HS kupují – nebo 
jinak získávají – pravidelně
a začerstva, byla to tedy skoro 
zbytečná otázka. Jeden otevřeně 
přiznal „kradu ho v práci“. Kontakt 
na svého zaměstnavatele bohužel 
nepřiložil. 

Co s Hláskem po přečtení? 
Většinou do sběru, ale někteří si 
výtisky ponecháváte v domácím 
archivu nebo předáváte příbuz-
ným v jiných městech apod.

Zajímalo nás, zda mezi čtenáři 
nejsou i potenciální dopisovatelé, 
kteří ale zatím nenašli čas nebo 
odvahu. K nim mířily otázky pod 
hlavičkou „To by se tam mělo 
napsat!“ Skutečně, nadpoloviční 
většina respondentů (17) o vlast-
ním příspěvku uvažovalo, ale 
sešlo z toho, protože - nakonec 
nenašli čas ani sílu (4), nevěřili
v otištění (5), neradi píší, nechtěli 
být „za blbce“, nenašli odvahu, 
už to napsal někdo jiný, kritický 
příspěvek by se nelíbil někomu 
v redakci... A ti, kteří přece 
jen do HS napsali příspěvek?
V anketě se jich k tomu přihlásilo 
osm, z toho pět bylo s otištěním 
spokojeno, tři nikoliv – jim jsme 

pravděpodobně buď nezveřejnili, 
nebo otiskli v příliš krácené či 
upravené podobě. 

Kolonka pro poznámky ke styku 
s redakcí byla většinou nevyplně-
na, ale děkujeme za několikero 
příznivých hodnocení. 

Dále jsme dali prostor pro „vol-
né téma“. Někteří k tomu využili
i přiložených listů – za tyto dopisy 
zvláště děkujeme!

Objevily se velmi různorodé 
připomínky a návrhy. Řada z nich 
se netýkala ani tak Hlasu severu 
samotného, jako problémů ve 
městě, práce radnice atd. Tyto 
pochopitelně předáme radnici, 
případně jiným zodpovědným 
institucím.

Ze vzkazů pro redakci vybí-
ráme: 

- nedat se odradit od ještě větší 
kritiky nepřizpůsobivých občanů; 

- být pro občany, ať píšou, 
chválí, rejpou a MěÚ ať se chválí 
sám na zasedáních (nicméně in-
formace o práci radnice si přesto 
dovolíme dále zveřejňovat); 

- občané ať píší sami za 
sebe a nevydávají svůj názor za 
názor ostatních (také bychom 
byli raději);

- brzká uzávěrka omezuje 

aktuálnost (rychleji to bohužel 
nesvedeme vzhledem k množství 
příspěvků, které je třeba redakčně 
zpracovat);

- uvádět adresy míst, kde 
se něco koná, jako třeba u ne-
známých jmen restaurací apod. 
(bohužel nevíme konkrétně, jaký 
podnik čtenářka hledala, rádi 
bychom poradili);

 - uvádět obsahy u programu 
kina (většinou jsme rádi, že se 
nám do přílohy program kina 
spolu s dalšími vůbec vejde);

- vyhodit pana XY (můžete 
předat konkrétní písemný návrh 
přímo šéfredaktorce); 

- věnovat se nečistotám v par-
cích po pejskařích, zřídit záchod 
pro psy v parku na Západní ul. 
(první část připomínky – věčné 
téma, stojí za to se k němu vra-
cet; druhá část – námět předáme 
příslušným odborům). 

„Když jsou někde nějaké akce, 
na okrajích města se to dovíme, 
až když je po všem.“ – Doufá-
me, že mj. kvůli informovanosti
o akcích si kupujete HS. Bohu-
žel není v silách redakce vědět
o všech akcích. Pořadatelé by 
měli mít sami zájem, aby jejich 
akce byla včas uveřejněna.

A navíc, informace je naprosto 
zdarma!

 Téže čtenářce chybí informace 
o adresách plynárny a elektrárny 
v Rumburku. Zveřejňujeme 
změny při stěhování dotyčných 
kontaktních míst; jejich stálé 
opakování ovšem v HS není na 
místě. Aktuální adresy najdete
v dnešním vydání.

Z dalších námětů, které předá-
váme na příslušná místa: Katego-
rický požadavek na zřízení WC
u Penny a Lidlu. - „Proč už nejsou 
ve městě schránky na náměty, do-
tazy, připomínky? Dříve byly dvě,
a teď žádná. Každý nechce někde 
veřejně něco říci.“ Opět předáme 
odborům, Hlas severu takové věci 
nevyřeší. 

A nakonec - kdo vlastně od-
povídal? Nejčetnějšími respon-
denty byly ženy – důchodkyně 
(9). Celkově mírně převažovaly 
ženy nad muži (19:12), nejsil-
nější věkovou kategorií byla 
51-65 let (11), následována ka-
tegorií nad 65 let (8). Pracujících
a důchodců bylo nastejno,
k tomu 2x mateř. dovolená,
1 nezaměstnaný, jeden dotazník 
byl zaslán z nápravného zařízení 
(přejeme brzký návrat!).

Za redakci ham

INZERCE
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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.

Řádková inzerce

Služby

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

Úpravy a opravy oděvů, 
tašek, batohů. Kvalita za 
rozumnou cenu. E. Krás-
nohorské 1549, Varnsdorf.
J. Zarnack. Tel. 728 764 809.

Půjčky - hypotéky - lea-
sing - exekuce - oddlužení. 
Nabídka dalších služeb. Bez 
poplatku předem. Telefon 
774 719 141.

Nemovitosti

Pronajmu byt 3+kk. V klid-
né části města. Telefon 
728 798 854.

Přenechám družstevní byt
3+1+L zvýš. přízemí. Cena:
560. 000 Kč. Tel. 607 981 409. 

Prodám stavební buň-
ku. Vhodná i jako zahradní 
chatka. Cena dohodou. Tel. 
731 218 048 - po 19 hod.

Přenechám zahrádku
v zahradní kolonii u Ria (Re-
staurace Fontána), včetně cha-
tičky s vybavením (elektřina, 
voda) za 35.000 Kč, dohoda 
možná. Volejte 724 353 824.

Pronajmu byt 1+1 1. katego-
rie ve Varnsdorfu. K nastěhová-
ní ihned. Tel. 607 163 968.

Dům v centru Vdf na pro-
dej s pozemkem, ihned volné. 
Nutná rek. Cena 1.300.000 Kč. 
Volejte 606 740 390.

Pronájem bytu v Praze
u MHD od 3.500 Kč, zař. i nez. 
Více na www.hledambyt.cz.

Různé

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

Koupím do sbírky fotba-
lové odznaky naše i cizí, pře-
devším staré. Staré odznaky 
spolků velocipedistů a lyžařů, 
odznaky olympijské, ev. jiné, 
zajímavé. I sbírku. Platí stále. 
Tel. 603 226 219.

Nabídka pronájmu míst-
nosti v relaxačním studiu 
SLUNÍČKO na T. G. Masary-
ka 2093, kde jsou v provozu 
solária a masáže. Místnost je 
vhodná pro kosmetické služ-
by, modeláž nehtů apod. Cena 
pronájmu + energie 3.300 Kč/
měsíc. Jitka Chlupáčová, tel. 
605 244 671.

KÝHO
VÝRA

Říkal jsi nedávno, že „někte-
ré“ poslední dobou není vidět 
poletovat po městě. Tak tady 
máš odpověď! Teď abychom se 
klepali, až vyvedou mladé.

mk, foto rm

Je to dobrý, Karle, 
už zahnízdili!
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Proběhly desáté Tolštejnské slavnostiTo si snad dělá legraci!
Středa 16.  6. 2010, 8 hod. 16 min. stojíme spořádaně na světlech 

v obci Huntířov. Na semaforu svítí červená, v protisměru se blíží 
sanitka. Stojící kolonu náhle předjíždí stříbrný vůz Ford Fusion
s logem Městský úřad Varnsdorf na dveřích. Vůz řízený řidičkou 
MěÚ, která nejen že nerespektovala to, že řidiči stojí v koloně, takže 
jim asi něco brání v pokračování v další jízdě, drze předjíždí celou 
kolonu, ale ještě drzeji vjíždí do prostoru, který je řízen semaforem, 
na červenou proti jedoucí houkající a blikající sanitce! To, že se 
proti její drzosti a aroganci dopravních předpisů někdo může ostře 
ohradit, ji asi moc nezajímalo. Člověk, který stojí spořádaně v koloně, 
je asi  trouba, že, paní řidičko, nebo pro řidiče MěÚ Varnsdorf platí 
jiné předpisy? 

To, že riskujete, je vaše věc. Ale to, co jste udělala, je neo-
mluvitelné a ze strany vašeho nadřízeného bych vám na služební 
cestu tak možná proplatil jízdenku na autobus, neboť s tím, co jste 
předvedla, promiňte, ale za volant nepatříte.  

Celou záležitost sledovalo povícero lidí, kteří jen nechápavě 
kroutili hlavou nad tím, co se na ulicích děje. Řidič jedoucí na 
zelenou v protisměru se může stát invalidou nebo zemřít díky vám 
a vám podobným.

O celé záležitosti jsem informoval neprodleně místostarostu
p. Dubského, který to podle svých slov předal k vyřízení tajem-
níkovi.

Domnívám se, že jako řidič referentského vozidla, a vůbec řidič do-
pravní předpisy neovládáte a za volant nepatříte.        Josef Kňourek 

OPRAVDU MUSÍM SOUHLASIT!

Vážená paní Rozborová a pane Ing. Ježku,
reaguji na vaše články z Hlasu severu č. 11/2010, které mě nad-

zvedly ze židle.
Bydlím ve stejném panelovém domě jako vy, ale váš názor na 

vzniklou situaci s vámi nemohu sdílet, i když nejsem rozezlený 
důchodce  (a vím, že nejsem sama).

Vychovala jsem dvě děti (věk 21 a 18 let). Pokud byly malé, sedávali 
jsme s nimi na pískovišti a dohlíželi, když jezdily na tříkolce, na kole, 
kolečkových bruslích nebo si jen malovaly na chodníku. V tu dobu 
bylo u maminek úplně normální, že se dětem věnovaly, věděly, kde se 
děti pohybují a s kým se kamarádí. V dnešní době většina maminek 
vypustí děti ven (ať je hezky, prší nebo sněží) a zajímají se o ně, až 
když je večer zahání domů. Byli jste se někdy na hřišti podívat, jak 
se tam volně vypuštěné děti chovají? Rodiče, kteří si děti hlídají, se 
dají spočítat na jedné ruce. Mohu vám říct, že to tam vypadalo jako
v ZOO a bylo úplně jedno, jestli jsou jim  4 nebo 15 let. Proto není 
divu, že hřiště potřebovalo stále finanční prostředky.

A co se týče pingpongového stolu - určitě nesloužil pro hru. Neu-
stále se tam shlukovali výrostci, kteří se po stole povalovali, popíjeli 
krabicové víno a jiné lihoviny. Pokuřovali jednu cigaretu za druhou –
a to vše v areálu hřiště – to vám přijde v pořádku? Mně tedy ne!

Právě uvedené „komando“ stařenek mnohokrát vzalo do ruky 
igelitový pytel a šly uklidit odpadky, které se válely po celém okolí.  

Kdyby se stále neparkovalo na chodníku u vchodu – měly by děti 
další prostor pro své hry a byly by pod dohledem.

Docela mě vyděsil váš názor, že se za pár let budeme divit, když ti 
mladí nebudou chodit do práce a vydělávat na náš důchod, protože
o ně bylo „pěkně” postaráno v r. 2010. To je legrace? Děti nevychovává 
hřiště, ale snad rodiče!                                                Jana Kubisová 

Musím souhlasit s názorem 
pisatele článku, jedná se o bez-
precedentní ukázku nerespek-
tování dopravních předpisů.

Uvedený případ bohužel 
nevrhá dobré světlo na za-
městnance našeho úřadu.

Všichni zaměstnanci MěÚ, 
kteří používají služební vozidla 
k plnění svých pracovních po-
vinností, se musí pravidelně  
zúčastnit předepsaného ško-
lení ř idičů zakončeného 

ověřením znalostí v souladu 
s Nař. vl.  138/2002 . K tomu 
byla v březnu 2007 vydána 
směrnice pro autoprovoz. 

S dotyčným zaměstnancem 
jsem provedl osobní po-
hovor, v termínu do jednoho 
měsíce absolvuje mimořádně 
školení dle uvedené směrnice
a současně bude uplatněn
i finanční postih.

Ing. Lubomír Samuhel,
tajemník MěÚ

ČLÁNKY MĚ NADZDVIHLY

Střípky 
z mikroregionu 

Tolštejn
• Velmi úspěšnou akcí se stal 

školní sraz v Krásné Lípě v sobo-
tu 5. června. Na setkání dorazilo 
kolem 1 400 absolventů a učitelů 
základní školy. Organizátorům 
se podařilo nejen překonat mj. 
dosavadní rekord v „největším 
počtu absolventů na jednom 
místě“, ale hlavně udělat radost 
bývalým školákům, z nichž 
mnozí se opět potkali i po 
několika desetiletích.

• V Krásné Lípě byl 11. června 
slavnostně otevřen Naučný 
areál Českého Švýcarska -
- výsledek projektu v hodnotě 
téměř 2 mil. Kč, spolufinanco-
vaného z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Areál 
bude sloužit turistické i místní 
veřejnosti a k organizovaným 
environmentálním programům 
pro děti a mládež.

• Opravy křížové cesty na 
Křížové hoře v Jiřetíně pod 
Jedlovou pokračují i letos. Na 
řadu přišla nejnáročnější akce -
- oprava a srovnání schodů u 11 
zastavení křížové cesty.

• Pokračuje se i na opravách 
kostela v Dolním Podluží. 
Na řadu př išlo oplechování 
římsy věže, ale sdružení na 
záchranu kostela teď hlavně 
shání finanční prostředky na 
fixaci nástropních maleb, což 
je podmínkou památkářů pro 
hlavní opravu nosných prvků 
krovu.

• Obecní zastupitelstvo Dol-
ního Podluží na svém květnovém 
zasedání vydalo územní plán 
obce.

• Obec Doubice opět obhájila 
první místo v krajské soutěži 
Skleněná popelnice pro rok 2009 
v kategorii obcí. Odměnou za 
úspěšný sběr tříděného odpadu 
jim bude další část dětského 
hřiště v hodnotě 50 tis. korun. 
V kategorii měst se Krásná 
Lípa vyšvihla na druhé místo za 
vítěznou Českou Kamenici.

ham

Desátý ročník Tolštejnských slavností se konal ve dnech
18.-19. června 2010 na hradě Tolštejn v Jiřetíně pod Jedlovou. Páteční 
večer  zahájila v kapli na Křížové hoře Věra Klásková zpěvem irských 
balad a pokračovalo se tradičním světluškovým pochodem na hrad 
Tolštejn, kde již přicházející očekávala Bílá paní a kapela Malvas.

Sobotní dopoledne bylo zahájeno otevřením dobového tržiště
a bylo věnováno především dětem - soutěže, škola šermu, loutková 
pohádka, vystoupení dělostřelců. Poledne zahájil Řád Černých rytířů 
bitvou  z období 30leté války, odpoledne se konala slavnostní audi-
ence u Albrechta Berky, pasování nejlepších vandrovníků do stavu 
rytířského, zatančila Sarah s hadem, soutěžilo se v pití piva na čas
a ve večerních hodinách vystoupila rocková kapela LaSpilka. 
Slavnostní ohňostroj zakončil pro tento rok dění na Tolštejně.

S organizací tradičně pomáhal Sbor dobrovolných hasičů Horní 
Podluží, dopravní služba Nemocnice Varnsdorf, studenti a pedagogičtí 
pracovníci Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu.

Jindra Koldová

Občas se stává, že se na některých webech, v různých pub-
likacích, ale i na reklamních předmětech setkáváme se symboly naší 
republiky a různých měst či obcí. Zatímco užívání státních symbolů 
České republiky je ošetřeno dvěma zákony z roku 1993 a 2001, my se 
podíváme, jak je to řešeno v našem městě. Jen si v souvislosti s právě 
probíhajícím fanděním na různých utkáních neodpustím poznámku, 
že je zcela nepřípustné do bílého pole státní vlajky psát jakýkoliv text
a že se tímto chováním řadíme spíše k balkánským zemím. K ochraně 
svých symbolů přistoupilo město Varnsdorf formou obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2003 hned poté, co byl zhotoven grafický manuál. 
Tato vyhláška byla v roce 2005 novelizována vyhláškou č. 7/2005 
o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání. V ní je uvedeno, že 
za symboly města se považuje znak města a vlajka. Znak města se 
používá ve dvou provedeních, a to jako velký a malý. 

Velký znak tvoří zdobený modrý štít se stříbrným srpkem měsíce 
a stříbrnou šesticípou hvězdou. Znak je dále tvořen helmicí, zlatou 
rytířskou korunou s výběžky a perlami. Ve vrchní části se opakuje 
znamení ze štítu, které je doplněno o z poloviny modrá a stříbrná, 
pštrosí pera. Kolem znaku splývají přikrývadla v barvách velkého 
znaku, tedy stříbrná a modrá. Velký znak symbolizuje město, a proto 
se užívá pro reprezentaci města Varnsdorf, na úředních razítkách,  
oficiální poště nebo reklamních předmětech. Jeho užití pro jiné účely 
(např. pro reprezentaci ve sportu, na různých webech, prezentacích 
apod.) je podmíněno souhlasem rady města na základě předložení 
písemné žádosti se zdůvodněním účelu a způsobu použití. V případě 
udělení souhlasu s užitím velkého znaku rada města také stanoví 
dobu a způsob jeho užívání. 

Malý znak města tvoří v podstatě pouze „vnitřek“ velkého znaku, 
tedy modrý štít se stříbrným srpkem měsíce a stříbrná šesticípá 
hvězda. Tento znak užívá městský úřad a jeho orgány zejména 
při korespondenci, na razítkách apod. a není určen pro komerční 
použití. Posledním symbolem města je vlajka, která je modrobílá, 
doplněná šesticípou hvězdou s půlměsícem. Její užívání není nijak 
omezeno. 

Posledním, novým symbolem města je od letošního roku také znak 
zdravého města, který bude do vyhlášky zapracován na zářijovém za-
stupitelstvu.                                                                                  JS

VÍME CO SE SYMBOLY MĚSTA?

Řád Černých rytířů předvedl bitvu z 30. leté války.
Foto Michal Šafus
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 Mezinárodní den prodavačů cibule!
„Za nezvyklým názvem se neskrývá nic jiného než pochopení 

společné sousedské historie,“ představil nový projekt Gymnázia 
Varnsdorf jeho ředitel. „Studenti naší školy a Lužickosrbského 
gymnázia v Budyšíně se ponoří do tří nejvýznamnějších období 
historie našeho regionu a budou pátrat po společných stopách,“ 
dodává Jiří Čunát. 

„V tematických okruzích dějin 20. století se studenti pokusí 
postupně odhalit skryté podobnosti německých, českých 
a lužickosrbských soudobých dějin, jako by se skrývaly pod slupkou 
cibule,“ doplnil zástupce ředitele Jiří Jakoubek. 

V průběhu projektu bude určeno datum „Mezinárodního dne 
prodavačů cibule“, při kterém se studenti vzájemně seznámí 
s historií svých blízkých sousedů. Postupně vzniknou audiovizuální 
výstupy na DVD, tištěné trojjazyčné materiály a pro další školy 
učební materiály o regionální historii. 

Celková částka, poskytnutá Evropskou unií z Programu Cíl 3 pro 
projekty Gymnázia Varnsdorf, činí více než deset milionů korun. 
V rámci ní budou realizovány i projekty, o kterých se už Hlas 
severu zmiňoval – „Příběhy kamenných svědků minulosti“ nebo 
„Casuistica“, díky kterým se obnoví zapomenuté příběhy lidí žijících 
v našem okolí.                                                             Michal Šafus

ČLOVĚK, SOUČÁST PŘÍRODY…
Tak se jmenuje výtvarný projekt ZŠ Bratislavská, který již 

tradičně vrcholí v závěru školního roku vernisáží a oceněním 
autorů prací dvojrozměrných i prostorových. Autory jsou žáci
a žákyně 1. stupňů varnsdorfských základních škol, kteří díky 
své bohaté fantazii vytváří neskutečně poutavé obrazy a dílka, 
za což jim patří velké uznání. Díky kreativním paním učitelkám, 
jejich vedení a výběru kreslířských a malířských technik bylo tolik 
různorodých nápadů. 

 Letošní slavnostní předávání cen proběhlo 23. 6. 2010 za účasti 
1. místostarosty Mgr. P. Šmída v duchu starořeckých olympijských 
her. Nechyběl bůh Zeus ani sličné bohyně Afrodita, Héra, Niké…, 
které připravily dětem několik sportovních disciplín. Součástí pro-
gramu byla i prohlídka výstavy všech výtvarných prací v prostorách 
školy. Díky pěknému počasí bylo celé slavnostní dopoledne velmi 
zdařilé.                                       Text a foto Mgr. L. Ondráčková

Pasování prvňáčků 
na čtenáře

„Slibuješ, že se budeš o knížky 
dobře starat?“ ,,Ano,“ ozývalo se 
v sobotu 19. 6. 2010 z dětského 
oddělení městské knihovny. 
Právě zde totiž probíhalo 
slavnostní pasování prvňáčků 
na čtenáře, které bylo vyvr-
cholením AKCE PRVŇÁČEK 
na podporu čtenářství. Akce 
se zúčastnilo téměř 30 dětí ze 
všech základních škol spolu 
s rodiči i prarodiči. 

Pro děti byla připravena scén-
ka s ekologickým námětem 
a několik soutěží, kde prvňáčci 
předvedli svoje dovednosti. Poté 
si každý z nich našel poklad - 
- svůj opravdový čtenářský 
průkaz. Na závěr proběhlo již 
zmíněné pasování, při kterém 
děti obdržely originální tričko 
s logem AKCE PRVŇÁČEK, 
krásnou knihu z nakladatelství 
Thovt a diplom. 

Děkuji všem, kteří pro prvňáčky 
tuto akci připravili, a věřím, že se  
sobotní odpoledne líbilo všem 
stejně jako mně.      

Maminka se svým 
prvňáčkem Honzíkem

Šesťáci pomohli s opravou cyklotrasy
Žáci šesté třídy Základní školy Seifertova ve Varnsdorfu pomohli 

strážcům a lesníkům s údržbou cyklotrasy č. 3031 v Národním parku 
České Švýcarsko. Děti, celkem 17 chlapců a děvčat, nejprve odvedly 
vodu z kaluží na cestě, poté prohlubně vyplnily štěrkem a jemnou 
frakcí. Během čtyř hodin se dětem podařilo upravit úsek cyklotrasy 
v délce zhruba dvou kilometrů. Úpravy zvýší bezpečnost a pohodlí 
jak cyklistů, tak i pěších návštěvníků národního parku.

Tomáš Salov

Organizace školního roku 2010/2011
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne 
ve všech základních školách, středních školách, základních 

uměleckých školách a konzervatořích 
ve středu 1. září 2010. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 
v pondělí 31. ledna 2011. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
ve čtvrtek 30. června 2011.

Podzimní prázdniny připadnou 
na středu 27. října a pátek 29. října 2010.

Vánoční prázdniny budou zahájeny 
ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. 

Vyučování začne 
v pondělí 3. ledna 2011.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou 
na pátek 4. února 2011.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny v okrese Děčín 

                                    na 7. 2. - 13. 2. 2011. 
Velikonoční prázdniny připadnou 

na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat 

od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne 

ve čtvrtek 1. září 2011.                                                                   

Perličky žáků našich 
základních škol

Na ZŠ nám. E. Beneše proběhlo výběrové řízení novinářského 
týmu, kde se tvořil název místního školního časopisu. Nebylo těžké 
vybírat, protože 19 žáků z týmu hlasovalo pro název ZŠ-DRBNA. 
Na druhém místě skončil název VENCÁTOROVY NOVINY a na 
třetím pak ZEMLEROHLÁSEK.

Z časopisu vybíráme: 
Inzerce - Prodej: Prodám školu náměstí E. Beneše. Levně. Zn. 

Spěchá!!!! Zájemci se hlaste v ředitelně školy.
Seznamka: Chtěl bych se seznámit s vypracováním testu 

z matematiky. Zn. Písemka je už v pátek.
Rozhovor s Michalem Švorcem:
Co tě na plavání nejvíce baví?
Že se u toho umyju (smích).             čerpáno ze ZŠ-DRBNA, -r-

Španělsko ve 
střední škole

Španělská inspirace ovládla 
ve dvou dnech koncem května 
Střední školu služeb a ces-
tovního ruchu ve Varnsdorfu. 
Akce „Poznávej svět“ ale poučila 
a pobavila hlavně děti z několika 
základních a mateřských škol. 
Například stavěly modely věží 
podle věhlasného architekta 
Gaudího, vyráběly ozdobné 
vějířky, na hlavách – převážně 
mladých dam – se objevily 
typické jižanské účesy. I malé 
děti zvládly výrobu kastanět 
z vařeček a na dětských mo-
torkách se závodilo jako na 
Velké ceně F1. V neposlední 
řadě byly vděčně př ijaty 
tradiční španělské pokrmy
a nealko nápoje. 

Zásluhou studentů hned pěti 
oborů zmíněné střední školy 
mají téměř dvě stovky dětí 
mnohem konkrétnější představu 
o zemi na jihu Evropy než
z hodin zeměpisu. Po Španělsku 
se mohou těšit i na další státy 
Evropské unie – nechme se 
překvapit. Zbývá dodat, že 
úvodní ročník akce „Poznávej 
svět“ byl finančně podpořen 
Městem Varnsdorf.

ham, podle materiálu 
Ing. Michaely Rozborové 
ze SŠS a CR Varnsdorf 

Bůh Zeus, bohyně Afrodita, Héra, Niké v ZŠ Bratislavská.

Školy hlásí Hlásku...Školy hlásí Hlásku...

„Slibuješ, že se budeš o knížky dobře starat?“
Foto Ing. I. Martinovská
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Vzpomínka

Blahopřání

Poděkování

Svoz zákazníků
ZDARMA

Nákupní centrum
Globus Liberec

14. 7. 2010
odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
příjezd: NC Géčko Liberec

v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

Sňatky
Lukáš Javůrek
Markéta Juricová

Svozy pytlového
tříděného odpadu

8. července 2010

3. - 4. 7. 2010
MUDr. Oluša Voborská 
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 624
5. - 6. 7. 2010
MUDr. Renata Bolfíková 
Varšavská 1863/7
Děčín VI, tel. 412 535 930
10. - 11. 7. 2010
MUDr. Pavel Charvát 
J. Š. Baara 692/26
Děčín V, tel. 412 507 588

Zubní
pohotovost

Poděkování

Dne 22. července uplyne smutný  rok od 
úmrtí skvělého člověka, drahého otce, dědy
i velikého kamaráda Josefa Fibigera.

Za celou rodinu a přátele vzpomíná syn 
Josef.

Dne 2. července je to právě 5 let, kdy nás 
navždy opustil pan Oldřich Hříbal. 

Stále vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 2. července jsou to 2 smutné roky, co 
nás opustil můj manžel, tatínek a dědeček 
Miroslav Maryško.

S láskou vzpomínají manželka Věra, sy-
nové Mirek, Radek a Martin s rodinami, dále 
maminka a bratr s rodinou.

Dne 11. července již uplyne 5 let, kdy nás 
navždy opustil můj drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček Josef Folprecht. 
Současně také chceme vzpomenout na
12. březen, kdy měl nedožitých 80 let.

S láskou stále vzpomínají manželka Věra, 
syn Pavel a dcera Marcela s rodinami i prav-
nučka Jiřinka.

Dne 2. července uplyne dlouhých 9 let, co 
nás opustil pan Wolfgang Horáček.

Stále vzpomíná manželka Libuše a děti 
Roman a Míša s rodinou.

Dne 31. července uplynou 2 smutné roky, co nás opustila naše 
milovaná maminka a babička Miloslava Barešová. Dne 22. srpna 
by oslavila 80. narozeniny. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S úctou a láskou vzpomínají dcera Eva s rodinou.

Dne 25. června oslavil pan František
Dvořáček krásných 90 let života.

Do dalších let mu hodně zdraví a štěstí 
přejí dcera Blažena s rodinou, syn Jaroslav 
s rodinou a ostatní příbuzní.

Ráda bych tímto způsobem 
poděkovala kolektivu KWL za 
nemalý finanční obnos na od-
stranění povodňových škod
v České Kamenici - Pekelský 
Důl. Moc vám všem děkuji za 
pomoc.          

Marie Lišková s rodinou.

Nemocnice Varnsdorf tímto děkuje panu  Františku Marschnero-
vi, majiteli zahradnictví na hřbitově, za sponzorský dar, který již po 
několik let poskytuje sadbu květin na záhony v areálu nemocnice. 
Jeho zásluhou má naše příspěvková organizace města Varnsdorf  
stále hezky vypadající zahradu a příjemné prostředí pro hospita-
lizované pacienty i další návštěvníky nemocnice. 

MUDr. Václav Jára, ředitel nemocnice

Kontaktní místo RWE (plynárny) a ČEZ (elektrárny) mají společnou 
adresu: Rumburk, Pražská 456/11 (na křižovatce, vchod z Malé ulice)-
- je to na příjezdu do Rumburku od Varnsdorfu po pravé straně,
v sídle společnosti ELSTAV JK. 

Otevřeno mají v pondělí a ve středu 8-17 hod., úterý a čtvrtek
8-14 hod. (ale ČEZ jen do 12 hod.), v pátek 8-12 hod. 

Telefonní kontakty – zákaznické linky: RWE: tel. 840 113 355, 
ČEZ: tel. 840 840 840.

Rodačka z vísky Ostrovec 
na Pelhřimovsku (23. 4. 1922)
přišla do Varnsdorfu v létě 
roku 1948 poté, co absolvo-
vala knihovnické kurzy na 
Karlově univerzitě v Praze. 
Později se stala ředitelkou 
knihovny. Funkce pak byla 
zbavena počátkem 70. let, 
kdy odevzdala stranickou 
legitimaci. Naštěstí mohla dál 
působit v knihovně, a to až do 
roku 1988. Rovných 40 letech 
vysoce profesionální a oběta-
vé knihovnické práce! 

Díky této osobnosti měla 
varnsdorfská knihovna dobrý 
zvuk široko daleko – ať už 
kvalitou knihovního fondu, 
nebo úrovní poskytovaných 
služeb. Několik generací 
varnsdor fských čtenářů ji 
znalo jako ochotnou a sta-
rostlivou ženu, jejíž snahu 
maximálně pomoci ocenil 

VĚRA KAVANOVÁ (1922-2010)
každý, ať už sháněl těžko 
dostupnou studijní literaturu, 
nebo jen dobrou detektivku. 

V době, kdy již mohla užívat 
důchodového odpočinku, se
s velkým elánem podílela na 
vydavatelských aktivitách Kru-
hu přátel muzea Varnsdorf. 
Právě jí vděčíme za český 
překlad obou dílů „Palmeho 
kroniky“. Díky její precizní, 
vysoce odpovědné práci jsou 
oba díly obsáhlé německé 
historicko-vlastivědné práce 
o Varnsdorfu nyní přístupné 
i českým čtenářům. Posléze 
připravila i překlad zajíma-
vého historiografického díla 
Čeští exulanti v Sasku. 

Věra Kavanová zemřela
10. června 2010 ve věku 88 let. 
Po roce odešla za svým man-
želem, středoškolským profe-
sorem a výborným člověkem 
Jaroslavem Kavanem.    ham

Kontaktní místa plynárny a elektrárny

Základní škola Seifertova 
jménem  ředitelky Mgr. Soni 
Bílkové děkuje firmě TOS 
VARNSDORF, a.s., za po-
skytnuté sponzorské dary, 
které udělaly radost dětem 
jako ceny při soutěžích na 
zahraničním výjezdu školy do 
Španělska. 

SENIOŘI  MAJÍ OPRAVDU SLEVU
Každý začátek je těžký, a snad právě pro potvrzení těchto slov 

došlo ke zmatkům a nedorozumění v informacích o představení pro 
seniory. Tentokrát byla vina na straně provozovatele Panoramy, který 
na svých plakátech uvedl mylné údaje. Správně je tedy, že každé 
druhé pondělí v měsíci proběhne odpolední představení pro tuto 
skupinu obyvatel. Začátek je ve čtrnáct hodin a cena je pouhých 
třicet korun.                                                                  Mgr. Petr Šmíd

Výchovně-vzdělávací komise 
předložila radě města návrh na 
jmenování osobností škol. Na 
základě nominací jednotlivých 
škol byli u starosty města 
slavnostně oceněni žáci za 
mimořádné činy či prospěch. 
Za ZŠ náměstí E. Beneše byl 
oceněn V. Chlan,   ZŠ Seiferto-
va  nominovala D. Forgáčovou, 
D. Čechovou,  P. Karmano-
vou.  ZŠ Edisonova vyslala
M. Bielovičovou a  B. Spurnou 

a  ze IZŠ Karlova  L. Hájkovou, nejmladší z nominovaných. Přítom-
ní tak získali pamětní list.                                                              rm

OSOBNOSTI ŠKOL PŘIVÍTAL
STAROSTA MĚSTA
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MĚSTO SE ZÁDY NEOBRÁTILO
V minulém Hlasu severu si 

čtenáři mohli přečíst pár řádků 
o neutěšené situaci oddílu 
stolních tenistů. Hned v úvodu 
textu padla téměř hamletovská 
otázka: „Skončí či neskončí 
jedna z nejstarších amatér-
ských lig stolního tenisu v Ús-
teckém kraji?“ a dále zde bylo 
konstatováno: „Částka, o kterou 
jsme požádali, činila 30.000 Kč. 
Z této částky jsme chtěli finan-
covat nábor mládeže …Bohužel, 
město se k nám 
obrátilo zády.“  

Dovolte mi 
uvést situaci 
stolních tenistů 
na pravou míru, 
protože město 
zájem na tom, 
aby tento druh 
sportu skončil, skutečně nemá 
a k žádným sportovcům se zády 
nestaví. 

V lednu letošního roku podal 
oddíl stolních tenistů prostřed-
nictvím předsedy TJ Slovan 
Varnsdorf žádost o finanční 
příspěvek v rámci Koncepce 
podpory sportu ve městě Varns-
dorf, ve které žádal o 45.000 Kč 
na oddíl mládeže, který měl čítat 
10 členů ve věku do 18 let. 

Příspěvek jim však nemohl 
být přiznán na základě těchto 
nedostatků - nedodržení termí-
nu odevzdání žádosti, v oddíle 
netvoří 50 % členské základny 
mládež do 18 let, chybějící 
výroční zpráva oddílu za uply-

nulý rok, nepřesné údaje o výši 
členského příspěvku, chybějící 
kopie účetních dokladů o vybrá-
ní oddílových příspěvků, rozpoč-
tová položka – odměny trenérů 
v rozporu s pravidly poskytování 
příspěvku v rámci Koncepce…, 
chybějící údaje v seznamech 
členů – mládežníků do 18 let 
(rok narození), chybějící ofocené 
registrační průkazy sportovců, 
chybějící kopie přihlášky oddílu 
do některé z oficiálních soutěží. 

Z dostupných 
informací je 
zřejmé, že vý-
konnostně děti 
a mládež stolní 
tenis ve Varns-
dorfu nehrají, 
tudíž dle kritérií 
Koncepce… na 

příspěvek nemají nárok. V dru-
hé dubnové výzvě se žádost 
stolních tenistů již neobjevila. 

Na činnost oddílu (včetně 
náboru mládeže) lze získat až 
20.000 Kč z Grantového pro-
gramu města Varnsdorf. Tento 
dotační program skýtá možnost 
finanční podpory i na akce od-
dílů, které však oddíl stolních 
tenistů v tomto kalendářním 
roce nevyužil. 

Věřím, že oddíl s 37letou tra-
dicí překoná současné finanční 
problémy a i v příští hráčské se-
zoně nabídne svým příznivcům 
zajímavou podívanou a bojovné 
výkony.          Mgr. L. Ondráčková,

vedoucí OŠKT

S poštovní spořitelnou do finále
V druhé polovině června 

uspořádal TJ Slovan Varnsdorf 
oddíl volejbalu po dva dny další 
kola turnaje „S Poštovní spoři-
telnou do finále“ na kurtech pro 
plážový volejbal v Jiřetíně pod 
Jedlovou. V sobotu se měli utkat 
muži a junioři, ale přihlásily se 
pouze tři dvojice mužů. Nejlépe 
si vedli sourozenci Vachouško-
vi, porazili dvojici Procházka, 
Pour 21:16, 21:12 a Herycha 
se Stránským 21:15, 21:16
a zajistili si  prvenství. V utkání
o druhou příčku Herych a Stráns-
ký předvedli zkušenou hru a nad 
podstatně mladšími protihráči 
zvítězili 21:19, 21:12.

V neděli se do Jiřetína pod 
Jedlovou sjely ženy a juniorky, 
obě kategorie byly sloučeny 
a podle výsledků se vyhlásily 

vítězky v juniorské kategorii. 
Nejlépe si vedla sesterská 
dvojice Jindrových, nepoznala 
hořkost porážky a všechna 
utkání vyhrála 2:0. O druhou až 
čtvrtou pozici nastal velký boj
a o pořadí  rozhodoval nakonec 
lepší rozdíl získaných míčů. 
Druhou příčku získala Pifková 
se Škvorovou (+28), třetí místo 
obsadila děvčata Davidová, 
Housková (+27) a bramborová 
medaile zbyla na dvojici Jindro-
vá s Milcovou (+12). Vítězkami 
juniorek se po závěrečném účto-
vání stala děvčata M. Ježková
a Nikola Procházková. Vzhledem 
k omezením ze strany spořitelny 
ceny pro druhého a třetího vě-
noval po oba dny oddíl volejbalu
Varnsdorf.  

Petr Damnitz

V uplynulé sezoně 2009-2010 
vyhrálo ČFL Sezimovo Ústí 
a postoupilo. Druhé skončily 
Ovčáry, a protože z Gambrinus 
ligy sestupující Bohemians Pra-
ha nezískaly ke startu ve II. lize 
oprávnění, měly jako další klub 
nárok na postup do II. ligy. Nespl-
nily však některé požadavky pro 
tuto soutěž, a tak v úvahu dále 

postupně připadl třetí Písek, 
čtvrtý Loko Vltavín Praha a dále 
béčko Slavie Praha. Všechny tři 
kluby nabídku neakceptovaly, 
a proto ČMFS nabídl možnost 
postupu varnsdorfskému SK Slo-
van. Ten ji přijal a na 99% bude 
II. ligu hrát, což je další mezník 
varnsdorfského fotbalu v jeho 
více jak stoleté historii. 

První zápas by měl sehrát SK 

Slovan 31. 7. v Jihlavě a o tý-
den později přivítat v domácí 
druholigové premiéře Třinec. Na 
domácí premiéru v ČFL v roce 
1998 s béčkem Hradce přišlo 
1200 diváků. Věřme, že tato 
návštěva bude v průběhu dru-
holigové soutěže co nejčastěji 
překonávána i za účasti fotbalo-
vý příznivců z mnoha měst a ob-
cí co nejširšího regionu.          ZdS

Český pohár v maratonu MTB 
cup měl  na pořadu 2. díl, a tím 
byl závod v areálu Hipodromu 
Most. Z varnsdorfských čtyř 
startujících bikerů si tam nejlépe 
vedl J. Novota, který dojel v kate-
gorii MH (muži-hobíci) na 2. mís-
tě (celkově 10.) a Jiří Švorc 
skončil v M30 jako 9. (celkově 
33.). J. Novota také absolvoval
v německém Altenbergu na 
druhé straně Krušných hor 
poprvé v životě etapový závod 
(časovka a 2 těžké dlouhé 
maratony). Vybojoval tam 
4. místo v konkurenci více jak 
stovky soupeřů. 

Oblíbený ABB Maraton
(54 km) v Jablonci vyhrál 
v M30 J. Strož (celkově 3.)
a 8. se v M30 umístil T. Podrazil 
(25.). V kategorii ELITE byl
J. Kalivoda 12. (22.). Dalších 
pět jezdců z našeho města 
bralo celková umístění na konci 
první a ve druhé stovce startov-
ního pořadí. V dalším závodě 

VÝBĚR Z POSLEDNÍCH ÚSPĚCHŮ CYKLISTŮ
seriálu Kolo pro život vyhrál 
kategorii M19 J. Strož  (celkově 
byl 11.). V souhrnném hodno-
cení závodů mu patří 4. pořadí 
v kategorii, celkově je na 16. po-
zici. Závod Author 50 Bezděz 
přinesl J. Strožovi další ocenění
a 2. pořadí v M30 (celkově 3.). 

V MTB maratonu Král Šuma-
vy na 105 km dlouhé trati (680 
startujících) si vyjel J. Švorc 
22. příčku a 128. M. Vohnout.   
Časovka v rámci ROHAS cupu 
v České Lípě měla úspěšnou 
účast varnsdorfských startují-
cích. Kategorii M19-29 vyhrál 
M. Kozlok, třetí byl V. Šimonek. 
V M40-49 skončil M. Spurný 

třetí. Kategorii horských kol 
vyhrál J. Fabry před V. Šimon-
kem st.                              

V rámci MERIDA Bike Vysoči-
na v Novém Městě na Moravě se 
konaly i sprinty za účasti sedmi 
desítek startujících. T. Podrazil 
se tam dostal díky nevídané 
výbušnosti až do čtyřčlenného 
finále v konkurenci především 
české špičky, ale i několika 
zahraničních závodníků. Tomáš 
téměř minutu a půl trvající klasi-
fikaci vždy nějak vydržel a pa-
voukem postupně prošel až do 
finále, kde skončil čtvrtý. V se-
mifinále skončili borci jako např.
M. Bína nebo Z. Mlynář.           ZdS

V Praze-Podolí se 19.-20. 6. 
konalo MČR staršího žactva.
Z oddílu TJ Slovan Varnsdorf se 
na soutěž kvalifikovali tři plavci -
Karolína Špičková, Lenka Ben-
dová a Michal Švorc. Karolína 
odjížděla do Prahy jako jedna
z favoritek a stala se 2x mistryní 
ČR v disciplínách na 100 m
a 200 m prsa. V dalších obsadila 
3. místa (200 VZ, 50 VZ, 200 PZ 
a 100 VZ), a tak si ze šesti závo-
dů přivezla do Varnsdorfu stejný 
počet šesti medailí. Nejlépe 
zaplavala závod byl 200 metrů 
prsa, kde zvítězila jasně o třídu 
a osobním rekordem 2:47,94 si 
znovu řekla o reprezentaci pro 
sezonu 2010-2011. Velice pře-
kvapil Míša Švorc, který na 100 
m VZ a 200 m PZ přivezl dvě stří-
brné medaile. Michal dále obsadil
4. místo na 200 znak a 5. na 
50 VZ. Kvalitní příprava plavců 
proběhla za podpory  Ústeckého 
kraje.                   Zbyněk Šimák

Plavci opět
s medailemi

Od 8. do 11. července (čtvrtek až neděle) se uskuteční 
tradiční TOUR DE FEMININ - mezinárodní cyklistický závod 
žen, jede se především na silnicích Šluknovského výběžku. 
Letos to bude 23. ročník závodu, Varnsdorfem bude peloton 
projíždět 8. 7. kolem 13.20-13.40 hod. a 11. 7. je start na ná-
městí v 9.55 hod. s pokračováním směrem na Dolní Podluží. 
Podrobnosti na: www.tourdefeminin.com.

V termínu 10. - 12. července (sobota – pondělí) pro-
běhne 31. ročník tenisového MEMORIÁL JAROSLAVA 
MALINOVSKÉHO. Hrát se bude o prvenství v tenisových 
singlech i deblech a jde o celostátní turnaj registrovaných 
hráčů bez rozdílu věku.

V sobotu 17. července se koná od 8.00 do 18.00 hod. 
na varnsdorfském stadionu v Kotlině veřejná soutěž upouta-
ných leteckých modelů, I. ročník závodů VARNSDORFSKÝ 
UPOUTANEC. V doplňkovém programu budou k vidění 
ukázky modelářských nadšenců od těch nejmladších až po 
pamětníky při létání s upoutanými modely. Závodníci budou 
před závody trénovat v pátek 16. 7. po 14. hodině a na účast 
diváků se po oba dny těší organizační výbor Leteckomodelář-
ského klubu Varnsdorf. Více na: http://lmk.varnsdorf.net/.

Malinko kulatý 5. ročník VARNSDORFSKÉHO TRIATLONU 
má svůj termín konání v neděli 18. července. Od 10.00 hod.
je na programu dětský závod, ve 13.00 pak startuje ten 
hlavní. Uzávěrka prezentací je půl hodiny před startem 
obou závodů. 

Informace: hany1@seznam.cz nebo na www.triatlon-
vdf.cz.

V sobotu 31. července je tu opět sportovně recesní KO-
LOBJEH. Na kolech všeho druhu nebo po svých se bude od 
16.00 hod. tradičně zdolávat kopeček z varnsdorfského ná-
městí na Studánku, a bude to 9. ročník této akce. Prezentace 
hodinu před startem na zahrádce Penzionu U Rudolfa III. 

Další informace: kolobjehvdf@seznam.cz nebo pensionu-
rudolfa@seznam.cz a také na www.kolobeh.estranky.cz 

ZdS

Připravované červencové akce

DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

Dokončení ze str. 1

V KOTLINĚ SE BUDE HRÁT DRUHÁ LIGA!
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Tomáš Beran (třetí zleva) se soupeři na závěrečném ceremoniálu.

DVA TITULY MISTRŮ EVROPY!
Dosud nebývalý sled dvou prvenství varnsdorfských sportovců 

na evropské úrovni se udál v posledních týdnech. Zasloužili se
o ně taneční skupina E-XTREME CREW a Tomáš Beran v naturální 

kulturistice.  
Cesta naší taneční skupiny 

E-XTREME CREW, která se 
věnuje tanci breakdance a hip 
hop, byla na mistrovství Evropy 
v Poreči v Chorvatsku zalitá 
potem z poctivých tréninků a ví-
tězství v nejrůznějších tanečních 
soutěžích po celé naší republice. 
Velkou zásluhu na tom mají David 
a Jakub Richterovi, Petr Mihalík, 

Radek Kousal a František Šimčík. Tato soutěž je nejen pro amatér-
ské, ale i pro profesionální tanečníky a mezi devíti tisíci z pětadvaceti 
evropských zemí, kteří měli připraveno na osm stovek choreografií, 
jsme zazářili. Získali jsme zlato ve skupině a bronz v sólu, které si 
vybojoval František Šimčík. Ten k nám jezdí trénovat až z dětského 
domova v Lipové. Obě vítězství byla vybojována v disciplíně BREAK-
DANCE. Vítězové by měli postoupit na mistrovství světa, které se 
koná v Hollywoodu.  

Turnaj basketbalových pří-
pravek pořádal oddíl basketbalu 
TJ Slovan Varnsdorf pro druž-
stva, která ještě nestartovala
v žádné soutěži. Účastnit se 
mohla družstva chlapců, dí-
vek, ale i smíšená, podmínkou 
bylo jen datum narození v roce 
2000 a mladší. Výsledky: Slo-
van Varnsdorf  -  BK Česká Lípa 
17:35 (5:16), Slovan Varnsdorf -
- BK Děčín 37:29 (15:19), BK 
Česká Lípa  -  BK Děčín 38:22 
(20:12). Pořadí: 1. BK Česká 
Lípa, 2. Slovan Varnsdorf,
3. BK Děčín. Vyhodnoceni byli 
také nejlepší hráči jednotlivých 
družstev: BK Česká Lípa -
- A. Kočovská, Slovan Varnsdorf 
– L. Vlk, BK Děčín – O. Průša. 
Utkání řídili rozhodčí Beran
a Menšík, technické zázemí 
zajišťovali mladší minižáci 
Vašut, Zadina, Hajdu a Pasov-
ský. Trenéry nejmenších hráčů 
Slovanu, kteří je v průběhu ce-
lého roku připravovali, byli Bára 
Michalinová a Jan Šišulák. 

BASKETBALOVÉ TURNAJE NADĚJÍ

Dalšího turnaje se zúčastnila 
dvě družstva domácího oddílu -
- dívky a chlapci a družstvo 
chlapců BK Děčín. Jednalo 
se o poslední basketbalovou 
akci v této sezoně. Výsledky: 
Slovan Varnsdorf (chlapci), 
- Slovan Varnsdorf (dívky)
74:29 (35:12), Slovan Varnsdorf 
(chlapci) - BK Děčín 53:33
(25:12), Slovan Varnsdorf (dív-
ky) - BK Děčín 24:60 (7:30). 
Pořadí: 1. Slovan Varnsdorf 

(chlapci), 2. BK Děčín, 3. Slo-
van Varnsdorf (dívky). Nejlepší 
hráči jednotlivých družstev: 
Slovan Varnsdorf (chlapci) -
- K. Špičková (s družstvem tré-
nuje a odehrála turnaj), Slovan 
Varnsdorf (dívky) - M. Martinov-
ská, BK Děčín - M. Janoušek. 
Utkání řídili rozhodčí Beran
a Menšík, domácí družstva 
basketbalových nadějí vedli 
trenéři Bártl a Cedrych.                   

 Ing. Novotný, foto archiv oddílu 

Svazek obcí Tolštejn pořádal 12. ročník sportovních her pro 
základní školy (2.-9. ročník). Soutěžilo se v kopané, přespolním 
běhu, minigolfu, hodu na koš a v přehazované. Varnsdorf zastupo-
vala ZŠ nám. E. Beneše a reprezentace se zhostila na výbornou. 
Ve většině soutěží dominovala, a tak vyhrála i celkové hodnocení. 
Přivezla si nejen ceny pro jednotlivce, pohár pro vítězný tým, ale také 
obrovský putovní pohár, kterým se škola bude pyšnit po celý školní 
rok 2010-2011. Věříme, že i v tom příštím bude škola opět účastní-
kem her, aby mohla putovní pohár obhajovat. Pořadí škol a měst:
1. Varnsdorf, 2. Krásná Lípa, 3. Chřibská, 4. Jiřetín pod Jedlovou,
5. Rybniště, Dolní Podluží, Horní Podluží – neoficiálně. Město a školu 
reprezentovali: J. Spurný, D. Varga, V. Chlan, M. Krajčovič, Z. Plocar, 
M. Kučera, P. Vlček, M. Klement, R. Pasovský, J. Stárek, S. Zá-
branská, L. Bartošová, L. Komárková, K. Richterová, H. Kapustová,
S. Hafnerová, K. Veselá, Z. Chlanová, D. Chvojanová, M. Goldbergová, 
vedoucí týmu Mgr. Pavel Zoser.                                    Text a foto V. Zemler

SPORTOVNÍ HRY VYHRÁLA
ZŠ NÁMĚSTÍ E. BENEŠE

V krásném prostředí spor-
tovního areálu v Jiřetíně pod 
Jedlovou se konal jubilejní
20. ročník Lužické speciální 
výstavy plemene německý 
ovčák. Výstava získala mezi 
chovateli z celé republiky velice 
dobré jméno a pevné místo
v kalendáři „pejskařských“ akcí. 
Akci zahájil spolu s ředitelem vý-
stavy Janem Polákem starosta 
obce Jiřetín pod Jedlovou Josef 
Zoser. Vystavovaní jedinci byli 
předvedeni ve čtyřech  třídách 
(dorost, mladý, dospívající
a pracovní) a dvou kategoriích 
(psi a feny). Vzhledem  k tomu, 
že se na výstavě sešla většina 
špičkových zvířat z celé repub-
liky, bylo se na co dívat. Mezi 
vystavujícími byli také Olga 
Hložková a Josef Rosůlek, oba 
z Varnsdorfu. Josef Rosůlek 
s fenou „Sára z Kyjovského 
údolí“ obsadil ve třídě pracovní -
- feny první místo a získal titul 
krajský vítěz a vítěz třídy. Olga 
Hložková s fenou „Kora ze 
Severních hvozdů“ obsadila ve 
třídě dorostu - feny třetí místo. 
Pořadatel - Kynologický klub 
Varnsdorf vytvořil pro diváky
a účastníky již tradičně příjemné 
prostředí.          Stanislav Haidl

Ocenění
z výstavy

Tomáš Beran po zisku juniorského titulu na MČR (psali jsme v mi-
nulém čísle HS) odjel v polovině června na ME do  Itálie, kde ve městě 
Lecco poblíž Milána usiloval o další pocty. V kategorii juniorů, která je 
omezena věkem 21 let, měl za soupeře šest závodníků a všechny 
nechal ve výsledkové listině za sebou! Kudy vedly kroky k jeho sportu? 
„Posilovat jsem začal v 17 letech, ale ke kulturistice jsem se dostal 
asi před půl rokem. Bylo to poté, co jsem nastoupil na VŠ do  Liberce
a začal navštěvovat tamní posilovnu. Zde se mne ujal trenér Jarda So-
kol, který vlastní posilovnu i ve Varnsdorfu, a podle výsledků snad jdeme 
správnou cestou.“ Tomáš studuje na Technické universitě Liberec obor 
strojírenství. Jaké jsou jeho cíle? „Mým osobním je nyní dodělat ve 
škole zkoušky, které jsem nezvládl v době závodů. A sportovní cíl? 
Připravit se dobře na  podzimní závody.“

Nezbývá než všem pogratulovat k zisku titulů a popřát další úspě-
chy.                                                               

V pořadí 9. ročník kulečníkové Lužické ligy přinesl výhru varns-
dorfského týmu a toto konečné pořadí: 1. Miškovci Bowling club 
(Varnsdorf ) 27 bodů,  2. Hoši z Perónu B (Jablonné) 24, 3. U Miloše A
(Česká Lípa) 24, 4. Český Lev A (Mimoň) 20, 5. Sport Bar A (Nový 
Bor) 18, 6. U Nás (Dolní Podluží) 17, 7. Krychle-Staráci (Česká 
Kamenice) 10, 8. U Pavla A (Kunratice) 4, 9. Český Lev B (Mimoň)
0 bodů. Soupiska a umístění vítězných varnsdorfských hráčů v lize: 
Antonín Tomaga (1.), Stanislav Zelenka (2.), Jaroslav Franciak (24.), 
Jan Fučík (28.), Jaroslav Šimonek (30.).                                    R. P.

Lužickou ligu vyhráli Miškovci
Richterová/ZdS, foto archivy oddílů


