
13
ČERVENEC 2009

Číslo 

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                                                                                           CENA 6 Kč

Zatočili
s elektro-
odpadem

Olympiáda
mateřských

škol

(str. 4) (str. 9)

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PŘED CENTREM VZDĚLÁVÁNÍ
ŽIVOT VE MĚSTĚ NARUŠIL MINIFESTIVAL
ODSTÁVKA BAZÉNU - 31. ČERVENCE 2009
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Pokračování na str. 3

INZERCE

Další novou kulturní akcí nejen pro Varnsdorfáky bylo 
sobotní  Vernarovo létohraní,  které se zrodilo pod pokličkou 
kulturní komise a které si do názvu vložilo jméno bájného za-
kladatele našeho města. Přivítání léta v předprázdninovém 
období bylo plné zábavy. Hudbou rozjařené náměstí zaplnili 
diváci, kteří mohli zhlédnout tradiční loutkové představe-
ní, obdivovat maxidráčka a jeho show, učit se žonglérským 
kouskům, zasmát se s Kašpárkem, nebo si jen tak posedět za 
hezkého počasí s příjemnou hudbou u nabízených pochoutek. 
Přímo do centra létohraní nasměroval pořádající dům dětí

VÍTÁNÍ LÉTA S VERNAREM
Pohádkovým městem se prošlo 134 dětí

V areálu čistírny odpad-
ních vod ve Varnsdorfu pro-
běhlo 24. června  slavnostní 
zakončení rekonstrukce 
čistírny odpadních vod za 
téměř 210 milionů korun,
a byl tak zahájen její 
zkušební provoz. Investo-
rem  stavby je Severočes-
ká vodárenská společnost.
Ing. Miroslav Harciník, 

generální ředitel, dopl-
nil: „Rekonstrukce ČOV 
ve Varnsdorfu představuje 
vedle projektu Lužická 
Nisa druhou nejvýznamnější 
investiční akci naší společ-
nosti za poslední rok. Díky 
kvalitní přípravě a dobré 
spolupráci všech zaintere-
sovaných došlo k zakon-
čení stavby přesně podle 

Zrekonstruovaná čistírna 
vody zahajuje provoz

harmonogramu, tj. do 15 
měsíců od jejího zahájení -
a navíc bez změny smluvní 
ceny.“ Starosta Varnsdorfu
Ing. Josef Poláček do-
dal: „Město Varnsdorf se 
může pochlubit moderní 
čistírnou odpadních vod,  je-
jíž výstavba v podmín-
kách složitých pro investora
i dodavatele neměla negativní 
dopady na chod města.“

Na čistírnu jsou nyní 
přiváděny odpadní vody
z území České republiky
i ze SRN. Na kanalizační síť 
Varnsdorfu je připojen kana-
lizační sběrač vybudovaný 
podél Mandavy do Rumbur-
ku. Na kmenový sběrač je 
připojeno splaškovou kana-
lizací i asi 5 600 obyvatel ze

Přerušení dodávky teplé vody
V době od čtvrtka 6. srpna 6.00 hod. do úterý 11. srpna 

bude přerušena dodávka tepla do horkovodu a následně bude 
také přerušena dodávka teplé vody do města.

Důvodem odstávky jsou revize rozvoden a nutné opravy 
na teplárně.

K obnovení dodávky teplé vody by mělo opět dojít v úterý
v odpoledních hodinách.                  Ing. Miroslav Novotný,

  Teplárna Varnsdorf, a.s.

Město Varnsdorf uza-
vřelo smlouvu se sdruže-
ním VDF FREE, kte-
ré na některých veřej-
ných prostranstvích zajis-
tí bezplatné nízkorychlostní 
připojení k internetu. Ma-
jitelé notebooků a telefonů 
vybavených technologií 
WiFi (pásmo 2,4 GHz) tak 
budou moci procházku 
některými parky využít
i k brouzdání po síti. Cílem 
je také zpříjemnit pobyt ná-
vštěvníkům města, kteří si 
zde mohou například vyhle-
dat jízdní řády či vybrat tu-
ristické cíle v okolí. Připojení 
samozřejmě nebude možné 
využít pro domácí počítače 
v okolní zástavbě.

Jako první se objeví WiFi 
signál v malém parku na 
Národní ulici proti Hyper-
nově. Další místa budou 
zprovozněna postupně asi 
do konce roku. Počítáme
s pokrytím parku u divadla, 
části parku u plaveckého 
bazénu, náměstí E. Beneše, 
parku mezi ulicí Otáha-
lovou a Národní a parku 
v ulici Boženy Němcové
(u ZŠ Seifertova).

Ing. Přemysl Brzák, OŽP

VEŘEJNÝ
INTERNET VE 
VARNSDORFU

a mládeže cíl letošního výjimečného „Pohádkového lesa“, 
který na rozdíl od předchozích vedl pohádkovým městem. 
V parcích se tak pohybovaly dětem známé postavičky: 
Křemílek, Ferda Mravenec, pejsek Škubánek, Pat s Matem
a mnoho a mnoho dalších. Kolotoče, houpačky a další lákavé 
pouťové atrakce se nezastavily a celodenní veselení završil 
večerní ohňostroj.  Do Varnsdorfu zas přišel léta čas… 

                                                rm, foto Michal Šafus
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Z deníku městské policie

Ze zápisníku PČR
Internetový podvodník 
Na policisty z místního obvodního oddělení se obrátil 

třiadvacetiletý muž, který přišel oznámit svou nepří-
jemnou zkušenost s nákupem přes internet. Na jednom
z aukčních webových portálů si v květnu objednal mobilní 
telefon Samsung Omnia. K tomu, aby splnil veškeré pod-
mínky obchodu, zaslal neznámému prodejci finanční obnos 
sedm tisíc korun. Do dnešního dne však telefon nepřišel. 
Policistům poskytl veškeré údaje z provedeného interneto-
vého obchodu, které budou sloužit k tomu, aby byl pachatel 
vypátrán. Za shora uvedený trestný čin hrozí podvodníkovi 
až dvouletý nepodmíněný trest.

Zmizelo zahradní nářadí
Během posledních červnových dnů došlo ve Varnsdorfu 

k několika vloupáním do zahradních chatiček a kůlen.  Při 
posledním evidovaném případu neznámý pachatel vnikl do 
nezajištěné zděné kůlny v ulici Šenovská. Podle vyjádření 
majitele zmizelo veškeré zahradní nářadí v hodnotě pat-
náct tisíc korun. Podobných skutků je více, a zda je má 
na svědomí jeden pachatel, zjišťují policisté z místního
obvodního oddělení. Celkově jdou škody do několika desí-
tek tisíců korun. Policie dále žádá občany, aby zlodějům 
neulehčovali práci a své objekty si vždy řádně zajistili.

    Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Opět kamery
Na služebnu se dostavil občan se žádostí o pomoc při 

hledání svého otce, který již není schopen vnímat věci re-
álně  a nepřišel večer domů. Hlídka přijala velice podrobný 
popis muže a prováděla kontrolu okrajových částí města. Po
2 hodinách byl na kamerovém systému spatřen a hlídka 
pána předala jeho synovi.

Duševně narušený muž
Občanem bylo oznámeno, že na ul. T. G. Masaryka se 

pohybuje muž středního věku, oslovuje kolemjdoucí a do-
žaduje se nějakého auta a cigaret. Vyslaná hlídka na místě 
zjistila jednačtyřicetiletého muže, který jevil známky duševní 
poruchy. Dozorčí směny MP telefonicky vyrozuměl lékaře
a po dohodě s ním byl muž za asistence strážníka převezen 
sanitkou do nemocnice v Rumburku.

Měření rychlosti a hříšníci
I v červnu bylo ve spolupráci s DI PČR Děčín provedeno 

měření rychlosti v ulicích našeho města. Bylo zaznamenáno 
celkem 11 přestupků a byly uděleny blokové pokuty v cel-
kové výši 14.500 Kč.    Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

  

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky
Rada města rozhodla: • Zadat přezkoumání hospo-

daření Města Varnsdorf za rok 2009 externí auditorské 
společnosti.

Rada města rozhodla pověřit: • Odbor správy ma-
jetku a investic vydáváním souhlasu se záměrem výstav-
by fotovoltaických elektráren umístěných na objektech 
v k.ú. Varnsdorf.

Rada města rozhodla stanovit: • Cenu pro prodej 
č.p. 124 se st.p.č. 692/1,  p.p.č. 693 a část p.p.č. 694 vše 
v k.ú. Varnsdorf ve výši 550.000 Kč. • Cenu pro prodej 
č.p. 736 se st.p.č. 5769 a p.p.č. 5770 vše v k.ú. Varnsdorf 
ve výši 650.000 Kč.

V poslední době se na 
zástupce měst Varsndorf 
obrací občané s otáz-
kou, zda myšlenka vy-
budovat dětské hřiště 
v parku u Národní ulice 
před MCKV stále žije. Od-
pověď je jednoduchá, ano. 
Park na nově upravené 
ploše před MCKV vyroste 
během prázdnin. Město 
Varnsdorf prostřednictvím 
odboru správy majetku
a investic vypsalo již v loň-
ském roce na dětské hřiště 
veřejnou soutěž. Zajímavých 

Dětské hřiště před MCKV

Město Varnsdorf se zúčastní soutěže Město stromů 
vyhlášené nadací Partnerství. Soutěž spočívá v ná-
vrhu celoroční kampaně různých akcí inspirovaných 
stromy a jejich cílem je zvyšování zájmu občanů o ži-
votní prostředí  města. Realizace proběhne v termínu 
říjen 2009 až říjen 2010. Bližší informace jsou uvedeny na
www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota-mestostromu.     -r-

Varnsdorf se zúčastní
soutěže ,,Město stromů“

Rekonstrukci splaško-
vé kanalizace a vodovo-
du v lokalitách Pěnkavčí
vrch a Hrádek, investič-
ní akce SVS v celkovém 
finančním objemu téměř 
58 milionů korun  je v zá-
věrečné fázi. Realizováno 
již bylo 90 % z napláno-
vaných objemů prací. 

Rekonstrukce kanalizace
a vodovodu je v závěrečné fázi 

Rada města schválila od 1. června institut „veřejné služby“, 
který rozšířil možnosti příjemců dávek. Ti, kteří tedy mají 
snahu pracovat, dostanou šanci vymanit se z nepříznivé 
situace a získat dávku ve vyšší částce, než ti, kteří nejsou 
aktivní. Kancelář veřejné služby byla zřízena v budově 
T. G. Masaryka 2470 (Centrum sociálních služeb a ubytov-
na). Kontaktní osobou je Tomáš Franěk, tel. 723 761 419, 
e-mail: verejna.sluzba@varnsdorf.cz, na kterého se můžete 
obrátit v úřední hodiny: Po - Pá 8.00 - 10.00  hod.      -r-

ÚŘEDNÍ HODINY A SÍDLO
VEŘEJNÉ SLUŽBY 

nabídek odborných firem se 
sešlo několik, přesto žádná 
neoslovila město v takové 
míře, aby vyhlásilo vítěze.
V současné době byla vypsá-
na výzva nová s upřesněnými 
soutěžními parametry. Vý-
sledkem by měla být volba 
certifikovaného dodavatele 
dětských hřišť, který vybu-
duje na upravené travnaté 
ploše před MCKV zajímavé, 
věkově vyvážené a bez-
pečné hrací prvky tvořící 
dohromady jakousi atrakci, 

která přiláká do středu 
města, a parku především. 
Předpokladem je zároveň 
využívání dětskými kolek-
tivy z MCKV. Vzhledem
k omezeným finančním mož-
nostem a snaze nenarušit 
jak pohledově, tak praktic-
ky celkový vzhled parku, 
přistupuje město k variantě 
bez oplocení. Dětské hřiště 
bude sledováno kamerovým 
systémem městské policie
a kontrolováno určenými od-
povědnými pracovníky. Van-
dalismu oplocení nezabrání 
a důvěra vložená do lepšího 
vztahu obyvatel k městu
a nově vybudovaným zaří-
zením snad  nebude marná. 
Žádným překvapením není 
ani cena takovýchto dět-
ských zařízení, je opravdu 
vysoká. Proto byla zvolena 
varianta pořízení základ-
ních dominantních prvků
s možností rozšíření kdyko-
liv v budoucnosti o nové. 

Ing. Jaroslav Beránek,
vedoucí odboru správy 

majetku a investic

 Oprava kanalizace a vo-
dovodu vyřeší rekonstrukci 
splaškové kanalizace, odstra-
ní nevyhovující kanalizační 
výusti a splaškové odpadní 
vody odvede k přečištění na 
místní čistírnu odpadních 
vod. Zároveň je Město Varns-
dorf investorem dešťové 
kanalizace v celém rozsahu 
a těch částí splaškové kana-
lizace, které jsou rozšířením 
stávajícího kanalizačního 
systému. Celá realizace 

probíhá v úzké koordinaci 
SVS s Městem Varnsdorf, 
protože obě kanalizace jdou 
v souběhu v úzkých místních 
komunikacích.

V rámci investice SVS je 
na Pěnkavčím vrchu celkem 
realizováno 2 024 metrů ka-
nalizace, v lokalitě Hrádek
1 976 metrů. V každé z lo-

kalit bude vybudována nová 
čerpací stanice odpadních 
vod. V místech nové splaš-
kové kanalizace bude stáva-
jící zachována jako dešťová 
kanalizace. Po odstranění 
kanalizačních výustí bude 
na ČOV nově připojeno asi 
80 obyvatel lokality Pěnkavčí 
vrch a asi 270 obyvatel loka-
lity Hrádek. 

Pro novou zástavbu v loka-
litě Hrádek připravuje město  
nový vodovod - horní tlakové 

pásmo včetně vodojemu. Je 
zde proto rekonstruována 
asi 100 let stará stávající vo-
dovodní síť v majetku SVS, 
která byla v havarijním 
stavu, nebo nevyhovovala 
pro začlenění do horního 
tlakového pásma. 

Rekonstruovány jsou 
vodovodní řady v souhrnné 
délce 1 070 metrů, kon-
krétně v ulicích Turnovská
a Severská v délce 443 
metrů, v Žižkově ul. v délce
175 metrů, v Čáslavské ul. 
v délce 180 metrů, v Orlic-
ké ul. v délce 150 metrů
a v ul. Pod Hrádkem v délce 
87 metrů. Původní litinové 
potrubí je nahrazováno 
potrubím z odolného vy-
sokotlakého polyetylénu.  
Dochází rovněž k přepojení
55 ks stávajících vodo-
vodních přípojek. Počet 
obyvatel připojených na vo-
dovod se zvýší z 300 na 500.

Sdružená investiční akce 
SVS je v celkovém finanč-
ním objemu téměř 57,84 
milionu korun.

Stavební práce byly zahá-
jeny v říjnu 2008, zpomalení 
postupu prací způsobilo ně-
kolik změn v průběhu reali-
zace. Stavba je nyní hotova 
z 90 %, probíhají již jen 
dokončovací práce. Zakon-
čení stavby se předpokládá 
nejpozději do konce července 
2009 povrchovou úpravu ko-
munikací.   -r-, foto INSKY
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S POCTIVOSTÍ NEJDÁL 
NEDOJDEŠ!

Dokončení ze str. 1

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Peníze, známosti a umě-
ní ,,v tom“ chodit - o tom 
to je! Pak můžeš koupit 
třeba 5 bytů nebo bydlet 
klidně načerno. My jsme 
koupili byty dva. Jeden, ve 
kterém bydlíme, a druhý 
pro otce, který bohužel po 
těžké nemoci před rokem 
zemřel. Splácíme úvěr na 
tyto dva byty a platíme 
dva nájmy. Vlastníkem byl 
otec a vyřízení dědictví se 
táhlo téměř rok. Po všech 
útrapách s jeho nemocí
a finančních starostech jsme 
se naivně domnívali, že když 
požádáme město o povolení 
prodeje bytu po otci, vyjde 
nám v této výjimečné situaci 
vstříc a zruší předkupní prá-
vo městu, které tam možná 
ani nemělo být, protože byt 
se kupoval ve druhé vlně za 
vyšší cenu.

Mýlili jsme se!
Zastupitelstvo naši po-

slední naději 28. 5. 2009 
na zasedání doslova smet-
lo se stolu. Zastali se nás 
pouze Mgr. Šmíd, p. Lázsló
i Ing. Beránek, kteří se sna-

žili o povolení této výjimky. 
Ostatním přítomným za-
stupitelům, kteří byli proti, 
nebo je to ani moc nezají-
malo, včetně pana starosty, 
mohu spíš „poděkovat“ 
za další výdaje a starosti 
s tímto spojené. 

Jsme totiž nuceni prodat 
náš byt a přestěhovat se 
do úplně stejného bytu, ve 
kterém poslední měsíce otec 
umíral. Smutná vzpomínka, 
ale zákon je zákon, co se dá 
dělat. Asi bych musela být 
někým jiným. Ale chápu, 
vrátit byt za 64 tisíce - 
výhoda - dalším prodejem 
by město získalo nejméně
200 tisíc. Někdo chytře vy-
myslel předkupní právo. 

Drahomíra Lorencová

Rada města vyhověla žá-
dosti občanského sdružení 
Na Křižovatce a poskytla 
finanční příspěvek 45 tisíc 
korun na částečné pokrytí 
mzdových nákladů pro 
pracovníky sociální služ-
by. Sdružení muselo ke 
konci roku 2008 propustit 
několik zaškolených pra-
covníků a omezit provoz 
občanské poradny, o jejíž 
služby je mezi občany 
Varnsdorfu a regionu velký 
a trvale vzrůstající zájem.
V dubnu letošního roku při-
šla do organizace část dotace 
od ministerstva práce a soci-
álních věcí, od května 2009 
vypomohl dotací úřad práce, 
v červnu je očekávána dotace 
od kraje, což ale stále nepo-
stačuje k vyřešení krizové 
situace. Rozhodnutí RM tedy 
přispěje k zachování sociální 
služby pro varnsdorfské ob-
čany, jak informovala vedou-
cí organizace Na Křižovatce
Ing. Pavlína Šafusová.
                                    ham

PENÍZE PRO NÁŠ VENKOV
8 milionů ročně pro Šluknovsko

Zrekonstruovaná čistírna zahajuje 
zkušební provoz

Pondělí:   9 - 18 hod.
Úterý:       9 - 18 hod.
Středa:     zavřeno
Čtvrtek:     9 - 18 hod.
Pátek:       9 - 18 hod.
Sobota:    zavřeno

Otevírací doba v době 
prázdnin - červenec 

a srpen 2009:
Platí pro všechna 
oddělení knihovny

 
 

Uzavření knihovny 
v době 

od 20. 7. 2009 
- do 31. 7. 2009 

Prázdninový provoz
 knihovny

Leader - metoda určená k financování projektů místních 
neziskových i komerčních subjektů ve venkovských oblas-
tech. Účelem je oživit aktivity v regionu, podpořit místní 
ekonomiku, služby, kulturní a společenský život. Hlavní 
prioritou Leaderu je zlepšení řízení a mobilizace přiroze-
ného vnitřního rozvojového potenciálu venkova. Program 
Leader je IV. Osa Programu rozvoje venkova, ze které je 
možné čerpat finance  EU pro náš venkov.

Místní akční skupina (MAS) Šluknovsko je jednou
z místních skupin podpořených ve druhé etapě výběru
k financování. Do území tak ročně přivede asi 8 mil. Kč 
(zatím není potvrzena alokace finančních prostředků).
V současné době připravuje první výzvu k předkládání pro-
jektů z Programu rozvoje venkova, která bude vyhlášena na 
konci července 2009.

Cílem občanského sdružení MAS Šluknovsko, které bylo 
založeno v roce 2004, je zvýšení vzdělanosti obyvatelstva, 
koordinace vzdělávacích aktivit v souladu s požadavky trhu 
práce, podpora růstu objemu nových investic a vytváření 
nových pracovních příležitostí, zvýšení úrovně informova-
nosti a vytváření informačních a komunikačních technologií, 
zlepšení podmínek pro činnost ziskových i neziskových sub-
jektů v dotčeném území, postupné zvyšování životní úrovně 
obyvatelstva v dotčeném území.

Více informací na www.mas-sluknovsko.cz.
                          Ing. Eva Hamplová, MAS Šluknovsko

„ZELENÁ ÚSPORÁM - víme, jak dostat dotace“
Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů

www.zelenausporam.cz

Seminář se uskuteční ve čtvrtek
16. 7. 2009 od 16.00 hod.

ve Studentsklém centru Střelnice ve Varnsdorfu.

Vzhledem k plánované 
rekonstrukci bude 31. 7. 
provedena odstávka plavec-
kého bazénu. Měsíc srpen 
bude vyhrazen na přípravu 
a vyklizení před zaháje-
ním samotné rekonstrukce.
V září bude plavecký bazén 
předán firmě, která zahájí 
I. a II. etapu rekonstrukce, 
a to revitalizací stávajícího 
bazénu,  přístavbou s whir-
pooly a toboganem.

Realizace by měla být 
dokončena r. 2010. V ná-
sledujícím roce by se mělo 
pokračovat III. etapou, při 
které se provede zateplení 
obvodových stěn a střechy. 
Na III. etapu bude město 
žádat o dotaci.                -r-

ODSTÁVKA BAZÉNU 
OD 31. ČERVENCE

Život ve městě narušil
hudební minifestival

Ačkoliv mnozí občané nejsou příznivci tvrdší hudby
a neměli žádný zájem zúčastnit se hudebního festivalu, 
byli v pátek nuceni poslouchat pravidelný rytmus elektro-
nické hudby i ve svých obydlích, který se rozléhal po celém 
městě z areálu před Mašíňákem. Na četné stížnosti na 
rušení nočního klidu směřující na služebnu městské policie
i operačního střediska Policie ČR na místo vyjely hlídky,  
aby zajistily veřejný pořádek. Protože akce byla řádně 
nahlášena a povolena MěÚ Varnsdorf (pouze konání akce, 
nikoliv narušování limitů hluku v nočních hodinách), byl na 
služebnu MP povolán místostarosta města Karel Dubský. Za 
asistence všech sloužících složek policie, tedy 14 mužů s osmi 
vozidly, se na místo festiválku Raptorfest vydal v doprovodu 
majitele pozemku a zástupce velitele MP. Po ústní dohodě 
se zástupcem organizátora a pořadateli byla hudba ihned 
ztlumena a přítomní byli vyzváni k zachovávání nočního kli-
du. Od té doby až do konce festivalu probíhalo vše vpořádku
a nebyly již zaznamenány další problémy. 

Ke kladům celé akce je zapotřebí dodat, že i když se 
jednalo o malou obdobu festivalu typu Czechtech, za celou 
dobu konání nebyl zaznamenán žádný incident, nedošlo 
k žádnému zranění, ani k problémům v dopravě (kontrola na 
alkohol apod.). V okolí koupaliště a v této části města došlo 
během celého víkendu pouze k vyvrácení dvou dopravních 
značek a umístění popelnic do vozovky. Dokonce  v průbě-
hu nedělního dopoledne byl pozemek uklizen a uveden do
původního stavu.

Nebylo však všechno pouze růžové! Největším problémem 
celé akce byla skutečnost, že se na místě konání nenacházelo 
žádné hygienické zázemí, tedy WC a zásoba pitné a užitkové 
vody. Majitelé nemovitostí v okolí by možná byli ochotni 
jeden víkend v roce strpět podobnou hlučnou akci, avšak 
rozhodně ne za podmínek, že mají v současné době znečištěné 
nemovitosti a okolí lidskými exkrementy. Tato akce ukázala 
především městu, že je zapotřebí zpřísnit povolovací řízení 
všech akcí, zejména s důrazem na zajištění hygienických 
a bezpečnostních norem. V tomto ohledu prostě souhlas 
majitele pozemku nestačí. 

Podstatnou otázkou tedy je, zda se kvůli akci pro několik 
desítek převážně cizích vyznavačů podobného stylu hudby 
„vyplatí“ narušit klid ostatních stovek či tisíců obyvatel 
města a jeho okolí i za hranicemi našeho státu.
                           Jiří Sucharda, předseda kulturní komise

Rada přispěla 
na občanskou

poradnu

Seifhennersdorfu. Vyčištěné odpadní vody z čistírny jsou 
vypouštěny do hraničního toku Mandavy.

Původní mechanicko-biologická čistírna ve Varnsdorfu 
s kapacitou 50 000 ekvivalentních obyvatel byla uvedena 
do provozu v roce 1996. Její technologie byla doplněna v le-
tech 1997 a 1999. Biologický stupeň čištění před současnou 
rekonstrukcí neodpovídal legislativním požadavkům na kva-
litu vyčištěné odpadní vody, zařízení čističky byla zastaralá, 
energeticky náročná a hlučná. 

Užitím moderní technologie čištění,  dostavbami v čistír-
ně a odpovídajícím strojním vybavením došlo ke stabilizaci
a zlepšení výsledku čištění a ke zlepšení podmínek provo-
zování. Zrekonstruovaná čistírna  má kapacitu 55 450 EO. 
Neobvyklým technickým řešením je umístění plynojemu 
přímo na nově vybudované vyhnívací nádrži. V rámci 
ekologického hospodaření s energiemi byla nově umístěna 
kogenerační jednotka, která byla ihned po instalaci zprovoz-
něna.  Provoz bude sledován novým kamerovým systémem 
zobrazujícím celý areál. Celá rekonstrukce probíhala za pro-
vozu.                                                                     -r-, foto rm
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Letní měsíce přinášejí více práce
I přes pokračující hospodářskou krizi přinesl květen na 

Šluknovsko více práce. Důvodem toho jsou zřejmě sezonní 
práce, při kterých zaměstnavatelé nabírají na dobu určitou 
větší počet pracovníků. Nezaměstnanost klesla během 
měsíce ve Šluknovském výběžku o více jak dvě desetiny 
procenta na 16,01 %. V měsíci květnu bylo na úřadech práce 
na Děčínsku nově  evidováno 893 uchazečů,  vyřazeno bylo 
1 048.                                                                                 -r-

  Nezaměstnanost na Šluknovsku k 31. 5. 2009

                                         květen 2009    duben 2009 
  počet evidovaných osob / nezaměstnanost / rozdíl 

1.   Doubice         5        10,20 %  7      14,29 %     -2 
2.   Vilémov         60      10,64 %  64     11,35 %     -4 
3.   Dolní Poustevna       111    11,21 %  114  11,52 %     -3 
4.   Rumburk                  691    11,75 %  726   12,35 %   -35 
5.   Jiřetín p. Jedlovou   34      12,32 %  35       12,68 %     -1
6.   Dolní Podluží         85      13,60 %  86      13,76 %     -1
7.   Horní Podluží           61      15,17 %  57     14,18 %    +4 
8.   Varnsdorf                      1357  15,97 %1387  16,32 %   -30 
9.    Lobendava         26      17,33 %  33     22,00 %     -7 
10. Krásná Lípa              305    17,71 %  310   18,00 %      5
11.  Mikulášovice            230    17,80 %  227   17,57 %    +3 
12.  Šluknov         515    17,88 %  507    17,60 %   +8 
13.  Lipová         57      18,15 %  54     17,20 %    +3 
14. Rybniště                    64      18,39 %  57     16,38 %    +7 
15. Velký Šenov              190    18,79 %  191   18,89 %      1 
16.  Chřibská         156    21,40 %  154   21,12 %    +2
17.  Jiříkov         423    22,84 %  421   22,73 %    +2
18. Staré Křečany           132    24,26 %  132   24,26 %      0 

Během jara „vyrostla“ na střeše KD Rozkrok fotovoltaická 
elektrárna. Fotovoltaická, neboli solární zařízení předsta-
vují jednoduchý a elegantní způsob, jak sluneční paprsky 
přeměnit na elektřinu. Pracují na principu fotoelektrického 
jevu a vytvářejí využitelný stejnosměrný elektrický proud. 
Se solárními články je možné napájet kalkulačky, zásobovat 
elektrickou energií místa s jejím přímým nedostatkem, např. 
lodě, letadla, odlehlá místa, nebo je sdružovat do elektráren 
s výkony v MW. V současné době je průměrná účinnost 
solárního článku do 20 %, neustálý vědecký vývoj se však 
v laboratořích už blíží 30 %, ale ani tady ještě věda neřekla 
své poslední slovo.

Solární elektrárna Hájenská má v současné době 
instalovaných 20 kusů 180wattových modulů UL -
- 180D o celkovém výkonu 3,6 kWp, ve druhé fázi by 
měla posílit o dalších 18 panelů a měla by sloužit mj.
i k lepšímu rozhodování případných zájemců tohoto typu in-
vestice na vlastní střeše. Životnost panelů je počítaná na 25 let
a nevadí jim běžné teploty, enormní sněhová zátěž, ani vítr
o síle vichřice. Elektrárna je zapojena přímo do místní sítě 
ČEZ a její výkon ve chvílích nadvýroby budou spotřebovávat 
okolní domy sousedů. Výroba elektrické energie je zveřejňo-
vána ve výloze KD a případní zájemci o prohlídku či kon-
zultaci se mohou obrátit na e-mail michael@satnik.cz nebo 
na mobilní telefon 603 529 825. JS, foto Rozkrok

DO ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU 
PUTOVALY SKLENĚNÉ POPELNICE

Pod tímto názvem pro-
běhla 24. června od 10 do 16 
hodin na náměstí ve Varns-
dorfu show pořádaná spo-
lečností ELEKTROWIN. Po 
Šluknovu se Varnsdorf stal 
druhým zastavením EKO 
ROADSHOW v děčínském 
okresu a zároveň jedním 
z 80 měst v republice, kde 
tato akce na celý den zakot-
vila. Jejím cílem je upozornit 
občany, že vysloužilé elektro-
spotřebiče si zaslouží zvláštní 
zacházení. Často totiž obsa-
hují různé nebezpečné látky, 
které by se neměly dostávat 
do životního prostředí. Jsou 
také cenným zdrojem su-
rovin, které je škoda bez 
užitku vyhodit na skládku. 
Středeční zábavná show 
byla spojena se soutěžemi 
o různé ceny. Nejvíce si pro-
gram - divadélko a soutěže 
užívali žáci základních škol, 
které se na náměstí postupně 
vystřídaly. Každý, kdo přine-
sl vysloužilý elektrospotřebič, 
získal drobnou odměnu. 

Bouřkové větry upozornily 
na havarijní stav velké vrby 
u rybníčka Billa. Zdravotní 
posudek doporučuje strom 
skácet, podobně jako neda-
leký vykotlaný dub v parku 
u nové knihovny. Posudek 
ale současně upozorňuje, 
že v koruně je momentálně 
usídleno několik špaččích 
rodin, které je nutno nechat 
nerušeně dohnízdit (§5a zá-
kona 114/1992 Sb.). 

PROSBA 
O SHOVÍVAVOST

Výsledková listina oceněných měst Šluknovského výběžku  
pořadí / město / počet obyvatel / množství vytříděného 

sběru na osobu
2. Dolní Poustevna   1984   43,06
3. Mikulášovice    2344   37,77
4. Krásná Lípa    3679   42,21
5. Rumburk    11200      31,60
8. Jiříkov     3996   30,85
9. Velký Šenov    2004   29,51

Výsledková listina oceněných obcí Šluknovského výběžku  
pořadí / obec / počet obyvatel / množství vytříděného 

sběru  na osobu
1. Doubice                   109   76,32
2.  Lobendava    330   83,92
8. Vilémov                   985   46,57

-r-, foto rm

Loď Porta Bohemica se  
23. června stala místem 
předání ocenění vítězům
4. ročníku soutěže Skleně-
ná popelnice. Jde o soutěž 
měst a obcí Ústeckého kraje 
ve třídění odpadu. Ze 338 
soutěžících byla v roce 2008 
nejúspěšnějším městem 
vyhlášena Česká Kamenice, 
nejvíce třídící obcí se stala 
Doubice. Mezi deseti nejlep-
šími městy z celého kraje 
se umístilo hned šest měst 
ze Šluknovského výběžku, 
mezi deseti obcemi zastupují 

výběžek tři. Varnsdorf je až 
patnáctý.

Skleněná popelnice je sou-
částí projektu Intenzifikace 
odděleného sběru v Ústec-
kém kraji připravovaného ve 
spolupráci Ústeckého kraje 
s obalovou společností EKO-
-KOM, a.s.  Program si klade 
za cíl zvýšit objem vytříděné-
ho odpadu v Ústeckém kraji. 
Díky tomu došlo v roce 2008 
k dalšímu zvýšení množství 
vytříděného odpadu, a to o 
čtyři kilogramy na jednoho 
obyvatele kraje za rok.

ZATOČILI S ELEKTROODPADEM

Společnost ELEKTROWIN 
však nepořádá pouze tuto 
show, ale pracuje s obcemi 
na výběru elektroodpadu 
systémově a celoročně. Pro 
žáky a studenty základních 
a středních škol pořádá již 
druhý ročník projektu na 
podporu zpětného odběru 
vysloužilých spotřebičů (tzv. 
ekologie v praxi).

Pro ty, kteří nestačili 

využít nabídky na náměstí 
jen dodáváme, že vysloužilé 
elektrospotřebiče je možné 
kdykoli zdarma předat
k recyklaci ve sběrovém 
dvoře v areálu Technických 
služeb ve Varnsdorfu, nebo 
při nákupu nového zboží 
v prodejnách elektro. Více 
informací najdete na strán-
kách www.elektrowin.cz.
                   Text a foto JS

Z důvodu bezpečnosti tak 
musíme po tu dobu uzavřít 
oblíbenou zkratku mezi pa-
neláky a Billou. Chtěl bych 
proto občany, kteří tuto 
neoficiální cestu využívají, 
poprosit, aby byli shovívaví 
a do 15. 8. místo obcházeli 
po chodníku v ulici Legií. 
Jakmile se malá ptáčata 
naučí létat a budou schop-
na hnízda opustit, bude 
vrba pokácena a pěší provoz
v parčíku obnoven. 

Ing. Přemysl Brzák, OŽP,
foto LiJu   

Fotovoltaická elektrárna 
na Kulturním domě Rozkrok
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Pronajmu byt 3+1 na 
Západní ulici. Telefon
731 535 865.

Pronajmu byt 1+1
ve 2. patře, ul. Pražská, 
centrum města. Nájem
3 500 Kč/měs. + služby. Info
737 517 354.

Prodej skladových pro-
storů s bytem v Rumburku. 
Rampa, vlastní parkoviště. 
Výměra: 1 041 m2. Snížená 
prodejní cena: 2.750.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 723 327 523.

Prodej stavebního 
pozemku určeného i pro 
podnikatelské aktivity
i RD nedaleko centra Rum-
burku. Všechny sítě na 
hranici pozemku. Výměra: 
1 678 m2. Prodejní cena:
500 Kč/m2. Info Lužická
R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

Děkujeme Eurosalonu Varnsdorf a především paní Hüble-
rové za věnování sponzorského daru v podobě vlasových pří-
pravků pro výuku kadeřnic.                     Jana Hrabáková, 

SŠS a CR Varnsdorf 

Nestačilo ani to, že jsem deset let nemarodil a cítil se 
relativně dobře. Na podzim r. 2008 jsem měl první atak 
pohybového ústrojí od ploténky, to se opakovalo na konci 
dubna a v začátku května r. 2009. Po jednom z obstřiků se 
stalo tělo, byť na krátkou dobu, neovladatelné. Neodešel jsem 
z ordinace, ani neodjel s doprovodem domů, ale díky syste-
matickému a vysoce erudovanému postupu MUDr. Václava 
Járy jsem po několika vyšetřeních putoval RZS na infekční 
oddělení krajské nemocnice, kde se o mě rovněž výborně 
postarali.  Děkuji  MUDr. Václavu Járovi a zaměstnancům 
Neurologie, s.r.o.,  za jejich přístup, ochotu a to, že jsem díky 
nim bez následků přestál vážné onemocnění, které vůbec 
s neurologickými potížemi nesouviselo. Děkujeme.

Miroslav a Olga Koktovi, Varnsdorf

Svaz tělesně postižených VDF děkuje ZUŠ za pěvecké vy-
stoupení souboru SBOREČEK pod vedením pí Kubešové a za 
doprovodu na klávesy pí Kovářové. Vystoupení zpříjemnilo 
naši dubnovou členskou schůzi.            

                                        S. Vojtěchová, jednatelka STP

Ráda bych poděkovala panu primáři MUDr. Škodovi 
a MUDr. Knoblochovi, všem sestřičkám a celému kolektivu 
v nemocnici LDN ve Varnsdorfu. Děkuji za krásný přístup, 
péči a obětavost. 

Za vaše léčení děkuje Ladislava Macounová

PODĚKOVÁNÍ ØÁDKOVÁ 
INZERCE

Prodám řadovou garáž 
na Poštovní ulici. Cena do-
hodou. Tel. 605 149 778.

Varnsdorf vydá nové 
tištěné mapy, a to  v rámci 
projektu ROP Severozápad 
„Informační podpora cestov-
ního ruchu ve Varnsdorfu“. 
V listopadu tak zdarma na 
pultech najdete novou turis-
tickou mapu, mapu města
a trhací mapu.                -r-

KRÁTCE

Děkujeme rodičům Sáry Šindelářové za zajímavě strávené 
odpoledne. Jízda na koni, opékání buřtů a vstřícné chování 
rodiny Šindelářových přispělo k příjemnému zakončení 
školního roku.

Třída 4. B + tř. učitelka Mgr. L. Pešková,
ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821
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VELVETA CENTRUM
správní budova, Varnsdorf,

Palackého 2760

VÝHODNÝ PRONÁJEM 
KANCELÁŘÍ

 Dobrá cena, nepřetržitá 
služba v recepci, možnost 

využití společně 
zajišťovaných služeb: 

pošta, kopírování, 
účetnictví, právní 
kancelář, telefony, 

internet, informační 
technologie, ekologie atd.

Rádi vás u nás přivítáme.

Kontakt: 
Ing. Zdeněk Mayer 

tel. 602 181 853
www.velveta.cz
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ØÁDKOVÁ 
INZERCE

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

Empada – salon pro 
úpravu srsti psů. Pražská 
2952, Varnsdorf. Objednáv-
ky na tel. 737 104 222. 
Stříhání i o víkendech a po 
domluvě i u vás doma.

Prodej řadové garáže 
v centru Varnsdorfu. Pro-
dejní cena: 90.000 Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 602 108 
404, 412 333 281.

Prodej vily s šesti bytový-
mi jednotkami na klidném 
místě v centru Varnsdorfu. 
Pozemek: 1.455 m2. Prodej-
ní cena: 3.150.000 Kč. Více 
informací na mob. 602 
108 404.

Svatební a společenská 
móda pro dámy a pány. 
Půjčovna - prodej - zakáz-
kové krejčovství - opravy
a úpravy oděvů. Út - Pá 
14.00 - 18.00, mimo ot-
vírací dobu dle domluvy. 
Kontakt: Varnsdorf, Elišky 
Krásnohorské 1549. Tel. 
728 764 809, j.zarnack@e-
mail.cz, www.svatebni-
-moda.cz. Připravili jsme 
pro vás novou kolekci šatů 
na rok 2009. Rádi pokra-
čujeme v naší tradici a pro 
každou nevěstu máme při-
praven dárek!

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

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

Svoz zákazníků
zdarma

Nákupní centrum Globus 
zajistilo 1x měsíčně svoz do 

NC Géčka ZDARMA!

15. 7. 2009
odjezd: Varnsdorf, AN 

v 15.00 hod.

příjezd: NC Géčko
v 16.25 hod.

zpět v 19.45 hod.

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀ܀ༀऀ܀ကᄀ
ሀఀ܀ጀᄀ᐀᐀ༀᔀᘀȀༀጀ̀
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Na další z besed cyklu „Na 
slovíčko“ v městském diva-
dle byl 18. června pozván 
Václav Chlan, který se už tři 
desítky let věnuje papírové-
mu modelářství. O tom, že 
se v tomto oboru vypracoval 
mezi českou elitu a že má 
slušnou sbírku ocenění, jsme 
nedávno psali. Beseda byla 
pro veřejnost příležitostí 
podívat se mistru republiky 
„pod pokličku“ a vyzvědět 
o tomto koníčku další zají-
mavosti. A také prohlédnout 

si zblízka ukázky jeho mo-
delářské dovednosti - včetně 
těch nejnáročnějších (a na 
soutěžích nejúspěšnějších) 
výrobků.

Ve zmíněné reportáži jsme 
avizovali velkou výstavu 
Chlanových modelů. Vzhle-
dem k přehlídce ostatních 
modelářských oborů chys-
tané na přelom července 
a srpna na Střelnici se však 
pan Chlan rozhodl odložit 
přípravu své vlastní výstavy 
na příští rok.               ham

„Na slovíčko“ s modelářem

VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Byl známý nejen výrobou textilu - 18. část

SOUTĚŽ O ZTVÁRNĚNÍ LOGA
 ZDRAVÉHO MĚSTA

Město Varnsdorf v roce 2008 vstoupilo do mezinárodní 
asociace Národní síť Zdravých měst. Po inspiraci jinými 
městy se i Varnsdorf rozhodl mít své logo Zdravého města. 
Město Varnsdorf, Rada města Varnsdorf, pracovní skupi-
na pro Projekt Zdravé město Varnsdorf vyhlašuje soutěž 
o ztvárnění LOGA  Zdravého města Varnsdorf. Hlavním 
kritériem loga je text Zdravé město Varnsdorf. Soutěž je 
vyhlášena na období prázdnin a dovolených, trvá dva mě-
síce, není věkově omezena a může se do ní zapojit každý 
včetně firem, kdo vytvoří výtvarný návrh s výše uvedenou 
tematikou. Uzávěrka návrhů (nejlépe v elektronické podobě) 
je nejpozději do pátku 11. září 2009 do 12 hodin na adresu
zdravemesto@varnsdorf.cz, nebo do podatelen MěÚ. Všech-
ny návrhy budou předloženy pracovní skupině pro Projekt 
Zdravé město, která doporučí 10 nejzajímavějších návrhů 
do ankety, která bude veřejnosti předložena v Hlasu severu, 
na webových stránkách města a na Fóru Zdravého města
16. 9. 2009 na Střelnici. Vítězný návrh se bude po odsouhla-
sení městskou radou užívat na projektech, programech, pro-
pagačních materiálech a na dalších akcích týkajících se Zdra-
vého města Varnsdorf. Vítězný návrh bude oceněn. Vyhlášení 
vítěze bude po celkovém vyhodnocení zveřejněno v tisku při 
respektování autorských práv. Bližší informace, podmínky 
soutěže a návrhy jiných měst najdete na webových stránkách 
města v sekci Zdravé město.                                           JS

VARHANNÍ KONCERT 
UZAVÍRÁ PŘEHLÍDKU

Letošní přehlídku Varnsdorfského hudebního léta uzavře 
koncert zařazený do 3. ročníku Českého varhanního festiva-
lu.  V neděli 5. července od 18.00 hodin vystoupí v chrámu 
sv. Karla Boromejského přední český varhaník Vladimír 
Roubal se spoluúčinkujícím trumpetistou  Janem Verne-
rem. Historické Konojedské varhany se rozezní skladbami 
J. Clarka, J. Zacha, J. S. Bacha, F. J. Segera, D. Gabrielliho,  
G. P. Telemanna, M. A. Charpentiera i vlastními mistrovskými 
improvizacemi interpreta. Příjemný prožitek přejeme všem, 
kteří přijmou pozvání k neobvyklému hudebnímu zážitku. 

S končící divadelní a koncertní sezonou 2008 - 2009 všem 
návštěvníkům, kteří věnovali naší programové nabídce, svou 
přízeň, přejeme hezké prožití letních měsíců a těšíme se na 
opětovné setkání po prázdninách.

                               Za městské divadlo Martin Louka

Řekne-li se Knispel & 
Schnitzer, většině z vás to 
mnoho nepoví. Snad jen 
to, že to byla další místní 
textilka. Některým však 
svitne, když se dočte, že to-
várník Schnitzer se jmeno-
val křestním jménem Moriz. 
Ale pěkně popořádku. 

Roku 1866 přichází 
z Nového Bydžova do Varns-
dorfu Jacob Schnitzer, aby 
zde převzal dobře zavedený 
a prosperující obchod se 
střižním zbožím (Poštov-
ní ul., č.p. 417 – dnes na 
jeho místě stojí bytovky 
s č.p. 2556-2558). V oboru 
nebyl žádným nováčkem, 
protože v Bydžově vlastnil 
rovněž obchod s metráží
a k tomu barvírnu textilu. 
O rok později jej do Varns-
dorfu následuje celá rodina.
A protože se mu v obchodech 
daří, zakládá r. 1879 filiálku 
v Místku, kterou od samého 
začátku vede jeho syn Mo-
riz. Ten po 3 letech předává 
obchod bratrovi Josefovi. 
Na žádost otce se totiž vrací 
zpět do Varnsdorfu, aby mu 
pomohl založit novou tkal-
covskou firmu (ul. Karlova, 
u č.p. 725, dnes samostatné 
č.p. 1894 – bývalá tovární 
budova). Avšak již za pár let, 
roku 1889, po silné roztržce 
s otcem, Moriz z rodinného 
podniku odchází a spolu se 
svým nejlepším přítelem za-
kládá vlastní firmu - Knispel 
& Schnitzer. 

Potud historie textilky, 
tolik podobná mnohým dal-
ším. Záhy se však Morizův 
život od základu mění. Roku 
1892, po smrti svého otce, 
vede i podnik, který s ním 
předtím zakládal. Tím, že 
na sebe přebírá veškeré 
podnikatelské povinnosti 
a závazky, dostává se do 
silného psychického tlaku, 
který, podporován špatnou 
životosprávou, vyvrcholí 
vážným plicním onemoc-
něním. Klasické léčebné 
metody však nepřinášejí 
kýžené uzdravení a jeho 
stav se horší. Pak se ale 
seznamuje s knihou přírod-
ního léčitele Luise Kuhneho, 
která jej zaujala natolik, že 
se jí začíná řídit. A ejhle, 
zdraví se mu počíná vracet. 
A právě od tohoto okamži-
ku můžeme datovat i vývoj 
Morize Schnitzera – léčitele. 
Ze Schnitzera se totiž stává 
vášnivý zastánce všeho, 
co nezavání „školskou“ 
medicínou, ale naopak má 
své zdroje v přírodě. Stává 
se vegetariánem a začíná 
se vážně zabývat studiem 
všech dostupných metod 
přírodního léčitelství. Na-
vštěvuje přednášky uzná-
vaných kapacit v tomto 
oboru a sbírá zkušenosti, 
aby je pak mohl sám uplat-

ňovat v praxi. Brzy se stal 
i on uznávaným léčitelem 
a Varnsdorfu napomohl 
k jinému věhlasu, než jaký 
mu přinesly světově proslu-
lé textilní firmy. Roku 1894 
spolu s dalšími váženými 
občany města (A. Kupcem, 
H. a K. Goldbergovými,
A. Heyerem a E. Köglerem) 
zakládá Spolek pro přírod-
ní léčitelství (Verein für 
Naturheilkunde) a od roku 
1897 vydává i spolkový 
časopis „Reformblatt für 
Gesundheitspflege“ (s re-
kordním nákladem 17.000 
výtisků!). Schnitzer dokázal 
svou činností doslova a do 
písmene i pozměnit tvář 
města. V roce 1906 zakoupil 
pozemek v VI. okrese a zalo-
žil na něm 1. místní zahrád-
kářskou osadu. Důvod? Jen 

práce na čerstvém vzduchu, 
navíc s možností vypěstovat 
si svou vlastní zeleninu
a ovoce, byla tím správným 
ozdravným pobytem pro 
dělníky z převážně textilních 
továren, kteří dnes a denně 
vystavovali svůj organiz-
mus rozličným škodlivinám 
užívaným tehdy ve výrobě.
A  aby měli tehdejší  „zahrád-
káři“ možnost zrekreovat své 
tělo i příjemnějším a přitom 
rovněž zdravým způsobem, 
přikoupil Schnitzer o něco 
později i sousední pozemek, 
na kterém nechal zbudovat 
otevřený plavecký bazén 
spolu s brouzdalištěm, hou-
pačkami a kolovadlem pro 
děti a v těsné blízkosti pak 
hřiště pro volejbal a sporto-
viště s tělocvičným nářadím. 
Voda do bazénu byla přivá-
děna z nedalekého lesního 

pramene a přepadem dále 
rozváděna do nádrží mezi 
zahrádkami, aby konečně 
posloužila i k zálivce.

O této bohulibé činnosti 
Morize Schnitzera, o jeho 
vlivu na další podnikání ve 
městě v oboru zdravé výživy 
(např. Reform-Speisehaus 
Davida Zimmera apod.)
a na rozvoj zahrádkářství 
(jeho zásluhou byla později 
zřízena i druhá osada) by se 
dalo napsat mnohem a mno-
hem více. Pozoruhodné je, že 
na žádné z aktivit spojených 
s přírodním léčitelstvím, ne-
vydělal ani krejcar. Naopak. 
Většinu svých aktivit v obo-
ru přírodního léčitelství 
financoval z výnosů svých 
již zmíněných dvou mecha-
nických tkalcoven. K nim 
pak dokonce ještě  později 

přikoupil také přádelnu ba-
vlněné příze (č.p. 1166). 

Rod Schnitzerů navíc 
vlastnil též přádelnu na 
zpracování vikuní příze 
(Erste Warnsdorfer vigogne 
Spinnerei) v č.p. 606 na ul. 
Karolíny Světlé, kterou zbu-
doval Augustin Strohmayer 
před r. 1908. R. 1911 je již 
jejím vlastníkem Fried-
rich Strohmayer, který ji
v roce 1915 odprodal Maxi 
Schnitzerovi. Ten k ní okolo 
r. 1923 přistavěl i mechanic-
kou tkalcovnu. Roku 1934 je 
jako vlastník uváděn Anton 
Hampel a o pár let později 
tkalcovnu kupuje firma F. & 
R. Löwy. K přádelně a tkal-
covně přibývá i barevna (č.p. 
601/898). Dnes je v objektu 
Střední průmyslová škola 
technická, Varnsdorf.   -mk-

KÝHO
VÝRA

Vylez na strom, Karle,
a podívej se, jestli jsme ještě 
ve Varnsdorfu (ul. T.G.M. 
po osazení nových stožárů 
veřejného osvětlení), nebo 
už v Sherwoodu. To světélko 
na obzoru, to by mohla být 
hospoda. Ale bacha, ať nedo-
staneš po hubě! Nevěděl bys, 
komu poděkovat! 

SHERWOOD

P.S.: Ti z vás, kteří šli 
v pozdních nočních hodinách 
ulicemi, kde jsou nainstalo-
vány nové - historizující-

- lampy veřejného osvětlení, 
mi zcela jistě dají za pravdu, 
že změna tentokrát nepři-
nesla zlepšení. Mám teď na 
mysli zlepšení osvětlení ulic. 
Lampy jsou hezké na pohled, 
to ano! Ale jen za dne. Inten-
zita světla klesla snad na 
polovinu, a navíc je jeho roz-
ptyl horší díky snížení výšky 
stožárů. A tam, kde jsou ulice 
lemovány stromořadím (část 
ul. Národní a převážná část 
ul. T.G. Masaryka), je to 
opravdu až o život. Snad jen 
ten výr má šanci spatřit, zda 
v temném tunelu pod koru-
nami stromů nečíhá nějaké 
nebezpečí. Řeknu vám, že po 
těchto ulicích chodím, v zá-
jmu své bezpečnosti, raději 
prostředkem vozovky. Ta ob-
čas projíždějící auta jsou ale-
spoň osvětlená a vrčí, takže 
mám šanci zavčas uhnout.
A navíc. Opravené fasády bu-
dov, které předtím zářily do 
noci svými barvami, k jejich 
velké škodě dnes tonou ve 
tmě.                              -mk-
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4. - 6. 7. 2009 
MUDr. Jarmila Ivanovská, 
Myslbekova 404/23
Děčín I, tel. 412 519 622.

11. - 12. 7. 2009 
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4
Děčín III - Staré Město, 
tel. 412 511 619.

ZUBNÍ  POHOTOVOST

VZPOMÍNKA

§

NAROZENÍ
Martina Janská
Martin Janský
(Vanesa)

Hana Havelková
Petr Ibl
(Natálie)

Renáta Šindelářová
Pavel Šindelář
(Veronika)

Petra Nováková
Karel Novák
(Nela)

Nikola Nemčeková
Martin Valenta
(Barborka)

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

Dne 11. července tomu bude již pět let, co 
nás navždy opustila naše milovaná mamin-
ka, babička Anna Hofmeisterová. Kdo jste 
ji znali, vzpomeňte s námi.

Děti Zdenek, Šárka a Anina s rodinami.

Dne 1. července uplynulo 15 let od 
úmrtí manžela, tatínka a dědečka
Václava Holuba. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. 

Manželka Dana, děti s rodinami a přátelé.

Dne 8. července vzpomeneme 10. výročí 
úmrtí milovaného manžela, našeho tatínka 
a dědečka Ludvíka Rychlovského. 

Stále vzpomíná manželka Alena, dcera 
Iveta, zeť Luboš a vnučka Michalka.

Neuvěřitelně rychle uplynulo 10 let, kdy 
29. června navždy opustil svou rodinu, které 
stále chybí, pan Bohouš Vondrášek. 

Nezapomínají manželka Jarka, dcera 
Blanka a vnuci Honza s Michalem.

Dne 5. července by se dožil 54 let náš syn 
Jaroslav Budina. 

S láskou vzpomínají rodiče, bratr a syno-
vé s rodinami.

Dne 2. července to byl rok, co nás opustil 
můj milovaný manžel Miroslav Maryško. 

S láskou stále vzpomíná manželka Věra, 
synové Mirek, Radek a Martin s rodinami. 
Dále vzpomíná maminka Marie a bratři 
Karel a Jirka s rodinami.

Dne 2. července uplynulo osm let, 
kdy nás opustil manžel, otec, dědeček
Volfgang Horáček. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 28. června to bylo smutných 20 let, 
co nás opustil náš tatínek, dědeček a pra-
dědeček Pavel Procházka. 

Stále vzpomínají dcery Margita, Květo-
slava a Eva s rodinami.

§

§

§

§

§

§

§

Dne 24. června uplynuly 3 smutné roky 
od tragického úmrtí milovaného člověka 
Josefa Mauriho. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. 

Stále vzpomínají maminka, bratři, sestry 
a družka Drahuše s rodinami.

§

Dne 1. července by se dožil 85. naroze-
nin milovaný manžel, tatínek a dědeček
Jaromír Krupka.

Stále vzpomínají manželka Jindřiška, 
dcery Miluše a Lenka s rodinami.

Jen kytičku na hrob Ti 
můžeme dát, pokojný spá-
nek Ti přát. 

Dne 5. července uply-
ne smutný rok, kdy nás 
navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček
Jan Svoboda. 

S láskou vzpomínají man-
želka Božena, synové Jan
a Stanislav s rodinou.

§

Dne 30. června uplynul 
smutný rok od tragické 
události, kdy nás opustil náš 
syn Oldřich Jirsa. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou stále vzpomínají 
rodiče, přítelkyně a celá 
rodina.

Sňatky 

Lucie Mothejzíková
Radek Divácký

Věra Grundzová
Julius Danko

Tereza Marešová
Michal Berdar

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V ZŠ SEIFERTOVA
ZŠ Seifertova - pracoviště ve Východní ulici má již dlou-

holetou tradici, která dělá radost dětem i dospělým. Je to 
oslava Dne dětí v podobě zábavného odpoledne, kdy soutěží 
sehraná dvojice - rodič a dítě. Letos se tato akce konala 
9. června  a ten den se počasí moc nevydařilo. Organizátorky -
- učitelky a vychovatelky se však deště ani bouřky nezalekly 
a pružně reagovaly. Soutěžní disciplíny přesunuly do budovy 
a venku pod deštníky se točila vepřová kýta a pivo. Když 
se počasí umoudřilo, program pokračoval na zahradě školy. 
V dobré náladě proběhlo vyhlášení výsledků soutěží i opékání 
buřtů. Počáteční pesimismus některých rodičů se rozplynul 
s příchodem sluníčka a příjemně poseděli až  do večerních 
hodin. Za zdárný průběh akce děkujeme našim milým spon-
zorům: p. Žítkovi, p. Karmanovi, pí Andělové, Ing. Hriczovi 
a jeho žákům, manželům Janků, p. Pachmanovi, p. Prknovi, 
p. Horákovi a pí Hudečkové. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat také panu Kolárovi, který se dlouhodobě věnuje 
našim malým fotbalistům. Letos jeho svěřenci získali 1. místo 
ve fotbale v Olympiádě 1. stupně ZŠ ve Varnsdorfu.

Stanislava Vaňková, předsedkyně rady školy

Školy hlásí Hlásku

I v letošním roce se žáci varnsdorfských základních škol 
podíleli na úklidu veřejných prostranství, nejen v okolí škol.  
Za tuto příkladnou aktivitu jim město Varnsdorf poděkovalo 
a za odměnu je pozvalo do plaveckého bazénu a na exkurzi do 
hasičské zbrojnice. Nabídku návštěvy v hasičárně po dohodě 
využila 16. června IZŠ Karlova. Hasiči  pro ně připravili vý-
stavu současné požární techniky a udělali malou hasičskou 
módní přehlídku zásahových oděvů. V rámci ukázek pak 
předvedli, jak a čím se dá zvednout osobní i nákladní auto, 
jak správně uhasit malý domácí požár, nebo jak vylézt na 
30metrový žebřík. Po prohlídce techniky jim hasiči předali 
jako upomínku malé kalendáříky a zahoukáním všech sirén 
se s dětmi rozloučili.                                                       JS

NEJZRUČNĚJŠÍ ČÍŠNÍCI VE MĚSTĚ
Tradiční soutěží nejzručnějších číšníků - studentů ve 

Varnsdorfu je červnová akce Střední školy služeb a cestov-
ního ruchu Varnsdorf. V letošním 6. ročníku soutěže zruč-
nosti žáků gastronomických oborů zvítězila Maruška (Tran 
Thanh Thuy), v kategorii chlapců Václav Kadraba. Úkolem 
soutěžících bylo přenést plato s příručníkem a naplněnými 
kelímky úsek plný překážek. Přešli byste i vy s plným tácem 
přes trampolínu nebo po schodech?                                rm

ODMĚNOU ZA ÚKLID MĚSTA BYLA
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA HASIČŮ

Studenti vzkazovali Evropě
Do soutěže Vzkažte Evropě, která proběhla na jaře 

středními školami v rámci aktivity SPRING DAY 2009, se 
zapojila i SPŠT ve Varnsdorfu, konkrétně třída 1S se dvěma 
svými učiteli. 

V prvním kole se soutěž týkala problémů regionu, kde 
studenti žijí, a zpracování jejich názorů pomocí elektronic-
kých technologií do smysluplně ucelené prezentace. Práce 
byla hodnotiteli v pražském centru vybrána jako úspěšná 
a posunula se tak do druhého kola.

Jeho úkolem byla diskuze na téma prvního kola s europo-
slancem, v našem případě dr. Vladimírem Železným.

Měsíc před eurovolbami jsme od euroskeptika očekávali spíše 
pohár negace, než příjemnou diskuzi, která udržela pozornost 
studentů až do konce. Dnes,  kdy už jsou výsledky voleb do euro 
struktur známy, nám zůstala připomínka v podobě soutěžní 
prezentace z diskuze. Neobsadila ani jedno z výherních míst, 
ač jsme si výlet do Bruselu nebo Štrasburku velice přáli, ale 
ukázala nám cestu a nové možnosti.

Chuť zkoušet a optimismus nám nechybí, širokou na-
bídku činností škola podporuje, chopíme se hned příští 
příležitosti.    

Ludmila Podzimková, Petr Novák a kolektiv třídy 1S
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MLADÝ
BASKETBAL 

Družstvo basketbalových nadějí Slovanu (ročník narození 
1996 a mladší) se zúčastnilo Festivalu starších minižáků, 
který se konal v Praze a jeho pořadatelem byla BA Spar-
ta Praha. Naši hráči tak měli možnost porovnat své síly 
s kvalitními celky z celé republiky a nutno říci, že v této 
konkurenci příliš neobstáli. Jediné vítězství v turnaji získali 
s béčkem pořadatele a to stačilo jen na 11. místo. Jejich 
výsledky v základní skupině: s BA Sparta Praha A 50:31, 
se Slavií MBA Kroměříž 53:27. Skupina a výsledky o 9. až
12. místo: se Slavojem Litoměřice 64:29, s BA Sparta B 29:55, 
s Jindřichovým Hradcem 55:40. Vyhrála BA Sparta Praha 
před TJ Loko Plzeň a  BK Ústí nad Labem. Minižáci hráli 
ještě mezinárodní turnaj v Brandýse nad Labem, o jeho 
průběhu budou čtenáři informováni v příštím čísle HS. 

Na závěr sezony se varnsdorfští junioři U18 utkali se 
dvěma soupeři z Liberce v kvalifikaci o ligovou soutěž na 
další sezonu. Měli totiž právo přihlásit se do ní vzhledem 
ke 2. místu v oblastní soutěži v letošním roce. V uvažované 
sestavě pro příští ročník této kategorie jel tedy tým poměřit 
síly na jediný dostupný turnaj konce sezony. Nenašel v něm 
však ani trochu odvahy a vůle k základním basketbalovým 
dovednostem. Výsledky: TJ Slovan - VSK Slavia Liberec
70:71 (32:32), body Slovanu Smrčka 32 (4x3), Lehroch
11 (1x3), Šimák 10 (1x3), Homan 7, Pajma 5 (1x3), Miloš 2,
Mirek 2, Ondrejčík 1. BK Kondoři Liberec - TJ Slovan
116 : 40 (47:18),  body Slovanu Lehroch 12 (1x3), Smrčka 10, 
Miloš 4, Homan 4, Ondrejčík 3, Mirek 3, Balde 2, Pajma 2.

                                             Ing. Novotný, Ing. Strolený

Karolína Špičková se zú-
častnila MČR v Chomutově 
na 50metrovém bazénu. 
Opět jsme se od ní dočkali 
medailí, dvou stříbrných 
na 50 a 100 metrů VZ.  Že 
nebude mít jednoduchou úlo-
hu, jsme věděli po závodech 
v Opavě, ale jak jsme u Ka-
rolíny zvyklí, opět v sobě na-
šla sílu a podařilo se jí splnit 
limit pro reprezentaci. Další 
plavci, a to Michal Švorc
a Lenka Bendová cestovali 
do Kopřivnice. Michal byl 8. 
na 100 PZ, 200 VZ a 100 VZ. 

PLAVCI NA MČR NEZKLAMALI
Na 50 VZ skončil 5. v osob-
ním rekordu, kdy pokořil 30 s
dále za 200 znak bral
11. místo. Lenka si zlepšila 
osobní rekord na 100 m 
prsa na 1:27,24 min. a na 
MČR byla přihlášena až se
17. časem. Na 200 m prsa 
pak obsadila 15. místo. Těž-
ko soupeřit se závodníky při-
pravujícími se ve školách, ale 
přesto nelze hovořit o zkla-
mání. Všem třem děkujeme 
za dobrou reprezentaci oddí-
lu a města. Velký dík patří 
také manželům Bendovým 

a Špičkovým za doprovod 
závodníků. Ještě je třeba 
zmínit start dorostenců 
Michala Šimáka a Martina 
Špičky na MČR v Ostravě. 
Martin se dostal v disciplíně 
znak do první desítky a Mi-
chal skončil v disciplíně prsa 
17., když se kvalifikoval až 
28. časem. Oba si vyzkoušeli 
i starty mezi dospělými a na 
VC Prahy. Všem přejeme, 
aby jim i nadále vydržel 
elán a chuť do plavání.

Zbyněk Šimák

Skupina se zúčastnila další taneční soutěže, kterou byl 
„Benešovský medvěd“ v Benešově n. Pl. Zde se podařil 
úžasný kousek. V choreografii hlavní věkové kategorie 
ve stylu street dance jsme vyhráli ve složení J. Richter,
D. Richter, F. Šimčík, T. Hričina, R. Kousal a P. Mihalík 
zlatou medaili. V battlech dětí bral zlato F. Šimčík z Dět-
ského domova v Lipové, v dospělých vyhrál J. Richter po 
roční odmlce a po těžkém úrazu a E. Šmejkal obsadil krásné 
třetí místo.                                                        Richterová

Zlaté žně E-XTREME CREW

Cena za pronájem jednoho 
dvorce na hodinu hraní pro 
příchozí:  na dvouhru 80 Kč, 
pro čtyřhru 120 Kč, mládež 
do 15 let 50 Kč  bez rozdílu 
počtu hráčů. Možnost zapůj-
čení tenisáků i raket přímo 
v areálu. Věříme, že hlavně 
mládež prožije prázdniny
i v našem areálu. Nabídka 
je platná mimo turnaje (11., 
12. 7. a 22., 23. 8.).  M.H.

Tenisté nabízí
prázdninový

bonus

Poslední květnovou nedě-
li se v plaveckém bazénu ve 
Varnsdorfu konaly plavecké 
sprinty, které pořádal pla-
vecký oddíl TJ Slovan za 
účasti pěti oddílů, kterými 
byly Slavia Liberec, Stráž 
pod Ralskem, Rumburk, 
Česká Lípa a domácí Slo-
van. Celkem soutěžilo okolo 
100 závodníků a byly dosa-
ženy i velmi kvalitní výkony.
V dobré konkurenci vyhráli 
Karolína Špičková a Míša 

PLAVECKÉ SPRINTY
Švorc, pozadu nezůstali se 
svými výkony ani Martin 
Špička a Michal Šimák.
Všichni jsou v přípravě na 
MČR. Další velmi kvalitní 
výsledky předvedla Lenka 
Bendová a talentovaný Da-
vid Petr, který své vrstev-
níky porazil a konečně se 
také dočkal medailí. Závody 
se uskutečnily za přispění 
městského grantu pro rok 
2009. Těšíme se na další  
ročníky.  Zbyněk Šimák

Nejstarší varnsdorfská 
amatérská soutěž, liga 
družstev ve stolním teni-
su, dohrála sezonu 2008 - 
2009. Má tak za sebou svůj
36. ročník, který byl záro-
veň 6. ročníkem memoriálu
Miroslava Rameše. Vý-
sledky jednotlivých zápasů 
určily následující konečné 
pořadí: 1. Čendové I (Chlan 
ml., Jarda Peleška) 54 bodů,
2. 3K (Krejčí, Kroužek, 
Kovář) 52, 3. Gambrinus 
(Šimonek, M. Charouzek) 
51, 4. Praha (L. Žítek,
Č. Charouzek, J. Charou-
zek) 51, 5. Dolní Podluží 
(Gola, Jiří Peleška, Samek) 
45, 6. Šimek (Šimek, Sláma, 
Ondráček) 44, 7. Vypsaná 
fixa (Strnad, M. Exnar)
42. Na dalších osmi mís-
tech se umístila družstva 
v pořadí Bowling bar 42, 
Lev 42, Obchod Vohnout 
38, Mamina 36, Kozlové 
34, Čendové II 34, Spiders 
32 a Arbas 30. V úspěšnosti 
hráčů si vedl nejlépe L. Žítek 
(90,9 %) před  Chlanem ml., 
Golou, Krejčím a Kovářem. 
V úspěšnosti čtyřher si 
nejlépe počínali Čendové I
(85,7 %) před družstvy Gam-
brinusu a Dolního Podluží. 

                Miroslav Exnar

Tým NIC-MOC je teprve druhé družstvo, kterému se 
podařilo ligu vyhrát a přerušit tak sérii tří titulů domácích 
Spliťáků (nultý až druhý ročník). Vítězové si od druhé čtvr-
tiny (tři prohry) udržovali stabilní výkonnost a právem se 
stali po čtyřletém snažení mistrem VBL. Tým Bahňáků se 
od začátku ligy držel vpředu a jeho umístění je i tak příjem-
ným překvapením. Tři čtvrtiny bojoval o prvenství TOS A.
Nezvládl však závěrečnou čtvrtinu a skončil „až“  třetí. Ne-
spokojenost zavládla u Spliťáků. Po zlatých přišla jen bram-
borová a nepovedla se jim druhá část soutěže. Čtyři body byly 
velkou ztrátou. Nejlepšího umístění na dlouhé dráze dosáhl 
tým VORWARTS VICTORIA, a nutno dodat, že nečekaně 
hladce, třeba jej brzy čeká i boj o medaili. ReTOS byl jeden-
advacet kol poslední a až mohutným závěrem si vylepšil 
pozici. Spokojenost? Na začátku byly asi vyšší cíle. Co říci 
ke Killers? Třikrát překonaná tisícovka, nejvyšší nához jed-
notlivců, a přesto díky nevyrovnanosti umístění takové, jaké 
je. Jako na houpačce si připadal i TOS B. Dvakrát bez bodu 
v jednotlivých čtvrtinách si lepší umístění asi nezasloužil. 
Vypadá to, že čtvrtý ročník bude ještě zajímavější. Skládají 
se dvě nová družstva, možná opět začne tým Predators. První 
posily hlásí Spliťáci. Jistě touží opět po zlatu. Máme se tedy 
na co těšit.  Další nová družstva jsou vítána.               R. P.

Ohlédnutí za
3. ročníkem VBL

Na stadionu v Kotlině proběhla Olympiáda mateřských 
škol, kterou pořádala komise pro tělovýchovu a sport. Počasí 
nebylo přívětivé, takže se zahájení o malou chvilku posunulo. 
V běhu na 30 metrů si to nejdříve rozdaly Berušky a Brouč-
ci, poté se pokračovalo během na 50 metrů předškolaček a 
předškoláků. Následoval hod míčkem a skok z místa. Děti 
bojovaly naplno a jejich výsledky byly velmi pěkné. Paní 
učitelky byly pořadatelům plně nápomocny, a tak se okolo 
12.00 hodiny již mohlo vyhlašovat pořadí. No a jaké bylo? 
1. MŠ Stonožka T.G. Masaryka, 2. MŠ Sluníčko Křižíkova, 
3. MŠ Zahrádka Pražská, 4. MŠ Jeřabinka Seifertova,
5. MŠ Na Kopečku Národní, 6. MŠ Poštovní, 7. MŠ Čtyřlístek 
Nezvalova. Všichni účastníci si odnesli pěkné a chutné dorty 
s olympijskými kruhy a všichni si slíbili, že se po roce na 
sportovním poli opět setkají.         Zbyněk Šimák, foto ZdS

OLYMPIÁDA
MATEŘSKÝCH ŠKOL

LIGA STOLNÍHO
TENISU ZNÁ

VÍTĚZE
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ÁČKO ŠESTÉ,
ŽÁCI POSTUPUJÍ

Fotbalistům SK Slovan 
se závěr sezony vydařil. Ve 
čtyřech posledních zápa-
sech nashromáždili deset 
bodů, a to znamenalo ve 
vyrovnaném středu tabulky 
skok o šest příček nahoru. 

S tatami se pro tento 
školní rok rozloučilo varns-
dorfské judistické mládí na 
XVI. ročníku Velké ceny 
města Litvínova. Z našeho 
oddílu se závodů zúčastnili 
Jan Kopecký (kategorie 
mladší žáci), Marie Dítěto-
vá (mladší žákyně), Jaroslav 
Švíř (starší žáci) a Miroslav 
Dítě (dorostenci). Honzovi se 
tentokrát nepodařilo stát na 
stupních vítězů, ale zaslouží 
velkou pochvalu za dubnové 
závody v Teplicích, kde ob-
sadil skvělé 2. místo. Maruš-
ka Dítětová opět potvrdila, 

MALÍ JUDISTÉ
ZAKONČILI SEZONU

V půli června byl stadion v Jičíně svědkem přeborů atle-
tické mládeže Libereckého kraje, kde varnsdorfský Slovan 
úspěšně zastupovali dva chlapci a jedna dívka. Dorosten-
ka Eliška Křížová zvítězila ve skoku vysokém výkonem
158 cm a ve větrném víru zaběhla 300 m překážek na bron-
zové pozici za 52,64 s. Dorostenec Jan Hejduk byl úspěšný 
na stometrovém sprintu a časem 11,93 s obsadil druhé místo. 
Stejného umístění dosáhl starší žák Jindra Škorňa ve slabě 
obsazeném překážkovém běhu na 100 m v čase 15,71 s. Na 
sprintérské trati dlouhé 150 m již nechal všechny soupeře 
za sebou a za čas 18,22 s bral zlato. 

Atletické vrcholy v kraji

že nemá v kraji konkurenci 
a z Teplic i z Litvínova si 
odvezla zlatou medaili.
V Litvínově se dobře dařilo
i Jardovi, který zaváhal pou-
ze jednou a odvezl si ze své 
váhové kategorie stříbrnou 
medaili stejně jako Míra
z kategorie dorostenců. 
Všem závodníkům gratu-
luji a přeji mnoho úspěchů
v novém školním roce.
S tréninky začínáme opět
v září každé úterý a čtvrtek 
od 18.00 do 19.30 hod.

Text a foto P. Martincová,
     trenérka

Posledním soupeřem byl 
sestupující Letohrad, který 
odjel s porážkou 3:0 po gó-
lech V. Choda, P. Jirouška
a J. Jordáka. Nejvíce branek 
v sezoně dal Láďa Grubhof-
fer (9), nejvíce zápasů ode-

hráli Michal Křemen a Petr 
Jiroušek (po 33). Starší 
dorost v závěru soutěže 
zažehnal několika zisky 
bodů sestup z divize a skon-
čil nakonec jako nováček na
11. místě. Kanonýry týmu 
byli Patrikové Bandas a Ha-
vel, oba dali po 10 brankách. 
Starší žáci (viz foto) se po 
roce vrací zpět do krajského 
přeboru a všichni příznivci 
mládežnické kopané věří, že 
se tam zástupci této věkové 
kategorie usadí na delší čas. 
Mladší žáci vyhráli okresní 
přebor a budou hrát rovněž 
krajský přebor.      

Text a foto ZdS

V krajském přeboru mladšího žactva v Mladé Boleslavi 
zástupci varnsdorfské atletiky na medaile nedosáhli. Malá 
zkušenost spojená se zdravotními problémy znamenaly pro 
Markétu Váňovou 5. místo na 60 m za čas 8,79 s a 6. místo 
na 150 m za 22,51 s. Matěj Brabník ve stejných disciplínách 
skončil v rozbězích přesto, že v halové sezoně za stejné tratě 
bral medaile. Oba však zůstávají příslibem pro varnsdorf-
skou atletiku. Všem jmenovaným patří velký dík trenérů, 
kteří zvou na atletický ovál další pracovitou mládež. Na 
stadionu v Kotlině nás najdete i o prázdninách vždy ve 
středu od  17.30 hod., bližší informace lze získat i na tel. 
739 658 552.                                        Text a foto Skalický

Start letošních dvou etap 
Tour de Feminin proběhne 
na varnsdorfském náměstí. 
Ve čtvrtek 9. 7. od 12.15 hod. 
je představování družstev
a ve 13.00  start I. etapy s cí-
lem na stejném místě kolem 
15.55 hod. Slavnostní start 
5. etapy v neděli 12. 7. bude 
v 10.05 a ostrý v 10.15 hod. 

Ve dnech 11. až 13. 7. po-
řádá tenisový oddíl TJ Slo-
van 30. ročník celostátního 
turnaje Memoriál Jaroslava 
Malinovského ve dvouhrách 
a čtyřhrách. 

V neděli 19. 7. se koná 
v okolí varnsdorfského měst-
ského koupaliště a u restau-
race Koliba 4. ročník veřej-
ného cross duatlonu. Dětský 
závod má prezentaci od 8.30 
do 9.30 a start v 10.00 hod. 
(běh 2 km, MTB 5,5 km, 
běh 1,7 km). Prezentace pro 
hlavní závod je od 11.00 do 
12.30, start ve 13.00 (běh
4,8 km, MTB 16,5 km, běh 
2,3 km). Více na www.triat-
lonvdf.wz.cz.

V sobotu 25. 7. má svůj 
termín 8. ročník KOLOB-
JEHU na obvyklé trase
z varnsdorfského náměstí 
na Studánku k nejvyššímu 
bodu zrušené silnice u bý-
valého hotelu Monte Carlo. 
Prezentace od 14.30 v pivni-
ci Penzionu U Rudolfa III., 
start v 16.00 hod. 

Od pátku 31. 7. do čtvrtka 
6. 8. proběhne ve varnsdorf-
ském Studentském centru 
Střelnice Výstava leteckých 
modelů, dále modelů želez-
ničních, lodí a aut k výročí 60 
let modelářského klubu. 
V jejím rámci se uskuteční 
v sobotu 1. 8. na stadionu 
v Kotlině rovněž soutěž 
modelů a maket od 9.00 do 
15.00 hod.                    ZdS

Pozvánka na 
tradiční

letní akce 

Druhé ze tří krajských kol 
regionální ligy v beachvolej-
balu mužů bylo opět svěře-
no volejbalovému oddílu
TJ Slovan. A jelikož se ta-
kováto nabídka neodmítá, 
museli jsme, a již počtvrté 
použít k pořádání písčité 
volejbalové kurty v Jiřetí-
ně pod Jedlovou. Z našeho 
okolí se turnaje zúčast-
nilo jen po jednom hráči
z Varnsdorfu (M. Vinklá-
rek) a z TJ Rumburk (Leoš 
Herych). Ti jako družstvo 
skončili ve skupině A třetí 
a připadl na ně boj o cel-
kové 5. místo. Ve skupině 
B byli třetí  Kindermann
a Röhl z Chabařovic, čímž se 
stali soupeřem „domácích“. 
Mladší kluci z Chabařovic se 
díky možnostem trénování 
v písku ukázali  sehraněj-
šími a výhrou 2:1 obsadili 
5. místo. Poražení si pak za 
6. příčku z celkové sumy vě-
novanou PS odkrojili každý 
po 300 Kč za příjemně strá-
vené sportovní dopoledne. 
Oba semifinálové zápasy 
vyhráli vítězové skupin
a probojovali se do finále. 

Bratři Vachouškové (Bílina) 
se ukázali jako nejzdatnější 
ze všech dvojic a přehráli 
i ve finále dvojici Pěkný, 
Mooz výsledkem 2:1 po vy-
rovnaném boji.

Třetí a poslední kolo 
beachvolejbalového turnaje 
žen a juniorek pořádal také 
TJ Slovan. Zúčastnilo se 
jej osm dvojic rozdělených 
do dvou skupin. V nich se 
hrálo na dva hrané sety 
každý s každým a z koneč-
ných výsledků je patrné, že 
pokud mají hráčky možnost 
po skončení soutěže hrát na 
písku, jde jejich výkonnost 
rapidně nahoru. Odehrané 
zápasy určily toto  pořadí: 
1. Sestry Jindrovy - vyhrály 
tři turnaje v řadě, 2. Pifko-
vá, Škvorová  (obě dvojce 
TJ Rumburk), 3. Lužinová, 
Šimková (Loko Teplice),
4. A. Jindrová, Milcová
(TJ Rumburk), 5. Němečko-
vá, Justová, 6. M. Damnitzo-
vá, Hronová, 7. M. Ježková,
N. Procházková, 8. P. Jež-
ková, Heidlerová (všechny
TJ Slovan)     Petr Damnitz

S POŠTOVNÍ SPOŘITELNOU
DO FINÁLE


