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Školní rok právě začal

INZERCE

���� �� ������ �

������������������

���� ��

�������
�

��������������

��������
�

����������

���������������������� �

���������������

Hledáme nové
obchodní zástupce

LEDOVÁ SEZONA BEZ ZASTŘEŠENÍ

Most v Husově ulici bude 
do zimy uzavřen

V prvním zářijovém týdnu byla zahájena rekonstrukce 
mostu v Husově ulici pod hasičárnou. Přípravné práce spočí-
vající v odstranění asfaltového povrchu až na původní dlažbu 
proběhly za využití frézy v měsíci červenci. 1. záříjový  týden 
byly zahájeny stavební práce. Za  pomoci dvou jeřábů byla 
umístěna na spodní část mostu (po toku řeky) náhradní ko-
vová lávka pro pěší a cyklisty. Zároveň s tím byly  přesunuty 
autobusové zastávky Severní dráha z ulice Mladoboleslavská 
do vrchní části ulice Západní (pod restauraci Severní dráha 
u zahrady Centra Panorama) a  dokončena instalace doprav-
ního značení s uzávěrami a objízdnou trasou (objížďkou). Dne 
4. září byla doprava zcela přerušena, most byl na 3 měsíce 
uzavřen a po překládce kabelů a uložených sítí se započne 
s odstraňováním mostovky. O dalším postupu prací vás bu-
deme pravidelně informovat.                                          JS

V letošním roce město 
pokračovalo v přípravách 
realizace zastřešení zimního 
stadionu. Byla zhotovena 
projektová dokumentace 
k provedení stavby a vy-
hlášeno výběrové řízení na 
dodavatele stavby podle zá-
kona o zadávání veřejných 
zakázek. Financování stavby 
bylo zajištěno schváleným 
rozpočtem města ve výši 
16 mil. Kč v roce 2008, zbýva-
jící část financí by musel po-
krýt rozpočet města v dalších 
2 letech.  Přestože bylo vyhlá-
šeno otevřené výběrové řízení 
na centrální adrese, kam se 
mohou přihlásit firmy z celé 
ČR i zahraničí, do výběrové-
ho řízení byla podána jediná 
nabídka s cenou přes 70 mil. 
Kč. Město zároveň neuspělo 
v první výzvě s žádostí o spo-
lufinancování projektu z do-
tace, proto se v souladu se zá-

konem o zadávání veřejných 
zakázek rozhodlo zadávací 
řízení zrušit. Zimní stadion 
se připraví na zimní období 
a bude prozatím využíván 
jako doposud. Město však 
realizaci této stavby nevzdá-
vá a pro zajištění finančních 
zdrojů bude opakovaně po-
dávat žádosti o dotaci v pod-
zimních či jarních výzvách 
Regionálního operačního 
programu Severozápad. 

K rozsahu stavby je nutné 
doplnit několik zásadních 
skutečností, které se v prů-
běhu zpracování projektové 
dokumentace vyskytly. 

Geologický průzkum 
staveniště charakterizoval 
základové poměry v místě 
stadionu jako špatné, až ne-
vyhovující pro daný charakter 
stavby. Jedná se štěrkopísko-
vé nestabilní náplavy s vyso-
kou hladinou podzemní vody, 
které vyvolaly nutnost zalo-
žení stavby za použití vrta-
ných pilot. Dalšími nutnými 
změnami, oproti původnímu 

Vizualizace navrhovaného řešení: Autorem architektonic-
kého návrhu je Ing. arch. Jiří Soukup a projekční ateliér 
Arkus architekt studio 2000, spol. s r.o. a spoluautorem pro-
jektu je Radomír Grafek a projekční ateliér RG – projekt.

Začátek letošního školní-
ho roku 2008/2009 připadl 
na první zářijový den. Školy 
ožily a do lavic usedli také 
noví žáci. Z předškoláků se 
ze dne na den stali školáci, 
ze žáků základní školy se 
stali studenti školy střední. 
Ve Varnsdorfu otevřelo dve-
ře 5 základních škol – Karlo-
va, Východní, Bratislavská, 
Edisonova, náměstí E. Be-
neše a také škola speciální 
v ulici T.G.Masaryka. Do 
6 prvních tříd usedlo celkem 
141 prvňáčků. 

První ročníky také přiví-
taly všechny 3 střední školy 
a gymnázium. Avizované 

záměru pouhého přestřešení, 
bylo posunutí stávající hrací 
plochy tak, aby korespondo-
vala s budovou a umožňovala 
návaznost nového zastřešení 
na stávající budovu sociálek 
a šaten, nahrazení starých 
rozvodů chladicího systému, 
jeho následné zaizolování, in-
stalaci multifunkční betonové 
hrací plochy, zmenšení hřiště 
(na tzv. rozměry NHL), po-
řízení nového úsporného 
osvětlení, izolace střešního 
pláště aj. 

Tyto potřebné změny spolu 
se splněním hygienických, 
bezpečnostních a jiných 
zákonných norem navýšily 
v konečném důsledku odha-
dovanou cenu stavby, ovšem 
z pohledu do budoucnosti 
a zejména využitelnosti stadi-
onu se jeví jako nutné a účel-
né. Při realizaci takto konci-
povaného řešení zimního sta-
dionu získá město Varnsdorf 
víceúčelovou sportovní halu, 
která může sloužit širokému 
spektru sportů, kulturních 
a jiných akcí. Multifunkčnost 
tohoto sportovního zařízení 
skýtá podstatně větší šanci 
při získání grantu.        OSMI

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA SE KONÁ VE ČTVRTEK 

25. ZÁŘÍ 2008 OD 15.00 HOD.

bakalářské studium v SŠS 
a CR nebude ve studijním 
roce 2008/2009 pro malý 
počet uchazečů zahájeno. 
26. září bude otevřeno pou-
ze doplňkové pedagogické 
studium na tři semestry 
(UJEP), na které je nyní při-
hlášeno více než 50 zájemců.
Hodně štěstí!          rm, JS
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Ze zápisníku PČR
Pod střechou nalezeny kulometné náboje
Dvaasedmdesátiletý majitel rodinného domu ve Varns- 

dorfu v ulici Chrudimská přivolal policejní hlídku s tím, 
že doma nalezl nějaké střelivo. Na místě bylo zjištěno, že 
se jedná o celkem 120 kulometných nábojů ráže 7,92 mm 
a 15 nábojů ráže 9 mm, které byly uschovány pod střešní 
krytinou přístavku domu. Na místo byl dále přivolán poli-
cejní pyrotechnik, který si náboje z místa převzal a odvezl 
k následné likvidaci.

Muž kradl benzin do PET lahve
Úkony trestního řízení ve věci trestného činu krádeže 

byly zahájeny policisty z Varnsdorfu. Z uvedeného trestné-
ho činu je podezřelý dvacetiletý muž, který se pěšky dosta-
vil na čerpací stanici Koloc ve Varnsdorfu a zde natankoval 
necelých deset litrů benzinu Natural 95 do PET lahví. Ben-
zin za dvě stě devadesát osm korun nezaplatil a z místa 
čerpací stanice utekl. Šetřením bylo zjištěno, že muž byl 
již za obdobný skutek v posledních třech letech odsouzen. 
Nyní mu hrozí až dva roky odnětí svobody.

Další vloupání do rodinného domu
 Do domu v Polní ulici vnikl po rozbití okna neznámý pa-

chatel, který dům prohledal a odcizil majitelce elektroniku 
a drobné stříbrné šperky. Celková škoda činí čtyři tisíce 
dvě stě korun. Policisté provedli ohledání místa činu a dále 
po pachateli a odcizených věcech pátrají. 

Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Krajská správa a údržba 
silnic bude obhospodařovat 
a pronajímat nemovitosti, 
které do loňského prosince 
využívala na hraničních 
přechodech cizinecká poli-
cie. Podmínky pro uzaví-
rání budoucích nájemních 
smluv projednala na 120. 
schůzi Rada Ústeckého 
kraje. Jedná se o budovy 
a pozemky v hodnotě 237 mi-
lionů korun; např. na Cínovci, 
v Hřensku, Rumburku, Jiří-
kově  nebo Petrovicích. Nej-
delší doba pronájmu může 
být dojednána na dobu 15 
let. Z tohoto záměru je však 
vyňata celnice v Rumbur-
ku Horním Jindřichově, 
kterou kraj bezúplatně 
převedl na město Rumburk.                                              

-g-

Česká strana sociálně demokratická  (48)

Dělnická strana - za zrušení poplatků 
ve zdravotnictví  (53)

DOHODA pro Ústecký kraj  (34)

Evropská strana důstojného stáří  (56)

Komunistická strana Čech a Moravy  (1)

Konzervativní koalice  (54) 

Masarykova demokratická strana  (17)

Občanská demokratická strana  (47)

Sdružení pro republiku - Republikánská strana 
Československa  (33)
 
Severočeši.cz  (10)

SNK Evropští demokraté  (3)

Strana zdravého rozumu  (32)

Strana zelených  (18)

Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu  (60)

NESPOKOJENÍ OBČANÉ!  (43)

Balbínova poetická strana  (39)

a
Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou OD-
VOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo 
občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, 
MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NE-
ZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA 
a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kan-
didující s nejlepším protikriminálním programem 
PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM 
A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME 
SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, 
proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI k volbám, 
ale  -  pokud nechceme být ZNOVU obelháni, pod-
vedeni a okradeni - NEVOLIT žádnou parlamentní 
stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální 
fízlokracie!!! - jenž žádá 
o volební podporu všechny české občany a daňové 
poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální po-
měry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! 
V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, 
NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠ-
NÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu.  (42)
(zaregistrovaný úplný název volební strany - poznámka 
redakce)                                                                          -g- 

VOLEBNÍ ČÍSLA 
VYLOSOVÁNA

Státní volební komise na svém zasedání dne 2. září 2008 
vylosovala čísla pro označení hlasovacích lístků politických 
stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev 
krajů, které se budou konat ve dnech 17. a 18. října 2008.

V následující tabulce je uveden přehled kandidujících 
politických stran, politických hnutí a koalic (v abecedním 
pořadí). Více na www.kr-ustecky.cz.                                            -r-

Bývalé celnice 
budou 

pronajímány

V Krásné Lípě se v srpnu 
konal již šestý ročník Miss 
Roma. Soutěže se tentokrát 
zúčastnila i dvě děvčata 
z varnsdorfského Nízkopra-
hového klubu Zdena Dan-
ková a Magda Danková. Na 
soutěži vystoupila i naše ta-
neční skupina Amaro Jilo. 

K.J.

Varnsdorf byl zařazen do 
pilotního programu sociál-
ního začleňování obyvatel 
romských lokalit a Odbor 
pro sociální začleňování 
v romských lokalitách po-
žádal o součinnost při 
zahájení aktivit agentury 
v našem městě. Svůj cíl bude 
Agentura naplňovat: 

• Tvorbou a koordinací 
systémových plánů řešení 
problematiky sociálního vy-
loučení vycházející z návrhů 
lokálního partnerství,

•  technickou podporou 
přípravy systémových pro-
jektů (prostředky na pří-
pravu projektových záměrů, 
prostředky na expertizy),   

• finanční podporou 
vybraných aktivit (zejména 
těch, které nebude možné 
financovat z jiných zdrojů),

• působením jako infor-
mační servis pro lokální 
partnerství (informace 
o zdrojích financí a způso-
bech jejich využití, přenos 
informací o příkladech dobré 
praxe z jiných lokalit v České 
republice i ze zahraničí),

• působením jako pro- 
středník mezi regiony 
a centrem.

Zastupitelstvo města na 
svém posledním zasedání 
vzalo na vědomí  Memoran-
dum o spolupráci uzavřené 
mezi Městem Varnsdorf 
a Odborem pro sociální 
začleňování v romských 
lokalitách (Úřadem vlády 
ČR), které schválila rada. 
Uzavření Memoranda vy-
tvořilo prostor pro úzkou 
spolupráci a koordinaci 
obou stran při vytváření 
a realizaci komplexních lo-

Spolupráce s Agenturou pro sociálně 
vyloučené lokality

kálních strategií sociálního 
začleňování. Tyto aktivity 
budou realizovány na plat-
formě lokálního partnerství 
a měly by vést k vytvoření 
a otestování systémových 
nástrojů eliminujících rizika 
sociálního vyloučení. 

Pro naši oblast vzniklo 
Lokální partnerství Šluk-
novsko, které je dobrovolným 
sdružením subjektů aktivně 
podporujících inkluzi soci-
álně vyloučených obyvatel 
v lokalitě svého působení. 
Svolavatelem a garantem 
činnosti Lokálního partner-
ství Šluknovsko je Odbor 
pro sociální začleňování v rom-
ských lokalitách Úřadu vlády 
ČR. Působení jednotlivých 
členů v Lokálním partnerství 
Šluknovsko je pro Odbor 

pro sociální začleňování 
v romských lokalitách Úřadu 
vlády ČR rozhodujícím fakto-
rem v případech rozdělování 
finanční nebo odborné pod-
pory subjektům působícím 
v oblasti sociální inkluze na 
Šluknovsku.

Po důležitých administra-
tivních úkonech proběhla 
v měsíci srpnu v Krásné 
Lípě dvě jednání zástup-
ců Lokálního partnerství 
Šluknovského výběžku, kde 
byly představeny fiše pro-
jektů partnerů, tedy i Města 
Varnsdorf. Byly vytvořeny 
pracovní skupiny, doporu-
čeny priority a projekty ná-
sledně podpořeny. Projekty 
byly vyhodnoceny agenturou 
s různými připomínkami 
a doporučeními. Některé 
z nich budou financovány 
se 100% plněním agenturou, 
u dalších bude finančně za-
jištěno zpracování projektu 
a pro část budou zajištěny 
vhodné finanční zdroje (ESF, 
SROP, OP LZZ, aj.). 

Z Varnsdorfu se těchto 
jednání účastní za město 
Karel Jiřišta a za o.s. Na 
Křižovatce ing. Pavlína Ša-
fusová.                             rm OZNÁMENÍ PODNIKATELŮM

Podnikatelé (osoby vlastnící živnostenské oprávnění), kteří 
mění údaje na občanském průkazu, mají povinnost změny 
těchto údajů oznámit na živnostenském úřadě ve lhůtě do 15 
dnů ode dne jejich vzniku (dle ustanovení § 49 odst. 1 nebo 
dle ustanovení § 56 odst. 1 živnostenského zákona). Dnem 
vzniku změny je den ohlášení této změny na ohlašovně. Za 
neoznámení změny nebo oznámení změny po lhůtě je ode 
dne účinnosti novely živnostenského zákona živnostenský 
úřad povinen uložit sankci.

Pro předcházení ukládání sankcí podnikatelům byla 
zvolena tato forma upozornění.                                       -r-

16. - 22. 9. 2008 
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Rekonstrukce hlavní ulice 
v Großschönau

Hlavní silnice procházející Großschönau směrem od 
Varnsdorfu na Žitavu je ve velmi špatném stavu. Tato silnice 
spadá do kompetencí Spolkové země Sasko. Chodníky, par-
koviště a další příslušenství spravuje obec Großschönau.

Ve společné dohodě mezi Spolkovou zemí Sasko a obcí 
Großschönau je stanoveno, že tato silnice bude kompletně 
renovována. Bude zužena vozovka na 6,50 m, na zbývajících 
plochách budou řešena parkovací místa pro osobní automobi-
ly a chodníky. Křižovatka Hauptstraße/Waltersdorferstraße, 
jakožto hlavní příjezdová  komunikace do Žitavských hor 
a k Trixi-parku bude řešena kruhovým objezdem.

Spolu s těmito stavebními pracemi budou obnove-
na i ostatní média (plyn, voda, atd.). Stávající nad-
zemní vedení elektrické energie bude odstraněno 
a bude nahrazeno podzemními kabely. V souvislosti 
s tím bude také kompletně vyměněno  veřejné osvětlení za 
nové, energeticky úsporné.

První etapa prací se vztahuje na úsek od začátku obce 
ve směru od Žitavy až po odbočku na Spizkunnersdorf. 
Předpokládaná doba realizace je 2 roky. V současné 
době se staví dva paralelní úseky se střídavým provozem 
(řízeno semaforem). V roce 2008 má být dokončen úsek 
od začátku obce až k Bahnhofstraße. Dále bude násle-
dovat oprava mostu přes Lausuru za jeho celkového 
uzavření (objížďka bude vedena přes Waltersdorferstraße 
a Bahnhofstraße) a mostu přes Poche. Zde bude střídavý 
provoz veden po provizorním přemostění vedle staveniště. 
Stavební náklady této první etapy činí cca. 2.400.000 eur.

Výstavba druhé etapy od odbočky na Spitzkunnersdorf až 
po Varnsdorf by měla začít po dokončení první etapy. Kro-
mě obnovy vozovky zde bude vybudován společný chodník 
a cyklostezka, která se napojí na stávající cyklostezku 
Rübezahlradweg v centru obce. V současné době je druhá 
etapa ve stadiu projektových příprav.

Bylo by pěkné, kdyby tyto rozsáhlé stavební akce byly 
dokončeny před otevřením hranice. Náš záměr však vyžado-
val dlouhodobou přípravu a zajištění finančních prostředků. 
Přesto jsme velmi rádi, že tuto důležitou investici bude mož-
né zrealizovat. Poté se bude moci Großschönau prezentovat 
v úplně novém světle.  Se stavebními pracemi jsou spojena 
i četná omezení. Prosím, používejte vyznačených objížděk. 
Děkujeme vám za pochopení.

Frank Peuker, starosta Großschönau

Nejen pro pány připravil pivovar Kocour ve Varnsdorfu 
v restauraci Noprosu v bývalých kasárnách od prvního zá-
řijového týdne pravidelné pivní čtvrtky, kterými doplní a 
zpestří stávající nabídku světlého a tmavého ležáku z vlast-
ní produkce. Každý čtvrtek budou moci hosté po celý den 
ochutnávat buď nový druh místního piva, tzv. speciál, nebo 
piva z jiného malého či středního pivovaru, se kterým se 
ještě nesetkali, nebo o kterém slyšeli, ale které ještě neměli 
možnost ochutnat. Pro podávání těchto piv jsou připraveny 
i speciální 3dcl sklínky a na stolech bude připraven stručný 
popis daného piva a jeho historie. Ke konci roku bude na-
bídka pivních čtvrtků ještě doplněna o možnost ochutnávky  
speciálních druhů sýrů určených k pivu, např. pivní, zrající 
apod. O čtvrteční nabídce budou hosté včas informování na 
webových stránkách www.pivovar-kocour.cz. Prvním pivem 
podávaným již 4. 9. se stalo svrchně kvašené světlé pivo Pale 
Ale původem z Anglie, vařené po pivní revoluci v Americe. 
Toto cca 11 stupňů silné pivo se vyznačuje svěží chutí s vý-
raznější hořkostí, než jsme zvyklí u českých piv.

A co chystá pivovar Kocour pro své zákazníky do blízké bu-
doucnosti? Především je to zprovoznění nové plničky, a tím 
rozšíření nabídky lahvového piva ze stávajících 1 litrových 
PET lahví o speciály ve skleněných lahvích s korunkovým 
uzávěrem během září. „Super speciály“, tedy piva, která vy-
bočují z běžné řady, budou k dispozici ve skleněných lahvích 
s patentním uzávěrem. Nejpozději do Vánoc bude k dispozici 
i dárkové balení více druhů speciálních piv, vhodné jako 
dárek, jehož definitivní podoba je však zatím překvapením. 
Tím plány pivovaru zdaleka nekončí, připravovány jsou pra-
videlné komorní degustace a další novinky, o kterých vás 
jako první budeme včas informovat.                            JS

Svátek Vu Lan oslavova-
ný 20. srpna v buddhistic-
kém chrámu v Žitavské ulici 
je jakousi obdobu křesťan-
ských Dušiček. Na rozdíl 
od našich známých svátků 
je celý obřad vzpomínkou na 
naše předky věnovaný uctě-
ní svých žijících i památky 
zemřelých rodičů a je naším 
díkem za to, že nám umož-
nili přebývat na zemi.

Od rána píší mniši ruč-
ně příchozím jejich přání 
zemřelým na ozdobný 
hedvábný papír, který se 

BUDDHISTÉ SLAVILI SVÁTEK VU LAN

během modlitby přečte, 
požehná a později se jeho 
spálením přání dostávají 
k našim blízkým. Po přícho-
du mnichů a přivítání hos-
tů přichází první modlení, 
během kterého se požehná 
nepřeberné množství při-
pravených pokrmů a ovoce 
připraveného pro zesnulé 
a které je zároveň naším přá-
ním, aby se zemřelí předkové 
dostali do nebe a mohli se 
v rámci převtělení stát opět 
člověkem. Je také naším po-
děkováním rodičům za to, že 

jsme tady, že jsme se mohli 
narodit, že žijeme a že se 
o nás dobře starali.

Během druhého modlení 
se čtou z knížek modlitby 
a oslavné básně psané 
mnichy a probíhá přímluva 
mnichů zakončená lidovými 
zpěvy a hraním na hudební 
nástroje. To vše v duchu jak 
by se měly děti chovat ke 
svým rodičům a svým před-
chůdcům. Letošní slavnostní 
obřad prováděl starší mnich 
Thích Thanh Loi, který spo-
lečně s místním mnichem 
Thích Thanh Phúc dekoroval 
na závěr všechny přítomné 
barevnými růžemi, červenou 
pokud oba rodiče ještě žijí, 
žlutou - pokud žije pouze 
jeden z rodičů, a do třetice 
bílou - pokud už rodiče nežijí. 
Slavnostní dopoledne každý 
z příznivců buddhismu 
ukončil úderem na velký 
zvon a poté se odebrali 
k připravenému občerstvení. 
K tomu snad jen dodám, že 
stejně jako se křesťané postí 
i v buddhistickém chrámu 
a stejně tak i během modlí-
cích dnů je podávána pouze 
vegetariánská strava.

JS a Y MY

Pivní čtvrtky a další novinky

Vzpomínáme-li na vý- 
znamné události v životě 
města při příležitosti 
140. výročí jeho ustavení, 
sluší se vzpomenout na 
ty jeho občany, kteří stáli 
v čele jeho správy – na sta-
rosty města.

Prvním starostou 
Varns- dorfu, tehdy ještě 
katastrální obce, se roku 
1850 stal Heinrich Stolle 
ze Starého Varnsdorfu. Byl 
zvolen ze čtyř kandidátů 
a ke zvolení mu přispěla 
zřejmě i skutečnost, že od 
roku 1849, kdy se všech šest 
varnsdorfských obcí spojilo, 
byl prozatímním starostou. 
Prvním starostou už města 
Varnsdorfu byl Anton En-
gelman, který se jím stal 
už v roce 1867 a svůj úřad 
zastával až do roku 1872.

Historii města bych 
rozdělil do čtyř období. Do 
první části patří éra od 
jeho založení roku 1868 až 
do skončení 1. světové války 
a ustanovení Českosloven-
ské republiky v roce 1918. 
Za druhé období bych po-
važoval období 1. republiky 
až do skončení 2. světové 
války, třetí období patří 
od roku 1945 až do roku 
1990, kdy začala zatím 
poslední éra – rozvoj města 
po skončení plánovaného 
direktivního hospodářství 
a vlády jedné strany.

Každé období mělo vliv na 
způsob života nejen obyva-

telstva, ale i na rozvoj měs-
ta. Připomínám to proto, že 
i starostové v té které době 
měli rozdílné podmínky ke 
své práci při spravování své-
ho úřadu a města. Zatímco 
v prvých dvou obdobích 
stáli v čele města vesměs 
reprezentanti německých 
politických stran a žili v ka-
pitalistickém řádu, od roku 
1945 se společnost a režim 
zcela změnil a nastala doba 
českých starostů. Jak po 
sobě úřadovali „novodobí“ 
starostové nám ukazuje 
následující seznam:
1. Bohumil Pospíšil 1945 - 46, 
2. František Auesperg 1946 - 51, 
3. Josef Mynář 1951 - 54, 
4. Josef Mašín 1954 - 69, 
5. Adolf Kumprecht 1969 - 71, 
6. Josef Mynář 1971 - 76, 
7. Jaroslav Novák 1976 - 81, 
8. Oldřich Bajer 1981 - 85, 
9. Zdeněk Popelka 1985 - 1990, 
10. Josef Mašín 1990, 

11. Eduard Vébr 1990 - 91, 
12. Anna Dudková 1991 - 94, 
13. Vladimír Bartoň 1994 - 98, 
14. Jaroslav Tomášek 1998 - 2002, 
15. Josef Poláček 2002 - doposud.

Být v čele radnice je nejen 
čest, ale i odpovědnost. 
Všeobecně rozšířený názor 
o rozhodujícím a konečném 
vlivu starosty na dění ve 
městě je však třeba poo-
pravit. Dříve i dnes mělo 
a má na rozhodování mnoho 
dalších vlivů jako jsou 
současné politické a eko-
nomické podmínky, kvalita 
zákonů, potřeby města 
a obyvatel, čerpání dotací 
a spolupráce s radními. 
Nelze však upřít zásluhy 
starostů na prosazování 
a uskutečňování akcí, které 
svým významem zlepšily 
podmínky života ve městě. 
Důkazem budiž úloha 
starosty Josefa Mašína, 
tehdy předsedy městského 
národního výboru, který 
byl v čele města plných 15 
roků a v roce 1990 vedl 
město do prvních svobod-
ných voleb. Zasloužil se 
o rozvoj města a zapsal se 
do povědomí občanů jako 
úspěšný starosta. Právem 
má na budově radnice 
svou pamětní desku. Jeho 
příběh je dokladem toho, 
že až s odstupem času se 
může dobrý starosta dočkat 
uznání.              R. Dausch

VARNSDORFŠTÍ STAROSTOVÉ

Josef Mašín
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Nezapomínat na statečné obránce hranic 
z tragického období Mnichova (2. část)

V tomto vypjatém období 
byla přijímána i opatření, 
jejichž smyslem bylo posíle-
ní obranyschopnosti státu. 
K nim patřilo i zesílení 
obrany hranic budováním 
několikapásmového železo-
betonového opevnění a vy-
tváření vojenských útvarů 
a dalších ozbrojených složek, 
které měly za úkol zajišťovat 
obranu státních  hranic.

Na základě vládního 
nařízení z roku 1936 se od 
poloviny následujícího roku 
začaly zřizovat jednotky 
Stráže obrany státu (SOS). 
Do nich byli zařazeni pří-
slušníci f inanční stráže, 
četnictva, státní policie 
a vojenští záložníci z pohra-
ničních oblastí. K úkolům 
SOS patřila ochrana stát-
ních hranic a nedotknutel-
nosti státního území spojené 
s bezpečnostními úkoly, 
i spolupůsobení při provádě-
ní úkolů celní správy. O pou-
žití jednotek k těmto účelům 
měli s okresními hejtmany 
v sídlech velitelství praporů 
SOS jednat správci odděle-
ní f inanční stráže (FS), 
či správci celních úřadů. 
V míru podléhala tato nová 
organizace, prostřednictvím 
značně konzervativních 
hejtmanů, ministerstvu 
vnitra, nikoliv, jak by bylo 
zřejmě výhodnější, armá-
dě. V případě nebezpečí 
pak měla SOS sloužit jako 
strážní a obranný náraz-
ník umožňující vojskům 
armády nerušené zaujetí 
pohotovosti.

Jednotky SOS umístě-
né na území politických 
okresů Šluknov, Rumburk 
a Varnsdorf patřily pod ve-
lení praporu SOS Liberec, 
jehož velitelem byl podplu-
kovník pěchoty František 
Kruliš. Ve Šluknovském 
výběžku byly rozděleny do 
tří rotních obvodů. Západ-
ní část zajišťovala 1. rota 
Hanspach (dnešní Lipová) 
pod velením inspektora 
FS Františka Plška. Střed 
výběžku střežila 2. rota 
s velitelem inspektorem 
FS Čeňkem Urešem. Zbý-
vající část zahrnující okres 
Varnsdorf a prvky SOS 
z Krásné Lípy spadala pod 
rotu četnického velitele 
nadporučíka Jansy, který se 
později projevil jako zrádce. 
Úkol všech tří rot zněl: Stře-

žit státní hranici, případný 
útok německé armády 
zadržet a při ústupu zničit 
připravené podminované 
objekty na komunikacích. 
Předpokládalo se, že se jim 
podaří, i za cenu vysokých 
ztrát na životech, zastavit 
na krátkou dobu wermacht, 
aby mohla československá 
armáda zaujmout posta-
vení v hlavním obranném 
pásmu. Zbytek příslušníků 
pak měl ustoupit po předem 
naplánovaných ústupových 
cestách. Ústup jednotek 
SOS ze Šluknovského vý-
běžku byl však téměř ne-
proveditelný v praxi. Tento 
prostor byl spíše pastí, ze 
které uniknout bylo velmi 
těžké, až nemožné. Vojen-
ské plány totiž dostatečně 
nepočítaly s henleinovskou 
pátou kolonou, a navíc byla 
dosud přísně utajovaná 
sestava SOS při květnové 
mobilizaci v roce 1938 a ná-
sledné pohotovosti zákonitě 
rozkryta.

K obraně celého pásma, 
které zahrnovalo oblast 
Šluknovského výběžku až po 
Cvikov, byl určen terezínský 
42. pěší pluk. U tohoto útva-
ru byl zřízen XXII. strážní 
prapor s krycím názvem 
BERNARD. Praporu ve-
lel major pěchoty, bývalý 
ruský legionář, Jan Žižka 
(v květnu 1945 padl na 
jedné z pražských barikád). 
Majoru Žižkovi podléhala 
i 11. rota rumburského 
praporu, který odešel 
22. září do České Lípy 
a stal se plukovní bojovou 
zálohou. Nejblíže disloko-
vanou jednotkou Šluknov-
skému výběžku pak zůstala 
3. strážní rota umístěná ve 
Svoru a v Nové Huti, které 
velel štábní kapitán Arnošt 
Kotrlík.

Zostření již tak vypjaté 
situace ve Šluknovském 
výběžku přinesl 12. září 
Hitlerův štvavý projev 
v Norimberku namířený 
proti Československu. 

K prvním nepokojům 
došlo ještě téhož dne 
večer. V Rumburku byly 
hozeny první kameny do 
výkladů obchodů Čechů 
a Židů. Byly přepadeny 
první byty. Ve Varnsdorfu 
přešlo v prostoru hranič-
ního přechodu nelegálně do 
Grossschönau 1 500 - 2 000 
nacistů. Tamní oddělení FS 
v počtu 19 mužů pod velením 
inspektora Adolfa Marvana 
zůstalo zcela bezmocné. 

Ve středu 14. září došlo 
téměř ve všech továrnách 
Šluknovského výběžku 
ke generální stávce na 
podporu Hitlera. V celém 
Varnsdorfu pracovala pou-
ze „Plauertka“ (TOS), kde 
měli komunisté a sociální 
denmokraté zatím hlavní 
slovo. Výpady proti ČSR se 
stupňovaly. Ve městě byli 
zadrženi první ozbrojení 
ordneři (příslušníci ozbro-
jené složky Sudetoněmecké 
strany -  henleinovci).

Odezvou na vzniklou 
situaci bylo 15. září vy-
hlášení stanného práva 
v okresech Šluknov, Rum-
burk a Varnsdorf. Vyslané 
asistenční jednotky armády 
vyvolaly v řadách henleinov-
ců paniku. V platnosti však 
zůstala všechna dřívější 
omezení na použití zbraní 
jak pro vojáky, tak pro pří-
slušníky SOS. Po odchodu 
vojáků se situace ještě více 
dramatizuje. Aktivizují se 
formace Freikorps (vojen-
sky organizovaný, pěchot-
ními zbraněmi vyzbrojený 
sbor proslulý zákeřnými 
a sabotážními akcemi v čs. 
pohraničí), množí se útěky 
do Německa, na řadě míst 
jsou napadáni příslušníci 
FS, je terorizováno české 
obyvatelstvo i němečtí an-
tifašisté. Československé 
pohraničí se tak tehdy 
(podle všech mezinárodních 
norem) dostalo do situace, 
kterou lze charakterizovat 
jako válečný stav.

Dr. Miloslav Hoch

 Československá armáda a jednotky 
SOS ve Šluknovském výběžku

Vážený pane veliteli, jestliže chcete psát o tenistech 
a jejich činnosti prosím, nejdřív vše konzultujte s výborem 
TO, či přímo členy oddílu. Pro upřesnění: nelze, aby tenista 
nechal puštěnou vodu na zavlažování. Copak lze hrát a mít 
přitom po kotníky vody? Správci oddílu tenisu před odcho-
dem ze dvorců obejdou a zkontrolují celý areál, okna, dveře, 
spotřebiče…, areál uzamknou a poté odcházejí. Nelze, aby 
nebyla vypnuta voda na dvorcích. Napíšeme vám skutečnost. 
Vandalové, kteří se potulují okolo areálu tenisu, nám způ-
sobili již mnoho škod, např. rozbitá okna, dveře, počmáraná 
bouda, zapálené stínící plachty, ukradená síť, rozpletený 
plot, různé předměty na dvorcích… Jeden z „hrdinských“ 
činů těchto spoluobčanů byl i otevřený ventil kropení dvorců, 
lidé z paneláku jsou toho svědkem. Tenisté na nic nezapo-
mněli, jak to naznačuje váš článek!!! V areálu tenisových 
dvorců je pořádek, správci vykonávají své povinnosti dle 
stanov oddílu. Mimo hrací dobu, přes noc, na tenisových 
dvorcích bohužel nikdo není, a proto mají vandalové volné 
pole působnosti. Jsme rádi, že Džamila Stehlíková ruší fyzic-
ké tresty, jelikož by někteří naši spoluobčané trávili zbytek 
života v kotrmelcích. Pevně věříme, že jste pochopil naše 
vysvětlení.                                    Za členy TO Milan Hindrák

ÚNIK VODY 
NEZPŮSOBILI TENISTÉ

Nevím, zda je normální, 
že pokud je někde umístěna 
dopravní značka, že se nere-
spektuje, a zároveň ten, kdo 
ji respektuje, 
je pro ostatní 
nenormální. 

J e l i k o ž 
nárůst kami-
onové dopra-
vy ve městě 
e n o r m n ě 
za těžova l 
a stále zatě-
žuje životní prostředí, kdy 
poškozuje jak zdraví, tak 
i majetek občanů, vznikla pe-
tice občanů na obranu proti 
těmto vlivům. Konečným vý-
sledkem bylo několik dílčích 
úprav v dopravním značení 
na našich komunikacích. 
Bohužel! Nejsem sám, kdo 
poukazuje na to, že pokud 
je dopravní značkou zákaz 
odbočení vlevo z ulice Ná-
rodní zamezen vjezd do ulice 
Mariánská, jak je možné, že 
tam nákladní vozidla vesele 
odbočují. Jak je možné, že 
pokud je z ulice 5. května 
přikázaný směr jízdy pro ná-
kladní vozidla na Studánku, 
že projíždějí vesele rovně do 
ulice Mariánské?

Další velice podstatnou 
úpravou bylo po rekonstrukci 
ulice Čs.letců instalování do-
pravního značení o dopravní 
značku omezení rychlosti na 
30 km za hodinu pro náklad-
ní vozidla. Mohu odpovědně 
prohlásit, že tuto značku 
nerespektuje 95 % řidičů 
a někteří si nedělají násilí 
a ve večerních hodinách je 
jim i ta padesátka málo.
Je velice smutné, že kompe-

tentní orgány města a policie 
přes všechny sliby neberou 
vážně připomínky občanů 
a nesnaží se tyto problé-

my řešit. 
Výmluvy, že 
nemají radar, 
že je jeden 
na okrese, že 
jich je málo, 
nejsou dosta-
čující. Vždyť 
každý řidič 
má ve vo- 

zidle tachograf, z něho lze 
rychlost vyčíst - policista má 
k tomu oprávnění. Při-
hlouplá argumentace 
policie, že nemají vozidla 
kde zastavovat s ohledem 
na šíři vozovky je v dnešní 
době  velmi úsměvná. Svědčí
to o kompetentnosti někte-
rých policistů.    J. Kňourek      

1. července 2008 zavedly terminály Czech POINT další 
novinku. Na obecních úřadech, pobočkách České pošty a Hos-
podářské komory mohou živnostníci podat ohlášení živnosti, 
změnu provozovny nebo statutárního zástupce. Nově lze také 
na pobočkách České pošty získat výpis z rejstříku trestů.

-r-

Novinka Czech POINTu

SBĚR ŠATSTVA 
KONČÍ

Místní organizace 
Českého červeného kříže 
sděluje, že poslední sběr 
obnošeného šatstva v roce 
2008 je 17. 9. 2008.  Za-
hájení sběru v roce 2009 
bude oznámeno. 

 Lydie Müllerová

LISOVÁNÍ 
OVOCE

Lisování ovoce (moš-
tování) bude zahájeno 
20. září 2008 ve svazo-
vém domě ČZS v ul. Sv. 
Čecha. Objednávky na tel. 
412 371 738.

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

NORMÁLNÍ, ČI
NENORMÁLNÍ
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Svatební a společenská móda pro dámy a pány. Půj-
čovna - prodej - zakázkové krejčovství - ruční výroba doplňků 
- opravy a úpravy oděvů. Út - Pá 14.00 - 18.00, mimo otv. dobu 
dle domluvy. Kontakt: Varnsdorf, Elišky Krásnohorské 1549. 
Tel. 728 764 809, j.zarnack@email.cz, www.svatebni-moda.cz. 
Připravili jsme pro vás novou kolekci svatebních šatů na rok 
2008. Rádi pokračujeme v naší tradici a pro každou nevěstu 
máme připraven dárek!

Kadeřnictví U Kapustičky stále otevřené za původní ceny. 
Na vaši návštěvu se těší kadeřnice Jana. Tel. 728 510 962.

ØÁDKOVÁ INZERCE

Rod. dům (chalupa) na prodej. (Velmi levně, spěchá.) 
Info + foto na stránkách www.jossvbd.npage.de.

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

Německý jazyk - inviduální výuka - konverzace. Tel. 728 
764 809.

Pronajmu ihned garsonieru ve Varnsdorfu. Kontakt 
731 190 461.

Prodej rekreačního domku v Jiříkově. Dobře udržo-
vaný. Pozemek: 543 m2. Prodejní cena: 700.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Prodej zrekonstruované usedlosti se stodolou ve Sta-
rých Křečanech, poblíž NP České Švýcarsko. Velmi dobrý 
stav. Pozemek: 2.967 m2. Prodejní cena: 2.680.000 Kč. Info 
Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Prodej rodinného domu ve Šluknově. Na pozemku se 
nachází dřevěná stavba garáže a dílny, dále stavba bývalé 
sauny a kryté sezení s krbem. Pozemek celkem: 1.719 m2. 
Prodejní cena: 1.080.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 
333 281, 602 108 404.

Prodej bytového domu s dvěma byty a nebytovými 
prostory v Rumburku. Pozemek: 585 m2. Prodejní cena: 
1.990.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 723 
327 523.

Od 1. září 2008 se varns- 
dorfská střední škola, jež 
měla v průběhu své exis-
tence několik názvů, opět 
přejmenovala. Ze střední 
školy technické se počínaje 
prvním dnem školního roku 
2008/2009 stala Střední 
průmyslová škola tech-
nická ve Varnsdorfu.

Škola, která byla v mi-
nulosti Středním odborným 
učilištěm strojírenským s.p. 
TOS Varnsdorf  (do r. 1990), 
poté středním odborným 
učilištěm a učilištěm tech-
nickým (do r. 2005) a do 
31. 8. 2008 střední školou 
technickou, je v povědomí 
občanů i po mnoha letech 
samostatné existence stále 
vnímána jako „tosácké 
učiliště“. 

TOS Varnsdorf, a.s. je 
i v současné době nejdůleži-
tějším partnerem naší školy, 
se kterým úzce spolupracu-

jeme v oblasti obsahu výu-
ky, materiálního vybavení 
a lidských zdrojů. Právě 
požadavek vedení této firmy 
na oživení zájmu o studium 
strojařiny v našem regionu 
byl rozhodující pro zařazení 
tradičního „průmyslovácké-
ho“ oboru strojírenství do 
vzdělávací nabídky naší ško-
ly. Oboru, který byl nosným 
pilířem varnsdorfské strojní 
průmyslovky v Otáhalově 
ulici a jehož absolventi již 
řadu let na trhu práce citel-
ně chybí. Právě na tradici 
a úspěchy varnsdorfské 
strojní průmyslovky ve 
vzdělávání středoškolských 
techniků chce naše škola 
navázat a našemu průmys-
lovému regionu opět zajistit 
dostatek kvalifikovaných 
odborníků. 

Nový školní rok, který 
byl na naší škole zahájen 
za účasti člena Rady města 

Varnsdorf Jiřího Suchardy, 
by měl potvrdit, že zájem 
o technické obory zazna-
menaný v minulých letech 
není přechodný. Do školních 
lavic naší školy nově usedlo 
180 žáků prvních ročníků, 
kteří mají zájem studovat 
právě techniku. To je po-
zitivní signál pro budoucí 
zaměstnavatele, kteří se 
dlouhodobě potýkají s nedo-
statkem odborníků.

Nový, a věřím, že na 
mnoho let neměnný, název 
školy vystihuje změny, ke 
kterým na této škole došlo 
po roce 1990. Z původního 
ryze strojírenského učiliště 
se stala moderní střední ško-
la technického zaměření, na 
které lze studovat technické 
obory s maturitním vysvěd-
čením i výučním listem (stro-
jírenské, elektrotechnické, 
automobilní, dřevovýroby). 

Ing. František Hricz,
ředitel SPŠT

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat a vyjádřit uznání senátorovi Jose-
fu Zoserovi za jeho lidský přístup k mému manželovi, který 
se ocitl mimo současný společenský a rodinný život.

Senátor Josef Zoser nad rámec svých senátorských povin-
ností mu již několik let pomáhá překonat beznaděj souvisejí-
cí s výkonem dlouholetého trestu odnětí svobody za to, co ne-
provedl. V minulém měsíci byl jedním z těch, kteří přispěli 
k tomu, že byl manžel operován mimo vězeňskou nemocnici. 
Tímto nezištným chováním s vysoce morálním přístupem je 
pro něj a další lidi, kteří se dostanou do obdobných nesnází, 
obrovskou nadějí.                                      Soňa Winzigová

Děkuji MUDr. Fluskovi a MUDr. Šebkovi, díky kterým 
jsem se začala uzdravovat z těžké nemoci.

St. Václavová

Děkuji všem přátelům a známým, 
kteří se přišli dne 20. 8. 2008 rozloučit 
s mojí maminkou  Jarmilou Culkovou. 
Rovněž děkuji všem za projevenou sou-
strast a květinové dary.

Poděkování patří Luboši Fundovi 
a jeho spolupracovníkům za ochotu 
a vstřícnost, dále i Jiřímu Čunátovi za 
pěkné a citlivé rozloučení. 

Za pozůstalé děkuje dcera Jarka.

Domov sv. M. Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou děkuje 
Městské knihovně Varnsdorf za to, že umožnila našim 
klientkám a jejich dětem účast na Pohádkových nedělích. 
Oceňujeme citlivý přístup zaměstnanců knihovny při  po-
čítačovém kurzu našich maminek a při práci s jejich dětmi 
v dětském oddělení. Těšíme se na další spolupráci. 

Ved. domova Hana Venturová s kolektivem pracovníků.

Tento rok a obzvláště toto léto bylo plodné, co se ha-
sičských slavností týče. Po Horním Podluží, Rumburku 
a Varnsdorfu proběhla i v Dolním Podluží. Místní hasiči 
tu společně s dalšími spolky dobrovolníků, ale i řadou 
profesionálů a nadšenců dne 28. 6. 2008 oslavili již 140 let 
svého působení.

Děkujeme všem sponzorům, bez kterých by se akce 
nemohla vůbec konat, což by byla jistě velká škoda. Jsou 
to: Design Centrum, NOPROSU, OÚ Dolní Podluží, Rotos 
Varnsdorf, Retos Varnsdorf, Haas+Söhn, pí Jeníková. Dě-
kujeme všem hasičským sborům za jejich účast a zapůjčení 
techniky.                        Pavlína Dastychová, Petra Hinke

Novinky na 
ZŠ náměstí 

v oblasti ICT
Ve školním roce 2008/

2009 ZŠ náměstí přichází 
s novinkou v oblasti vý-
početní techniky určenou 
žákům a učitelům. Jedná 
se o e-learningový portál 
Moodle. Softwarový balík 
je určen pro podporu pre-
zenční i distanční výuky 
prostřednictvím online 
kurzů dostupných na we-
bových stránkách školy 
(www.zs-namesti.cz). 

Hlavním přínosem je 
především to, že žáci budou 
moci z jakéhokoliv počítače 
připojeného na internet ko-
munikovat jak se svými uči-
teli, tak mezi sebou. Budou 
si moci znovu prohlédnout 
výukové materiály, vyplnit 
učitelem zadaný test, pří-
padně pomocí počítače ode-
vzdat domácí úkol z domova. 
V tomto školním roce bude 
systém využíván především 
v předmětech informatika, 
matematika a ve výuce 
cizích jazyků.

E-learning nemá v žád-
ném případě nahrazovat 
profesionální práci učitele. 
Jde především o další mož-
nost rozšíření a zkvalitnění 
výuky v naší škole.

Další novinkou je zavede-
ní elektronické třídní knihy, 
která zajistí a zaručí větší 
kontrolovatelnost docházky 
pro rodiče i třídní učitele. 

Mgr. J. Škoda, 
 Mgr. V. Zemler

Nezaměstnanost na Šluknovsku 
klesla o více jak půl procenta
O 160 nezaměstnaných méně ve Šluknovském výběžku 

hlásí za měsíc červenec Úřad práce v Rumburku. Míra 
nezaměstnanosti tak v tomto regionu klesla z červnových 
12,63 na 12,06 procenta v červenci, což je úctyhodný pokles 
o 0,57 procenta.

Velkým překvapením je vývoj v Doubici, která ještě 
v minulém měsíci uzavírala na osmnáctém místě tabulku 
nezaměstnanosti. V této malé obci bylo na začátku letních 
prázdnin bez stálého zaměstnání 11 osob a nezaměstnanost 
zde dosahovala 22,45 procenta. Během jediného měsíce se 
situace změnila a s pouhými třemi nezaměstnanými se tak 
Doubice dostala na čelo tabulky, a to s nezaměstnaností 
mírně překračující šest procent. 

Pokles nezaměstnanosti hlásí i další města i obce Šluk-
novska, kromě Vilémova, Dolní Poustevny a Lipové. Počet 
nezaměstnaných v těchto třech obcích stoupl jen nepatrně.

Chřibská je i nadále městem, které s téměř 19procentní 
nezaměstnaností vévodí všem 14 městům na okrese Děčín. 
Hned za ní se drží Krásná Lípa, Mikulášovice, Velký Šenov, 
Šluknov a Varnsdorf. Nejnižší míru nezaměstnanosti hlásí 
Verneřice (8,64 %).

Mezi obcemi jsou na tom nejhůře Staré Křečany, naopak 
nejnižší nezaměstnanost je v Hřensku (3,29 %).

Na konci července bylo nahlášeno 591 volných míst a na 
jedno volné místo je 12,7 uchazeče.                               gdo

FINANČNÍ SERVIS-nebankovní a bankovní úvěry, od 
30.000 Kč do 250.000 Kč, kancelář je v Rumburku, telefon 
602 859 635.

Hledáme kosmetičky a maséry do připravovaného 
kosmetického salonu poblíž ulice Legií. Informace na tel. 
603 864 232.
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Česká pojišťovna, a.s., ag. Děčín
Vypisuje výběrové řízení na kombinovanou pozici

FINANČNÍ PORADCE - 
HYPOTEČNÍ SPECIALISTA

Nabízíme:
• Odborné vzdělávání a kariérní růst
• Motivační příspěvek až 50.000 Kč
• Flexibilní pracovní doba
• Marketingová podpora
• Možnost tvořit vlastní tým spolupracovníků
• Firemní benefity (výhodný internetový tarif,  
   příspěvek na notebook, výhodnější hypotéka)

Požadujeme:
• Střední vzdělání
• Komunikativnost
• Orientace na výsledky
• Ochotu vzdělávat se a učit se novým věcem

Bydliště v oblasti Dolní Poustevna, Šluknov, Velký 
Šenov, Rumburk, Varnsdorf, Mikulášovice, Lobendava 
výhodou.

Kontakt: 
Robert Kočka, manažér obchodu, 
Česká pojišťovna, a.s., Rumburk

Fax:     +420 412 332 040 
e-mail: rkocka@cpoj.cz

Mobil: +420 737 774 362 
Tel.:    +420 412 333 733

ØÁDKOVÁ INZERCE ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Nabízím občasné pohlídání dětí. Tel. 731 802 622.

Dámské kadeřnictví. Možnost bez objednání. Národní 
1749, Varnsdorf. Tel. 602 117 504.

Prodám byt v osobním vlastnictví. Cena 690 000 Kč. 
Tel. 603 541 773.

Autoservis v Rumburku přijme do pracovního poměru 
automechanika, autoelektrikáře, lakýrníka. Tel. 412 332 
662, 602 132 899.

Hledáme floristky pro prodejnu ve Varnsdorfu. 
Nabízíme moderní provozovnu, samostatnou a kreativní 
práci. Oficiální mzdu (ne obálkový systém), školení a zázemí 
silné společnosti. Neváhejte a přidejte se k nám! Životopis 
zasílejte na: 2inspektorka@stemprok.cz. Kontakt: L. Kon-
dlová 725 511 023.

Zprostředkujeme nejlevnější hypotéku! Poradenství 
zdarma. Kontakt: eva.hamplova@golemfinance.cz. Tel. 602 
490 840.

Salon pro psy. H. Matoušková, Jiříkovská 99, Rumburk. 
Tel. 412 333 365, 604 854 748.

Pronajmu 3+KK, 80 m2, 
podmínkou nekuřáci. Tel. 
412 370 012.

Úvěr se zástavbou 
družstevním bytem, bytem 
v ov. a nemovitostí. Tel. 721 
141 719.

Credoma-nebankovní 
hypotéky na konsolidaci 
vašich nevýhodných půjček, 
či na koupi nemovitosti. Vy-
plácíme exekuce, nabízíme 
nebank. půjčky. Poštovní 
1090, 720 471 872.

Prodám byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví ve Varnsdor-
fu, ul. Legií 2569 za 390.000 
Kč. Tel. 604 212 480.

Hledám motocykly 
Jawa 175, 250, 350. BRD. 
Telefon 035771/60472, 
015112992080.

Hledám stálou brigádu - 
manuální práce. Odpoledne 
od 15 hod. So+ne, vlastním 
ŘP i na VZV. Tel. 775 686 
599.

PŘIJMEME PRACOVNÍKY  PROFESE:

• zámečník
• elektrikář

• zámečník - elektrikář
Nástup možný ihned.

Volejte 602 698 130

20-300 tis. Kč, i pro důchodce do 75 let!

Tel. 777 819 794 PO-NE 8-18 hod.

PŮJČKY - ÚVĚRY
Přeúvěrujeme vaše půjčky a karty!!!

Schválení do 10 minut - BEZ POPLATKU!!!

100.000,- od 2.100 Kč/měs., 300.000,- od 6.450 Kč/ měs.
U zaměstnanců i bez potvrzení o příjmu!!!
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ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Prodám starší velkou 
garáž pro dva vozy ve 
Varnsdorfu, na vlastním 
pozemku u chodníku. Vhod-
ná i na dílnu, malý obchod. 
Elektřina 220/380 V. Tel. 
602 162 473.
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Jubilejnímu desátému ročníku cyklistického závodu 
Tour de Jedlová v sobotu 24. 8. počasí nepřálo. Za vytr-
valého mrholení a v 9°C se na startu srovnalo 30 cyklistů 
a 2 běžci. Rekordy na trati nebyly překonány, ale přesto cel-
kový vítěz zdolal trasu za 29:59 min. Půl hodiny poté se na 
hoře Jedlová sjeli, seběhli i sešli všichni. Žluté trikoty i me-
daile pro vítěze všech kategorií byly rozdány a organizátoři 
i závodníci se těší na ročník příští. 

NAROZENÍVZPOMÍNKA

§

Alena Macháčková
Oldřich Macháček (Eliška)

Olga Oriničová
Miroslav Orinič (Miroslav)

Linda Čandová
Miroslav Novák (Nela)

Kateřina Hrabětová
Miloslav Hrabě (Kateřina)

Věra Zajíčková-Chaloupecká
Tomáš Zajíček (Janička)

Denisa Abramcová
Milan Obořil (Eliška)

Hana Čermáková
František Čermák (Adéla)

Martina Němcová
Niki Valuch (Viktorie)

Jana Hladíková-Loosová
Vladimír Hladík (Anna)

Nikola Žírová
Ján Žír (Samuel)

Jitka Kropáčková
Jaroslav Kropáček (Marek)

Karin Suchánková
Jaromír Suchánek (Michael)

Marie Lehocká
Vladimír Lehocký (Simona)

Lenka Dolníková
Martin Dolník (Matěj)

Stanislava Lukáčová
Pavel Lukáč (Vojtěch)

Hana Hubková
Antonín Hubka (Terezka)

Červenec 2008

Miroslav Maryško      57 let
JUDr. Jan Kchelbl     66 let
Jan Svoboda               55 let
Josef Budín                79 let
Marta Hubálková       68 let
Emil Stankovič          48 let
Karel Kučera             80 let
Eduard Šolc               92 let
Vladimír Pups           80 let
Romana Schuppanová 20 let
Hana Zelendová         70 let
Jindřiška Zavřelová   80 let
Jan Karásek              61 let
Václav Charvát          67 let
Miloslava Barešová    77 let

ODEŠLI NAVŽDY

V pátek 15. 8. 2008 mě u obce Svor na malou chvili opus-
tilo štěstí - mé auto v hustém dešti dostalo smyk, střetlo se 
s kamionem v protisměru a ... pak si už jen vzpomínám, že 
se mi štěstí zase vrátilo. Objevil se totiž někdo, kdo nám 
svým jednáním zachránil  životy, zdraví i majetek. Byl jste 
to Vy, Jane Přerovský! právě Vy jste se zachoval nejen jako 
dobrovolný hašič, ale hlavně jako člověk. Za to Vám moc 
děkujeme.  

Za posádku vozu a jejich blízké Antonín Žovinec.

Dne 9. září uplynulo dlouhých 5 let, 
co nás navždy opustila naše drahá man-
želka, maminka, babička a prababička 
Marie Bulejková. Neustále vzpomínáme 
a nikdy nezapomeneme. Moc nám všem 
chybí. Kdo jste ji znali, připojte tichou 
vzpomínku. Děkujeme. 

Manžel s dětmi a rodinami. 

Dne 8. září 2008 tomu bylo 40 let, co 
navždy utichlo zlaté srdíčko maminky, 
babičky a prababičky Anny Pitnerové. 

Stále vzpomíná dcera Anna a syn Jaro-
slav s rodinami.

S bolestí v srdci, kterou ani čas nezahojí, 
dne 6. září 2008 jsme vzpomněli 1. výročí, 
kdy nám osud vzal našeho milovaného 
manžela, tatínka a starostlivého dědečka 
Roberta Koktu. Děkujeme všem, kteří mu 
v tento pro nás smutný den věnují tichou 
vzpomínku. 

Stále vzpomínají manželka Lidmila, děti 
Robert, Lidka a Štěpánka s rodinami. Vnou-
čata Martin, Dušan, Markéta a Zbyněk.

PODĚKOVÁNÍ

Dne 10. září by se dožil 70 let pan An-
tonín Hubka. 

Stále vzpomínají manželka Jiřina, děti 
Petr, Toník, Jitka, vnoučata Kuba, Petra, 
Adélka, Terezka a Krystina.

Jen láska zůstane, tu smrt nezná.
Dne 10. září uplynul další smutný rok 

od úmrtí naší milované paní Heleny 
Hložné. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Za všechny její blízké sestra Eva.

Dne 28. září uplyne již čtvrtý rok, kdy 
nás navždy opustil syn a bráška Petr 
Král. Kdo jste ho znali a měli ho rádi, 
vzpomeňte spolu s námi a věnujte mu 
tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná mamča a sestra Jitka.

Dne 23. září uplyne 5 roků, co bez slův-
ka rozloučení odešel od všeho, co měl rád, 
můj manžel, tatínek a dědeček Ladislav 
Blaho.

 Vzpomínají manželka Věra, dcera Ivan-
ka, syn Ladislav s rodinou, švagrová Marie 
a rodina Sikorová.

Dne 21. září uplyne rok, co nás navždy 
opustila naše drahá manželka, sestra, 
teta Věra Němcová. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 

Manžel Ladislav, bratr Jindřich, neteř 
Olga a ostatní příbuzní.

§

§

§

§

§

§
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Výzva pro výherce!
DĚTSKÝ DEN S PASTELKOU

Vylosovaní výherci soutěže (červnové losování):
Jiří Müller, Hřbitovní 1597 - Adriana Jandourková, Legií 

2554 - Simona Vodičková, Mostecká 1236 - Venoušek Záles-
ký, Dragounská 1187 - Eliška Šerá, Křižíkova 274 - Matěj 
Štětina, Karolíny Světlé 3020.

Vylosovaní výherci soutěže (červencové losování):
Eliška Jedličková, Erbenova 2360 - Jakub Špaček, Petra 

Bezruče 2622 - Ema Rosová, Poštovní 2557 - Michaela Zímo-
vá, Edisonova 2739 - Michal Podskalský, K. Světlé 3020. 

Vylosovaní výherci soutěže (srpnové losování):
Jaroslav Sulo, Partyzánů 1615 - Zuzana Pospíšilová, Legií 

1865 - Mireček Hejný, Krátká 761 - Adéla Ráczová – bez 
adresy - Kristýna Jandourková, Legií 2554.  

Kontaktujte Pavlu Dobešovou (tel. 724 353 824).

JEDLOVÁ V DEŠTI

13. - 14. září 2008 
MUDr. Rambousková 
Rita, Riegrova 773/72,
Děčín II-Nové Město, tel. 
412 526 250

20. - 21. září 2008 
MUDr. Ivanovská Jarmi-
la, Myslbekova 404/23,
Děčín, tel. 412 519 622

ZUBNÍ  
POHOTOVOST



Áčku Slovanu nelze upřít bojovnost, ale dobré výsledky 
v prvních kolech chyběly. Na snímku Křemen a Nesvadba likvi-
dují atak hráče Vyšehradu.
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MISTROVSTVÍ LETECKÉHO 
MODELÁŘSTVÍ 2008

Leteckomodelářský klub Varnsdorf ve spolupráci s Mo-
delklubem Mnichovo Hradiště pořádají v letošním roce Mi-
strovství České republiky v kategorii volného letu. Toto mi-
strovství se koná v dvou dnech. V sobotu 13. září proběhnou 
na letišti v Mladé Boleslavi soutěže v národních kategoriích 
H - Házedla, A3 Kluzák, P30 model s gumovým pohonem 
a v neděli 14. září na letišti Hoškovicích u Mnichova Hradiště 
pak soutěže v mezinárodních kategoriích FAI volný kluzák, 
F1H - model na gumový pohon,  F1G  a F1J model poháněný 
malým spalovacím motorem. Leteckomodelářskému klubu 
Varnsdorf se cti uspořádat takovouto vrcholovou soutěž za 
dobu jeho 59leté existence dostalo pouze dvakrát. V době 
letošní soutěže Mistrovství České republiky ve volném letu 
budou hájit barvy LMK Varnsdorf  Vladimír Holeček, Eugen 
Belo, Pavel Formánek, Stanislav Rudinský a Jindřich Štru-
binský. Nejstaršímu našemu závodníkovi je úctyhodných 
78 let a nejmladšímu báječných 17 let. Příznivci modelář-
ského sportu jsou tímto zváni k navštívení obou soutěží. 
LMK Varnsdorf v příštím roce oslaví 60. výročí své existence 
a při této příležitosti budou čtenáři a veřejnost seznámeni 
s dalšími bližšími informacemi o jeho činnosti. 

Ing. Josef Bartík, předseda LMK

Varnsdorfští vyznavači 
cyklistiky jeli v Žitavě XTER-
RU - Mistrovství Německa 
a to ve velké konkurenci, 
protože tam byla poprvé vy-
psána i kvalifikace na Havaj. 
J. Novota si zvolil střední trať 
a vyhrál. Především však cí-
til po přípravě v Alpách snad 
životní formu a doufá, že mu 
ještě alespoň měsíc vydrží. 
Na krátké trati byl V. Zemler 
celkově 7. a V. Koktová 2. mezi 
ženami. Ve štafetách bojoval 
s časem J. Švorc na kole a ta 
jejich skončila na 7. místě. 
Na dlouhé trati se představil 
T. Podrazil taky ve velmi 
dobrém světle, když do-
končil celkově 11. Více na 
www.o-see-challenge.de.        

Jel se také Pahorkáč, 
v podstatě obdoba Tour de 
Zeleňák, ale na horském 
kole. Bylo tam „mraky“ 
varnsdorfáků a vypisování 
jejich pořadí by bylo velmi 
zdlouhavé. Takže výsledky 
zájemci mohou najít na http:
//www.bikebase.cz//racen.php?
RESULTS&RACEID=806      
                             Hany/ZdS

Atletům počasí nepřálo
V deštivé a chladné předposlední srpnové neděli uspo-

řádal atletický oddíl Slovanu na Městském stadionu ve 
Varnsdorfu 5. kolo Krajského přeboru družstev mužů 
a žen. Prázdninový termín silně poznamenal počty závod-
níků v družstvech, v některých případech byl i důvodem 
k absenci celého kolektivu. Slabá účast přispěla v nevlídném 
počasí alespoň k urychlení časového pořadu. Domácí oddíl 
má v přeboru Libereckého kraje zástupce pouze v soutěži 
žen. Nejúspěšnější domácí závodnice dosáhly po dvou ví-
tězstvích ve svých disciplinách. Eliška Křížová v běhu na 
100 m a ve skoku vysokém. Lucie Pagáčová na 100 m překá-
žek a v hodu oštěpem. Společně s Bárou Pagáčovou a Blankou 
Plocarovou pak s velkým náskokem zvítězily i v závěrečné 
štafetě na 4x400 metrů. Získané body družstva znamenaly 
vítězství v tomto kole, jehož  pořadí bylo následující: 1. TJ 
Slovan Varnsdorf 5 hlavních bodů  (78 pomocných bodů), 
2. TJ LIAZ Jablonec B 4 (74), 3. TJ Rumburk  3 (14). Stav sou-
těže před posledním kolem v Jablonci: 1. TJ LIAZ Jablonec 
B 23 (412), 2. TJ Slovan Varnsdorf 19 (257), 3. TJ Rumburk 
8 (49), 4. AC Slovan Liberec B 6 (103), 5. AC Syner Turnov   
3  (5). Matematika  bodového hodnocení pořadí družstev 
v jednotlivých kolech napovídá jednoznačně, že družstvo žen 
Slovanu Varnsdorf nemůže v závěru soutěže skončit jinak, 
než na druhém místě. Blahopřejeme!   

V 5. kole přeboru mužů vyhrálo v Kotlině atletické béčko 
Liberce před béčky Jablonce a Mladé Boleslavi, čtvrtý skončil 
Rumburk. Nepřijeli atleti z Turnova a Jičína. Stejné pořadí 
mužů je na prvních třech místech i po pěti absolvovaných ko-
lech.                                                                  Skalický 

Ve dvou víkendových dnech druhé poloviny srpna s ponděl-
ními dohrávkami se konal v  tenisovém areálu Mezinárodní 
turnaj amatérů EUROREGION NISA 2008 vypsaný pro dvou-
hry i čtyřhry. Turnaj byl uspořádán též ke 140. výročí povýšení 
Varnsdorfu na město. V obou kategoriích se představilo více 
jak 50 hráčů a početná byla výprava borců ze SRN. Celého 
turnaje se zúčastnil starosta města Ing. Josef Poláček, který 
také předával ceny všem vítězům. Ačkoli počasí nepřálo, pa-
novala opět velmi přívětivá, přátelská, ale i bojovná nálada. 
Všichni účastníci obdrželi drobné upomínkové předměty, 
vítězové pak hodnotné ceny a poháry. Tato akce je v rámci
amatérského tenisu v regionu zcela ojedinělá a velmi po-
pulární a uznávaná. Ve finále dvouher porazil T. Franěk  
plk. J. Svobodu 6:3, 6:2. Finále čtyřhry pro sebe rozhodli 
A. Ondráček a M. Hájek, když zdolali S. Hesseho (SRN) 
a plk. J. Svobodu 9:7. Finále útěchy dvouher se stalo kořis-
tí  J. Hambálka. Ten zdolal J.A. Helzera (SRN) 9:4. Finále
útěchy čtyřher ovládli Barborík s Mládkem až v tříseto-
vém boji. Na raketách jim zůstali Vytejček se Součkem po 
setech 1:6, 6:2, 10:5. Vedení turnaje děkuje všem sportov-
cům za účast a bojovnost. Rovněž děkujeme sponzorům 
a přejeme si, aby vydrželi podporovat tenis ve Varnsdorfu. Na 
shledanou v příštím ročníku 2009, který bude opět pořádán ke 
konci prázdnin.               Ing. Milan Hindrák, předseda TO

TJ Slovan Varnsdorf oddíl basketbalu připravuje na sobotu 
20. září oslavy 60 let tohoto sportu ve Varnsdorfu. Za tím 
účelem se obrací se zdvořilou žádostí na všechny sportovní 
příznivce, kteří mají kontakty na bývalé hráče nebo činov-
níky žijící mimo Varnsdorf, aby je sdělili oddílu za účelem 
odeslání oficiální pozvánky. Více informací lze nalézt na 
www.basketvdf.cz. Kontakt na oddíl: Ing. Zdeněk Strolený, 
tel: 606 626 008, e-mail: zdenek.stroleny@sasa.cz. 

Program oslav: Od 14.00 prezentace účastníků. 
15.00 - 16.30 1. zápas mezi TJ Slovan Varnsdorf versus BK 
Kondoři Liberec (kategorie U18). 16.30 - 17.00 předání oce-
nění významným basketbalovým osobnostem. 18.00 - 19.30 
2. zápas mezi týmy BK Kondoři Liberec (MATTONI NBL) 
vers. BV Chemnitz 99 (německá PRO A), vystoupení che-
erleaders (skupina STARS). 19.30 setkání bývalých hráčů 
a hráček, trenérů, rozhodčích a funkcionářů.

Muži prohráli 
v Písku s nováč-
kem soutěže 2:1, 

když vedli 0:1 a Martin Va-
ňák chytil penaltu. Vedoucí 
gól dal Eduard Formáček 
(20 let), posila z Bohe-
mians 1905. Do Kot-
liny přijel Vyšehrad 
a domácí toužili po první 
výhře. Soupeř od 12. minuty 
vedl, ale po přestávce a ro-
hovém kopu Jardy Jordáka 
ve 49. se hlavou trefila další 
nová letní akvizice v týmu 
Lukáš Jakubovský (19) hostu-
jící rovněž z Bohemians 1905. 
Na béčku Mladé Boleslavi 
(trénuje jej Josef Hloušek) 
Slovan zemizoval 0:0. 

Starší dorost měl  skvě-
lou domácí divizní premiéru 
proti Podolí Praha. Sice 
prohrával, ale do poločasu 
srovnal a pak přidal další 
čtyři branky. Výsledek 
5:1, dvakrát se trefili Patrik 
Bandas a Petr Mauder, jed-
nou Tomáš Novák. K derby 
utkání zajížděl do Děčína 
proti Junioru. Výsledek 
0:0 trenér Franta Dužár mj. 
okomentoval: „Nějaké šance 
jsme měli, ale myslím, že 
remíza je spravedlivá.“

Mladší dorost prohrál 
s Podolím 0:3 a v Děčíně si 
připsal první divizní body po 
výhře 0:4. Dva góly dal Gla-
ser, po jednom přidali Jakub 
Zadina a David Šťastný.

Starší žáci měli hrát 
s Juniorem Děčín. Jeho tým 
nepřijel, a tak příslušná 
komise KFS postupovala dle 
regulí – kontumační výhra 
3:0. V dalším kole jeli do Ži-
tenic, kterým dal Rumburk 
doma 11:1. Stejnou výhru 
přivezli žáci domů. Branky 
M. Šiška 3, J. Nedvěd 2, 

AKTUALITY 
Z CYKLISTIKY

D. Materna 2, A. Ondráček 2, 
M. Šolc a L. Pajma.

Krajský přebor Libe-
reckého kraje zahájili 
starší (SK Slovan) i mladší 
přípravky (FAŠV- Fotbalová 
akademie Šluknovského vý-
běžku). SK Slovan A - Loko 
Česká Lípa 9:2, branky 
Eliáš, Kolár, Dvořák po 2, 
Kramer, Novák, Ulrich. 
SK Slovan A - Nový Bor 
15:1, góly Eliáš a Novák po 
3, Kramer, Kolár, Dvořák 
a Ulrich po 2, Benda 1. SK 
Slovan B - Loko Česká Lípa 
0:6.  SK Slovan B - Nový Bor                      
2:6. Branky Lisý a Bihari.  
FAŠV A - Hrádek nad Nisou 
5:0, branky  Kolínský 2, 
Rybář, Rýdl, Linhart. FAŠV 
A - Ruprechtice 1:1, trefil se 
Linhart. FAŠV B - Hrádek 
nad Nisou 3:0, branky  Ho-
rák, Svačina, Tejnar. FAŠV 
B – Ruprechtice 4:4, všech-
ny čtyři úspěchy domácích 
zaznamenal Svačina. 

Koncem srpna byly fotba-
lové veřejnosti zpřístupněny 

inovované webové stránky 
fotbalového klubu a to na 
stejné adrese www.skslo-
vanvarnsdorf.cz. Kvalitu 
i konstruktivní připomínky 
mohou příznivci nyní sdě-
lovat v sekci NÁVŠTĚVNÍ 
KNIHA. Nevhodné, urážející 
a podobné příspěvky nebudou 
zveřejňovány.

Propagační materiál pro 
příznivce: oboustranný 
mini dres do auta (95 Kč), 
kšiltovka (95,-), kafový či ča-
jový hrnek (55,-), zapalovač 
a propisovací tužka (obojí po 
15,-), vlaječka 25 cm (55,-) 
a vlaječka 15 cm (45,-). 
Uvedené suvenýry jsou 
k dostání v po - pá v IC Re-
gia na Národní ulici vedle 
ČSOB nebo v bufetu na sta-
dionu v Kotlině po celý týden.                                                                                              
                                     ZdS

Áčko zatím nevyhrálo, dorost válí

VARNSDORFSKÝ 
BASKETBAL MÁ 60 LET

Vydařený tenisový turnaj amatérů



Po předchozích nezdarech vyjížděli 
varnsdorfští softballisté ke čtyřem zá-
pasům do Mostu, kde se utkali s celky 

Painbusters Most B a Ostrov Islanders. Očekávaných výher 
se podařilo dosáhnout poměrně lehce, i když Most B na domá-
cím hřišti nechtěl prohrát a v každém zápase varnsdorfský 
náskok dotahoval. Nepodařilo se, a tak si z Mostu přivážíme 
tyto výsledky: Ostrov - Varnsdorf 3:28, Varnsdorf - Most B 
16:8, Most B - Varnsdorf 13:17, Varnsdorf - Ostrov 13:1.

Průběžná tabulka: 1. Patriots Liberec 18 zápasů/15 
výher/3 prohry/33 bodů, 2. Smog Devils Kadaň 16/15/1/31, 
3. Sybarites Varnsdorf 18/7/11/25, 4. Painbusters Most B 
20/5/15/25, 5. Ostrov Islanders 16/2/14/18.     Luda Prokop

VARNSDORFSKÝM 
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Poslední srpnovou sobotu 
proběhl 5. ročník  cyklistic-
kého závodu SAMAT TOUR 
2008 v Jiřetíně pod Jedlo-
vou. Pod heslem: „Není dů-
ležité vyhrát, ale zúčastnit 
se!“ přijelo změřit své síly 
a utužit fyzickou kondici 
více než 110 závodníků roz-
dělených do 3 kategorií. Nej-
mladšímu účastníkovi byly 
2 roky (Matýsek Šťáhlavský). 
K příjemné atmosféře během 
závodů přispěla velkou mě-
rou společnost Cyklosport 
Bartys. Během závodů 
zajišťovala nejen servis kol 
zdarma, ale nabídla všem 
účastníkům občerstvení. 
Také zapůjčila kola dětem 
z Domova sv. Máří Magda-
lény v Jiřetíně pod Jedlovou 
a pomohla jim tak zapojit 
se do závodů. Odměnou 
pro všechny účastníky byl 
rozhodně sportovní zážitek 
a věcné ceny, které věnovali 

Cyklistický závod SAMAT TOUR 
má za sebou 5. ročník

SYBARITES BEZ PROHRY 

sponzoři akce. Nikdo neode-
šel s prázdnou. Na závěr 
byla ve druhém kole tomboly 
vylosována 3 startovní čísla 
účastníků ze všech kategorií, 
jejichž majitelé si převzali 
hlavní ceny: horská kola 
a krásný velký dort věnova-
ný Cukrárnou Dlask. Všichni 

účastníci bez rozdílu věku si 
odnesli žlutá trička s logem 
závodu a občerstvení. Děku-
jeme účastníkům závodu, 
organizátorům a především 
sponzorům akce, kteří 
věnovali opravdu pěkné 
a hodnotné ceny pro všech-
ny závodníky. Byly odměnou 
za námahu i motivaci do 

dalších sportovních klání. 
Výsledky - Kategorie 

A – děti do 8 let: 1. Jeník 
Merkout (2:19 min), 2. Do-
minik Bužík (2:23), 3. Adam 
Haufert (2:32). Kategorie B 
– děti do 15 let: 1. Jiří Švorc 
(7:54), 2. David Kubík 
(8:12), 3. Radek Lánský 

(8:34). Kategorie C – ženy: 
1. Veronika Koktová (31:25), 
2. Veronika Hobzová (40:59), 
3. Kateřina Paličková (47:
27). Kategorie C – muži: 
1. Jiří Podrazil (42:59), 
2. Tomáš Podrazil (43:00), 
3. Jiří Švorc st. (45:38).

Organizátory akce byly 
SAMAT, spol. s r.o, Jiřetín 
pod Jedlovou a Cyklo-
sport Bartys Rumburk 
a Varnsdorf. Sponzory pak 
Cyklosport Bartys, Ruli, 
WINKHAUS, KBE, HE-
ROAL, Richter & Frenzel, 
Zámečnictví Zdeněk Vítek, 
Restaurace Galera, RINA 
Sport, Řeznictví Vohnout, 
Sport Ideal, Hőrmann, Jus-

ty, VOD, M-Studio, Soudal, 
Klimax, AGC, Baguetterie, 
Safety Master, FIMA, Ergo 
Elektra, CAFÉ Dlask, EKO 
servis, KB, Stavebniny Fal-
ta, Obuv Činková, T-Mobile, 
Sates, Milénium, Amann, 
Ústecký kraj, MUDr. Po-
pelka Zd., S+K Rumburský 
stavební servis, Papírnictví 
Jedlička, Sadil Radek, ELI-
TE, DEMOS, Merlin Café 
cukrárna, Papírnictví Pach-
manová, Věžička, Comtel, 
Czechpan, Nápoje Buřič, To-
pron, MÜHL, Solná jeskyně 
Vdf, Knihkupectví Kalivoda, 
Jaane Opic, I.P.Connect, 
Berner, Webactive.
       B. Dvořáková, SAMAT


