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Hledáme nové
obchodní zástupce

ZAČALO VYPOUŠTĚNÍ RYBNÍKA „MAŠÍŇÁK“ Na tržnici se už buduje

NÁHRADNÍ PROSTORY PRO MUZEUM
Současný stav objektu 

muzea ve Varnsdorfu 
v č.p. 415 je natolik havarijní 
a z hlediska fungování  zcela 
nevyhovující, že Rada města 
Varnsdorf schválila návrh 
opatření pro zachování po-
bočky regionálního muzea 
ve městě. Dlouhodobým pů-
sobením dřevokazné houby 
a dalších biotických činitelů 
jsou totiž závažně poško-
zeny nosné stropní trámy, 
a z tohoto důvodu byly uza-
vřeny výstavní prostory 
v prvním patře a vystěhován 
depozitář do přízemí, aby 

O tom, co vyroste na Národní ulici v místech bývalé tržnice, 
kde stával objekt  secesní vily továrníka Hanische (který byl 
později užíván jako městská knihovna), jsme vás již v Hlásku 
informovali. Tento atraktivní prostor ve středu města na-
hradí obchodní centrum, jehož součástí budou univerzální 
prodejní plochy, administrativní a bytové prostory.

Obchodní centrum, které investor vybuduje, bude tvoře-
no dvěma objekty. V patrové části domu budou prodejní 
plochy, administrativní a bytové prostory. Přízemní část je 
situována oproti patrové části v odskočené poloze a vytváří 
novodobé „loubí“.

Koncem prvního zářijové-
ho týdne se obrátil hospodář 
Českého rybářského svazu 
ve Varnsdorfu Erik Patzner 
na potápěčskou skupinu 
dobrovolných hasičů se žá-
dostí o pomoc při vypouš-
tění rybníka Mašíňák. Po 
havárii stavidla v červnu 
roku 2001 byl za asistence 
potápěčů stávající výpustný 
otvor překryt a utěsněn, což 
v současné situaci bránilo 
vypuštění rybníka. Po téměř 
hodinové práci pod vodou se 
nakonec podařilo větší část 
ucpávky odstranit a vypouš-
tění vyzkoušet. V souladu 
s provozním řádem se bude 
více jak 30 dnů postupně 
snižovat hladina vody, po 
jejím snížení bude rybník 
sloven a ryby předány kraj-
skému rybářskému svazu 
k dalšímu hospodaření. Do 
konce měsíce října by tak 
rybník měl být zcela prázdný 
a město jej předá vybrané 
firmě, která bude prová-
dět rekonstrukce. V rámci 
celkové částky (získaná 
dotace v hodnotě více než 

21 mil. Kč z Operačního 
programu Životní prostře-
dí) bude provedena úplná 
rekonstrukce stávajícího 
vypouštěcího zařízení (sta-
vidlo, požerák, kbel), na mís-
tě bývalého skákadla bude 
postaveno druhé vypouštěcí 
zařízení, bude přestavěn bez-
pečnostní přeliv v prostoru 
u nemocnice, odtěží se bah-
no ze dna rybníka, zatěsní se 
a vyspraví hráz (dle potřeby 
z obou stran) a provedou se 
úpravy odtokových koryt 

i přítoků do vzdálenosti 
50 metrů od rybníka. Pokud 
vše půjde podle časového 
plánu, rekonstrukce by měla 
být ukončena v závěru roku 
2009, kdy by se mělo začít 
s napouštěním. V souladu 
se zadávacími podmínkami 
dotace se bude rybník moci 
nadále užívat pouze ke kou-
pání na vlastní nebezpečí 
a k rekreačnímu rybolovu. 
Na sezonu tak rybník bude 
připraven v roce 2010.

JS

nedošlo k nenávratnému 
poškození sbírkových před-
mětů při provalení stropů. 
I v přízemí budovy jsou však 
nevyhovující klimatické pod-
mínky, a to především vyso-
ká a proměnlivá vlhkost. 

Pro zachování pobočky 
muzea ve Varnsdorfu hleda-
lo město náhradní prostory 
na dobu rekonstrukce, neboť 
hrozil odvoz sbírek mimo 
město. Tím by však bylo 
reálně ohroženo působení 
muzea ve Varnsdorfu. 

Dosud nabízené náhrad-
ní prostory byly nevhodné 

z hlediska finančních mož-
ností, velikosti či pracovní-
ho a hygienického zázemí 
pro pracovníky muzea. 

K uložení muzejních sbí-
rek město poskytlo objekt 
č.p. 2574 v ul. Legií ve 
Varnsdorfu, který je v majet-
ku města a v současné době 
slouží potřebám dětského 
a hudebního oddělení měst-
ské knihovny. Začátkem 
roku 2009 by měla být obě 
oddělení přestěhována do 
nově zrekonstruované bu-
dovy v Otáhalově ulici. 

Návrh byl školským odbo-
rem projednán s ředitelem 
Okresního muzea v Děčíně 
Mgr. Milanem Rosenkran-
cem, který přislíbil finanční 
účast na bezpečnostním 
zajištění objektu č.p. 2574. 
Uvedené prostory a navr-
hované řešení považují za 
vyhovující i pracovníci kul-
tury krajského úřadu.

rm

Urbanistické řešení počítá i s propojením chodníku 
podél Národní ulice, novou pasáží s výlohami do prostoru 
za objektem, který bude navazovat na stávající rozšířený 
chodník s terasou za objektem č.p. 1838. V prostoru za  
Obchodním centrem dále vzniknou nezbytné parkovací 
a odstavné plochy.

 Na základě vydaného stavebního povolení již v pro-
storu začaly stavební úpravy a demolice objektů (obvo-
dové zdivo, záchodky). Stavbě musely ustoupit bohužel 
i stromy. Investor předpokládá, že do konce letošního roku 
bude provedena hrubá stavba.                                     rm
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Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky
RM rozhodla: • Opětovně zveřejnit výběrové řízení 

na prodej objektu KINOKAVÁRNY dle podmínek schvá-
lených ZM ze dne 26. 6. 2008. • Doporučit ZM vyslovit 
souhlas se zajištěním financování části projektu „Sys-
tém ochrany před katastrofami a poskytování pomoci 
v Euroregionu Nisa“ příslušející městu Varnsdorf, tj. se 
spolufinancováním města ve výši 10%, tj. 450.000 Kč 
(19.565,20 EUR) z celkových způsobilých výdajů pro-
jektu a se zajištěním předfinancování celého projektu ve 
výši celkových nákladů, tj. 4.500.000 Kč (195.652 EUR) 
z rozpočtu města. • Doporučit ZM schválit partnerství 
města Varnsdorf v projektu „EMIX 3“ - podle varianty 
B předložené důvodové zprávy, tzn. provedení hydroizo-
lace střechy všech pavilonů A2, B3, C1, C2 a E1 celkem 
3.620 m2 v celkové ceně 3,2 mil. Kč. • Doporučit ZM 
vyslovit souhlas se zajištěním financování části projektu 
„EMIX 3“ příslušející městu Varnsdorf, tj. se spolufinan-
cováním města ve výši 10 %, tj. 320.000 Kč (13.913 EUR) 
z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním 
předfinancování celého projektu ve výši celkových ná-
kladů, tj. 3.200.000 Kč (139.130 EUR) z rozpočtu města. 
• Uzavřít smlouvu o umístění zařízení s občanským 
sdružením VIA Regia za účelem umístění solárního fo-
tovoltaického systému na střeše ZŠ Edisonova 2821 dle 
předloženého návrhu s tím, že se ruší smlouva o umístění 
zařízení uzavřená s VIA Regia, občanské sdružení, dne 
28. 5. 2007. • Uzavřít mandátní smlouvu na výkon in-
vestorsko-inženýrské činnosti s SčVK, a.s. • Poskytnout 
objekt č.p. 2574, ul. Legií, Varnsdorf k uložení muzejních 
sbírek Okresního muzea Děčín, pobočky Varnsdorf a to 
po dobu rekonstrukce objektu muzea č.p. 415, ul. Poštov-
ní, Varnsdorf. 

RM rozhodla schválit: • Harmonogram rozpočto-
vých prací a pravidla pro zpracování rozpočtu města 
Varnsdorf na rok 2009. • Nová pravidla pro sestavování 
seznamu žadatelů o pronájem bytu dle předloženého ná-
vrhu. • Organizační strukturu Městského centra kultury 
a vzdělávání Varnsdorf. • Finanční příspěvek pro Letecko 
– modelářský klub Varnsdorf. • Konání veřejné hudební 
produkce pod názvem „Festiválek elektronické hudby 
a podpora organizace Greenpeace“ J. Burikovi. • Konání 
veřejné hudební produkce pod názvem „Fichtl Cup 2008 
- 3. ročník“ J. Šustovi na otevřeném prostranství v areálu 
firmy Josef Šusta. 

RM rozhodla pověřit: • Pracovníka OSMI MěÚ  Pe-
tra Šimka vyjadřovat se za město Varnsdorf ke stavbám 
ve věci existence sítí a zařízení ve vlastnictví města 
Varnsdorf v řízeních podle stavebního zákona. • Staros-
tu města uzavřít smlouvu o dílo s Technickými službami 
města Varnsdorf, s.r.o. na demolici bytového domu č.p. 183 
ve Varnsdorfu s cenou díla 599.975 Kč. 

RM rozhodla vzít na vědomí: • Oznámení nájemce 
koupaliště o havárii střechy na objektu  bývalé restaurace 
u koupaliště ve Varnsdorfu. • Zprávu o vyhodnocení čin-
nosti Městské policie Varnsdorf za 1. pololetí roku 2008. 
• Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 

RM rozhodla odvolat: • Paní Blanku Thörichtovou 
z funkce ředitelky Školní jídelny Varnsdorf, nám. E. Bene-
še 2926, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností 
od 4. 9. 2008.     

RM rozhodla zrušit: • Zadávací řízení na zakázku „Za-
střešení zimního stadionu č.p. 2931, ul. Otavská Varnsdorf“ 
v souladu s § 84, odst. 3 písm. b) dle zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách.

STŘÍPKY 
Z MIKROREGIONU

• Kolínská firma KOMA-
XO chce tepelnou elektrárnu 
v centru Krásné Lípy posta-
vit i bez posouzení vlivu na 
životní prostředí. Firma chce 
stávající teplárnu rozšířit 
o výrobnu energie spalo-
váním uhlí. Vybudování 
zdroje energie ovšem vyža-
duje změnu užívání stavby, 
protože současná výtopna 
je zkolaudovaná jen pro 
výrobu tepla. Na stavebním 
úřadě o podobném záměru 
nic nevědí, což znamená, že 
nebylo vydáno stavební ani 
jiné rozhodnutí. Firma však 
už položila tři vysokonapě-
ťové kabely vedoucí přes 
pozemky města k místu 
plánovaného připojení na 
distribuční soustavu ČEZu. 
Krásnolipský starosta zdů-
raznil, že záměr vybudovat 
v centru města elektrárnu 
je v rozporu s územním 
plánem. Město k němu 
nedalo souhlas a jako ma-
jitel dotčených pozemků 
nesouhlasí ani se zásahem 
do svých pozemků.

• Přes prázdniny došlo 
k rekonstrukci krásnolip-
ské základní školy. Bylo 
provedeno zateplení střechy, 
výměna oken a zateplení 
pláště budovy polystyréno-
vými deskami a hydroizola-
ce obvodových zdí chemickou 
cestou. Při rekonstrukčních 
pracích nelenili ani místní 
zlodějíčkové a ukradli asi 
40 metrů měděného kabelu, 
čímž způsobili škodu ve výši 
asi 32 tis. Kč.

• Obec Horní Podluží 
získala v krajském kole 
soutěže Vesnice roku 2008 
v Programu obnovy venkova 
„Zlatou stuhu“ a postoupila 
do celostátního kola. Vyhlá-
šení krajského kola proběhlo 
28. 8. 2008 v restauraci 
U Vleku za přítomnosti 
ministra pro místní rozvoj 
Jiřího Čunka a hejtmana 
Ústeckého kraje ing. Jiřího 
Šulce. 

Zdroj: Vikýř, Permoník

Z deníku městské policie

Ze zápisníku PČR
Pokus o vloupání do bankomatu
Neznámý pachatel vnikl do nezajištěné místnosti Ko-

merční banky ve Varnsdorfu v Národní ulici, ve které je 
umístěn bankomat. U toho pachatel otočil bezpečnostní 
kameru, vytáhl přívodní šňůru bankomatu a následně 
se pokusil po vypáčení krytování vniknout do samotné 
části bankomatu, kde je finanční hotovost. To se mu však 
nepodařilo a z místa utekl. Poškozená společnost vyčíslila 
předběžnou škodu ve výši 3.000 Kč. Pachatel se dopustil 
trestného činu krádeže vloupáním ve stadiu pokusu, za 
který mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Vloupání do internetové kavárny
Do internetové kavárny ve Varnsdorfu vnikl po vylomení 

dveří neznámý pachatel. V kavárně následně odcizil po-
čítačovou sestavu a jiné komponenty a způsobil celkovou 
škodu 22.100 Kč. Policisté začali po pachateli a odcizených 
věcech pátrat.

Policisté nalezli kradené vozidlo
Policisté z Varnsdorfu zkontrolovali vozidlo Audi, které 

bylo odstaveno v blízkosti technických služeb. Bylo zjiště-
no, že na vozidle jsou použity jiné státní poznávací značky, 
které byly v celostátním pátrání. Dále bylo provedeno 
ohledání vozidla, kde bylo zjištěno, že na vozidle jsou od-
straněny veškeré identifikační znaky. Spínací skříňka byla 
vylomena. Vzhledem k tomu bylo vozidlo zajištěno a bude 
se nadále zjišťovat majitel a původ vozidla, zejména zda 
vozidlo nepochází z jiné trestné činnosti.

Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Vyšinutý muž v kanceláři starosty
Do kanceláře starosty města vběhl nevybíravým způsobem 

vyšinutý mladý muž a domáhal se zde vydání duplikátů jeho 
osobních dokladů. Přivolaná hlídka MP spolu s psovodem 
Policie ČR mladíka uklidnila a převezla na služebnu městské 
policie. Zde byly učiněny patřičné kroky ke zjištění totožnosti 
muže a vyřešení celé události.

Otevřené okno vozidla
Za použití městského kamerového systému bylo zjištěno 

na parkovišti u marketu Plus osobní vozidlo, které mělo 
zcela otevřené okno u spolujezdce. Místním šetřením byla 
zjištěna  majitelka vozidla, kterou hlídka MP vyrozuměla. 
Tato nedbalost by se mohla příště velice prodražit.

Zřejmě se jedná o novou zábavu 
Po stanovení objízdné trasy (rekonstrukce mostu na ul. 

Husova) bylo rozmístěno přenosné svislé dopravní zna-
čení určující objížďku. Zřejmě toto byl „povel“ k otáčení 
a povalování dopravních značek. Hlídky MP každý den ně-
kolikrát stavějí značení do původní podoby. Jedná se o hru 
asi „velice inteligentních“ občanů našeho města.

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Město Varnsdorf 
vyhlašuje výběrové řízení na

,,PRODEJ OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 
č.p. 3044 (KINOKAVÁRNY) s p.p.č. 2530/1 

a p.p.č. 2530/4 VE VARNSDORFU”

Využití dle územního plánu:
• občanská vybavenost, služby • Regulační plán centrální zóny

Obsah nabídky a hodnotící kritéria:
1. nabídková cena (minimální požadovaná je 2 mil. Kč)

2. investiční záměr
Veškeré podrobnější informace poskytnou: 
Odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf - 

J. Rydval, 412 372 241 kl. 111 • M. Šeráková, 412 372 241 kl. 138
 
Termín podání nabídek je do 28. 2. 2009 do 12.00 hod. 
na podatelnu MěÚ Varnsdorf v uzavřené obálce s označením: 
,,KINOKAVÁRNA - prodej” - NEOTVÍRAT!!!

Podrobné informace na www.varnsdorf.cz

V pondělí 15. září navštívil Děčínsko ministr školství Ond-
řej Liška. V dopoledních hodinách zavítal do varnsdorfského 
divadla, kde se uskutečnila beseda se zástupci základních 
a středních škol, ale i jejími studenty a představiteli obcí ze 
Šluknovského výběžku. Zde měli zúčastnění příležitost polo-
žit ministru Liškovi otázky nebo mu mohli předat své návrhy 
či postřehy pro zlepšení školství. Také tu zazněly otázky 
ohledně státních maturit, financování školství a jiné. 

Ministr školství Ondřej Liška
 v městském divadle

UPOZORNĚNÍ 
PRO 

OBČANY
Podněty, názory, 

stížnosti, připomínky 
můžete podávat 

písemně 
do schránky 

u vchodu na MěÚ 
nám. E. Beneše.



17/2008                                                                                                   strana 3

Od čtvrtka 21. do pátku 22. srpna komplikovala situaci 
občanům a řidičům havárie na rozvodu pitné vody, ke které 
došlo v Národní ulici u hotelu Modrá hvězda. Odstávkou 
byli postiženi obyvatelé a podnikatelé v ulicích Národní, 
Tiskařská, Gen. Svobody, Mozartova, Janáčkova a části 
ulic Nymburské a Tyršovy. Na odstranění havárie se celý 
den intenzivně pracovalo a během dne bylo v uvedených 
lokalitách prováděno nouzové zásobování cisternou. V odpo-
ledních hodinách se podařilo havárii lokalizovat a opravit, po 
19. hodině se započalo s obnovením dodávek vody.

Pracovníci SčVaK se omlouvají za vzniklé potíže a zároveň 
děkují odběratelům za pochopení.                                 JS

Rostoucí motorizace 
s sebou nese problém parko-
vání automobilů. Ne každý 
má totiž k dispozici garáž, 
a pak nezbývá než parkovat 
na veřejném parkovišti, 
v horším případě na krajnici 
vozovky, či na jiném „vhod-
ném místě“. 

O tom, že parkování 
mimo pakoviště přiná-
ší řadu problémů snad ni-
kdo nepochybuje. Hlavním 
z nich je ten, že vozidlo na 
komunikaci představuje 
rizikovou překážku, její 
nebezpečnost se zvyšuje 
zejména v noci. Zmíněný 
problém se týká sídliště 
v ulici Východní, a bezpochy-
by i jiných míst ve městě.

Řada obyvatel sídliště se 
vyslovila pro vybudování 
dalšího prostoru pro par-
kování a pro jeho umístění 
proti stávající ploše pro 
parkování. Tento požadavek 
byl opakovaně přednesen na 
jednání zastupitelstva měs-
ta. Z odpovědi příslušného 
odboru MěÚ vyplynulo, že 
s vybudováním dalších parko-
vacích míst se v této lokalitě 
v nejbližší době nepočítá. 

Odpověď obsahovala 
i názor, že by bylo možné 
parkoviště vybudovat za 
předpokladu, že je budou 
financovat společenství 
vlastníků jednotek okolních 
bytových domů. S tím však 
nelze počítat. Jednak proto, 
že jde o parkoviště veřejné, 
především však z důvodu 
omezených finančních pro-
středků, které jsou určeny 
k opravám a rekonstrukcím 
domů, nikoliv k financování 
takovéto veřejné služby.

V budoucím období se 
počítá s tím, že v některých 
lokalitách města budou vy-
budována další parkoviště 
pro automobily. Jde o to, 
aby byla umístěna tak, aby 
odrážela skutečné objektiv-
ní potřeby daného místa. 
K tomu by mohlo přispět 
včasné zveřejnění záměru, 
kde a jak velká parkoviš-
tě mají být vybudována, 
a také vytvoření prostoru 
pro návrhy, náměty a při-
pomínky občanů, jichž se 
problém týká.     

Dr. Miloslav Hoch 

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Jak se již stalo dobrým zvykem, první zářijový víkend 
patří v našem výběžku mezinárodnímu srazu motocyklů 
Čechie-Böhmerland. Letošní sraz majitelů těchto krás-
ných unikátních motorových kol byl o to významnější, že 
se jednalo o jubilejní 10. setkání v novodobé historii konané 
u příležitosti 120. výročí narození jejich slavného konstruk-
téra Albina Hugo Liebische, a tak se motocyklů v Krásné 
Lípě sjelo téměř pětatřicet. Trasa letošní vyjížďky byla opět 
Krásná Lípa, Jiřetín pod Jedlovou, Varnsdorf, Rumburk, 
Jiříkov, Šluknov, Kunratice u Šluknova s cílem v Dou-
bici. Naše město se podařilo před čtyřmi roky zařadit do 
míst pravidelných návštěv, a to mimo jiné proto, že A. H. 
Liebisch se v Žitavské ulici č.p. 922 vyučil a také sezná-
mil s první velkou láskou. Letošní setkání se u nás díky 
problémům s pronájmem Lužického náměstí v Rumburku 
příjemně protáhlo a početní návštěvníci se mohli kochat 
motocykly delší dobu. Stalo se také dobrým zvykem každý 
ročník srazu v našem městě něčím zpříjemnit. Před dvěma 
lety byl oženěn nejstarší člen klubu, v loňském roce se 
zase uprostřed náměstí povyšovalo do klubu obdivovatelů 
těchto strojů, v letošním roce zástupci klubu slavnostně 
předali místnímu organizátorovi krásnou historickou ha-
sičskou sekyrku, a tak se můžeme na příští rok těšit, co 
bude doprovázet jubilejní pátou návštěvu. O dobrou pohodu 
se kromě mluveného slova a rozhovorů s účastníky postaral
i dobový hudební doprovod v podobě gramofonu na kliku. 
Tento sraz jako obvykle doprovázela početná skupina starých 
i nových motocyklů jiných značek, někteří majitelé vážili 
cestu i přes půl republiky. V závěru bych chtěl poděkovat 
pánům Suchardovi, Ducháčkovi a Javorkovi za vzornou 
přípravu a zajištění akce a Mírovi Vaisovi za pomoc při 
moderování.                                                                ČBK

Čechie-Böhmerland přijely 
do města počtvrté

Problém by 
řešilo parkoviště

HAVÁRIE VODOVODU

V celé oblasti Šluknov-
ska žije necelých 55 000 
obyvatel. Z toho skoro 
9 000 lidí je starších 60 let. 
Je to vlastně asi šestina 
u nás žijících lidí, tedy  
16,5 %. Právě Varnsdorf   
- jako největší město regi-
onu - se na těchto číslech 
podílí nemalou měrou. 
A s postupným prodlužová-
ním střední délky života je 
třeba předpokládat i nárůst 
počtu osob ve věku seniorů. 
I proto je nutné podnikat 
řadu vstř ícných kroků, 
které povedou k naplňování 
potřeb této skupiny našich 
obyvatel. Celá škála služeb 
a aktivit v této oblasti se 
stala samozřejmou sou-
částí každodenního života 
našeho města. Jednou 
z cest, která si mnohdy 
pracně hledá své místo 
mezi populací středního 
věku, je náležitá prevence 
nemocí stáří a nabídka do-
statečných informací o této 
problematice.

Stáří je přece přirozený 
běh života. Někdo se na ně 
těší, že si odpočine, jiný se 
ho zase děsí, jakožto obdo-
bí nemocí, nemohoucnosti 
a smrti. Ne každý má to 
štěstí, že se stáří dožije 
v dobrém fyzickém i dušev-
ním stavu. Proto je dobré 
se v určitém údobí života 
zamyslet nad tím, jaké chci 
mít své stáří. Není to nad-
sázka, každý může do jisté 
míry své stáří ovlivnit. Pří-
čina stárnutí není ještě plně 
objasněna, je mnoho teorií, 
ale žádná zatím nevedla 
k tomu, aby bylo možné 

stáří odvrátit. Ale existuje 
přece jen nějaká možnost.
Zde máme všichni stejnou 
šanci. V prvé řadě je nutné 
si uvědomit, co nám pro-
spívá a co nám škodí. To, 
co nám prospívá, je fyzická 
aktivita, tedy pohyb, správ-
né stravovací návyky, dobrá 

nálada, snaha stále se na 
něco těšit, dělat druhým ra-
dost, mít nějakého koníčka, 
přátele a fungující rodinu. 
A co nám škodí? To je všeo-
becně známé, ale když je to 
tak krásné a pohodlné! Sem 
jistě patří kouření, časté 
pití kávy, alkoholu všeho 
druhu, jídlo tučné a koře-
něné, nečinnost, nadváha. 
V posledních letech přemí-
ra práce u podnikatelů, tj. 
workoholismus, a spoléhání 
se na pilulky, které za nás 
vše vyřeší. Ale to je omyl. 
Musíme začít u sebe a dost 
brzy, protože některé ne-
duhy začínají již v mladém 
věku, plíží se a „obsazují“ 
náš organismus, aby nás 
pak těsně před důchodem 
položily na lopatky. A co 
my pak s tím? Už nemáme 
ten elán, abychom se pusti-
li do boje, spíš rezignujeme 
a vše svádíme na věk, že je 
to přirozené, že to ke stár-

nutí patří a nedá se s tím 
nic dělat... No to snad ne!

Příště si povíme víc, 
a jestli vás to zajímá 
a chcete mít podíl na svém 
soběstačném stáří, tak si 
pokračování v některém 
z dalších čísel přečtěte.

Zdraví vás 
MUDr. L. Louková

JE MOŽNÉ VYZVAT  PŘÍRODU NA SOUBOJ?

Město Varnsdorf získalo 2. místo v krajském kole soutěže 
Město pro byznys 2008, kterou vyhlásil prestižní týdeník 
Ekonom. 

Je to  první ročník soutěže, který  týdeník  Ekonom pořádal. 
Především šlo o to, porovnat kde a jaké jsou nejpříznivější 
podmínky pro malé a střední podnikání. Hodnotilo se na 
základě 50 kritérií rozdělených do 6 oblastí, které naleznete 
na stránkách http://ekonom.ihned.cz. Přednosti našeho města 
podle soutěže týdeníku Ekonom spočívají v  bezkonkurenčně 
nejlepší městské i dopravní infrastruktuře, v ekologicky vy-
vážené krajině a také v tom, že občané města  dýchají téměř 
nejčistší vzduch. O průběhu soutěže města nevěděla. 

Starosta města ing. Josef Poláček zdůraznil, že z roz-
vinutého varnsdorfského průmyslu už téměř nic nezbylo, 
podařilo se ale byznys přesunout do nejrůznějších služeb. 
„Lidé podnikají, chceme, aby nabízeli služby turistům, stavě-
li hotely a podobně. Město k tomu má nejlepší předpoklady 
i proto, že leží v těsném sousedství Německa i Národního 
parku České Švýcarsko,“ vysvětlil ing. Poláček.

V soutěži bylo hodnoceno padesát kritérií, mimo jiné ce-
nové prostředí, úroveň pracovního trhu, vstřícnost místních 
úřadů, své názory vyjádřilo i jedenáct tisíc podnikatelů ze 
všech regionů republiky. Z výsledků jasně vyplynulo, že 
nejlépe v kraji se podniká na Děčínsku. Na prvním místě 
se totiž umístilo město Děčín a na třetím místě skončil Rum-
burk, krajské město Ústí nad Labem skončilo až na čtvrtém 
místě. O výsledcích také informovaly deníky Bohemia.

Soutěž vyvrcholí celostátním finálem, které bude 29. října 
v Praze.                                                                         JS

VARNSDORF ZÍSKAL 2. MÍSTO
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Nezapomínat na statečné obránce hranic 
z tragického období Mnichova (3. část)

Jak potvrzují archivní 
materiály, došlo k první 
oboustranné přestřelce na 
česko-německé hranici ve 
Varnsdorfu dne 17. září 
v poledních hodinách. 
V blízkosti varnsdorfské 
celnice „sedmičky“ se střet-
li dva příslušníci FS - Josef 
Braun z D. Poustevny a Bo-
houš Přikryl - se skupinou, 
která z německého území 
narušila naše hranice. Jen 
díky varování varnsdorf-
ského německého antifašis-
ty Krebse, který z úkrytu 
celé dění sledoval, vyvázli 
finančníci bez zranění. 

Situace se dále vyostřo-
vala. Dne 20. září obsadily 
jednotky Freikorpsu stanice 
ČSD v Rumburku, v Rybniš-
ti a v Chřibské a 22. září 
došlo k dalšímu rozmachu 
henleinovského povstání 
poté, co vešlo ve známost, 
že Anglie a Francie nepo-
skytnou ČSR vojenskou po-
moc. V Rumburku a všude 
v okolí byli zatýkáni sociál-
ní demokraté a komunisté 
a odvlékáni do Německa. 

Téhož dne  22. září byl zá-
keřně zastřelen skupinou oz-
brojených ordnerů u čerpací 
stanice v Dolním Gruntu (D. 
Podluží) příslušník FS Vác-
lav Kozel. Jan Teichman, 
kterému se podle svědectví 
respicienta FS Václava Cha-
loupka podařilo od čerpací 
stanice uniknout, byl týž 
den bezbranný zavražděn. 
Při tomto střetnutí byl 
těžce zraněn a odvezen do 
varnsdorfské nemocnice 
Miroslav Bernard. Díky zá-
kroku tehdejšího primáře 

MUDr. Feista byl ošetřen 
a nebyl odvlečen do Němec-
ka. Z nemocnice jej 25. září 
vysvobodila a odvezla sku-
pina odvážných příslušníků 
SOS pod vedením inspekto-
ra FS Adolfa Marvana (jeho 
potomci ve Varnsdorfu 
dosud žijí). Pod ochranou 
Marvanovy skupiny pak 
v dalších dnech odešli 
z Varnsdorfu i poslední Češi 
a němečtí antifašisté, kteří 
tak unikli zajetí. 

Po 20. září došlo ke krva-
vým střetům mezi přísluš-
níky SOS a Freikorpsu ve 
Varnsdorfu, v okolí Tolš-
tejna, v Chřibské, v Dolní 
Poustevně, v Hilgersdorfu 
(Severní), v Mikulášovicích, 
v Rumburku, v Rožanech, 
ve Šluknově, ve Fukově 
a na dalších místech. Mezi 
hraničáři, kteří odpovědně 
a statečně plnili své bojové 
úkoly, byli mrtví a ranění. 
Někteří skončili v němec-
kém zajetí.

Do bojů v této pohraniční 
oblasti zasáhly i jednotky 
armády. V úseku XXII. 
praporu se největší boje 
rozpoutaly 23. září, kdy byl 
do henleinovci obsazeného 
Šluknovského výběžku 
proveden mohutný výpad 
směrem na K. Lípu a Varns- 
dorf. Za pomocí tří tanků, 
obrněného vlaku a narychlo 
povolaného 1. praporu 47. pě-
šího pluku ze zálohy velitele 
sboru bylo vyčistěno ohrože-
né předpolí linie opevnění 
a znovu nastolena suvere-
nita na obsazeném území. 
Bohužel jen na krátkou 
dobu. Jako výraz ocenění 

praporu za jeho bojovou čin-
nost jej do Srbské Kamenice 
dne 28. září přijel povzbudit 
velitel Hraniční oblasti č. 33 
brigádní generál František 
Melichar.

Jak vojáci československé 
armády, tak i příslušníci 
jednotek Stráže obrany 
státu sehráli důležitou roli 
v úsilí o udržení suverenity 
státu v dramatických zá-
řijových dnech roku 1938. 
Řada z nich zde položila 
své životy.

Mnoho vojenských veli-
telů, kteří veleli jednotkám 
určeným k obraně hranic, 
i řadových příslušníků 
SOS bylo nacisty vězněno 
či popraveno. Patřili k nim: 
poručík František Bada 
z rumburského III. praporu, 
brigádní generál František 
Melichar, velitel praporu 
SOS Liberec podplukovník 
František Kruliš, inspek-
tor FS Adolf Marvan, který  
zemřel v roce 1943 v měl-
nické nemocnici po útrapách 
v koncentračním táboře, 
inspektor FS Václav Vácha. 
K obětem se řadí i dozorce 
FS Petr Hurťák z D. Pous-
tevny, který byl zavražděn 
nacisty 8. května 1945, 
tehdy již jako tajemník 
Národního výboru v Čech-
ticích u Benešova. Patří 
k nim i mnozí další.

Odhodlání bránit vlast, 
rozhodné vystoupení v ob-
dobí ohrožení státu a osobní 
statečnost často zaplacená 
vlastním životem zasluhu-
je, aby nikdo z tehdejších 
obránců hranic našeho státu 
nebyl zapomenut.

Dr. Miloslav Hoch

První výstřely padly ve Varnsdorfu

Nový stavební zákon plat-
ný od 1. 1. roku 2007 upravil 
činnosti nejen stavebních 
úřadů, ale zároveň zřídil 
úřady územního plánování 
v obcích s rozšířenou pů-
sobností s novou náplní 
jejich práce. 

Úřad územního pláno-
vání zajišťuje následující 
činnosti:

- Pořizuje územně pláno-
vací dokumentaci, tj. územní 
plány a jejich změny v celém 
správním obvodu obce s roz-
šířenou působností (ORP). 
V našem případě to předsta-
vuje mimo Varnsdorf se síd-
lem Studánka u Rumburku, 
obce Dolní a Horní Podluží, 

CO JE NOVÉHO V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ? 
Jiřetín p/J, Rybniště a město 
Chřibská, 

- pořizuje územně analy-
tické podklady (ÚAP) pro 
celou správní oblast, čímž 
se rozumí všechny známé 
údaje o plochách až do úrov-
ně konkrétních pozemků. 
Jedná se o stav technické 
a dopravní infrastruktury 
(což je např. el. vedení, voda, 
kanalizace, telekomunikační 
sítě, komunikace, atd.), dále 
přírodní, kulturní, historic-
ké, geologické, stavební, ar-
chitektonické a jiné hodnoty 
včetně analýzy udržitelného 
rozvoje, která je výsledkem 
vyhodnocení ÚAP, 

- vydává stanoviska 

a vyjádření k záměrům 
z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentací  pro 
celou správní oblast,

- je za město partnerem 
externího městského archi-
tekta,

-  je  za  město  partnerem  
Pozemkového  fondu ČR  
a  dalších  státních orga-
nizací  v  oblasti převodů 
pozemků.

Úřad územního plánová-
ní najdete v hlavní budově 
MěÚ Varnsdorf na náměstí 
v přízemí v kanceláři č. 27.

Ing. V. Nechvíle,
odbor správy majetku 

a investic města - úřad 
územního plánování  

Do společnosti LUKRAM, s. r. o. 
vstoupil strategický investor
Dne 1. 8. 2008 koupila společnost Belden, jejíž hlavní 

sídlo je v USA, stoprocentní vlastnický podíl ve společnosti 
LUKRAM, s. r. o. Horní Podluží. Vstup tohoto strategického 
investora přinese společnosti LUKRAM, s. r. o. další rozvoj 
a rozšíření výroby v oboru elektrokomponentů pro průmys-
lovou automatizaci a výrazný nárůst počtu zaměstnanců. 
V současné době společnost LUKRAM zaměstnává přes 300 
pracovníků. Rozšíření výroby by mělo přinést alespoň 200 
nových pracovních míst, zejména pak v druhé polovině roku 
2009. To přispěje i ke zlepšení nabídky pracovních příležitostí 
na trhu práce v okolí Varnsdorfu a Rumburku. 

4. 9. 2008 se v Horním Podluží zúčastnil vyhlášení výsled-
ků soutěže o nejlepší obec Severočeského kraje i vicepremiér 
české vlády a ministr pro místní rozvoj  Jiří Čunek. Při této 
příležitosti navštívil v doprovodu senátora Josefa Zosera 
i výrobní závod společnosti LUKRAM, s. r. o. v Horním Pod-
luží, kde se seznámil s technickou a technologickou úrovní 
výroby a diskutoval s novým vedením závodu o dalších 
hospodářských perspektivách a vlivu společnosti na region 
Šluknovského výběžku. Vedením závodu byl informován, 
že společnost LUKRAM, s. r. o. již dnes patří k největším 
zaměstnavatelům v místním regionu. Seznámil se s obtížemi 
při získávání nových zaměstnanců s vyšší odbornou průmys-
lovou kvalifikací, vzhledem k tomu, že převážná část odbor-
ných učilišť se nezaměřuje na výchovu budoucích absolventů 
v průmyslových oborech. Ministr se při návštěvě zajímal 
i o vytváření dalších podmínek pro podnikatelskou činnost 
ze strany státních a místních orgánů v regionu. Vedení 
společnosti pozitivně ocenilo dlouholetou dobrou spolupráci 
s úřadem práce i vedením obce. Jako přetrvávající palčivý 
problém byla diskutována problematika veřejné hromadné 
dopravy, zejména autobusové. Současná úroveň ztěžuje zís-
kávání dalších zaměstnanců z řad uchazečů z Varnsdorfu 
a Rumburska, zejména pak do vícesměnných provozů. 

Vicepremiér vlády a ministr Jiří Čunek při své návštěvě 
společnosti LUKRAM ocenil její přínos pro hospodářský roz-
voj regionu a perspektivu jejího dalšího rozvoje. Zároveň 
podtrhl úkoly státní a místní správy při vytváření podmínek 
pro rozvoj podnikatelských aktivit.                              M.Z.

Tentokráte to bude bytový dům č.p. 183 v ulici Petra Bez-
ruče, který je v dezolátním stavu a neopravitelný. Pozemky 
po demolici budou uvolněny pro výstavbu nových rodinných 
domů.                                                                              -r-

Z MĚSTA ZMIZÍ DALŠÍ BUDOVA

Podzimní prázdniny 
- pondělí 27. října a středa 29. října 2008.

Vánoční prázdniny
- pondělí 22. prosince 2008 až pátek 2. ledna 2009.

Jednodenní pololetní prázdniny
- pátek 30. ledna 2009.

Jarní prázdniny - 2. března až 8. března 2009.
Velikonoční prázdniny

- čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009.
Hlavní prázdniny 

- od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2009.

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 
začne v úterý 1. září 2009. 

Organizace školního roku 2008/2009
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POZVÁNKA
na volnou prezentaci 

projektu větrných 
elektráren ve Varnsdorfu. 

Pátek 10. října, 
sobota 11. října 2008 

od 10.00 hod. 
do 17.00 hod. 

v prostorách Hrádku.

Při vzpomínání na 
uplynulých 140 let života 
města se musíme zmínit 
i o lidech, jejichž zásluhou 
se nám významné události 
zachovaly – na kronikáře. 
Bezesporu hlavní postavou 
v této činnosti byl Alois 
Palme, kterému se podařilo 
sestavit kroniku Varnsdor-
fu už od roku 1841 až do 
roku 1850 s přihlédnutím 
na historické souvislosti 
při samotném vzniku osad 
a vesnic, z nichž se Varns- 
dorf zrodil. Pokračováním 
tzv. Palmeho kroniky je pak 
dílo anonymních následov-
níků Aloise Palmeho, kteří 
nám zachovali události až do 
roku 1922. Palmeho kronika 
i s pokračováním byla v té 
době vydávána v německém 
jazyce a pro nás ji přelo-
žila paní Věra Kavanová, 
které za to patří velký dík.

Období od roku 1922 do 
skončení války v roce 1945 
se nám v kronice nezacho-
valo, i když se předpokládá, 
že byla vedena. Dnešní 
zákon ukládá obcím povin-
nost kroniku vést a řádně 
o ni pečovat. Na městském 
úřadě máme v kronice 
vzpomenuty události již od 
roku 1945 pravidelně. Je 
však třeba připomenout, 
že záznamy o událostech 
jsou poplatny době a osob-
ním představám kronikářů 
o tom, co je důležité zachovat 

VARNSDORFŠTÍ KRONIKÁŘI

Po krátké odmlce si dovo-
luji seznámit občany města 
s tím, co je nového v činnosti 
komise cestovního ruchu. Čle-
nové po téměř roční práci se-
stavili dokument Plán rozvoje 
cestovního ruchu Varnsdorfu 
a okolí na období 2007 - 2013. 
Byl doplněn na základě 
došlých připomínek občanů 
a doporučen radě města ke 
schválení.

Při projednávání v radě 
doporučil nový místosta-
rosta ing. Petr Jakubec 
dokument doplnit ve věci 
spolupráce s podnikatelskou 
sférou. Dopracováním byli 
pověřeni  ing. Pražanová 
a ing. Říha ze SŠS a CR ve 
Varnsdorfu, která je pilotní 
školou v oblasti cestovního 
ruchu. 

Jaké jsou dle našeho ná-
zoru nejdůležitější priority 
v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu v našem regionu:
• Vytvoření partnerského 
vztahu se zahraničním 
městem,
• katalog  ubytovacích 
a stravovacích služeb,
• zkvalitnění internetové pre-
zentace cestovního ruchu,

PODĚKOVÁNÍ

ZPRÁVA Z KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH
• dobudování příměstského 
rekreačního areálu „Maší-
ňák“,
• pravidelné návštěvnické 
průzkumy CR,
• katalog investičních příle-
žitostí pro oblast CR,
•  lepší spolupráce s podni-
kateli v oblasti služeb CR 
ve městě,
• dobudování městského 
multifunkčního centra (kni- 
hovny).  

Snahou komise bylo 
připravit podkladový 
materiál, který umožní 
představitelům města si vy-
tvořit komplexní představu 
o možnostech rozvoje ces-
tovního ruchu ve městě 
a jeho okolí. V rámci tohoto 
materiálu se komise poku-
sila shromáždit dostupné 
informace o potenciálu měs-
ta, zhodnotit je a nalézt op-
timální a realizovatelné ná-
měty jak rozvoj CR podpořit. 
Dokument však není nástro-
jem jen pro rozvoj cestovního 
ruchu, ale vzhledem k šíři 
celé problematiky CR může 
přispět ke zlepšení dalších 
oblastí života. Předpokla-
dem je, aby se představitelé 

města touto problematikou 
intenzivně zabývali a sna-
žili se postupně realizovat 
jednotlivé uvedené projekty 
a záměry. Prvním krokem 
pro realizaci by mělo být 
posouzení uvedených priorit 
zodpovědnými představiteli. 
Základem pro toto posouzení 
by mělo být zjištění přesněj-
ších informací o možnostech 
dotací pro jednotlivé pro-
jekty a následně stanovit 
závazné priority realizace 
jednotlivých projektů a tyto 
v rámci rozpočtu města po-
stupně podporovat. 

Petr Heinrich, 
předseda komise CR 

a přeshraniční spolupráce

k sousedům
OKNO
k sousedům

Krásným typem na 
turistický výlet je  trasa 
„Žitavské hory“, která 
začíná v místě zvaném 
Wache nedaleko Luže 
přes Buchberg, Schwar-
ze Loch, lázeňské město 

Jonsdorf, Valy, Stern, Johannisstein, Kammbaude Hain, 
Kammloch, Lückensdorf, Scharfenstein, do cílového Rin-
gelshainer Weg. Trasa je značena jako modrá běžecká trasa 
a navazují na ni v průběhu i na koncích červeně značené 
místní běžecké trasy např. v okolí Luže, Jonsbergu a Lüc-
kensdorfu. Trasa se pohybuje v rozmezí 460 a 580 metry 
nad mořem. Druhou nabídkou s částečně podobnou trasou 
je zatím nedokončená Turistická multifunkční magistrála 
Euroregionu Nisa, která začíná ve Špindlerově Mlýně přes 
Harrachov, magistrálou Polskou republikou do Kořenova, 
kde se dělí na severní (Bedřichov, Hrádek nad Nisou) 
a jižní větev (Ještědský hřeben), která se opět spojují za 
Petrovicemi, kde protíná německou Magistrálu (Lužické 
hory), přes Luž, Jedlovou, Krásnou Lípu do Zadní Doubice/
Hinterhermsdorf. Výhodou trasy je její použitelnost jak pro 
pěší turistickou stezku, tak i pro cyklotrasu a v zimním 
období běžeckou trasu. Zajímavostí této trasy je určitě nový, 
architektonicky zajímavý turistický most Rádlo. Škoda jen, 
že žádnou z těchto tras nenajdeme ani v digitálních mapách 
běžeckých tras, ani v trasách na internetu.                      JS

Chtěla bych touto cestou poděkovat firmě HEMTRANS, 
která nám již po několikáté zajistila bezpečnou, příjemnou 
a skvěle zorganizovanou dopravu při cestě na dovolenou 
v Chorvatsku.

Cestování bylo 1 300 km dlouhé, ale díky profesionalitě ři-
dičů a jejich znalostech tamní lokality na výborné úrovni.

Prožili jsme 10 nádherných slunných, mořem provoně-
ných dní v čistém prostředí malebné zátoky. Po celou dobu 
s pocitem bezpečí, jistoty, zábavy a legrace.

Děkuji tedy jmenovitě řidičům Josefu Hemelíkovi, Aleši 
Hemelíkovi, Josefu Kleštíkovi a Robertu Mlatečkovi.

Přeji vám mnoho dalších šťastných kilometrů a spokojené 
„účastníky zájezdů“!

Za letošní.., kteří podšálky vrátili, i za výborný gulášek 
od p. Hemelíka díky!                               

Ladislava Badíková

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli roz-
loučit a mým manželem Herbertem Fritschem. Rovněž 
děkuji všem za projevenou soustrast a květinové dary. 
Velké poděkování patří Luboši Fundovi a jeho spolu-
pracovníkům za ochotu a vstřícnost, též velký dík panu 
kanovníku Balážovi za jeho utišující slova. Musím také po-
děkovat sestrám od MUDr. Blatné za ochotu a pomoc, dále 
Mgr. Cedrychovi z lékárny u Lidovky a všem z lékárny 
u Mgr. Šmída, kteří mi vyšli ochotně vstříc v době těžké 
nemoci mého manžela.

Za pozůstalé děkuje Rozita Fritschová.

příštím generacím. Proto se 
také můžeme při listování 
v naší kronice dozvědět, 
kolik nadojily místní krávy 
v padesátých letech a jaké 
byly závazky pracovních ko-
lektivů při budování socia-
lismu. Nechybí ani záznamy 
o spikleneckém centru míst-
ních rozvracečů republiky 
a zpráva o tom, kdy se k nám 
dostali američtí brouci, kte-
ří nám ožírají brambory 
dodnes. Prostě náramné 
a zajímavé informace.

Komu můžeme vděčit 
za uložené vzpomínky 
nám ukazuje následující 
seznam.

Varnsdorfští kronikáři od 
roku 1945:
Karel Machů 1945 - 50
Miloslav Říha 1951 - 54
František Michek 1955 - 57
Jan Plhal 1958

Václav Hladík 1959 - 61
Zdeněk Jemelka 1962 - 78
Oldřich Voženílek 1979 -  
- 2008.

Kronikám začal konku-
rovat místní tisk, který 
v místě svého vydávání da-
leko důkladněji a podrobněji 
zachycuje události a spole-
čenské klima té které doby. 
Ve Varnsdorfu plní tuto úlo-
hu s přestávkou už čtyřicet 
let Hlas severu. V zachova-
lých výtiscích, které mají být 
uloženy v knihovnách, kam 
se povinně výtisky zasílají, 
se mohou zájemci o historii 
města dozvědět mnohem 
více než v kronice.

Úvahu o historii a vý-
znamu místní kroniky 
zakončím přáním našeho 
„hlavního kronikáře“ Aloise 
Palmeho, který v předmluvě 
své kroniky 1851 napsal:

„Kéž by se tato práce 
stala pamětní knihou všech 
obyvatel Varnsdorfu, v níž 
by mohl každý sledovat, 
jak se často tak smutné 
osudy střídaly s radostný-
mi událostmi, jak se pustá 
divočina měnila v úrodné 
nivy, skromné obdělávání 
půdy v průmysl a obchod, 
jak období drahoty a nouze 
střídala požehnaná léta 
rozkvětu a válčení a boje 
předcházely v období klidu 
a blahobytu.“      

R. Dausch

Doplňuji poděkování sponzorům z předcházejícího vydání 
HS, kde byla uvedena nepřesná jména sponzorů. Tímto tedy 
za akci ke 140. výročí SDH Dolní Podluží dodatečně děkuji 
firmě Intertos a paní Jelínkové.

Pavlína Dastychová, kronikář SHD Dolní Podluží

Touto cestou chci poděkovat týmu lékařů a sestřiček pod 
vedením MUDr. Václava Járy v sanatoriu Klára v Jiřetíně 
pod Jedlovou. Veškerá péče na oddělení jiřetínské neuro-
logie, přístup sester k pacientům a starostlivost lékařů je 
vynikající. Po celou dobu mého pobytu jsem slyšela chválu 
od více pacientů. V neposlední řadě též stravování a ubyto-
vání je na výborné úrovni. Proto ještě jednou všem lékařům 
a sestřičkám děkuji za chvályhodnou péči o pacienty, kteří 
se tam za léčením rádi vracejí.                             L. Sikorová 
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Prodám byt v osobním 
vlastnictví. Cena 690.000 
Kč. Tel. 603 541 773.

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

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

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

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

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

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

Svatební a společenská móda pro dámy a pány. Půj-
čovna - prodej - zakázkové krejčovství - ruční výroba doplň-
ků - 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!

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

Pronajmu ihned gar-
sonieru ve Varnsdorfu. 
Kontakt 731 190 461.

Česká pojišťovna na-
bízí od 1. 9. 2008 penzijní 
připojištění se startovným 
500 Kč. Životní pojištění 
garance s výnosem 6 – 60 %, 
úspora na úrazovém pojištění 
až 28 %, min. jednorázový 
vklad 50.000 Kč na 6 let, 
max. je neomezený. Pracov-
ní uplatnění jako hypoteční 
specialista s náborovým 
příspěvkem až 56.000 Kč. 
J. Jaroš. Tel. 722 541 684.  

Hledám stálou brigá-
du – manuální práce, vlast-
ním ŘP na auto, traktor, 
VZV. Po – Pá od 15 hod., 
So + Ne dle dohody. Tel. 
775 686 599.
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Prodej rekreačního 
domku v Jiříkově. Dobře 
udržovaný. Pozemek: 543 m2. 
Prodejní cena: 700.000 Kč. 
Info Lužická R.K. Tel. 412 
333 281, 602 108 404.

Prodej částečně rou-
beného rodinného domu 
s pozemkem v Krásné Lípě.  
Prodejní cena: 969.000 Kč. 
Info Lužická R.K. Tel. 412 
333 281, 723 327 523.

Prodej rekreační cha-
lupy v Císařském u Šluk-
nova. Pozemek: 934 m2. 
Prodejní cena: 650.000 Kč. 
Info Lužická R.K. Tel. 412 
333 281, 723 327 523.

Prodej ideálního spo-
luvlastnického podílu 
1/3 bytového domu v cen-
tru Rumburku. Pozemek: 
1.379 m2. Prodejní cena: 
1.060.000 Kč. Info Lužická 
R.K. Tel. 412 333 281, 723 
327 523.

Finanční servis - nebankovní a bankovní úvěry od 
30.000 Kč do 250.000 Kč, kancelář je v Rumburku. Tel. 
602 859 635.

INZERCE

INZERCE JUNÁK HLÁSÍ…
Jak jsem již jednou zmínila, středisko Lužan se chystá 

stěhovat do nového skautského domova. Tím se v brzké 
době stane bývalé zahradnictví vedle strážnice městské 
policie. V domku v současné době probíhají opravy nutné 
k provozu střediska. Rovněž zahrada dostála několika změn. 
Malý skleník byl ve velmi havarijním stavu a bylo zde riziko 
zranění, proto jsme za pomoci rodičů našich členů a následně 
Technických služeb Varnsdorf skleník rozebrali. Díky tomu, 
že v prostoru bylo zahradnictví, byl povrch značně nerovný, 
proto jsme nechali zahradu upravit. 

Jsme si vědomi nedostatku prostoru pro odpočinek a hraní, 
proto jsme se rozhodli (za předpokladu, že projekt nebude 
v rozporu s územním plánováním města) vytvořit v přední 
části zahrady odpočinkový park s dětským hřištěm.  

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nám pomohli 
či pomáhají při úpravě kluboven.     

Romana Cupalová, vedoucí střediska - skautské středisko 
Lužan Varnsdorf, www.luzan.premyslaorace.cz
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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!!!

Česká pojišťovna, a.s., ag. Děčín
Vypisuje výběrové řízení na kombinovanou pozici

FINANČNÍ PORADCE - 
SPRÁVCE OBCE

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

Nabízím zpracování 
účetnictví pro podnikatele 
(mzdy, DPH, daň. přiznání), 
praxe 12 let. H. Hložková. 
Tel. 728 322 345. 

Německý jazyk - invidu-
ální výuka - konverzace. Tel. 
728 764 809.
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Občanské sdružení WHITE LIGHT I.,
Kontaktní a poradenské 

centrum WHITE LIGHTI. Rumburk
vypisuje výběrové řízení na místo:

Terénní sociální pracovník
pro uživatele drog

Strukturované životopisy zasílejte do 
25. 9. 2008 na adresu: 

Kontaktní a poradenské centrum 
WHITE LIGHT I. Rumburk

tř. 9. května 1127/25
408 01 Rumburk

nebo e-mailem na: 
kc-rumburk@whitelight1.cz

tel. 412 331 017, 602 195 104

VZPOMÍNKA

§

Srpen 2008
Roman Kopecký     43 let
František Homer     55 let
Jarmila Culková     84 let
Antonín Nemček     72 let
Czeslawa Tesařová    56 let
Blažena Vyskočilová  78 let
Miloslava Mlatečková  80 let
Jan Vítek     79 let
Bohumil Resl    73 let

ODEŠLI NAVŽDY

S bolestí v srdci, kterou ani čas nezahojí, 
vzpomeneme dne 28. září 2008 10. výročí, 
kdy nám osud vzal našeho milovaného 
manžela, starostlivého tatínka a dědečka 
Ladislava Zemana. 

V tento den 28. září 2008 též vzpomeneme 
32. výročí, kdy nás opustil milovaný syn, 
bratr a strýc Jiří Zeman. 

Děkujeme všem, kteří jim v tento pro nás 
smutný den věnují tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají r. Sikorova, r. Zemano-
va a r. Blahova.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám 
srdce krvácí. Ta rána v srdci stále bolí 
a zapomenout nedovolí…

Dne 25. září 2008 tomu byly 3 roky, kdy 
vinou nezodpovědného řidiče (který sám 
nehodu přežil) tragicky zahynula u Plos-
kovic ve věku nedožitých 18 let naše drahá, 
milovaná vnučka Veronika Helclová.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 
rodiče, sestra Michalka a prarodiče.

Dne 5. října vzpomeneme 12. výročí, kdy 
nám navždy odešel náš manžel, otec a děda 
Stanislav Suchopár.

Se smutkem vzpomíná rodina Sucho-
párova.

Dne 27. září si připomeneme smutných 
5 roků od doby, co nás navždy opustil náš 
dědeček a tatínek Zdeněk Matušek.

Za celou rodinu stále vzpomíná syn Zde-
něk s rodinou.

Dne 1. října 2008 uplyne smutný rok, kdy 
nás navždy opustil milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček Ivan Lídl. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi i toto smutné výročí.

Stále vzpomíná manželka Jarka, dcera 
Petra a Jana s rodinou a ostatní příbuz-
ní.

Dne 28. září by se dožil 80 let pan 
Stanislav Laubr. Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomíná manželka Věra a děti 
Stáňa a Jára s rodinami.

§

§

§

§

27. - 28. září 2008 
MUDr. Hladík Pavel, 
Weberova 1537/7
Děčín VI-Letná 412 
539 298.

4. - 5. října 2008 
MUDr. Janda Zde-
něk, Čs. legií 1083/10
Děčín IV-Podmokly 412 
532 216.

ZUBNÍ  
POHOTOVOST

Dne 6. října uplyne 10 let, kdy nás na-
vždy opustila naše drahá maminka, babička 
a prababička Jarmila Kořenářová.

S láskou stále vzpomínají dcera Alena 
a syn Václav s rodinami.

§

Dne 8. září 2008 tiše opus-
til tento svět středoškolský 
profesor, publicista, historik, 
autor několika publikací, 
dlouholetý redaktor Hlasu 
severu a významný občan 
Varnsdorfu Josef Fiala. 

Ve vzpomínkách se čas- 
to vracím na své četné 
návštěvy u pana profesora. 
Bavívali jsme se především 
o literatuře, které pan Fiala 
náramně rozuměl. Dychtivě 
jsem naslouchal jeho ná-
zorům a radám a učil se 
jeho nevšednímu citu pro 
český jazyk a individua-
litu autorských rukopisů. 
Nebyly to jen mé literární 
pokusy, ale hlavně texty 
do sborníků z literárního 
Varnsdorfu a Drápandy, 
k nimž se vyjadřoval při 
korekturách, které dělal 
vždy pečlivě. Fascinující 
byla jeho vyprávění o se-
tkáních se švagrem – vý-
znamným nakladatelským 
redaktorem - Ladislavem 
Ducháčkem a se známými 
spisovateli. Nikdy se mě ne-
pokusil ohromit. Až jednou. 
Slíbil mi prozradit něco, 
o čem nikdo dosud nevě-
děl - o jeho zásadním činu 
pro českou literaturu. Po 
krátké pauze plné napětí 
mi řekl, že v mládí spá-
lil všechny své rukopisy 
a skončil s psaním. Tím 
prý uvolnil místo někomu 
talentovanějšímu. Byla to 
pro mne ukázka, jak velkou 
mírou sebekritiky ten člověk 
disponuje. Obdivuhodné 
byly jeho znalosti historie,  
zejména té varnsdorfské. 
Stal se mou živou interaktiv-
ní učebnicí, díky níž jsem za-
čal lépe chápat dějiny města 
i dějiny vůbec. Hodně jsem 
se naučil i na schůzkách 
redakce Hlasu severu. Jeho 
diskuze s kolegou Růžičkou 
nad pravopisnými a stylis-
tickými problémy byly zna-
menitou školou čisté češtiny. 
To všechno mi chybí od chví-
le, kdy pro vážné zdravotní 
potíže odešel z redakce. Už 
jsme se pak vídali zřídka 
a nakrátko, ale vždy měl 
jasnou mysl. S posledním 
projektem z historie Varns-
dorfu mi už bohužel nepo-
může – je to první a poslední 
slib, který nesplnil.  Čas od 
času  se potkávám s  jeho 
žáky ze základní školy 
nebo se studenty gymnázia. 
Slyším od nich jen samé su-
perlativy na adresu učitele 
Fialy. V takových chvílích si 
uvědomím, jakým darem pro 

PANE PROFESORE, DÍKY!
Odešel skvělý pedagog a znalec českého jazyka

mne bylo seznámení s ním 
v obnovené redakci Hlasu 
severu. Z pětice nadšenců, 
která se počátkem ledna 
roku 1990 sešla v kabinetu 
profesora Růžičky, jsme zby-
li už jen dva - pan Dausch 
a já. Josef Fiala teď už sedí 
kdesi vysoko nad námi 
a zaujatě diskutuje s redakč-
ními kolegy Jiřím Růžičkou 
a Janem Bechyněm o něčem 
zajímavém. 

Josef Fiala se narodil 
2. září 1930 ve Slavhosticích 
(okr. Jičín) do rodiny drob-
ného zemědělce jako starší 
ze dvou bratří. Do základní 
školy chodil v Kopidlně, 
absolvoval Učitelský ústav 
v Jičíně a dálkově vystu-
doval filozofii na Karlově 
univerzitě. Ve Varnsdorfu 
začal působit jako učitel od 
1. září 1948 - dlouhá léta učil 
češtinu a dějepis na základ-
ní škole na náměstí. Po roce 
1968 měl pro své politické 
názory problémy s tehdejší-
mi normalizátory - zakázali 
mu učit na základní škole. 
A tak v roce 1970 odešel učit 
do rumburského gymnázia, 
kde byl profesorem až do 
odchodu do důchodu v roce 
1990. Na všech školách byl 
považován za jednoho z nej-
lepších učitelů. Vedle péče 
o rodinu  se ve volném 
čase věnoval své velké záli-
bě - hudbě. V letech 1948 
až 1957 byl prvním teno-
rem v pěveckém sboru J. 
B. Foerster ve Varnsdorfu. 
V roce 1957 se stal členem 
Pěveckého sboru severočes-
kých učitelů v České Lípě. 
S tímto sborem vystupoval 
až do roku 1985. V obou 
sborech také konferoval 
koncertní vystoupení. 
V době působení v České 
Lípě vytvořil systém vý-

chovných koncertů pro mlá-
dež - od dětí mateřských škol 
až po středoškolské studen-
ty. V letech 1990 až 2005 byl 
redaktorem Hlasu severu 
a v té době pro „náš Hlásek“ 
napsal stovky článků na 
aktuální témata, ale také 
historicky a vlastivědně 
zaměřených textů. Objevné 
jsou jeho cykly Varnsdorf 
v dobových fotografiích, Vi-
děli jsme po městě (seriál o 
pamětihodnostech Varnsdor-
fu), Pátrání po hospodách, 
My Češi jsme muzikanti 
a další, které jsou cenné pro 
badatele a historiky. Příle-
žitostně publikoval recenze 
a články i v jiném regionál-
ním tisku. V devadesátých 
letech dvacátého století 
také aktivně spolupracoval 
s odborem školství a kultury 
městského úřadu a muzeem. 
Pro město vytvořil publika-
ci Varnsdorf - stručné dějiny 
(vydáno v roce 1993), na přá-
ní starosty Eduarda Vébra 
připravil návrh přejmeno-
vání varnsdorfských ulic, 
jejichž název byl poplatný 
komunistickému režimu. 
V muzeu uskutečnil několik 
zajímavých přednášek. Kro-
mě toho je autorem několika 
dalších publikací - Varnsdorf 
- město mládí, zahrad a tová-
ren (1965),  Varnsdorf 1868 
- 1968 (1968). Podílel se na 
vydání publikací Městské 
knihovny Varnsdorf (Sčítá-
ní tónů, Nemůžeš zadržet 
oblaka, Tanec na hladině 
ticha, Denní hvězdy, noční 
ptáci, Sbohem pokojíčku, 
...a ráno zase do školy). 

Pane profesore Josefe 
Fialo, své rodině budete ve-
lice chybět. V paměti stovek 
žáků a čtenářů zůstanete 
jako výrazná osobnost, přiro-
zená autorita, skvělý učitel 
a stylista. Každého, kdo 
s Vámi mohl spolupracovat, 
jste obohatil jako málokdo. 

Díky za všechno!  
Milan Hrabal

Josef FIALA 
(1930 – 2008)

Motto: 
Moudrý je dobrý, 

a dobrý je moudrý. 



17/2008                                                                                                      strana 9

VARNSDORFSKÝM 
SPORTEM

PRVNÍ VÝHRA ÁČKA A PRVNÍ 
PORÁŽKA DOROSTU

Jel se 24. ročník Tour de Zeleňák a Jan Novota konstato-
val: „Nechápu, kam tenhle závod spěje. Přijde mi, že už to 
nemá s amatérskou cyklistikou moc společného. Opět největ-
ší konkurence v historii i s neznámými cyklisty z Drážďan 
a byli fakt dobří. Především se ale závodilo už od startu, což 
nikdy nebylo. Když se dosud povedlo zajet rekord trati, tak 
to vždy bylo o 10 až 15 sekund, ale letos o 2 minuty a 20 
sekund, což dosud nechápu. Průměr přes 40 km/h, zkrátka 
bylo to nejrychlejší v historii.“ V závěru závodu nakonec 
odjelo 5 lidí, od nich se odpoutal vítěz a zbytek si to pak 
ve čtyřech rozdal v posledním kilometru. Celkové výsledky 
– uvedeno prvních deset (v cíli bylo klasifikováno téměř 380 
cyklistů či cyklistek): 1. J. Svoboda (33 let) CK Kolokrám 
1:19:24 hod., 2. D. Jeřábek (29) 1:19:39, 3. J. Novota (27) Big 
Shock - Kolokrám 1:19:39, 4. Jiří Říha (31) CK Kolokrám 
1:19:41, 5. M. Graff (37) RSV Bautzen 1:19:41, 6. I. Netík (33) 
Slavie Děčín 1:19:53, 7. T. Vitáček (44) Viessmann 1:19:54, 
8. J. Podrazil (20) 1:19:55, 9. T. Podrazil (23) oba TJ Sokol 
Holé Vrchy 1:19:57, 10. L. Franco (22) Kopfiaeger-Sports-
-e.v. 1:19:58. Přední umístění varnsdorfských cyklistů 
v kategoriích: muži do 29 let: 2. J. Novota, 3. J. Podrazil, 
4. T. Podrazil. Muži 40 – 49: 3. V. Zemler 1:23:05, 6. J. Mádl 
1:23:12, 9. M. Spurný 1:25:37, 11. J. Dužár 1:29:03. Muži 
50-59: 12. J. Macan 1:30:36, 16. Miloš Javůrek 1:33:36, 
18. Jaroslav Juda 1:34:28. Muži 60 a více: 5. H. Michel 
1:36:41, 11. J. Podlešák 1:45:06. Ženy 40-59: 7. B. Michali-
nová 2:07:20. Výsledky na http://sportovniservis.cz/tour-de-
zelenak-2008/. 

Poslední, 5. závod Českého poháru v XC se konal 
v Kuřimi, kde byl v kategorii ELITE M. Malík 32. 
a J. Strož na 35. místě. Ve  veteránech skončil J. Švorc st. 
7. (celkově 13. mezi 41 účastníky této kategorie a s klasifikací 
jen ve dvou z pěti závodů). V žácích si J. Švorc ml. dojel pro 
9. místo (celkově 13. mezi 47 žáky a s klasifikací ve čtyřech 
závodech). 

Cyklisté již mají za sebou i kultovní MTB závod RAL-
LYE SUDETY v Teplicích nad Metují. Jan Strož vyhrál 
na krátké a jednodušší trati (63 km), Jan Novota na ní 
skončil čtvrtý. Poprve takto dlouhou trať jel v 15 letech 
Jirka Švorc ml. a byl klasifikovaný na 75. místě mezi 
třemi sty startujících. Na dlouhé a jedné z nejtěžších tratí 
u nás (123 km) se varnsdorfští  neprosadili.                              Hany/ZdS

Muži SK Slovan měli za 
soupeře nováčka soutěže 
z Králova Dvora. Přes ně-
kolik šancí nakonec vyhráli 
nejtěsnějším rozdílem 1:0 
a branku brzy po změně 
stran vstřelil kapitán Jirka 
Svojtka po rohu Karla Vrab-
ce. V týdnu hráli na hřišti 
béčka Českých Budějovic, 
kde inkasovali nešťastně až 
v nastaveném čase a ode-
šli poraženi 1:0. Anglický 
týden ukončili v Českém 
Dubu proti Jablonci B. Tam 
se Slovanu zpravidla daří 
a přivezl výhru 1:3. Soupeř 
měl ovšem řadu příležitostí 
a dvakrát trefil tyč. Góly Ka-
rel Vrabec, Aleš Vavroušek, 
Michal Křemen.
Starší dorost porazil 
doma FSC Libuš 4:2 (góly  
Mauder 2, Havel, Bandas) 
a držel 3. místo tabulky. 
Venku jej čekal Sokolov, 
tým z 2. místa a starší do-
rost prvně prohrál. Výsledek 
2:0. V dalším domácím utká-
ní zdolal pražský Meteor 
VIII gólem Bandase 1:0. 

Mladší dorost nestačil 
na vrstevníky FSC Libuš, 
když odešel poražen 2:5 (góly 
Fiala, Kuba). V Sokolově 
neuspěl stejným výsledkem 
jako starší, tedy 2:0. Meteor 
VIII prohrál s mladšími 2:0 
(Glaser, Svačina).

Ženy hrály venku 
s Karlštejnem a odešly pora-
ženy 4:1 přes svoji převahu 
a dvěma obdrženými bran-
kami z postavení mimo 
hru. Gól dala Schovancová. 
Doma hostily Liberec, který 
sestoupil z I. ligy a v nekom-
pletní sestavě prohrály 1:2 
(0:1), branku domácích dala 
E. Jungmanová. V Trutnově 
vydolovaly v posledních pěti 
minutách remizu 2:2 záslu-
hou Řezáčové.

Starší žáci remízovali 
s Mojžířem 4:4 po půli 
2:3 (branky D. Materna 3, 
M. Šolc). Radost všem při-
pravili v Neštěmicích, kde 
vyhráli hladce 0:9 (branky 
D. Materna 4, J. Nedvěd 
2, M. Šolc 2, L. Pajma). 
S celkem Brozan hráli 1:1 
(L. Pajma).

Mladší žáci zahájili 
mistrovskou sezonu jasnou 
výhrou ve Šluknově 0:7 
(góly O. Zelinger 3, M. Hon 
2, Císař a V. Chlan). Na 
jiřetínském trávníku hostili 
Benešov a zvítězili 8:1. Góly 
dali O. Zelinger 2, V. Chlan 
2, M. Hon, J. Zounar, Dole-
žal a jeden byl vlastní.

Starší přípravky A, B 
hrály v Jablonci s jejich III. 

výběry A, B. Varnsdorfský 
A-tým vyhrál 0:9 a 0:14, 
B-tým prohrál 5:0 a 1:0. 
Doma hostily v týdnu týmy 
Turnova A, B. Áčko s nimi 
vyhrálo 5:2 a 11:1, béčko 
neuspělo poměry gólů 0:5 
a 1:6. Dalšími domácími 
soupeři byly jablonecké 
I. výběry A, B. Přípravka 
A prohrála 3:5 a 0:1, příprav-
ka B pak dvakrát 0:7. Nej-
lepšími střelci A-přípravky 
po těchto zápasech byli 
průběžně J. Eliáš, K. Ko-
lár, M. Dvořák, O. Kramer, 
J. Novák a J. Benda.                                    

Mladší přípravky FAŠV 
A, B bojovaly o body na hřišti 
Arsenálu Česká Lípa A, B. 
FAŠV A (tréninková skupina 
Varnsdorf) odešla v prvním 
duelu poražena 5:0, druhý 
vyhrála 0:7 (góly Rybář 
6 a Vejrostek). Arsenal Č. 
Lípa A prohrál s FAŠV B 
(tréninková skupina Rum-

burk) 1:4 (góly Svačina 3, 
vlastní) a béčko domácích 
inkasovalo od FAŠV B 0:7 
(góly Svačina 3, Hoffman, 
Appelt, Svoboda,vlastní). 
V domácím prostředí hostily 
týmy Jablonce A, B. FAŠV 
A vyhrála 14:0 a 9:2, FAŠV 
B pak 5:1 a 9:0. Nejlepšími 
střelci těchto fotbalových 
výběrů jsou u áčka Rybář 
a u béčka Svačina.                                              

Turnaj gard v Jiřetíně 
pod Jedlovou v rámci zdej-
ší tradiční poutě dopadl 
pro „varnsdorfáky“ skvěle. 
Porazili Rumburk 2:0 (góly 
J. Eliáš, J. Relich) a odešli 
poraženi s domácím výběrem 
0:2. Comtel Rumburk (poli-
cejní výběr šluknovského 
výběžku) pak zvládli 2:1 
(J. Relich 2) a to jim stačilo 
na 1. místo. Pořadí turnaje: 
1. Varnsdorf, 2. Jiřetín, 
3. Comtel Rumburk, 4. Rum-
burk.                            ZdS

V rámci 10. ročníku open turnaje České Švýcarsko 
v Krásné Lípě se hrál i bleskový turnaj a tři hráči z Varns- 
dorfu si nevedli špatně. Václav Vladyka za 14,5 bodu získal 
4. místo a bramborovou medaili, Karel Sládek s 10 body obsadil 
8. a Petko Kavalski se 4 body 12. místo. Zvítězil se 16,5 body 
Vladislav Volf, který si připsal nulu pouze s Vladykou. Hrálo 
se tempem 2x5 minut na partii.                                  V.V.

Tenisová senior liga ukončena
V době kultu mladých a krásných lidí byla zahájena 

v letošním roce v tenisovém oddíle nová tradice – týmo-
vá soutěž hráčů nad 40 let, přičemž dvojice nesměla mít 
v součtu věků nižší číslo než 100. Nejstarší dvojice by nastu-
povala ke svým zápasům s celkovým věkem 136 let, a tak 
se páry losovaly. Starší hráli dvouhry do 6 gamů, mladíci 
„i šedesátiletí“ do 9 gamů a k tomu společně čtyřhru na 
dva vítězné sety. Výbor tenisu určil termíny, kurty a akci 
dal zelenou. Po prvních zápasech bylo jasné, že soutěž oživí 
aktivitu v tenisovém oddílu. Všichni dávali do hry veškeré 
své síly a umění, z přemíry snahy a vůle po vítězství dochá-
zelo i  ke zraněním, což byla šance i pro náhradníky. Sou-
těž se nakonec protáhla až do podzimu, kdy byla ukončena 
vyhodnocena a díky níže uvedeným sponzorům i oceněna. 
Poháry jsou putovní a budou na nich každým rokem údaje 
o vítězích v soutěži týmů i jednotlivců. Jeden pohár je pro 
nejstaršího hráče soutěže a tím byl letos Vladimír Jelen 
(78 let). V týmové soutěži se nejvíce dařilo dvojici J. Strašil, 
Z. Barborík, favorité J. Piontek a M. Žižlavský byli druzí 
a třetí se umístila ambiciózní dvojice F. Heinrich, J. Vraj. 
Nejúspěšnější jednotlivci si to nakonec rozdali mezi sebou 
a J. Piontek podlehl Z. Barboríkovi. Důležitější ovšem bylo 
upevnění interních vztahů v klubu, posílení sebevědomí, 
zdraví a zvýšení kondice nás dříve narozených. První ročník 
je za námi, byla nastartována nová tradice - soutěž klubová, 
která se zatím nikde jinde nehraje. Hráči si akci pochvalo-
vali, a tak nebrání nic tomu, abychom na jaře 2009 rozjeli 
2. ročník. Poděkování patří sponzorům, kteří ocenili všechny 
dlouholeté členy oddílu. Ti svým přístupem a obětavou prací, 
zvláště před zahájením sezony, udržují tenisový areál stále 
v dobrém stavu. Sponzoři akce: Pharm. Dr. J. Šmíd, Hosana, 
Elektro Bukáček,  WOOD FACE, s.r.o., O2, výbor tenisu 
TJ Slovan.                                                              Z.B.

Muži Slovanu hráli první zápas sezony 2008-2009 krajské-
ho přeboru v České Lípě, kde prohráli 101:96 (Voráček 35, 
Buben 28) a doma zahajují zítra v sobotu 27. září s Teplicemi 
od 17.00 ve varnsdorfské sportovní hale. Další domácí duel 
je čeká až 1. listopadu ve stejný čas proti Junioru Děčín. 
V tomto termínu hrají doma i dorostenci (U 18) s Louny 
a o den později v neděli 2. 11. nastoupí v 10.00 proti Cho-
mutovu.  

Při příležitosti výročí 60 let od založení oddílu basketbalu 
ve Varnsdorfu bylo v průběhu slavnostního programu dne 
20. září ve sportovní hale odměněno třicet významných 
basketbalových osobností TJ Slovan Varnsdorf let minulých 
i současných. Byli to Jan Bártl, Karel Bártl IN MEMORI-
AM, Eva Bártlová-Losenická, Anna Barvínková-Marečková, 
Robert Bendák, Jaroslav Červinka IN MEMORIAM, Zdeněk 
Číhal, Bedřich Dressler starší, Jaroslav Frolík, Slávek Frý-
ba, Ivan Heteš, Jarmila Hnídková-Šťastná, Karel Jiřišta, 
Oldřiška Jiřištová, PhDr. Jan Kabele, František Marvan 
IN MEMORIAM, Erich Melzer IN MEMORIAM, Jaroslava 
Novotná, Miroslav Pištěk, Miroslav Pokorný, Ing. Zdeněk 
Procházka, Gustav Rozbora, Květa Smrčková, Ing. Jiří 
Šťastný, Karel Šural, Ladislav Tóth, Tomáš Tóth, Miloslav 
Unger, Ladislav Valenta a Ludvík Vojtek IN MEMORI-
AM. Ocenění a poděkování přijali z rukou starosty města 
Ing. Josefa Poláčka a předního činovníka basketbalového oddí-
lu Ing. Miroslava Novotného. K celému průběhu slavnostního 
odpoledne i večera včetně dvou utkání se ještě vrátíme v příštím 
čísle Hlasu severu.                     Ing. Strolený/ZdS                            

AKTUALITY Z CYKLISTIKY

Šachové střípky

  Basketbalová sezona 
se rozjíždí
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INZERCE

Přátelské utkání deva-
tenáctiletých reprezentač-
ních výběrů mezi Českou 
republikou a Německem se 
našemu týmu ve varnsdorf-
ské Kotlině dosti nevyvedlo. 
Domácí měli více ofenzivy 
na své straně pouze úvod-
ní čtvrthodinu a poté se 
začali prosazovat rychlostí 
a přesnými přihrávkami 
hosté. Do poločasu dali dvě 
branky a zbylé v posledních 
deseti minutách druhé půle. 
Prohra 0:5 je krutá a jistě 
poslouží k hledání náprav 
a tomu, aby se tento výběr 
prosadil v listopadu v první 
části evropské kvalifikace. 
V ní se Česká republika 
střetne s Dánskem, Gru-
zií a Kyprem. Postup do 
kvalifikace elitní skupiny 
(květen 2009) si zajistí dva 
nejlepší týmy. Branky hostů 
25. Schürrle (hráč Mainzu), 
33. Holtby (Aachen), 81. 
Bigalke (Hertha Berlín), 
89. Rudy (Stuttgart), 90. 
Esswein (Wolfsburg). Tým 
vítězů vedl bývalý známý 

Mezistátní utkání se domácím
výsledkově nevyvedlo

fotbalový hráč Heiko Herr-
lich, jinak je koučem další 
osobnost německého fotba-
lu Horst Hrubesch. Sestava 
ČR: Valeš (Slavia) – Nitri-
anský (České Budějovice), 
Pelán (Ostrava), Čmovš 
(Slavia), Mišun (Příbram), 
Železník (Zlín), Hoffmann 
(Most), Sus (Sparta), Na-
vrátil (Olomouc) – Machek 
(Feyenoord Rotterdam), 

Šural (Brno). Střídali Nový 
(Plzeň), Hušbauer (Žižkov), 
Chramosta (Mladá Boleslav), 
Divíšek (Sparta), Kučera 
(Mladá Boleslav), Mudra 
(Plzeň). Trenér Aleš Křeček. 
Zápas řídil J. Bílek (bývalý 
hráč Slovanu), asistenty byli 
J. Košec, varnsdorfský Z. 
Šťastný, čtvrtým sudím O. 
Rais. Přihlíželo 1200 diváků.                                                   

ZdS

MUŽI A ŽÁCI 
V HÁZENÉ VÍTĚZNĚ

Svoji sezonu už rozjeli házenkáři. Muži porazili v úvodních 
kolech Liberec 26:18 (13:12) a Děčín B 24:11 (12:4). Další 
domácí zápas hrají až 11. října v 16.00 s áčkem Děčína. 
Druholigoví mladší dorostenci zatím dvakrát neuspěli a to 
s Vršovicemi těsně 35:37 (13:13) a s Chrudimí 17:33 (7:15). 
V neděli 28. září mají doma od 15.00 Jičín. Mladší žáci měli 
za soupeře Žatec a porazili jej 18:17 (10:8).                 ZdS

V Krásné Lípě se hrál další ze seriálu turnajů trojkových 
mariášů a v tomto městě to byl 9. ročník. Mezi téměř tři-
cítkou hráčů zasedlo k devíti stolům i osm varnsdorfských 
vyznavačů této karetní hry, kterým se zde tradičně daří. 
V roce 2006 vyhrál M. Štěbra, v minulém P. Véle. Letos si 
vítězství odvezl Petr Boháč, 12. byl F. Švejda, 13. F. Bubna 
a 16. M. Štěbra. Méně se dařilo čtyřem zbývajícím. Ve třetí 
desítce výsledkové listiny skončili J. Tůma, P. Véle, H. Rudolf 
a J. Kokta. Úspěšněji tentokráte dopadli ti varnsdorfští ma-
riášníci, kteří mají svá herní soustředění v restauraci Měl-
ník (1., 12., 13. místo) a borci z Marušky poněkud vyklidili 
pozice.                                                                 Mírulín

TURNAJ V MARIÁŠI


