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INZERCE

Hledáme nové

obchodní zástupce

ř

ROP podpořil ve Varnsdorfu 
první projekt

Ve 2. výzvě k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Se-
verozápad byl podpořen projekt města „Informační podpora 
cestovního ruchu ve Varnsdorfu“. Celkové náklady projektu 
3.075.500 Kč jsou spolufinancovány 85 % z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj a 7,5 % ze státního rozpočtu ČR. 
Zbývající část 230.663 Kč pokryje město ze svého rozpočtu 
jako vlastní podíl žadatele. 

Projektem bude vytvořen základní jednotný grafický styl 
a ucelená nabídka propagačních materiálů. Bude posílena 
pozice Městského informačního střediska ve Varnsdor-
fu přestěhováním do nových prostor a jejich vybavením 
v Otáhalově ul. č.p. 1260. Budou vytvořeny podmínky pro 
prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu a regio-
nálních akcích. Projekt vytváří tým pracovníků Městského 
úřadu Varnsdorf i Regia, a.s. 

V současné době se připravují podklady k podpisu smlouvy 
o dotaci. S novými produkty se mohou návštěvníci Varnsdor-
fu začít potkávat v druhém pololetí příštího roku.        PeV

Na základě objednávky 
Města Varnsdorf zpraco-
vává projekční kancelář 
Nýdrle projektovou doku-
mentaci nových cyklostezek 
ve městě.

Základním zadáním bylo 
napojení Varnsdorfu na 
stávající cyklotrasy v okolí, 
a tím zejména propojení 
se sousedními německými 
městy, které obsahují trasy 
č. 1, 2 a 4. Druhým záměrem 
je vytvoření dvou místních 
poznávacích stezek pro 
návštěvníky města. Návrh 
využívá stávajících, pře-
vážně místních komunikací 
a v malé míře silnic II. a 
III. třídy v majetku Ústecké-
ho kraje, nebo státu. 

Podrobnější popis tras:
Páteřní 
(s vyšší prioritou)
trasa č. 1 - Grossschö-

nau - Varnsdorf - Seifhen-
nersdorf

trasa č. 2 - Dolní Podlu-
ží - Varnsdorf

trasa č. 4 - Varns-
dorf - Studánka - Světlík

Poznávací 
(na katastru města)
trasa č. 3 - spojuje páteř-

ní trasy č. 2 a 4
trasa č. 5 - tvoří od-

nož páteřní trasy č. 1 do 

NÁVRH CYKLOSTEZEK VE MĚSTĚ

lokality Špičák a Hrádek 
s odpočívadly.

Jako nejdůležitější je 
páteřní trasa č. 1, která 
se vhodně v Grossschönau 
odpojuje z Krakonošovy 
stezky, prochází jako tran-
zitní městem Varnsdorf 
do Seifhennersdorfu. Tato 
trasa by tak tvořila zá-
klad připravované stezky 
K pramenům řeky Mandavy 
a měla by procházet dále do 
Rumburku a Dolních Kře-
čan. Cestou protíná další 
stávající cyklostezky.

V současné době byli 
s návrhem seznámeni čle-
nové rady a zastupitelstva 
i hosté. Po projednání v komi-

sích pro tělovýchovu a sport, 
pro cestovní ruch a přes- 
hraniční spolupráci město 
následně předá odsouhla-
sený návrh zpět zpracova-
teli. Začátkem roku 2009 
tak bude dokončena finální 
podoba.

Kvalitní zpracování pro- 
jektové dokumentace je 
hlavním předpokladem pro 
možnost realizace vlastního 
projektu z finančních pro-
středků ze Strukturálních 
fondů EU (např. prostřed-
nictvím Operačního progra-
mu přeshraniční spolupráce 
ČR-Sasko).   

Jiří Sucharda

Je to již rok, co společnost 
M3V Praha, a.s., na louce 
pod Špičákem instalovala 
50metrový meteorologický 
stožár na měření větrných 
poměrů. Naměřené hodnoty 
potvrdily výhodnost této 
lokality pro výstavbu dvou 
větrných elektráren. Ve 
výšce 50 m a místě měření 
byla zjištěna roční průměr-
ná rychlost 5,35 m/s. Po 
přepočtu naměřených hod-
not na výšku gondoly 98 m 
a na umístění větrných elek-
tráren je průměrná rychlost 
v ose rotoru 6,65 m/s. Za 
těchto podmínek vyrobí 
jedna větrná elektrárna 
cca 5,4 mil. kWh elektrické 
energie. 

Naměřené hodnoty jsou 
volně ke stažení na http://
m3v.ppc.cz/meteoudaje.php

Jaké kroky byly k dneš-
nímu dni provedeny?

V měsíci srpnu byla za-
ložena společnost Větrné 
elektrárny Varnsdorf, a.s., se 
sídlem ve Varnsdorfu, která 
převzala veškeré činnosti 
spojené s přípravou projek-
tu výstavby větrných elekt-
ráren na lokalitě Varnsdorf 

VÝSLEDKY ROČNÍHO MĚŘENÍ 

Rekonstrukce městského 
centra i venku

V současné době probíhají úpravy vstupu do Městského 
centra kultury a vzdělávání zahrnující vybudování parkoviš-
tě a nových přístupových chodníků, také rozšíření veřejného 
osvětlení. Vše je realizováno v rámci celkové smlouvy o dílo 
na rekonstrukci č.p. 1260 v Otáhalově ulici s termínem do-
končení prosinec 2008.                                           Foto rm

- Špičák. Do společnosti bu-
dou moci kapitálově vstoupit 
občané Varnsdorfu formou 
úpisu prioritních akcií. 

Dále byly zpracovány 
studie: Hluková studie 
(ing. Aleš Jiráska), posou-
zení vlivu hluku na veřejné 
zdraví (ing. Dana Potůžníko-
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Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

Z deníku městské policie

Ze zápisníku PČR
Vykrádal auta v bazaru
Do místního autobazaru vnikl neznámý pachatel, který 

se vloupal do dvou osobních vozidel. Z těch odcizil autorá-
dia a GPS navigace a způsobil tak škodu ve výši dvaceti 
tisíc korun. Policisté po příjmu oznámení provedli ohledání 
místa činu a zajistili upotřebitelné stopy. Po pachateli 
a odcizených věcech se pátrá.

Napaden na diskotéce
Na policisty se obrátil poškozený třiatřicetiletý muž, 

který oznámil fyzické napadení. K tomu došlo při návštěvě 
varnsdorfské diskotéky, kde jak uvedl do protokolu, byl 
napaden čtyřmi muži cizí národnosti. Poškozený muž byl 
nucen vyhledat lékařské ošetření a dle předběžné lékařské 
zprávy bude v pracovní neschopnosti déle jak sedm dní. Další 
okolnosti k případu jsou v šetření.

Ze zahradní chatky ukradl nářadí
Do zahradní chatky ve Varnsdorfu se vloupal neznámý 

pachatel. Rozbil okno a poté z objektu odnosil různé nářadí 
a vybavení chaty. Majitelům  objektu svým nekalým počí-
náním způsobil škodu čtrnáct  tisíc  korun. Za trestný čin 
krádeže vloupáním hrozí  neznámému pobertovi až dvouletý 
pobyt  ve vězení.

Z automatu na kávu ukradl mince
Neznámý „lapka“ se  vloupal do prostoru varnsdorfského 

vlakového nádraží, kde poškodil a vykradl mince z au- 
tomatu na kávu. Provozovatel automatu vyčíslil škodu 
na třicet jeden tisíc korun. Pachatel se dopustil trestného  
činu krádeže vloupáním a poškozování cizí věci, za které 
mu hrozí až tříletý pobyt ve vězení.

Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Báli se úpalu
Zřejmě se báli úpalu ze sluníčka, a proto odcizili dva velké 

reklamní slunečníky od jedné restaurace v našem městě. 
Tato krádež byla oznámena obsluhou restaurace v dopoled-
ních hodinách. Ještě téhož dne večer oznámil pozorný občan 
města, že viděl dva muže, jak nesou dva velké reklamní 
deštníky bez látky. Ti se mu ztratili z očí v okolí Atria. 
Vyslaná hlídka městské policie provedla prohlídku okolí, 
oba zadržela i s odcizenými deštníky a předala oddělení PČR. 
Neobydlený objekt si spletl s perníkovou chaloupkou

Všímavý občan našeho města oznámil na služebnu měst-
ské policie, že na ul. Žitavská nějaký muž „ loupe“ plechovou 
střechu. Do udané lokality byla vyslána hlídka městské po-
licie, která na střeše neobydleného objektu zadržela muže, 
který oddělával plechovou krytinu a snažil se ji odvézt do 
výkupny šrotu. Po provedení nutných úkonů byl předán při-
volané hlídce Obvodního oddělení Policie ČR k dořešení.

                              Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Nebuďme lhos-
tejní! Chraňme 

si své zdraví 
a svůj majetek!  

Nenechavé ruce, které 
by potřebovaly pořádně po-
trestat, si připravily snadný 
přístup ke krádeži.

Městská policie při noč-
ních hlídkách totiž zjistila, 
že v ulici Nymburská byly 
odstraněny spony z kovo-
vého zábradlí u Mandavy. 
Stačilo jen zábradlí další 
noc sundat a odnést. Kam? 
No přece do sběru, a to za 
pár kaček! Naštěstí městská 
policie svým zjištěním přede-
šla nejen další velké krádeži 
našeho společného majetku, 
ale také možnému nebezpe-
čí, které hrozilo nezajištěním 
zábradlí.

Prosíme proto občany, aby 
nebyli lhostejní a veškeré 
podezřelé osoby, pohybující 
se nejen v těchto místech 
blízkých kovovým předmě-
tům, hlásili na služebny 
obou policií.

Nebuďme lhostejní! Chraň-
me si své zdraví a svůj maje-
tek!                                  rm

V měsíci srpnu a září 2008 vzniklo nové parkoviště 
využitím pozemku u zadní části objektu Městského úřadu 
v ulici T.G. Masaryka pro návštěvníky úřadu a částečně 
pro obyvatele přilehlých bytových domů. Nevyužívané místo 
s původními sušáky na prádlo tak nahradilo 37 standardních 
míst a 3 místa ke stání pro osoby s omezenou schopností 

Rada města rozhodla: • Nevydávat souhlas s umís-
těním místa podnikání pro fyzické osoby s bydlištěm na 
adrese nám. E. Beneše 470, Varnsdorf.

Rada města rozhodla pověřit: • Starostu města 
uzavřením smlouvy o dílo s firmou PROMAN, s.r.o., 
Chrudim na vybavení skladu knih pojízdnými regály. 
• Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo s firmou EVČ, s.r.o. na akci: „Horkovodní přípojka 
pro MŠ a obchodní centrum v ul. Národní. • Starostu 
města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Jiřím 
Štikou na opravu hřbitovní kaple ve Varnsdorfu.

U ČERVENÉHO KOSTELA 
VYROSTLO PARKOVIŠTĚ

pohybu, která jsou nejblíže vchodu do MěÚ. Technicky se 
jedná o zpevněné travnaté parkoviště z betonových obrub 
a vegetačních tvárnic. Zásyp je proveden směsí písčité hlíny 
smíchané se sorbentem zachycujícím případný úkap ropných 
látek z vozidel. Okolí nové plochy o rozměrech 56 x 16 metrů 
je zatravněno. Bylo opraveno stávající veřejné osvětlení. Ze 
severní strany bude vysázena vzrostlá zeleň pro oddělení 
parkoviště a bytových domů. Kvůli zmírnění negativních 
vlivů užívání parkoviště je výjezd možný pouze zpět do ulice 
T.G. Masaryka. Na závěr ještě finanční údaje: Investorem 
stavby je Město Varnsdorf, stavitelem místní firma Gema, 
rozpočet akce je 1,6 mil. Kč a záruka na stavbu je v délce 
72 měsíců.                                                                         JS

vá), hodnocení vlivu stavby 
na krajinný ráz, hodnocení 
dosahu a vlivu strobosko-
pického efektu (RNDr. Petr 
Obst), posouzení větrných 
poměrů (Mgr. David Han-
slian).

Jaké výhody bude mít 
umístění společnosti Větr-
né elektrárny Varnsdorf, 
a.s. ve Varnsdorfu?

Výroba el. energie nej-
ekologičtějším způsobem, 
spotřeba vyrobené energie 
v místě výroby, vyrobená 
energie ve výši 10 mil. 
kWh za rok ze dvou větr-
ných elektráren pokryje 
spotřebu 2 500 domácností 
ve Varnsdorfu, tj. 10 000 
osob, vyrovnávání ztrát 
v dodávkách el. energie od 
ČEZ Distribuce, a.s., odvod 
daně z příjmu v místě firmy, 
odhadem 35 mil. Kč za 20 
let, odvod daně z mezd 
v místě f irmy, odhadem 
5 mil. Kč za 20 let, zapojení 
občanů do projektu výstavby 
větrných elektráren a garan-
tovaný minimální výnos 
3 % z vložených prostředků  

v prvních 10 letech a min. 
20 % v dalších 10 letech. 

Jaké další kroky chys-
táme?

Zjištění počtu poten-
ciálních zájemců o úpis 
prioritních akcií a počtu 
uzavřených smluv o smlouvě 
budoucí o úpisu prioritních 
akcií (říjen 2008), žádost 
o souhlas zastupitelstva 
k výstavbě větrných elek-
tráren (říjen 2008), zpra-
cování studie EIA (říjen 
2008), projektová doku-
mentace k územnímu řízení 
(listopad 2008), projektová 
dokumentace ke stavební-
mu řízení (prosinec 2008), 

úpis a vydání prioritních 
akcií po vydání stavebního 
povolení (2009). 

Společnost Větrné elekt-
rárny Varnsdorf, a.s. před-
vedla prezentaci záměru vý-
stavby větrných elektráren 
ve Varnsdorfu a spoluúčasti 
občanů Varnsdorfu v projek-
tu „První občanská větrná 
elektrárna v ČR“, která 
proběhla 10. a 11. 10. 2008 
na Hrádku.

Další informace jsou k dis-
pozici na http://m3v.ppc.cz/.

Ing. Miroslav Černý, 
předseda představenstva

Větrné elektrárny 
Varnsdorf, a.s

VÝSLEDKY ROČNÍHO MĚŘENÍ 

                                                       přítomen    omluv./neomluv.   účast v % 

Dlask František (ČSSD)       14         3           82 
Draský Jaroslav, Ing. (KSČM)      17           100 
Dubský Karel (ODS)       17           100 
Hoch Miroslav, RSDr. (KSČM)     17           100 
Houžvička Ladislav (ODH)       15         2           88 
Hricz František, Ing. (ČSSD)       16         1           94 
Jakoubek Jiří, Ing. (ČSSD)       15         2           88 
Jakubec Petr, Ing. (ČSSD)       16         1           94 
Jára Václav, MUDr. (KDÚ-ČSL)   14         3           82 
László Vladislav (KSČM)       15         2           88 
Louka Martin (HNHRM)       17            100 
Moravec Václav, Ing. (ODS)       11       4/2           65 
Nácovský Martin, MUDr. (ODS)  14          3           82 
Novotný Miroslav, Ing. (SZSP)     16         1           94 
Poláček Josef, Ing. (ODS)       16         1           94 
Reiber Vladimír, Ing. (KSČM)     16         1           94 
Smetanová Alena, Mgr. (SZ)        14         3           82 
Solloch Roland, ThMgr. (HNHRM)  15       1/1           88 
Sucharda Jiří (ODS)       17           100 
Vajsová Zdeňka, Mgr. (SNK ED)   16         1           94 
Zbihlej Josef, Mgr. (SZ)       15         2            88 

   Období od komunálních voleb v roce 2006 -

Dokončení ze str. 1
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Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se koná každo-
ročně, letos již popadesáté. V každém sudém roku je jeho 
součástí specializovaný Mezinárodní veletrh obráběcích 
a tvářecích strojů (IMT). Tohoto největšího strojírenského 
veletrhu ve střední Evropě se pravidelně zúčastňuje také 
firma TOS VARNSDORF, a.s. a téměř pravidelně se svým 
exponátem přihlašuje do soutěže o Zlatou medaili IMT.

Také letos se TOS přihlásil a Zlatou medaili po rozhod-
nutí výběrové komise získal. Zlatým exponátem je prototyp 
obráběcího centra SPEEDtec, do soutěže šel pod heslem 
„Uspoříme váš čas. Dokážeme obrábět s dvojnásobnou pro-
duktivitou.“ Což není jen reklamní trik, protože obráběcí 
centrum je koncipováno jako dvojice na sobě nezávislých 
obráběcích strojů, které dokážou obrábět jeden obrobek sou-
časně. Předvedený stroj byl stále předmětem zájmu všech 
návštěvníků expozice, ale jak se tento zájem promítne do 
budoucích obchodů, to je zatím předčasné hodnotit.

Význam firmy TOS VARNSDORF v českém strojírenství 
dokládá také fakt, že na jejím stánku se jako na jednom ze 
dvou jediných na celém výstavišti zastavili jak prezident re-
publiky Václav Klaus, tak premiér české vlády Mirek Topo-
lánek. Každý z těchto představitelů českého státu měl svoji 
trasu, která se podle protokolu neměla s tou druhou nikde 
protínat. Předsedovi představenstva TOSu se však povedlo 
přesvědčit Mirka Topolánka, aby trasu na chvíli změnil a na 
stánku diskutoval na téma termínu zavedení eura. Prezident 
republiky přišel plánovaně a součástí jeho návštěvy byla ne-
jen prezentace exponátu a firmy jako takové (opětovně slíbil, 
že se do Varnsdorfu přijede znovu podívat, nyní však pře-
devším do TOSu), ale v podobě symbolických dárků si také 
zavzpomínal na loňskou návštěvu Šluknovského výběžku 
a Českého Švýcarska obzvlášť. Tyto informace se v celostát-
ních médiích neobjevují, zdá se, že média zajímají především 
špatné zprávy.                                              Text a foto LP 2008

TOS VARNSDORF 
získal v Brně Zlatou medaili

Mzdy v TOSu budou 
vypláceny stále v korunách

Na začátku srpna proběhly v některých celostátních 
médiích informace o tom, že v několika firmách budou 
vypláceny mzdy v eurech. Mezi firmami, jichž se to mělo 
týkat, byl jmenován také TOS VARNSDORF. Tato zmatečná 
informace vyvolala řadu otázek.

Koncem srpna se zástupci vedení firmy a odborů sešli, 
aby si vyjasnili, o co ve skutečnosti jde. Výsledkem tohoto 
jednání byla dohoda, že při kolektivním vyjednávání na rok 
2009 bude projednán návrh vedení firmy, podle něhož by při 
výplatě nadtarifních složek mzdy měl být použit aktuální 
kurz české koruny vůči euru. Podrobnosti o celé věci jsou 
uvedeny ve firemních novinách Horizont (číslo 8/2008). To 
nejdůležitější je, že mzdy v TOSu budou i nadále vypláce-
ny v českých korunách, a to do té doby, dokud bude česká 
koruna v České republice platnou měnou.

Ale to už celostátní televize a noviny nezveřejní. Vypustily 
„bublinu“ a skutečnost je pro ně asi už nezajímavá.

LP 2008

Veletrh v Brně se neo-
bešel bez stánku Střední 
průmyslové školy technic-
ké Varnsdorf. V moderním 
prostředí jsme se na nej-
významnější strojírenské 
akci ve střední Evropě mezi 
stovkami firem rozhodně 
neztratili. 

Stejně jako v loňském 
roce škola opět rozbalila 
svůj stánek a po pět dní 
veletrhu se prezentovala 
odborné i laické veřejnosti. 
V tomto roce jsme spolu 
s dalšími několika partner-
skými školami získali pro-
minentní místo v moderním 
pavilonu Z. Tentokrát  jsme 
zaměřili svou expozici na 
představení školy a ukáz-
ky práce našich studentů 
a učitelů odborného výcviku 
ve strojírenských a elektri-

I VARNSDORFSKÁ 
ŠKOLA V BRNĚ

kářských oborech. O naši 
expozici byl nebývalý zájem 
nejen z řad návštěvníků, ale 
i z řad vystavovatelů, kteří 
se rádi přišli podívat a navá-
zat obchodní, či neformální 
vztahy. 

Mezi naše exponáty 
patřily nejen výrobky - na-
příklad ježci v kleci nebo 
kovové šachy, které sklidily 
zasloužený zájem, ale i vý-
ukové pomůcky - simulátor 
křižovatky programovaný 
pomocí pamětí a jednočipo-
vého mikroprocesoru, panel 
moderních elektroinstalací 
či aktivní síťové prvky Cisco 
akademie. 

Nezbývá než doufat, že 
příští ročníky veletrhu se 
opět vydaří a že nebude 
chybět stánek naší školy. 

Ing. Pavel Hroza,
učitel odb. před.

„KARIÉRA“
Základní škola náměstí E. 

Beneše je součástí zajímavé-
ho projektu, který nese ná-
zev „Kariéra“. Cílem projek-
tu, do kterého je zapojeno 12 
škol Ústeckého kraje včetně 
dvou z okresu Děčín - SPŠT 
Varnsdorf a naší ZŠ 
náměstí E. Beneše, je vy-
tvořit systém kariérového 
poradenství v počátečním 
vzdělávání. Na obou part-
nerských školách budou 
probíhat školení, semináře 
a speciální programy smě-
řující k možnosti správného 
kariérového rozhodování. 
Součástí modulů bude 
i prohloubení práce s PC pro 
podporu inf. a komunikač-
ních dovedností při vyhle-
dávání volných pracovních 
míst či správné volby stu-
dia, ochutnávka povolání 
i následná asistenční péče.

Projekt, jehož garantem 
je SŠT Most – Velebudice, 
je financován ESF a státním 
rozpočtem ČR.             V.Z.
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Školní miniarboretum
již otevřeno

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR byla Základní škole Edisonova poskytnuta 
dotace ve výši 100 tis. Kč v rámci financování rozvojového 
programu ve vzdělávání „Podpora environmentálního vzdě-
lávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008“ na realizaci 
projektu „Školní zahrada jako pomůcka při environmentál-
ní výuce“(vybudování školního miniarboreta).

Škola v rámci projektu financovala výsadbu miniarboreta 
na pozemku školní zahrady, nákup učebních pomůcek pro 
environmentální výchovu, nákup plotostřihu na údržbu 
vysázené zeleně a instalaci informační vitríny.

Školní miniarboretum je připraveno pozvat návštěvníky 
z ostatních škol. Seznam vysázených rostlin je uveřejněn 
na www.zsedisonova.cz.

Na vybudování školního miniarboreta spolupracovala 
se školou firma Sabina Sládková-Zahradnické služby, 
informační vitrínu zhotovila firma František Pytlík, 
Varnsdorf.

                               Mgr. Irena Jirsáková, ředitelka ZŠ 

Recenze publikace - Žebřík z mlhy
Kniha je zajímavým shrnutím projektu Zmizelí souse- 

dé - objevený Petr Kien. Projekt v Gymnáziu Varnsdorf 
již dlouhodobě probíhá. Během tohoto období se podařilo 
nashromáždit velké množství informací.

Kniha je psána zajímavým způsobem – formou filozofic-
kých úvah, příspěvků studentů, několika humorných článků, 
rozhovorů - to vše prostoupeno fotografiemi pořízenými při 
realizaci projektu.

Stylistické a gramatické výstřelky nestojí za povšimnutí, 
neboť důležitý je obsah, nikoli forma.

Hayarpi a Harutyun Asatryanovi, studenti BGV

Vážení zastupitelé! 
Je mi známo, že výtky 

týkající se nedodržování 
předepsané rychlosti jsou 
v kompetenci Policie ČR 
a zásadní technická změna 
stavu vozovky v kompetenci 
správce komunikace (provoz 
Děčín). Nicméně, jako občan 
města Varnsdorfu bych rád 
věděl, jakým způsobem měs-
to Varnsdorf aktivně řeší 
(a nejen já - peticí ohledně 
nastolení pořádku na ko-
munikacích ve Varnsdorfu 
už bylo sepsáno více a bez 
viditelného výsledku, proto 
jsem k tomuto kroku zatím 
nepřistoupil) nastolení „nor-
mální“ situace na zdejších 
pozemních komunikacích.

Pro dokreslení současného 
stavu uvádím silnici Čsl. let-

OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELSTVU  MĚSTA VARNSDORF
ců. Po nedávné opravě jsou 
sice částečně odstraněny 
otřesy (způsobené zejména 
kamionovou dopravou), ale 
značně se zrychlil už tak 
rychlý průjezd městem. Ha-
várie, byť se smrtelným úra-
zem, neodstartovala, tedy 
pokud vím, ze strany vedení 
města Varnsdorf žádné nové 
aktivity a snahy o zlepšení 
současného celkového stavu. 
Navíc nová pokládka asfalto-
vého koberce  chodník zcela 
„utopila“. Chodník je nyní na 
některých místech ve stejné 
výši jako silnice. Tímto jsou 
v případě dopravní nehody 
ohroženi nejen chodci, ale 
i obyvatelé domů.

Je zvláštní, že ostatní 
(a nezřídka mnohem menší) 
města a vesnice v ČR již 

poměrně dlouho disponují 
radary, které upozorňují 
řidiče na překročení rychlos-
ti. Město Varnsdorf nikoliv. 
Rovněž hlídky dopravní po-
licie jsou zde velmi ojedinělé, 
což celkově přispívá ke zdejší 
silniční anarchii.

Žádám o vyjádření, jak 
a kdy město Varnsdorf hodlá 
přispět k bezpečnosti a vět-
šímu klidu nejen v blízkosti 
hlavních komunikací. Ne-
jsem odborník, ale dovedu 
si představit instalaci zmí-
něných radarů, skutečný 
odklon kamionů přes obec 
Studánka, mnohem častější 
kontrolu dopravními policis-
ty a také zúžení vozovek.

S pozdravem 
Aleš Svačinka

Sborník textů nazvaný Žebřík z mlhy pokřtili na Gymnáziu 
Varnsdorf. Dlouho očekávané události přihlíželi jak zástupci 
studentů a učitelů, tak i zástupci široké veřejnosti.

„Jedná se vlastně o sborník textů. Za dobu pátrání po 
Františku Petru Kienovi studenti i učitelé nashromáždili 
neuvěřitelné množství textů i obrázků a nyní, za přispění 
nadačního fondu České rady pro oběti nacismu, byly všechny 
texty shrnuty do dnes představeného sborníku“, přibližuje 
knihu ředitel gymnázia ThMgr. Jiří Čunát. 

Zástupce ředitele ing. Jiří Jakoubek doplňuje: „Nyní 
naši studenti pokračují navazujícím projektem Kdo zha-
síná hvězdy, ve kterém pátrají po Wenzelu Salomonovi, 
rodákovi z Jiřetína. Projekt je teprve v plenkách, ale rádi 
bychom, kdyby dosáhl alespoň takových úspěchů jako 
František Petr Kien, který se stal známým po celém světě.“

Ve škole také probíhal projektový den, při kterém 
část studentů získávala další a další zajímavé informace 
o W. Salomonovi, aby v budoucnu mohl vzniknout nový sborník 
prezentující práci studentů a učitelů v Gymnáziu Varnsdorf.

Michal Šafus (aka Michalek) - www.safus.eu

Na gymnáziu mají Žebřík z mlhy

Od druhé poloviny srp-
na je v Lužické nemocnici 
v Rumburku v provozu 
nový moderní, přímo digi-
tální,  skiagrafický rentgen 
značky ddRCompact od 
švýcarské firmy Swissray 
za necelých šest milionů ko-
run. Přístroj je bezpečnější, 
rychlejší, výkonnější a pře-
devším čitelnější. Rozlišení 
rentgenových snímků je 
úžasné, a tak je možné snáze 
zachytit skryté tzv. diskrét-
ní změny, například vlasové 
zlomeniny. Díky tomu se tak  
i samotná diagnostika stává 
daleko efektivnější a kvalit-
nější. Předností tohoto rent-
genu je výkonný generátor, 
který významně  zkracuje  
dobu expozice. Zpracování 
snímků je také rychlejší,
a to z více jak pěti až deseti 
minut u původního starého 
přístroje na pouhých pět vte-
řin u přístroje nového. Lékař 
tak má během okamžiku po-
žadované informace o stavu 
pacienta přímo ve svém po-
čítači. Navíc lékař může se 
záznamem snímku pracovat 
dál i v počítači, pořídit si 
detail požadovaného místa, 
aniž by musel být pacient 
znovu rentgenován, což je 
pro pacienta velice šetrné 
a pro práci lékaře velice 
přínosné. 

Rentgen je ovládán vy- 
školeným rentgenovým 
laborantem, a to velice 
jednoduchým způsobem 
- pomocí dotykového mo-
nitoru. Na něm pracovník 
jedním, dvěma dotyky určí 
tu část těla, která má být 
vyšetřena, a přístroj na tyto 
pokyny již reaguje sám. Po-
hyb rentgenového ramena je 

Zima přichází s novinkou 
v dopravním značení

Liberecký a Ústecký kraj zvažuje již v letošním roce osa-
zení vybraných úseků komunikací novou dopravní značkou 
„Zimní výbava“ vyplývající z vyhlášky č. 202/08, která dopl-
ňuje vyhlášku ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
Vyhláška nabyla účinnosti 1. červencem 2008, a tak znač-
ka může být použita již letošní zimu. V našem nejbližším 
okolí se jedná zejména o oblasti horských silnic Libereckého 
a Ústeckého kraje, nebo o komunikace, kde často dochází 
k problémovým situacím. Obecní a krajské samosprávy 
mají společně s ministerstvem čtyři měsíce na to, aby vy-
tipovaly úseky, které jsou v zimě hůře sjízdné. Na kolika 
místech se nová značka objeví v děčínském regionu, zatím 
není jasné. V návrhu jsou např. komunikace z Jílového na 
Sněžník, komunikace 1/13 v oblasti kopce Šébr, zvažuje 
se i úsek silnice z Kámenu na Arnoltice, v oblasti Vysoké 
Lípy nebo od Velkého Šenova na kamenolom apod. Nová 
značka s autem a sněhovou vločkou na modrém pozadí má 
upozornit na úseky, kam mohou vjet vozidla jen se zimní 
výbavou. Tedy se zimními pneumatikami se vzorkem min. 
6 mm nebo sněhovými řetězy a vztahuje se na období od lis-
topadu do dubna. Sankcí za porušení této povinnosti je ztráta 
jednoho bodu a pokuta ve výši dva tisíce korun. Nová značka 
by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti zimního provozu na 
silnicích.                                                                        JS

NEMOCNICE V RUMBURKU MÁ NOVÝ 
MODERNÍ RENTGEN

řízen dálkovým ovládáním, 
takže odpadá pro laboranty 
fyzicky náročná manipulace 
s celým zařízením. 

Moderní rentgenové 
technologie zkracují dobu 
a snižují dávku expozice 
(záření), čímž se výrazně 
snižuje zátěž pacienta. 
Navíc je každý snímek  
doplněn informacemi o výši 
rentgenového záření, kte-
rému byl pacient vystaven, 
takže lékař na kterémkoliv 
oddělení nemocnice, nebo 
i v jiném zdravotnickém 
zařízení může při dalších 
vyšetřeních tyto informa-
ce zohlednit. Rentgenové 
snímky jsou elektronicky 

předávány z RTG praco-
viště na oddělení, kam je 
pacient překládán, ať již 
na ambulanci, operační sál, 
kde může být rovnou podle 
těchto snímků operován, 
nebo na lůžkové oddělení. 
Pokud je pacient převážen 
do jiné nemocnice, je jeho 
zdravotnická dokumentace 
doplněna o CD nosič s RTG 
snímky a dalšími informa-
cemi.

Pořízením nového moder-
ního rentgenu do Lužické 
nemocnice v Rumburku se 
splnilo jedno z mnoha přání 
lékařů, ale i pacientů.  

RN
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O Varnsdorfu se právem 
říkalo, že je městem prů-
myslu a zahrad. Stejný ná-
zev má i publikace vydaná 
v roce 2003 při příležitosti 
100. výročí založení podni-
ku TOS VARNSDORF a. s., 
z které jsou čerpány základ-
ní informace tohoto článku. 
Cílem následujících řádků je 
velmi stručně připomenout 
zásluhy lidí, kteří stáli u zro-
du velkých i malých závodů 
a továren tvořících základ 
rozvoje a bohatství rodí-
cího se města v polovině 
19. století. Evropa a s ní 
i české země prožívaly v té 
době nebývalý hospodářský 
růst. Varnsdorfští továrníci 
měli díky kontaktům se 
sousedním Saskem výho-
du a nebáli se riskovat. 
Rozhodující úlohu však 
sehrála moderní technika 
a parní stroje, významným 
mezníkem se stalo vybu-
dování dráhy z Děčína do 
Varnsdorfu (1869), založe-
ní městské plynárny (1870) 
a zavedení elektřiny do 
města (1896). 

Varnsdorf byl na počát-
ku 20. století už vyspělým 
průmyslovým městem. 
I když největším odvětvím 
se stalo textilnictví, zdárně 

Chcete-li novým a aktivním způsobem využít svůj volný 
čas kombinací turistiky a dobrodružstvím hledání pokladů 
ukrytých všude kolem nás, jste na správné cestě zapojit se 
do hry, která má oficiální název Geocaching. Hra je určena 
zejména pro majitele GPS navigací. Ale nezoufejte, dá se hrát 
i bez ní. Je to jen o trošku složitější a některé poklady pro vás 
zůstanou nedostupné. Pokud vás hra nepřestane po několika 
nalezených schránkách bavit, můžete si GPS dokoupit časem. 
V každém případě ale potřebujete přístup k internetu, kde 
se na oficiálním serveru www.geocaching.com zaregistrujete 
a najdete na něm informace o jednotlivých schránkách tzv. 
cache (keších nebo-li pokladech), zejména o jejich umístění. 
Tyto schránky vytvářejí jednotliví účastníci hry a najdete 
v nich kromě notýsku na zápisy hledačů předměty určené 
na výměnu mezi jednotlivými hráči.

Jestli si teď myslíte, že hra je určena pro děti, nebo pro 
úzkou specifickou skupinu nadšenců, jste na velkém omylu. 
Zatímco v našem městě a nejbližším okolí je v současné době 
zhruba desítka schránek, na německé straně a jinde ve světě 
jsou to celé stovky různých typů. Hra totiž učí hledače nejen 
pohybu v terénu, ale učí i logickému myšlení. Základní keše 
se dělí na Tradiční, kde hledáte pouze schránky, Multi, kde 
na prvním  místě najdete body nápovědy k vlastní schránce, 
Mystery a Puzzle, u kterých musíte vyřešit nějakou hádanku 
nebo kvíz, a Webcam, kde důkazem vaší návštěvy je fotka 
z této kamery. Jednou z hlavních idejí této hry je objevo-
vat nová zajímavá místa, kam bychom se třeba jinak ani 
nepodívali, a mít radost z nalezeného pokladu. Pokud vás 
hledání pokladů nezajímá, i tak se můžete do hry zapojit, 
neboť typ Earthcache považuje za poklad samotnou, většinou 
geologicky unikátní, lokalitu. Hra učí účastníky také vztahu 
k přírodě, správnému chování v ní a její ochraně, jak můžete 
zjistit z citátu na českých stránkách: „Při prozkoumávání 
se snažte být citliví k okolí a příliš ho neponičit. Stopy po 
hledačích mohou nalákat i nekalé živly, které pak keš na-
jdou náhodou. Není tedy dobré, aby po vaší návštěvě místo 
vypadalo jako po nájezdu polských sběračů borůvek.“

A na závěr to nejdůležitější. Registrace na serveru, 
vyhledávání keší a vše, co ke geocachingu potřebujete, 
je zdarma. Více informací v českém jazyce najdete na 
stránkách www.cesky-geocaching.com, www.geoca-
ching.cz a www.poklady.com. Nyní už máte vše potřebné 
k tomu, abyste vyrazili na lov, hlavně si nezapomeň-
te vzít s sebou tužku a nějaké předměty na výměnu. 

JS

Je jisté, že kožený oděv 
byl užíván člověkem daleko 
dříve, než jakýkoliv druh 
textilu. Už proto, že kůže 
byla vedlejším produktem 
lovu (a člověk byl daleko 
dříve lovcem, než řemeslní-
kem), byla pevná a pokud 
se nezbavila srsti, i hřála. 
Ne ve všech klimatických 
pásmech světa však bylo 
zapotřebí teplého ošacení. 
Dnes nám už asi nikdo ne-
poví, kdy, kde a kdo přesně 
dostal ten nápad proplétat 
jedna vlákna napříč druhý-
mi. Jsou však dochovány 
důkazy toho, že ruční tkaní 
má své počátky v neolitu 
(zhruba 8000 let př.n.l.). 
Již v této době uměli lidé 
různá rostlinná vlákna 
proplétat tak, že si dovedli 
tímto způsobem vyrábět 
např. tašky, opasky, ale 
i provazce a později i látky!

Vývoj kultury, a tím i 
řemeslné zručnosti neoli-
tického člověka však ne-
probíhal ve všech částech 
světa stejně. Zatímco třeba 
v Evropě v té době převlá-
dá primitivní kultura a 
společnost, v Mezopotámii 
a v Egyptě vznikaly první 
velké říše. Proto i vznik a 
vývoj textilní výroby probí-
hal v různých částech světa 
v rozdílných obdobích. Tak 
například dle ústně pře-

VARNSDORFŠTÍ TOVÁRNÍCI

Staňte se s námi Geokačerem

Varnsdorfští tkalci - 1. část nového seriálu 

aneb Místo kůže tkanina

dávané tradice indiánského 
kmene Osage je umění ruč-
ního tkaní na území Severní 
Ameriky známo více než 2000 
let a ovládaly je všechny indi-
ánské kmeny. (Toto tvrzení 
také podporuje nález na 
americké Floridě. V jednom 
močále zde byl nalezen kus 
tkaniny, jehož stáří bylo 
odhadnuto na 6000 - 8000 
let!) Z Asie máme např. do-
ložen útržek bavlněné látky 
staré asi 3500 let. Na území 
Malé Asii existovala výroba 
textilií ručním tkaním už 
v Babylonu a Mezopotámii 
(od asi 2500 let př.n.l.). 
Dokládá to nález hliněných 
destiček s popisem pracovní-
ho postupu z této doby.

Jak je vidět, zjistit přes-
né místo a čas vzniku první 
tkané látky je prostě zatím 
nemožné. My se ovšem bude-
me zajímat prostředím nám 
bližším, tedy územím dnešní 
České republiky. Ani zde se 

však nedá stanovit přesné 
datum a místo vzniku prv-
ního tkaného textilu.

V době laténské, kdy 
vrcholí pravěké dějiny, 
vstupují na naše území Kel-
tové (5. stol.př.n.l.) a vlastně 
jsou prvním kmenem obýva-
jícím naše historické území, 
u něhož známe jméno 
a jazykovou příslušnost. 
Velkou část území pak osíd-
lil kmen Bójů, část Moravy 
pak kmen Volků-Tektoságů. 
A již v keltských opidech byly 
nalezeny stopy tkalcovského 
řemesla. Nechci zde podrob-
ně líčit postup osídlování 
našeho území různými 
kmeny. Přeskočme éru vlá-
dy Římské říše. Přeskočme 
i éru Markomanů, Kvádů, 
Herulů, neboť jejich kul-
turní úroveň nedosahovala 
úrovně předešlých Keltů. 
Nedůležité pro náš účel je 
i období vlády Germánů. Dů-
ležitým obratem je až doba 
stěhování národů. Na naše 
území pronikají Hunové. 
Pod jejich tlakem ustupují 
z našeho území Germáni 
a po nich pronikají do těchto 
končin Slované. Jednalo se 
o skupiny západních Slova-
nů a jejich příchod je dato-
ván 6. stoletím. Ti přinesli i 
řemeslnou výrobu - tkaní lá-
tek na prvních tkalcovských 
stavech.     Milan Kopecký

se rozvíjely i další obory, ze-
jména kovoprůmysl, tiská-
renství a sklářství. Po roce 
1923 bylo ve Varnsdorfu 71 
různě velkých továren, za-
městnávajících dohromady 
přes 8 tisíc lidí. V místních 
přádelnách, tkalcovnách, 
pletárnách, barvírnách 
a úpravnách pracovalo 
na 7 tisíc zaměstnanců. 
Punčochárny firmy Kunert 
a synové byly největší v Ev-
ropě a výroba manžestru, 
kordu a sametu se stala 
později základem pro vznik 
jednoho z největších výrobců 
tohoto sortimentu – Velve-
ty. Různorodost průmyslové 
výroby ve městě můžeme 
doložit např. firmami na 
zpracovávání oceli, výrobu 
textilních a obráběcích stro-
jů, drátovnou, válcovnou 
železa, kabelovnou, s výro-
bou rádií a elektropřístrojů, 
mosazného nábytku, kočár-
ků, armatur. Nechybělo ani 
zpracovávání dřeva, papíru, 
skla, velmi silný byl tiská-
renský průmysl a zastoupen 
byl i průmysl na výrobu che-
mického a potravinářského 
zboží, stavebních hmot, 
a dokonce i výroba klavírů. 
Jména továrníků Kunerta, 
Libiche, Plauerta, Eichlera, 

Hanische, Beera a Scholze-
ho se dostala do povědomí 
místních natolik, že se jimi 
nazývaly fabriky, i když už 
jejich majitelé nebyli mezi 
námi.

Poválečné události změni-
ly majetkové vztahy. Všech-
ny průmyslové podniky byly 
znárodněny a vznikly velké 

národní podniky, do kterých 
se začleňovaly menší závody. 
Zrodily se národní podniky 
Elite, Velveta a TOS, kte-
ré i nadále zaměstnávaly 
tisíce lidí z města a jeho 
okolí. I v této etapě naší 
společnosti patřil Varnsdorf 
mezi významná průmys-
lová města a výrobky jeho 
podniků – manžestr, sa-
met, punčochy a vodorovné 

vyvrtávačky – byly důle-
žitým vývozním artiklem.

Změny po roce 1990 však 
opět zcela převrátily majet-
kové vztahy. Z národních 
podniků se staly akciové 
společnosti a z malých 
zprivatizovaných výroben 
společnosti s r.o. Místní 
textilky postupně postihl 

útlum poptávky a tam, 
kde dříve pracovaly tisíce 
zaměstnanců, zůstalo jen 
několik stovek. Strojíren-
skému podniku TOS se po-
dařilo přizpůsobit požadav-
kům současné doby a zůstal 
stabilním zaměstnavatelem 
ve městě. Vznikly i další vý-

robny, jejich zaměstnanci se 
počítají spíše na desítky než-
li na stovky. Z Varnsdorfu se 
lidé začali stěhovat za prací 
do větších měst.

Rozvoj průmyslové vý-
roby poznamenal vzhled 
Varnsdorfu velkými stavba-
mi a komíny uprostřed měs-
ta, což trápilo městské radní 
už v 19. století a trápí je do-
dnes. Pozůstatky průmyslo-
vých staveb se jen s obtížemi 
daří začlenit do uspořádání 
moderního města a jejich 
využití je často sporné.

Že ve Varnsdorfu žijí opět 
lidé, kteří se umí přizpůso-
bit podmínkám a požadavku  
doby, nebojí se podnikat, je 
dokladem získání 2. místa 
v krajském kole soutěže 
„Město pro byznys“. V sou-
těži šlo o zajištění podmínek 
pro malé a střední podniká-
ní. Přednosti našeho města 
spočívají mj. v bezkonku-
renčně nejlepší městské 
i dopravní infrastruktuře, 
v ekologicky vyvážené kra-
jině a schopnosti zaniklý 
průmysl nahradit nejrůz-
nějšími službami. Z toho 
vyplývá, že se Varnsdorf 
stal více městem zahrad 
nežli průmyslu.

R. Dausch 
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Zprostředkujeme nej-
levnější hypotéku! Pora-
denství zdarma. Kontakt: 
eva.hamplova@golemfinan-
ce.cz. Tel. 602 490 840.

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

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

19/2008                                                                                                 strana 6

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

Prodám garáž ve 
Varnsdorfu v blízkosti 
SBDO Průkopník. Cena 
85 tis. Kč. Tel. 604 561 271.

Prodám dvoukolovou 
káru s bednou za 800 Kč, 
zánovní fritézu za 400 Kč, 
tříkolku pro invalidy dle 
dohody. Tel. 723 062 274.

Prodám chatku v za-
hradní kolonii u Mašíňáku. 
Tel. 739 085 584.

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!

Koupím byt 3+1, 4+1 
ve Varnsdorfu. Tel. 721 
022 321.

Prodej levé části dvojvily v klidné části Rumburku 
nedaleko centra (z třicátých let). Výměra: 516 m2. Prodejní 
cena: 2.690.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Pronájem oploceného pozemku v okrajové části města 
Rumburk - Horní Jindřichov. Vhodný pro zřízení zahrádky. 
Výměra: 573 m2. Nájemné: 1.000 Kč/měs. Info Lužická R.K. 
Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Prodej rodinného domu na Studánce u Varnsdorfu. 
Pěkná udržovaná zahrada se zahradním krbem. Výměra: 
770 m2. Prodejní cena: 1.520.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Pronájem bytu 5 + 1+ velký sklep ve vile nedaleko 
centra Rumburku. Vlastní ústřední plynové topení. Nájem: 
7.000 Kč/měs. + služby. Částečně zařízeno. Tel. 602 108 
404.

Prodám řádkovou garáž. 
Kontakt 607 720 691.

Prodám družstevní garsonku na klidném místě ve 
Varnsdorfu. Možnost nastěhování 1/2009. 4. patro bez 
výtahu, plastová okna. Tel. 602 831 563.

• Pro větší bezpečnost 
chodců se obec Dolní Podluží 
rozhodla vybudovat chodník 
od obecního úřadu směrem 
k hasičské zbrojnici nákla-
dem 600 tis. Kč.

• Krásná Lípa uspěla 
s žádostí o podporu projek-
tu Regenerace Křinického 
náměstí ve výši cca 34 
mil. korun. Náměstí pro-
jde zásadní proměnou, 
dostane nové chodníky, 
nové osvětlení, upraveny 
budou parkovací plochy a 
plochy zeleně, průjezdné 
komunikace umožní celkové 
zklidnění dopravy.

• Obec Jiřetín pod Jedlo-
vou si před 4 lety vzala úvěr 
na vybudování ubytovací ka-
pacity (39 lůžek) v půdních 
prostorách bývalé školy, 
výstavbu nové komuni-
kace do lyžařského areálu, 
výstavbu hřiště pro miniko-
panou, opravu komunikace 
k rekreačním objektům 
Setuza a Zvoneček a výstav-
bu dvou bytů. Investiční 
úvěr na dofinancování akcí, 
na které obec získala dotace, 
byl splacen.

Vikýř, Permoník 

Střípky 
z mikroregionu
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Kadeřnictví U Kapustič-
ky stále otevřené za původ-
ní ceny. Na vaši návštěvu 
se těší kadeřnice Jana. Tel. 
728 510 962.

ØÁDKOVÁ 
INZERCE

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!!!

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

Zveme vás k příjemnému posezení 
v Restauraci „U Lípy“. 

Najdete nás na ul. 5. května směrem na hraniční přechod.
Nabízíme širokou nabídku minutkových jídel, těstovin, nebo také něco 
z klasické české kuchyně, jistě nikdo neodolá vepřovému kolenu, nebo 
třeba 1/2 kachny s knedlíkem a se zelím. Pro větší skupiny připravíme 
také studené mísy. 
Velký výběr alkoholického i nealkoholického pití, míchané nápoje, 
točíme pivko Staropramen 12° a Vratislav 11°. 
Možnost rezervace celé restaurace pro rozlučky, srazy, svatby, rodinné 
oslavy, kapacita do 40 míst, parkování přímo před restaurací.
Restaurace vybavena plazmovou televizí, možnost sledování sportov-
ních přenosů.
Rezervace na tel. 774 098 444 nebo 412 370 931.
Otevřeno denně od 11 hod. 
Pronájem pokoje pro 2 osoby, s vlastním sociálním zařízením.

Úvěr se zástavou druž- 
stevním bytem, bytem 
v ov. a nemovitostí. Tel. 721 
141 719.

Německý jazyk - invidu-
ální výuka - konverzace. Tel. 
728 764 809.
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PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou poděkovat za rozsáhlou rekon-
strukci firmě SAMAT, PROREKO - Blažej, Kočiš a STAVEB-
NÍ PRÁCE L. Katuščák.                 Děkuji. Lenka Juricová

Mateřská škola Varnsdorf „Zahrádka“, Pražská 2812, 
děkuje Policii ČR za velice vydařenou akci dne 9. 10. 2008 
u sportovní haly, kde děti odměňovaly ukázněné a neukázně-
né řidiče. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit, a těšíme se 
na další spolupráci.                           Děkuji. Hana Frolová  

Dne 24. září se konalo poslední rozloučení s mou drahou 
manželkou paní Marií Šepsovou. Při této příležitosti chci 
poděkovat L. Heczkové a L. Fundovi z pohřebního ústavu 
Kamélie za lidský přístup a citlivé jednání s přípravou a p. 
Fundovi za vzorně provedené poslední rozloučení. Můj dík 
patří i p. Loukovi za procítěný a neotřelý projev na rozlou-
čenou. Všem účastníkům dík za květinové dary 
a projevy ústní i písemné soustrasti jak rodině, tak i mně.

Ještě jednou všem srdečný dík.    Ing. Jan Šeps, manžel

Děkuji firmě IVT P. Vágner za dobře odvedenou práci 
(opravu stoupačky).                                   Děkuji. Legezová

Děkuji pečovatelce domácí zdravotní péče paní Daně 
Krajčovičové za péči a rychlý a odborný zákrok při náhlém 
zhoršení zdravotního stavu.                  Antonín Jech a syn

TOLŠTEJNSKÁ HLÁSKA
Řeč není tentokrát o křižovatce komunikací, ale o ob-

čanském sdružení Na Křižovatce, které již sedmým rokem 
vyvíjí v našem městě svoji činnost. Jde o organizaci, která 
svými specifickými formami poskytuje sociální služby ve 
Varnsdorfu a Šluknovském výběžku. Toto sdružení je dobro-
volné, nezávislé, nepolitické a neziskové. Sdružuje své členy 
na základě společného zájmu. V jeho čele stojí předsedkyně 
ing. Pavlína Šafusová.

Hlavním smyslem činnosti organizace je nezištně po-
máhat lidem, kteří sami bez pomoci jen obtížně hledají 
správný směr na svých životních křižovatkách. Obsahem 
její činnosti - spíše však posláním - je pomáhat lidem 
v nouzi, v obtížně řešitelných životních situacích, poskyto-
vat informace, rady a konkrétní pomoc v důležitých zále-
žitostech. Snaží se pomáhat lidem, aby nebyli poškozováni 
z důvodů neznalosti svých práv či povinností, nebo proto, že 
nedovedou zřetelně vyjádřit své potřeby či hájit své opráv-
něné zájmy.

K aktivitám sdružení patří i ediční činnost, která je 
zaměřena na vydávání informačních materiálů pro ve-
řejnost, kde například upozorňuje na rizika nákupů na 
splátky a zadluženosti, vydává a poskytuje metodické 
a výukové materiály. Zabezpečuje přednáškové, vzdělávací, 
školící a klubové akce pro veřejnost, organizace, fyzické 
i právnické osoby z oblasti své činnosti, například sociální 
práce, psychologie, pedagogiky, praktického výcviku pra-
covníků v pomáhajících profesích. Dále zajišťuje lektorské, 
konzultační a expertní služby.

V současné době jsou realizovány projekty jako Občanská 
poradna - od roku 2002, Cesta z kruhu - veřejná sbírka - od 
roku 2007, A tady sedával na zápraží - v letech 2008-2009, Dlu-
hové a finanční poradenství - od roku 2008 a některé další. 

Občanská poradna této organizace poskytuje rady 
v těchto oblastech: Sociální dávky a sociální pomoc, pojiště-
ní, pracovně-právní vztahy, bydlení, rodinné a partnerské 
vztahy, majetkové vztahy, finanční a rozpočtová problema-
tika, zdravotnictví, ekologie, ochrana spotřebitele, základní 
občanská práva a svobody v ČR, právní systém EU, občanské 
soudní řízení, veřejná správa, trestní a ústavní právo. Občan-
ská poradna také lidem s postižením zapůjčuje kompenzační 
pomůcky - chodítka a mechanické vozíky.

Důležitou skutečností je, že veškeré informace, rady a po-
moc jsou bezplatné, že jsou poskytovány nezávisle, nestran-
ně a důvěrně. O pomoc zde může požádat opravdu každý. 
Mnozí občané města a okolí se o tom již přesvědčili. Nikdo 
nebyl a nebude odmítnut. Zájmem a přáním pracovníků 
občanského sdružení Na Křižovatce je, aby odtud odchá-
zeli lidé, kteří již vědí, kterou cestou jít, aby své problémy 
uspokojivě vyřešili.                               Dr. Miloslav Hoch

Kolikrát jsem kolem to-
hoto kostela projel, tolikrát 
jsem se ujišťoval o tom, že 
příště se už opravdu vrátím 
jen kvůli němu. O kte-
rém kostele je řeč? Kostel 
sv. Kateřiny v Dolním Podlu-
ží. Již na první pohled působí 
majestátním dojmem. Snad 
to dělá poněkud nezvykle 
velká (vzhledem k propor-
cím celé stavby) věž, snad 
ty neklamné stopy věků, 
kterými prošel. Definitivní 
obraz o nádheře této stavby 
jsem si ale utvořil až letos, 
kdy se mi (díky jeho nájemci, 
patronovi a hlavně obnovo-
vateli v jedné osobě - panu 
Karlu Bezchlebovi) povedlo 
je zhlédnout i zevnitř. Nebu-
du vám zde popisovat, jakým 
úžasným dojmem na mne 
zapůsobil samotný interiér 
kostela, nebudu zde psát ani 
o tom, jak mocně mne uchvá-
til výstup na věž kostela. 
A tím nemám na mysli 
„jenom“ expozici dobových 
předmětů, jak z původního 
inventáře samotného chrá-
mu, ale i z jeho blízkého 
okolí. Mluvím tu i o silném 
dojmu z výstupu do lucerny 
věže, o nádherném a pod-
manivém výhledu do všech 
čtyřech světových stran.

Kostel sám byl postaven 
již v r. 1574 na místě pů-
vodního dřevěného koste-
líka z r. 1411. Za léta své 
existence prošel několika 
přestavbami a rekonstruk-
cemi (barokizující přestavba 
v první polovině 18. stol., 

novogotická přestavba okolo 
r. 1800 atd.). Interiér chrámu 
působí ohromujícím dojmem 
svou prostorností, ale zejmé-
na svou sice skromnou, ale 
v detailech úžasnou výzdo-
bou (architektonické řešení, 
nástěnné malby - zejména 
lunety ze 16. století v sak-

Vzkříšení sv. Kateřiny 

Z Křižovatky správným směrem

ristii, oltářní obraz patronky 
kostela - sv. Kateřiny, vitráží 
zdobená okna, kříž s plasti-
kou Krista, pozdně barokní 
a dodnes nádherně znějící 
varhany, atd.). Svému úče-
lu sloužil kostel až do roku 
1998, kdy byl pro havarijní 
stav stropní konstrukce 
uzavřen. Silně poškozenou 
střechou zatékající voda 
způsobila přehnívání strop-
ních trámů. Nemalé škody 
však kostel utrpěl právě až 
po jeho uzavření. Nezůstal 
stranou zájmů nejen vanda-

lů (např.poškozené vitráže), 
ale i zlodějů (odcizeny sochy, 
původně umístěné na kon-
zolách sloupů mezi první 
a druhou emporou).

Obrovsky záslužnou práci 
odvedl na záchraně kostela 
pan Karel Bezchleba (za 
vydatné pomoci svého 
syna). Nejenže se osobně 
ujal záchranných prací na 
stavbě samotné, ale stál 
také u zrodu „Sdružení na 

záchranu kostela sv. Ka-
teřiny v Dolním Podluží, 
o.s.“. Cílem a snahou tohoto 
sdružení je nejen kostel 
stavebně zajistit a opravit, 
ale i zpřístupnit jej široké 
veřejnosti ať již formou pří-
ležitostně pořádaných kon-
certů, ale i zřízením muzea 
ve věži. Svými překrásnými 
prostorami kostel také přímo 
vybízí k pořádání různých 
výstav a setkání. V budouc-
nu i k obnově liturgické 
činnosti. V současné době 
je již zpracován statický po-
sudek kostela a  projektová 
dokumentace krovu. Co lze 
provést svépomocí, to pan 
K. Bezchleba provádí (opra-
va pláště věže, kompletní 
rekonstrukce jejího interié-
ru - včetně celého schodiště, 
zajištění poškozeného stropu 
chrámové lodi, nejnutnější 
údržbu na zařízení kostela 
atd., atd.). Před sdružením 
jsou ovšem také finančně 
náročné akce na obnovu celé 
stavby. Oprava poškozených 
dřevěných konstrukcí stro-
pu, oprava omítek, oprava 
klempířských prvků, ale 
také oprava hodinového 
stroje a závěsného zařízení 
pro zvony. Do dnešní doby 
se sice zachoval z původ-
ních čtyřech jen jediný - sv. 
Archanděl Gabriel, ale kdo 
ví, třeba se jednou zase ro-
zezní celé kvarteto.

O tomto kostele a dění ko-
lem něho by se dalo napsat 
ještě spoustu řádků. Snad 
k tomu bude zase někdy 
taková příležitost, jako 
byla nyní - koncert vážné 
hudby.

(Fakta k tomuto článku 
dodal p. K. Bezchleba.) -mk-

Skateboardové hřiště má opodstatnění 
Specifickým současným problémem, který úzce sou-

visí s prevencí kriminality, je vytvoření podmínky 
pro smysluplné využití volného času dospívající mlá-
deže. Při řešení tohoto problému se i v našem městě 
zrodila myšlenka vybudovat skateboardové hřiště. 

Toto hřiště bylo v základní podobě vybudováno již v roce 
2000 nákladem 1,5 milionu korun. Nachází se v ulici Lidic-
ká, v blízkosti budovy městské policie. V dalších letech bylo 
doplněno o nové překážky, přibyly lavičky pro odpočinek 
i koše na odpadky. Například v roce 2004 stály další úpravy 
tohoto zařízení kolem 350 tisíc korun. Do budoucna se počítá 
s vybudováním dalších překážek pro speciální sportovní kola. 

Hřiště je otevřeno denně bez omezení. Za týden je navštíví 
průměrně 200 zájemců, především z řad neorganizované mlá-
deže. Přicházejí sem však i další zájemci o toto adrenalinové 
sportování.Vzhledem k tomu, že tento druh sportu s sebou nese 
jistá rizika, je potřebné používat ochranné pomůcky, zejména 
helmy. Děti mladší patnácti let by měli doprovázet dospělí. 

Provoz tohoto hřiště, kterého správcem je Regia, 
přináší i nemalé problémy. Návštěvníci po sobě totiž 
často nechávají značný nepořádek, bývají nadmíru 
hluční, zdržují se zde do pozdních nočních hodin. Exis-
tují poznatky, že se zde mohou vyskytovat i drogy. 

I přes některé negativní průvodní jevy má provoz 
skateboardového hřiště jako součást programu preven-
ce kriminality v našem městě své plné opodstatnění. 
Vítán je zde každý, kdo má zájem rozvíjet své pohy-
bové dovednosti, učit se vytrvalosti a odvaze, a přede-
vším chce využívat volný čas k rozvoji své osobnosti.

Dr. Miloslav Hoch
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Ve sportovní hale absol-
voval varnsdofský B-tým JK 
Trans úspěšně první turnaj 
nové sezony futsalistů. Svá 
tři utkání celkem přesvěd-
čivě vyhrál a usadil se na 
čele tabulky 2. Smitka ligy. 
Postupně porazil celky Žst. 
Zarážka Děčín B 9:1 (branky 
dali Hovanycz a M. Šmidílek 
po 2, Sommerschuh, Čapičík, 
Maco, J. Novák, Neškoda), 
FC Veteráns Želenice 5:1 
(M. Fritzsche, M. Šmidílek, 
J. Novák, Koubek, Neško-
da) a Turbo Děčín C 2:0 (M. 
Šmidílek, J. Novák). Turnaj 
odehrál tým s těmito hráči: 

Basketbalisté v Ústí 
s prohrou i výhrou

 
Muži Slovanu měli na programu dvě utkání venku 

s ústeckými kluby. Se Slunetou Ústí n. L. prohráli 102:52 
(54:31) po celkem vyrovnané první čtvrtině 28:20. Poté se 
projevila soupeřova zkušenost a soustředěný tlak, na který 
hosté nenašli žádný recept. Proti urostlým pivotům pod 
košem znatelně chyběl zraněný Voráček a omlazený celek 
se až na Novotného takřka neprosadil. Navíc často dělala 
problémy i rychlost křídelních hráčů soupeře. Body obstarali 
Buben 18, Novotný 13, Boháč 6, Vorel 6 atd. V hale USK 
Slávie Ústí n. L. pak vyhráli 71:77 (30:40). Body Voráček 
36, Buben 13 atd. 

Mládežnická družstva odehrála první mistrovské zápasy 
nové sezony. Dorostenci na VSK Slavia Liberec se zkuše-
ným týmem soupeře prohráli 82:52. 

Starší minižáci přivítali v tělocvičně pod náměstím BK 
Děčín a odešli dvakrát s výhrou 113:14 a 98:26.

Nejmladší naděje porazily TJ DDM Česká Lípa 44:20 
a podlehly Slavoji BK Litoměřice 27:61.         Ing. Strolený

Vítězství v okresním 
i krajském finále

Atleti VOŠ a SPŠ Varnsdorf (dříve ISŠE, SPŠES) již počtr-
nácté za sebou vyhráli okresní kolo středních škol v atletice. 
A poosmé za sebou se radovali i z vítězství v kraji a postupu 
do republikového finále. Vyzrálý kolektiv si vybojoval po-
stup v poslední zářijový den v Bílině, kde porazil Gymnázia 
z  Teplic a Litoměřic, SPŠ Chomutov, SPŠ Ústí n. L. a VOŠ a 
SPgŠ Most. O vítězství se nejvíce zasloužili tito borci: Dejsun 
(400 m za 53,74 s, 100 m za 11,44 s), Michálek (400 m 55,11, 
Bali Šoltés 1500 m 4:46 min - měřeno elektronicky), Galbavý  
(5 kg koule - výkon 14,23 m) a Nožička (ve výšce 173 cm). 
Ale i ostatní závodníci jako Beran, Trávníček, Vobejda a 
Dubec přispěli k dalšímu postupu do republikového finále, 
které se uskuteční v říjnu v Břeclavi. Pokud budou všichni 
zdravotně v pořádku a budou podávat  svoje špičkové výkony, 
mohou se umístit do 10. místa. Ambice na vítězství, jako 
tomu bylo v roce 2000, nemáme. Na to nám v sestavě chybí 
nejméně jeden špičkový závodník. Patronkou soutěže je Bára 
Špotáková, se kterou se všichni závodníci na závěr soutěží 
setkají a pobesedují s ní. Sponzorem a garantem je firma 
Corny, m.j. výrobce müsli tyčinek. Poděkování patří vedení 
školy za vytvořené podmínky, trenérům atletiky 
a zvláště pak Slávkovi Kubíčkovi, který pochopil, že spolu-
práce s naší školou je oboustranně výhodná.                

Zdeněk Barborík

PODZIMNÍ 
HRY

V první den měsíce října 
započal soutěžemi v atletice 
3. ročník Podzimních her 
pod záštitou ZŠ náměstí E. 
Beneše a Regie, a.s. Mezi 
chlapci se nejvíce dařilo 
ZŠ náměstí, mezi děvčaty 
dominovalo Gymnázium 
Varnsdorf. Soutěží se účastní 
i další školy - ZŠ Edisonova 
a ZŠ Seifertova. Další díl 
her je na programu v pátek 
24. října, kdy na stadionu 
v Kotlině proběhne turnaj 
v kopané v kategoriích  
chlapců i dívek. Ceny do 
soutěží jsou zajištěny poskyt-
nutím grantového příspěvku 
z rozpočtu města Varnsdorf 
a sponzorem Řeznictví Vo-
hnout.                                                      V.Z.

ATLETICKÝ
 ČTYŘBOJ
Po loňském postupu 

mladších žáků do krajského 
finále se totéž podařilo v roce 
letošním starším žákům ZŠ 
náměstí. V sestavě J. Škor-
ňa, D. Vodička, J. Štefan 
a Dinh Hong Quang nej-
lépe zvládli běhy na 60 m 
a 1000 m (běží všichni členo-
vé družstva), skok daleký, 
skok vysoký, vrh koulí 
a hod míčkem (v technických 
disciplínách soutěží polovina 
družstva). Na krajském finá-
le v Bílině poté obsadil náš 
tým posílený J. Müllerem 
2. místo v silné konkurenci 
škol Ústeckého kraje. ZŠ ná-
městí je zapojena do Asocia-
ce školních sportovních klu-
bů v ČR a v současné době 
je v tomto rámci sportovně 
činných na 80 žáků školy. 
I díky tomu se můžeme 
účastnit zajímavých akcí, 
včetně „Atletického čtyřboje“.                                 

V.Z.

Petrásek, M. Fritzsche, 
Sommerschuh, Hovanycz, 
Čapičík, M. Šmidílek, 
Maco, J. Novák, Koubek, 
Neškoda a Motúz. Další 
kolo této soutěže se hraje 
v sobotu 1. listopadu opět ve 
Varnsdorfu.

JK Trans A porazil v pří-
pravě Rumburk 5:1. Ve 
fyzicky náročném zápase se 
soupeř dostal do vedení po 
hrubé chybě a držel jej do po-
ločasu. Ve druhém se již pro-
jevila zkušenost domácího 
týmu a zápas otočil ve svůj 
prospěch. Díky kombinačně
i fyzicky zdatnému soupeři se 

hrála „sálovka“ solidní úrov-
ně. Branky vstřelili Lisý 2, 
J. Novák, Mikolášek, 
Koubek. Sestava: Petrák, 
Petrásek, Fritzsche, Som-
merschuh, Fišer, Miko-
lášek, Hovanycz, Lisý, J. 
Novák, Koubek. O víkendu 
odehrálo áčko první sou-
těžní turnaj Krajské ligy 
ÚK s výsledky: JK Trans 
- Tullamore Dew Děčín 
3:1 (góly Fišer 2, Svoboda), 
- FK Snopek Děčín 1:3 (Fi-
šer), - Nota Děčín 1:3 (Svobo-
da). První turnaj se tedy áčku 
nepovedl výsledkově podle 
představ.                       ZdS

FUTSALISTÉ ZAHÁJILI SEZONU

Dne 11. 10. uplynulo 20 let od doby, 
co nás po těžké nemoci navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 
Vladislav Hruška. 

S láskou vzpomínají manželka Waltraud 
a dcery s rodinami. 

VZPOMÍNKA

§

§

§

§

Monika Nýčová
Jiří Šišulák 
(Nela)

Helena Burianová
Ladislav Daduč 
(Viktorie)

Zuzana Krausová
Miroslav Michálek 
(Tommy)

Jaroslava Hamerníková
František Hamerník 
(Adámek)

NAROZENÍBLAHOPŘÁNÍ

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě 
měl rád, nezapomene.

Dne 30. října 2008 uplyne 10 let, kdy 
odešel bez rozloučení náhle Jaroslav 
Rudinský. 

Stále vzpomíná manželka, děti a vnou-
čata.

Dne 15. října 2008 uplynulo 25 let od doby, co navždy 
odešel pan Josef Matras.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 31. října si připomeneme smutných 
20 let od doby, co navždy odešla naše 
manželka, maminka a babička Marie 
Kunkelová.

S láskou stále vzpomíná manžel a dcery 
s rodinami.

Kdo žije v srdcích svých milých, není 
mrtev, je jen vzdálen.

Dne 31. října 2008 uplyne smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček Jaromír Krupka.

S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Uvadlo růžové poupátko, kdo jste je mi-
loval, vzpomeňte nakrátko.

Dne 27. října 2008 by se Romanka 
Schuppanová dožila 21. narozenin.

Vzpomínají rodiče, bratři s rodinami, 
kachní mláďata a ostatní příbuzní.

Dne 26. října 2008 uplyne 15 let od doby, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek a manžel Josef Šerý. 

Stále vzpomínají manželka Ilona a děti s rodinami.

§

§

Dne 28. října 2008 oslaví 
své krásné 60. narozeniny 
náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček Josef Radoň. 

Do dalších let hodně 
zdraví, štěstí a lásky mu 
přeje manželka Věra, děti 
Věra a Josef, vnoučata Vašík 
a Kristýnka.
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O první zářijové neděli skončily v Liberci krajské pře-
bory družstev dospělých a po 6 kolech soutěží se umístily 
ženy Slovanu celkově 2. za družstvem LIAZ Jablonec B 
s počtem 325 bodů. Nejvíce 72,5 jich získala Eliška Křížová, 
Lucie Pagáčová pak 40 a Bára Pagáčová  37,5. Další závo-
dy se konaly koncem měsíce v Jablonném a šlo o víceboj 
mladšího a nejmladšího žactva. I tady jsme sklidili úspěch. 
Mezi mladšími žáky získal Jakub Skalický stříbro za pětiboj 
(60 m př., dálka, 60 m hladkých, hod míčkem, 800 m) výko-
nem 1 418 bodů. Matěj Brabník skončil na 6. místě s 1 057 
body. V kategorii děvčat závodila Petra Řeháková a obsadila 
8. místo, když nastřádala 1 619 bodů. Nejmladší žactvo zá-
vodilo ve třech disciplínách (60 m hladkých, dálka, hod míč-
kem). Nejlépe dopadl David Čiháček na 8. místě. Výrazněji se 
neprosadili další naši sportovci Tomáš Endál, Jakub Kuchta 
a za děvčata poprvé Simona Marcziová, Karolína Veselá 
a Alena Poláčková.

Honza Strož (KC Koope-
rativa) se ke konci sezony 
rozjel ke hvězdám! Nejdříve 
byl 2. v maratonu horských 
kol pro širokou veřejnost 
Královehradecká 50 Hořice, 
když přijel do cíle ve dvojici 
s jedním z nejlepších ma-
ratonců v ČR Martinem 
Horákem se čtyřminutovým 
náskokem před ostatní-
mi. Na 19. místě skončil 
ještě Václav Zemler (Kiwi 
Varnsdorf) a vyhrál svoji 
kategorii. Honza dále dojel 
10. v posledním závodě seri-
álu Kola pro život na Trut-
novské padesátce České spo-
řitelny. Startovalo tam více 
jak půl tisícovky závodníků 
a opět držel krok s nejlepšími 
a mnoho z nich i porazil.

Již 13. ročník Nova Au-
thor cupu, závodu pro širo-
kou veřejnost na horských 
kolech byl odstartován 
v Josefově Dole. Ten 
patří mezi nejmasovější 
v rámci ČR a účastnilo 
se jej na 3000 bikerů. 
Neztratili se ani zástupci 
varnsdorfských oddílů – CC, 
Kiwi a Bigshock-Kolokrám. 
Mezi nejlepší v jednotlivých 
kategoriích patřili: J. Strož 
(MA/9., 1:52:53 hod.), J. 
Švorc (MA/37., 2:00:40 hod.), 
M. Spurný (MB/22., 2:10,21 
hod.), P. Retych (MC/53., 
2:39:41 hod.). Jednotlivé 
kluby dále úspěšně reprezen-
tovali M. Vohnout, J. Pospí-
chal, P. Matušek, J. Roman, 

Házenkáři TJ Slovan 
Varnsdorf udolali těsným 
výsledkem Slavoj Děčín A 
23:22 (12:10) a nadále si dr-
želi druhou pozici v tabulce 
Severočeské ligy mužů za 
Českou Lípou, která nemě-
la problémy s děčínským 
béčkem po výsledku 36:12. 
V sobotu hráli v Mimoni 
(7. místo), kde měli potvrdit 
roli favorita. To se naplnilo, 
vyhráli 18:26 (7:12). Posled-
ní podzimní utkání absolvují 
za týden v Mostu, který byl 
pátý v tabulce.

Dorostenci zajížděli na 
jih Čech pokusit se získat 
první body s TJ Loko Čes-
ké Budějovice, které dosud 
rovněž nebodovaly. Už výsle-
dek první půle 17:10 dával 
tušit, že se to nepovede 
a zápas nakonec skončil 
33:21. V závěrečném zápase 
první části soutěže hostili 
tým HSK Tygři Ústí n. L. 
a odešli poraženi 18:30.

Mladší žáci dvakrát 
těžce prohráli. Nejdříve 
v Lounech a doma nestačili 
na své vrstevníky z bašty há-
zenkářského sportu Lovosic, 
byť šlo o jejich B-tým. Jejich 
čas však jistě přijde, vše je 
o tréninku, poctivém přístu-
pu a vytrvalosti.        

ZdS

J. Mádl, J. Dužár, J. Kroupa, 
M. Malík a V. Zemler. Celá 
víkendová akce v krásném 
slunečném počasí se nesla 
v duchu loučení s cyklistic-
kou sezonou. 

Odjely se i první čtyři 
závody Českého poháru 

v cyklokrosu TOI TOI Cup 
2008-2009 a účastnili se 
jich bratři Podrazilové (jez-
dí za TJ Sokol Holé Vrchy). 
V Uničově dojel Jirka 22. 
a připsal si devět bodů do 
celkové klasifikace, Tomáš 
obsadil 31. místo. Z 53 
cyklistů tam závod dokon-
čilo 41 borců. Ve druhém 
závodě v Hlinsku byl Jirka 
24. a získal dalších sedm 
bodů. V Lounech při třetí 
akci seriálu bral šest bodů 
Tomáš za 25. místo. V České 

Lípě pak bodovali oba, Jiří 
dojel 20. (11 bodů) a Tomáš 
23. (8 bodů). V průběžném 
pořadí po těchto závodech 
je Jiří Podrazil 26. a Tomáš 
Podrazil na 37. místě. Kla-
sifikováno bylo 53 cyklokro-
sařů. Další nejbližší závody 

se jedou 26. října v Táboře 
(2. závod Světového pohá-
ru), 28. října v Podbořanech 
a 17. listopadu v Holých 
Vrších.       Hany/V.Z./ZdS

ZÁVODY HORSKÝCH KOL STŘÍDÁ CYKLOKROS 

ÚSPĚCHY ATLETŮ 

Tentýž den se konala v Liberci tak zvaná hodinovka, kdy 
jde o absolvování celého sedmiboje v průběhu  jedné hodiny. 
Tu zkusila Eliška Křížová a s počtem 3 195 bodů si zajistila  
2. místo. Výkony 100 m př. 18,10 s, výška 150 cm, koule 
9,12 m, 150 m 20,94, dálka 442 cm, oštěp 21,20 m, 800 m 
3:15:42 min.                                                          Text a foto Skalická

Foto představuje družstvo spokojených atletek Slovanu 
soutěžících v 6. kole přeborů. Vzadu zleva Jana Čiháčková, 
Tereza Školoudová, Lucie Pagáčová, Blanka Plocarová, 
Monika Smrčková a Eliška Křížová. Dole zleva Vlaďka 
Jínová a Bára Pagáčová.

Softbalisté skončili třetí      
Poslední hrací víkend sezony 2008 

v Severočeské lize porazili varnsdorfští 
softbalisté sice vítěze soutěže z Kadaně, 

ale nezvládli jeden zápas s Ostrovem. Výsledky: Ostrov 
- Kadaň 3:13, Kadaň - Varnsdorf 10:5, Varnsdorf - Ostrov 
17:9, Ostrov - Varnsdorf 12:11, Varnsdorf - Kadaň 6:3, 
Kadaň - Ostrov 10:0. V průběhu tohoto roku omlazený tým 
Sybarites tak obhájil loňské třetí místo.

Konečné pořadí sezony 2008: 1. Smog Devils Kadaň 24 
zápasů / 22 výher / 2 prohry / 46 bodů,  2. Patriots Liberec 
24/19/5/43, 3. Varnsdorf 24/11/13/35, 4. Softball Club Ost-
rov 24/ 3/21/27, 5. Painbusters Most B 24/5/15/4 skreče/25 
bodů. Na turnaj o postup do 2. ligy odjely týmy Kadaně 
a Liberce. Kadaň skončila na čtvrtém, nepostupovém místě 
a Liberec byl  poslední. Postupovaly první dva týmy, kterými 
byly Painbusters Most A (uhájil druholigovou příslušnost) 
a Univerzita Brno. Ze druhé ligy spadl do Severočeské ligy 
Chomutov B, takže přibude jeden mančaft pro příští sezonu.                               

Luda Prokop

Po prohře u vedoucího 
týmu ČFL Vlašimi čekal 
doma áčko další těžký sou-
peř, kterým bylo béčko Vik-
torie Plzeň, v tabulce druhé. 
Hosté přijeli posilněni šesti 
hráči svého ligového týmu 
a potvrdili své postavení. 
Od 26. minuty duelu vedli 
a patřila jim první půle. Po 
změně stran měli více ze hry 
domácí a konečnou plichtu 
1:1 zachraňoval kanonýr 
Láďa Grubhoffer v 89. mi-
nutě. To proměnil neoddis-
kutovatelný pokutový kop za 
faul na Petera Vaška.  

Starší dorost přijel neče-
kaně bez bodů z Blšan, kde 
prohrál 2:0 (1:0). Mladší do-
rost tam dopadl ještě hůře 
a po přijatelné půli 2:1 si do 
tabulky započítal porážku 
6:1 (gól Zadina). Ženy bo-
jovaly o body v Litni, ale 
vrátily se po výsledku 3:1 
(1:1) s prázdnou. Střelkyně 

OBA DOROSTY
 NEBODOVALY

jediného gólu Schovanco-
vá navíc duel nedohrála 
a musela být hospitalizo-
vána s otřesem mozku. 
Starší žáci bojovali o první 
místo tabulky ve Šluknově. 
Prohrávali již 2:0, vedli 
2:3 a přivezli nakonec bod 
za remízu 3:3 (Ondráček 
2, Materna). Domácí jsou 
kvalitní, takže bod je dobrý. 
Mladší žáci měli v Jiřetíně 
za soupeře také Šluknov, ale 
jeho mladší tým. Tomu udě-
lili „bůra“, tedy 5:0 (Chlan 
3, Císař, Hon). Obě starší 
přípravky měly doma za 
soupeře Českou Lípu A a B. 
Domácí áčko s nimi uspělo 
13:1 (O. Kramer 4, Eliáš 3, 
Kolár 2, Benda 2, Dvořák, 
Novák) a 9:0 (Dvořák 3, No-
vák 2, Kolár 2, O. Kramer, 
Benda). Béčko na soupeře 
nestačilo po výsledcích 0:7 
a 0:3.                            ZdS

Tým mužů 
drží nadále

v házené 
druhé místo


