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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY
Letošní
Tour de
Feminin
zahajovala
v našem
městě
více v HS 15

CENA 6 Kč

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA VARNSDORF – 16. 9.
PODPOŘTE VARNSDORF SVÝM HLASEM

Vysvědčení
byla
rozdána

VÝZVA PRO ZÁJEMCE PROHLÍDKY ČOV
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
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BOUŘLIVÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z Varnsdorfska odjel kamion se
4 tunami humanitární pomoci
Zaplněný sál Střelnice Varnsdorf (vyhláška byla pomínkám obyvatel města.

a živá diskuze mezi přítomnými byla předzvěstí, že při
posledním jednání zastupitelstva města (ZM) před
prázdninovou přestávkou
čeká tentokrát zastupitele
složité rozhodování.
Při schvalování programu jednání navrhl člen ZM
V. László doplnit program o
zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 o regulaci
provozu výherních hracích
přístrojů na území města

přijata na předešlém jednání ZM dne 28. 5.). Návrh
reagoval na písemně podané
výhrady řady podnikatelů a
na připomínky, které z jejich
strany zaznívaly ještě před
oficiálním zahájením jednání ZM. Návrh nebyl přijat.
Osobní účast mnoha podnikatelů provozujících hrací
přístroje předznamenala
hlavní obsahové zaměření
prvního bodu jednání, který
je pravidelně vyhrazen při-

Výtvarník Josef Poláček
čestným občanem města

Řada podnikatelů osobně
nebo prostřednictvím právního zástupce vyjádřila výhrady k výše zmíněné vyhlášce,
případně žádala o výjimky
z její platnosti. Námitky
směřovaly k právní nepřesnosti a neurčitosti vyhlášky,
ke zvýhodňování provozovatelů výherních automatů
v místech, která nejsou ve
vyhlášce uvedena, k omezování svobodného podnikání
a snižování zisku, ke ztrátě
pracovních míst, k finanční
ztrátě města i k dalším
skutečnostem. Předmětem
výhrad byla i krátká doba,
kterou měli podnikatelé na
přijetí vlastních opatření
k eliminování dopadů vyhlášky na jejich podnikatelskou činnost. K podpoře
požadavků podnikatelů byla
sepsána i petice. Na námitky
a připomínky reagovali i někteří zastupitelé. Místostarosta K. Dubský dokladoval,
že vyhláška koresponduje
s obdobnými vyhláškami jiných měst, ing. J. Jakoubek
požadoval, aby problém byl
řešen komplexně a systémově, ing. J. Draský navrhoval
zmiňovanou vyhlášku zrušit
a přijmout další ve stejném
znění, ale posunout její

Město Varnsdorf se na základě nabídky řady občanů města
a obcí spadajících do jeho působnosti rozhodlo vyhlásit nefinanční humanitární sbírku na pomoc povodní postiženým
oblastem. Sbírka probíhala od úterý 30. června do pátku 3.
července v suterénu polikliniky a ve všech velkých marketech
v našem městě. Sbírku zaštítil a spoluorganizoval místostarosta města Mgr. Petr Šmíd ve spolupráci s paní Müllerovou
za ČČK a panem Suchardou za dobrovolné hasiče. Každý den
byla sbírka jednou až dvakrát svezena a pečlivě roztříděna.
Do těchto činností se aktivně zapojili příslušníci všech směn
profesionálních hasičů. Po ukončení sbírky bylo v prostorách
hasičárny shromážděno více než 1500 l balené pitné vody,
téměř 50 krabic od banánů s čisticími, desinfekčními a hygienickými přípravky, pytle s toaletním papírem, ubrousky,
gumovými i pracovními rukavicemi, hadry na vytírání nebo
utěrkami. Spoustu nejrůznějšího drogistického zboží doplňovaly kbelíky, lopaty, košťata, kartáče, hrábě a desítky
Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 2

Zastupitelé města využili zákonných možností a na svém
posledním zasedání schválili návrh na udělení čestného občanství. Čestné občanství za celoživotní přínos ve výtvarné
oblasti a za významnou propagaci města Varnsdorf obdržel
3. července z rukou starosty ing. Josefa Poláčka jeho jmenovec výtvarník Josef Poláček.
Grafik, ilustrátor a publicista Josef Poláček (nar. 1925,
Chábory u Dobrušky) je členem Unie výtvarných umělců,
České unie karikaturistů a Syndikátu novinářů ČR. Ve Varnsdorfu začal působit v červenci před padesáti lety. Po celou tu
dobu významně propaguje naše město ve výtvarné oblasti
a své práce vystavuje po celé České republice i v zahraničí.
Kulturní život v našem městě významně ovlivnil svojí
organizátorskou činností. Podílel se mj. na založení několika místních výtvarných uskupení a inicioval vznik mnoha
výstavních prostor, jejichž návštěvníkům nabízí setkání
s díly výtvarných umělců. Svou již 101. výstavu uspořádal
při příležitosti červnového slavnostního otevření Městského
centra kultury a vzdělávání ve Varnsdorfu.
Panu Poláčkovi přejeme pevné zdraví a úspěšné pokračování v tvůrčí činnosti, abychom se ještě dlouho mohli těšit
z jeho humoru a dobré pohody, kterých má vždy na rozdávání.
rm, ham, foto LiJu
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Z deníku městské policie
Ztracený kůň
Dozorčí směny městské policie přijal oznámení od občana města, že se nad bývalou restaurací Gerhuska volně
pohybuje hnědý kůň. Vyslaná hlídka na místě zjistila, že
oznamovatel klisnu uvázal u keře, aby sebe, nebo někoho
nezranila. Kobyla měla na hřbetu vytetováno číslo, a tak
bylo dílem okamžiku zjistit a vyrozumět majitele. Poté mu
bylo s domluvou zvíře předáno.
Kamery opět bedlivě střežily
V časných ranních hodinách byli na kamerovém systému
zjištěni dva mladíci, jak se snaží poškozovat svislé dopravní
značení. Do uvedené lokality byla vyslána hlídka MP, která
oba zadržela. Protože byli oba zjevně pod vlivem alkoholu a
chovali se vůči hlídce MP agresivně, byla povolána též hlídka
Policie ČR. Oba byli převezeni na obvodní oddělení Policie
ČR k dalšímu šetření.
Loupež mu byla překažena
V době oběda přijal dozorčí směny oznámení od občanky
města, že mají na balkoně jejich rodinného domku zloděje. Ve
velice krátké době se do uvedené lokality dostavila vyslaná
hlídka MP, která zjistila, že majitel domu zadržel mladíka
zjevně ovlivněného drogou na svém balkoně, a zadrženého
předala přivolané hlídce Policie ČR.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Ze zápisníku PČR
Přepadla ženu v temné ulici
Šok zažila mladá žena, která krátce před půlnocí procházela ulicí Barvířskou ve Varnsdorfu. Ze tmy k ní přistoupila
neznámá lupička, která ji ranou do oka srazila k zemi a poté
jí z bundy odcizila mobilní telefon v hodnotě pěti tisíc korun.
„Přepadená žena měla odřeninu na levé tváři a na nohou,
ošetření však odmítla“, uvedl jeden ze zasahujících policistů. Pachatelka, která si násilím dopomohla k mobilnímu
telefonu, je podezřelá z trestného činu loupeže, za který jí
hrozí až desetileté vězení.
Zmizela horská kola
Dvě horská kola za deset tisíc korun odcizil během
odpoledne nenechavec ze společných prostor suterénu
jednoho z domů v Poštovní ulici. Jak uvedl majitel,
kola nebyla ničím zabezpečena, a zloděj měl tak dosti
usnadněnou práci. Policisté od poškozeného získali
podrobný popis horských kol včetně identifikátorů a po
bicyklech i pachateli začali intenzivně pátrat. Za krádež
hrozí až dvouletý nepodmíněný trest.
Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Opsáno z úřední desky
Rada města rozhodla: • Souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Modernizace zimního stadionu
ve Varnsdorfu“ do 7. výzvy ROP Severozápad.
• Souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt
„Úpravy přístupových ploch ke hřbitovu“ do 7. výzvy
ROP Severozápad. • Že občanům města Varnsdorf, kteří
si v případě nedostatku vody ve vlastní studni objednají
dovoz pitné vody pro domácnost, bude zajištěno nouzové
zásobování vodou (max. 11 m3) za paušální cenu
500 Kč a 9 % DPH. • Souhlasit s příspěvkem na
úhradu neinvestičních nákladů ve výši 5.000 Kč za děti
s trvalým pobytem ve Varnsdorfu umístěné v zařízení
Dětský domov a Školní jídelna Lipová. • Souhlasit se
zřízením další přípravné třídy v Interaktivní základní
škole Varnsdorf, Karlova 1700 od 1. 9. 2009.
Rada města rozhodla schválit: • Statut Centra
sociálních služeb a ubytovny s účinností od 1. 7. 2009.
• Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rodeo - setkání koní“ na otevřeném prostranství ve dnech
31. 7. – 2. 8. 2009 od 12.00 hod. do 02.00 hod. • Konání
veřejné hudební produkce pod názvem „Kolobjeh – akce
pro širokou veřejnost“ na otevřeném prostranství ve dne
25. 7. 2009 od 16.00 hod. do 01.00 hod.
Rada města rozhodla pověřit: • Starostu města
uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování
PD „Úpravy prostranství v okolí Věžičky ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do
30. 11. 2009.
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BOUŘLIVÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dokončení ze str. 1
účinnost o tři měsíce, případně na začátek příštího
roku. ZM jako celek se již
k vyhlášce nevyjádřilo, a tak
zůstává v platnosti původně
přijatá.
Jménem sportovní komise
vystoupil v diskuzi Z. Šimák,
který se vyjádřil k některým
částem navržené koncepce
sportu ve městě. Za důležitou považuje zejména práci
s mládeží.
V rámci druhého bodu
programu byl zdůrazněn
problém potřeby sociálních
bytů pro občany, kteří se
v důsledku současné hospodářské krize, nebo z jiných
důvodů ocitnou ve finanční
tísni.
V souvislosti se zemními
pracemi v oblasti Hrádku
upozornil M. Louka na
stav, kdy byl po několik dní
na všech komunikacích vedoucích k Hrádku zamezen
příjezd automobilům, což
mohlo zapříčinit komplikace při požáru a dalších
situacích. Bylo přislíbeno,
že se takový stav nebude
opakovat.
ZM vzalo na vědomí zahraniční služební
cestu starosty města
ing. J. Poláčka do Bruselu
a souhlasilo s uhrazením
cestovních náhrad. Dále ZM

vzalo na vědomí zprávu o činnosti společnosti Severočeská
vodárenská společnost, a.s.
v roce 2008. V minulém roce
tato společnost realizovala
v našem městě stavby za
318 milionů korun.
ZM rozhodlo udělit
čestné občanství panu
Josefu Poláčkovi za významný a dlouholetý přínos pro
město ve výtvarné oblasti (více
v samostatném článku).
ZM rozhodlo o převodu
majetku města v celkové
částce kolem 1,3 milionu
korun. Tentokrát se téměř
všichni zájemci o koupi
majetku jednání osobně
zúčastnili a mohli se k prodeji vyjádřit, což také většina
z nich využila.
V další části jednání ZM
vyjádřilo souhlas se změnou
územního plánu v několika
lokalitách města a na Studánce. Rozhodlo o nabytí do
vlastnictví pozemků z majetků státu o celkové výměře
41 165 m2 a rozhodlo o odkoupení nemovitosti od AVZO
ČR (dříve Svazarm) v ulici
Palackého 2760. Celý objekt
je určen k demolici. ZM také
rozhodlo vydat směrnici pro
zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. ,,Tvrdým
oříškem“ byla pro zastupitelstvo žádost Sdružení občanů FK Varnsdorf o finanční

příspěvek ve výši téměř
4,6 mil. Kč na vybavení
budovy v areálu Kotlina
(budova není majetkem
města), která má sloužit
jako nezbytné zázemí pro
fotbalovou základnu mládeže FK Varnsdorf. Podle
vyjádření ing. J. Rýdla by
areál také sloužil k využití
pro školy i veřejnost. Celkové rozpočtové náklady
na realizaci činí 23,5 mil.
Kč. Dotace z MŠMT ČR
činí 10 mil. Kč, vlastní
zdroje (TOS, sponzoři)
8,9 mil. Kč. K dokončení chybí požadovaných
4,6 mil. Kč jako příspěvek
od města. V diskuzi k této
záležitosti se snažila část
zastupitelů hledat způsob,
jak by tento problém mohlo
město pomoci řešit, druhá
část zastupitelů zastávala
názor, že při současném
stavu rozpočtů by město
soukromému subjektu nemělo finanční prostředky poskytovat. Žádost o příspěvek
nebyla schválena.
Dr. Miloslav Hoch
Poznámka redakce:
V následujícím vydání
Hlasu severu bude uveřejněn otevřený dopis vedení
firmy TOS VARNSDORF
k záležitostem podpory
veřejně prospěšných aktivit
adresovaný starostovi města
i s jeho odpovědí.

Město znovu žádá o prostředky PODPOŘTE
VARNSDORF
z ROP Severozápad
V minulých dnech byla otevřena 7. výzva k předkládání
žádostí o dotaci z ROP Severozápad, která omezila maximální přípustnou výši dotace na 25 mil. Kč. Celkové způsobilé
výdaje na jeden projekt omezeny nejsou. Po důkladném projednání souhlasila rada města s podáním žádosti na projekt
„Modernizace zimního stadionu ve Varnsdorfu“. Do ukončení
příjmu žádostí dne 12. 8. 2009 musí být zaktualizována kompletní žádost včetně studie proveditelnosti a všech příloh.
Bude zrevidován rozpočet projektu, přesná výše projektu
a spolufinancování bude předložena RM ke schválení jako
povinná příloha k žádosti o dotaci.
Druhým projektem vhodným do oblasti podpory 1. 2.
a vyhlášené 7. výzvy je projekt „Úpravy přístupových ploch
ke hřbitovu“. Ten řeší vybudování parkoviště, úpravy zeleně
a prostranství před obřadní síní a rekonstrukci komunikace
ul. Hřbitovní s novým chodníkem.
Předpokládaný rozpočet je 8,7 mil. Kč vč. DPH - u tohoto
projektu je tedy možné žádat o 92,5% dotaci.
Zda projekty uspějí v silné konkurenci, budeme vědět před
koncem roku 2009.
PeV

Na regionálním informačním portálu CZREGION probíhá od 1. května
do 30. listopadu soutěž
O nejkrásnější město a obec
Čech a Moravy 2009.
Hlasujte v anketě o nejkrásnější město/obec na
www.czregion.cz/varnsdorf .
Hlasujte kliknutím na
,,Přidej hlas!‘‘ v hlasovacím
zařízení pod reprezentací
města/obce. Jakýkoliv pokus
o manipulaci znamená automatické vyřazení ze soutěže.
Výsledky budou uveřejněny
5. prosince 2009. Varnsdorf je ke dni 8. července
zatím na 24. místě s 524
hlasy. Na prvním místě
je Krakov s 2186 hlasy!
Pravidla soutěže:
1. Hlasovat pro město/obec
je možné maximálně jedenkrát za hodinu (to znamená,
že obec dostane od jednoho
hlasujícího maximálně 24
hlasů denně).
2. Vyhrává město/obec,
která získá nejvíce hlasů.
-r-
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Z Varnsdorfska odjel kamion se
4 tunami humanitární pomoci
Dokončení ze str. 1
pytlů a krabic s vysbíraným novým i starším oblečením,
montérkami, ponožkami, potřebami pro domácnost, nebo
hračkami. Sbírka byla původně určena pro oblast Novojičínska, nakonec po konzultacích na místě povodní byla
doručena do Olomouckého kraje, konkrétně na Jesenicko.
Zde bylo krizovým štábem vytipováno pro doručení pomoci
město Žulová, kde se vylila řeka Vidnávka. Další jednání už
probíhala přímo s místostarostou města panem Profousem
(v době našeho příjezdu slavil významné životní jubileum).
Jako den pro doručení byla dohodnuta neděle 5. července.
O den dříve byl kamion firmy NOPROSU naložen téměř 4
tunami vysbírané pomoci a v neděli v šest hodin ráno jsme
vyrazili. Po pětihodinové cestě jsme dorazili do Žulové, kde
se po dohodě vyložila asi třetina nákladu a zbytek se odvezl
do nejpostiženější části obce Tomíkovice, kde škodu napá-

chal Skorošický potok. Po odevzdání pomoci a prohlídce
nejpostiženějších částí obce jsme se vrátili zpět domů.
• Vedení města Varnsdorf děkuje všem svým občanům, kteří se zapojili a přispěli do humanitární sbírky
určené pro občany v záplavami postižených oblastech.
Humanitární sbírka byla předána 5. 7. 2009 pověřené
obci Žulová a obci Tomíkovice v Jeseníkách. Je potřeba poděkovat také vedoucím varnsdorfských marketů
a řediteli nemocnice za poskytnuté prostory a zvláště
vyzdvihnout činnost členů Českého červeného kříže,
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Varnsdorf. Za celý
realizační tým Jiří Sucharda a místním seniorům, kteří sbírku organizovali a předali do postižených obcí.fd

REGIONÁLNÍ INTERNETOVÁ
TELEVIZE PRO
ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK
Přestože se internetová televize Bohemia Nord teprve postupně dostává do povědomí občanů, její sledovanost slušně
nabíhá. Do konce května bylo zaznamenáno celkem 49 213
přístupů, z celé ČR 46 645, z USA 1 498 a z Německa 263.
Do poloviny června již bylo zaznamenáno dalších 28 005
návštěvníků, kteří zhlédli reportáže z celého výběžku.
Posláním televize je formou reportáží zaznamenávat společenské, kulturní a sportovní dění ve výběžku. Nestihli jste
Tolštejnské slovnosti? Zajímá vás, jak probíhaly oslavy ve
Šluknově? Chcete vidět cyklistický závod Tour de feminin?
To vše vám televize nabízí!
A jak se dělá televize v BNtv? Bez režisérů, dramaturgů,
zvukařů… Vše je takový velký koníček jednoho nadšence,
který si sám všechno řídí a uvítá každou spolupráci, která umožní zkvalitnění obsahu pořadů této televize. Na
webových stránkách najdete plánované akce i termíny
plánovaného natáčení. I vy můžete dát tip na akci přímo
na www.bntv.cz.
rom
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Czech POINT se rozšiřuje
V souvislosti se zákonem
č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
se rozšiřují služby Czech
POINTU o další agendy.
Jedná se o autorizovanou
konverzi dokumentů, podání žádosti o zřízení datové
schránky a podání žádosti
o zneplatnění přístupových
údajů do datové schránky
a vydání nových. Autorizovaná konverze dokumentů je služba zpoplatněná
a týká se převedení papírových dokumentů do elektronické verze a obráceně
s úředním ověřením. O datových schránkách jsme se
již zmiňovali v některém
z minulých čísel. Datová
schránka je elektronické
úložiště, které je určeno
k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné
moci. Prostřednictvím této
datové schránky bude probíhat komunikace a budou
předávány datové zprávy,
pokud alespoň jednou stranou komunikace je orgán
veřejné moci. Přehledně
je to zobrazeno v tabulce
na konci článku. Žádost
o zřízení datové schránky
si mohou podat ty subjekty,
kterým nebude automaticky
zřízena, tj. fyzické osoby,
podnikající fyzické osoby
a právnické osoby nezapsané do obchodního rejstříku.
K podání žádosti o zřízení
datové schránky prostřednictvím Czech POINTU je
nutno předložit průkaz totožnosti a podepsat žádost
o zřízení datové schránky.
Tato služba je poskytována

poprvé zdarma, další opakování týkající se zneplatnění přístupových údajů do
datové schránky a vydání
nových během 3 let bude
zpoplatněno.
Orgány veřejné moci
a právnické osoby zapsané
v obchodním rejstříku získají automaticky v brzké
době přístupové údaje pro
aktivaci datové schránky.
Všechny subjekty, ať již
povinné ze zákona nebo
dobrovolně se přihlašující
k datovým schránkám mají

nárok na zřízení jedné datové schránky. Od 1. 11. 2009
by potom měla probíhat komunikace mezi právnickými
osobami a orgány veřejné
moci pouze elektronicky
prostřednictvím datových
schránek. Více informací
vám rádi sdělíme na pracovišti Czech POINT na obecním živnostenském úřadě,
nám. E. Beneše 470 nebo
na internetových stránkách
www.datoveschranky.info
nebo www.mvcr.cz.
Bc. Martina Resová
Od koho dostávám zprávy?

KDO JSEM?

Orgán
veřejné
moci

Právnická
osoba

Orgán
veřejné
moci

ANO

ANO

Právnická
osoba

ANO

Podnikající
fyzická
osoba

*

Fyzická
osoba

*

ANO

ANO

NE

NE

NE

*

NE

NE

NE

*

NE

NE

NE

Podnikající
fyzická osoba

ANO

Fyzická
osoba

ANO

* Jsem-li tedy orgán veřejné moci, dostávám zprávy například od jiného orgánu veřejné správy. Jsem-li fyzická
osoba, dostávám zprávy od orgánu veřejné moci, pokud mám
datovou schránku zřízenu.

Výzva pro zájemce na
Den otevřených dveří ČOV
Čistírna odpadních vod ve Varnsdorfu zahájila po celkové
rekonstrukci zkušební provoz.
Vyzýváme proto občany města, kteří by si rádi prohlédli
zrekonstruovaný areál Severočeské vodárenské společnosti, aby svůj zájem o případnou exkurzi poslali na adresu
varnsdorf@varnsdorf.cz nebo zavolali na sekretariát městského úřadu na telefon 412 372 241 linka 109.
Termín exkurze, která by dle počtu zájemců proběhla začátkem září 2009, bude po dohodě se SVS upřesněn a uveřejněn
na webových stránkách města a v Hlasu severu.
-r-

Vysvědčení byla rozdána
26. a 30. června

Školní rok 2008/2009 byl ukončen v některých školách již 26. června, do posledního červnového dne vydržela
ZŠ Seifertova a ZŠ náměstí. Mgr. Jana Moravcová, třídní učitelka 5. třídy, předává poslední vysvědčení žákům ze ZŠ ve
Východní ulici, kteří v letošním roce školu definitivně opouští
a přecházejí na vyšší stupeň ZŠ.
text a foto JS

Voda opět odtéká
Již delší dobu znepříjemňovaly život obyvatel
na sídlišti v ulici Východní
dvě ucpané vpustě venkovní
dešťové kanalizace, kolem
nichž se při dešti tvořila
velká jezera. Příjemným
zjištěním bylo, že krátce
po upozornění na tento
problém byly obě vpustě
a zároveň navazující větev
kanalizace vyčištěny a voda
při dešti opět odtéká.
Rychlé vyřešení tohoto
problému mají na ,,svědomí“ pracovníci Technických
služeb města Varnsdorf,
jmenovitě J. Hájek, který
odstranění závady zajistil,
a dále M. Vojta a P. Sivák,
kteří velmi odpovědně závadu odstranili.
Dr. Miloslav Hoch
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ŽIVOT VE MĚSTĚ OBOHATIL
HUDEBNÍ MINIFESTIVAL
V půli června uspořádali
varnsdorfští technaři ze
sound systému BadTek pro
své kamarády z Varnsdorfu
a okolních vesnic malou
party. Sám jsem se na ní
zastavil až nadránem, když
jsem se vracel z českolipského festivalu Všudybud. Už
se vlastně končilo, hudba už
jenom brumlala, ale ohně
ještě hořely.
Na místě ještě tancovalo
pár desítek mladých lidí,
převážně známých tváří
z Varnsdorfu a okolí. Ale
také pár lidí z Liberce a ze
sousedství, tuším z Ebersbachu. Světe div se, docela
pěkné Němky. Je vidět, že
technaři boří mýty a možná
nás ještě překvapí.
Akce je o to více hodnotná, že se nejednalo pouze
o „diskotékově reprodukovanou hudbu“, nýbrž o vlastní
produkci, mixy a efekty,
o vlastní tvorbu.
I přesto se dá předpokládat, že bude ještě nějaká
sháňka z vymahačských
organizací typu OSA či
Intergramu. Dá se dokonce
očekávat jistá iniciativa
přímo z našeho varnsdorfského odboru kultury,
který povinnost ohlášení
akcí zneužívá tím, že akce
těmto vymahačům proti zájmu místních organizátorů
z vlastní iniciativy hlásí. To
je myslím škoda a navíc zbytečná agenda navíc. I když
je pravda, že když jste otrlí
a znalí, prostě ten formulář
můžete odmítnout, a nic se

nestane. (Já to tak dělám,
a proto dávám tu možnost
touto cestou ostatním ve
známost. Když produkujete
jen vlastní tvorbu, nikomu
nic neplaťte.) Možná se
mýlím, ale úřad by se měl
svým občanům spíše snažit
pomáhat, to by bylo lepší.
Hoši to prý po desáté
trošku přešvihli se zvukem,
nicméně nevěřím, že o moc.
Ta aparatura měla svoje
limity a myslím, že o moc

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
silnější než zábavovka na
Rampušačce to být nemohlo. Nicméně císaři co císařovo, jednou jsme v unii,
a tak budeme mít všechny
normy ještě přísnější, než
je ve skutečnosti potřeba,
a budeme se na ni přitom
vymlouvat. Když se můžeme občas „prudit“ i sami
u nás na úřadě, proč by si
nás nemohl „zabuzerovat“
i vlastní stát. Víte, česká
noční norma hluku je ještě
o pět decibelů přísnější než
ta ve spořádaném Německu!
Hoši se po upozornění policistů, kteří už to mají v uchu,
ale taky se většinou (alespoň
ti městští) dokážou s každým
rozumně domluvit a nejdříve
upozorní, umravnili a hudbu

ještě ztišili. Vše se obešlo bez
vodních děl a obuchů, a to
i přes absenci antikonfliktního týmu. Vědět, že někdo
jiný ještě nespí a možná se
i dobře baví, se navíc jednou
začas dá vydržet.
Jediným problémem tak
prý tedy byla pouze absence
toalet (tedy kromě chemických WC v obytných dodávkách). Pořadatelé takovéto
neformální akce (navíc bez
vstupného) sice nebyli povinni toto zajistit, ta akce
měla asi podobný právní
status, jako když hrajete
a zpíváte u táboráku. I ty
buřty si každý přinesl sám.
A asi by ani na drahé ToiToi
z daleka neměli bez zavedení
vstupného žádné peníze.
Děkuji tedy za sebe a jistě
i za další účastníky organizátorům, Varnsdorfákům
Bažinovi a Zdenálovi. Je
pěkné, když něco dělají pro
své okolí Uspořádat i malou
akci už dnes není jednoduché. Pronajmout louku,
ohlásit vše úřadům, zajistit
zvuk, světla, uklidit po akci
... To vše přesto, že už měli
nejednou potíže s úřady.
Nenechte se hoši „znechutit
a otrávit“. A město (respektive technické služby)
by možná mohlo pouvažovat, zda nemít jednu dvě
„tojtojky“ ve svém inventáři
a dokázat je za rozumný
peníz pronajímat. Různých
příležitostí, kde by našly
uplatnění, je víc.
Přeji klidné dny v klidné
vsi.
Michael Šatník,
člen kulturní komise

Vrchol Luže má díky soutěži
získat novou podobu
Pětatřicet návrhů se sešlo
obci Großschönau a tamnímu Informačnímu centru v
ideové a malířské soutěži
Dej Luži novou podobu.
Česko-německá mezinárodní porota z nich vybrala tři
vítězné návrhy. Do soutěže
je zaslal projektant Gregor
Illguth z Budyšína, Reinhard Slansky z Technické
univerzity v Drážďanech a

sedmnáctiletý student Matěj
Carda z Prahy. Pořadatelé

soutěže tak získali návrh,
podle nějž by měl být v dalších letech postaven lehký
přístřešek pro turisty na vrcholu Luže. Vítězné návrhy
jsou vystaveny na webových
stránkách www.waltersdorf.
wordpress.com/.
Porota posuzovala celkem

33 návrhů, které splnily
kritéria soutěže. Jeden projekt, který došel až z Paříže,
musel být kvůli překročení
uzávěrky vyřazen. Nejlepší
projekty byly v Großschönau
představeny 21. 6. 2009 při
oslavě letního slunovratu. Zaslané návrhy jsou
zatím v písemné podobě.
Podle starosty Großschönau
Franka Peukera by se však
v dalších letech měly proměnit ve skutečnost.
Cílem soutěže, určené
jednotlivcům i skupinám,
bylo nalézt realizovatelný
projekt, který zatraktivní
vrchol Luže. Návrhy musely respektovat zájmy ochrany přírody a vítány byly
projekty přeshraničního
charakteru.
-r-
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VÝZVA BUDE V SRPNU
Celkem již tři školení uspořádala
Místní akční skupina Šluknovsko
k Programu rozvoje venkova. O účast
na školení projevili zájem jak zástupci
obcí, drobní živnostníci a zemědělci, tak
i představitelé mateřských center, nestátních neziskových
organizací a ostatní zájemci z celého regionu.
Během první poloviny měsíce srpna bude prostřednictvím místního a regionálního tisku, webových stránek MAS Šluknovsko a obcí regionu vyhlášena první
výzva k předkládání žádostí o dotaci pro podnikatele
a neziskové organizace. Více na www.mas-sluknovsko.cz,
e-mail: massluknovsko@atlas.cz.
-r-

Střípky z Mikroregionu
Tolštejn
• V Krásné Lípě ukončili projekt zateplení budovy základní školy (včetně instalace tepelných čerpadel) a naopak
zahájili projekt „Obnova zeleně“ - během 18 měsíců dojde
k vybudování či nové úpravě 19 parčíků a zákoutí na území
města. Na obě akce získali dotaci z Evropské unie a Státního
fondu životního prostředí. V tomtéž městě byla za účasti
krajské hejtmanky zahájena rekonstrukce památkově chráněného domu v Pražské ulici - penzionu Českého Švýcarska. V centru města by tak z chátrající nemovitosti měl do
1 roku vzniknout luxusní tříhvězdičkový penzion s restaurací. Krásnolipští také opravují kapli ve Vlčí Hoře (usazení
nové přední věže, instalace hodinového stroje). Postupnou
a náročnou rekonstrukcí prochází i Zámeček ve vlastnictví
drážďanské firmy „Kámen a ztvárnění“.
• Chřibská odkoupila „vzorkovnu“ ze zrušené sklárny,
tj. přes dva tisíce sklářských výrobků z období posledních
60 let. Počítá se s jejich trvalým vystavením, jakmile budou
zrekonstruovány vhodné prostory pro expozici o téměř šestisetleté historii výroby skla v Chřibské. Protože investice
do vzorkovny nebyla součástí městského rozpočtu, měla by
s úhradou pomoci veřejná sbírka.
• V Doubici chystají rekonstrukci barokní kaple Nejsvětější Trojice včetně úpravy jejího okolí. Oprava by se měla
stihnout do letošního listopadu.
• Obecní zastupitelstvo Jiřetína pod Jedlovou schválilo obecní vyhlášku „o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností (včetně stanovení závazných podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
kulturních podniků)“.
• Z iniciativy občanů Dolního Podluží vznikla petice proti
záměru stavby fotovoltaické elektrárny v této obci (v okolí
firmy Krenotech a ČOV TOS VARNSDORF).
• V Horním Podluží proběhly v polovině května oslavy
130. výročí založení místního hasičského sboru. U přehlídky historické i nejnovější techniky – mj. s ukázkou zásahu starobylou koněspřežnou stříkačkou – nechyběli ani
varnsdorfští hasiči.
ham

DO POHÁDKY I V NEDĚLI
I během prázdnin budou probíhat
každou neděli od 15 hodin
zábavná setkání důchodců v Pohádce.
Zde se také můžete seznámit s plánem
krátkých výletů pěších, na kole nebo autem.
Členská schůze důchodců bude až 8. září.

I v měsíci červenci si

v Seniorkavárně Pohádka

můžete vyslechnout besedu na vybraná témata:
22. 7. ... a tady sedával na zápraží.
Občanské sdružení
NA KŘIŽOVATCE, Ing. Pavlína Šafusová.
29. 7. Pozvánka do Ruska.
Cestopisné vyprávění s Jarkou Štěpánkovou.
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Co by byli tkalci bez přadláků - 19. část

To dá rozum, že bez kvalitních nití by nebylo kvalitní tkaniny. Ještě počátkem
18. století si většina domácích tkalců sama zhotovovala
i potřebnou přízi. Jak si jistě
vzpomenete, psal jsem již
o tom, že zdejší tkalci vyráběli látky z domácích materiálů. Lnu, konopí a vlny. Navíc
se nejednalo o nijak zvlášť
velká množství, takže stačilo
to, co se napředlo doma. Se
vznikem manufakturní výroby však vyvstala potřeba
daleko většího množství
příze. Nejprve postačoval
výkup od domácích přadláků. Ovšem později, kdy se
manufakturní výroba začal
uplatňovat v daleko větším
objemu celkové výroby
plátna a sukna, musel přijít
i zde produktivnější způsob
výroby příze. Začaly vznikat manufaktury, které se
zabývaly výhradně jejím
zhotovováním a následným
zušlechťováním, popřípadě
i barvením. Veliký zvrat ve
výrobě příze (právě tak, jako
tomu bylo u výroby tkanin)
přinesl okamžik, kdy byl
povolen dovoz bavlny z Anglie. Je pravdou, že nejprve
se dovážela již hotová příze,
později se však začala dovážet samotná surová bavlna.
Navíc nesmíme zapomínat,
že se nadále, byť v menším
množství, zpracovávaly
také staré dobré domácí
materiály. Z nejstaršího
mi dostupného seznamu
místních řemeslníků jsem
se dočetl, že už roku 1870
bylo ve Varnsdorfu evidováno 6 samostatných
přádelen na 61 tkalcoven!
Zajisté, některé z větších
firem mohly mít již tehdy
své vlastní přádelny, stále
se také vykupovala příze od
domácích přadlen. Ale i tak
je to počet již značný. Mezi
nejvýznamnější v té době
patřily přádelny Heinricha
Bürgera, Gustava Liebische,
Josefa Schmiedta a zejména
Julia Kreibicha (Kreibich &

Co.). Své místo na trhu si vybudovali i obchodníci s přízí Wilhelm von Sporschill,
R. A. Reinisch (oba bavlna) a Anton Holfeld (vlna).
Výhodným artiklem byla
i odpadní bavlna, která se
dala rovněž dále zpracovávat a se kterou obchodovala
firma Brüdr Tutschek.
Všechny jmenované přádelny však postupem času
změnily majitele a splynuly
v jeden podnik s tkalcovnami, nebo zcela zanikly. Namísto toho byly zakládány
i nové samostatné přádelny.
Tak např. v roce 1937 byly
ve Varnsdorfu evidovány
přádelny Ignatz Klein & Co.,
Schmidt & Richter, Josef
A. Eger´s Sohn a přádelna již dříve zmiňovaného M. Schnitzera. Z těch,
které úspěšně vyráběly
bavlněnou přízi až do roku
1945, věnujme pozornost
dvěma nejvýznamnějším.
První z nich byla strojní
přádelnou bavlny firmy
Brüder Perutz. Bratři
Richard, Arthur, Felix
a Leo Perutzové postavili
svůj první závod v polovině
19. století v Praze-Libni.
Tady se ovšem jednalo
o tkalcovnu s přádelnou, barevnou a bělidlem. Vzácná
shoda a navíc kvalitní práce
ve vedení podniku umožnila
zakrátko bratřím Perutzům
zřídit firemní filiálky mimo
Prahu. Dokázali vytipovat
oblasti v c.k. mocnářství,
kde byly koncentrovány
tkalcovské firmy, avšak
v dosahu chyběla dostatečná
kapacita na výrobu kvalitní příze. A že tato firma
dokázala vyrobit vskutku
kvalitní přízi všeho druhu, o tom svědčí i udělení
práva k užívání typáře s c.k.
orlicí a četná ocenění z mezinárodních výstav. Jednu
z přádelen zřídili Perutzové v tehdejším uherském
městě Pápa, další tři pak na
našem území - v Těchoníně,
Červené Vodě a ve Varnsdorfu. Poslední jmenovaná
pak byla největší, neboť
byl předpoklad, že zde bude
po bavlněné přízi značná
poptávka. Přádelna byla
vybudována r. 1884 na
břehu Mandavy (č.p. 1321,
ul. Nymburská). Tím měl
být zajištěn dostatečný zdroj
technologické vody pro „mokré“ provozy. Nevím, do jaké
míry si tehdy projektant
továrny uvědomoval, v jak
rizikovém místě chce továrnu stavět. Pravda je

ovšem taková, že někdy
bylo v provozech toho mokra až příliš. Továrna totiž
byla, díky své poloze, postižena několikrát záplavami
a téměř zničena. Vždy však
svůj provoz obnovila. Tyto
problémy vyřešila až regulace Mandavy (1905-10).
A že firma hospodářsky jen
vzkvétala, dokazuje např.
i to, že r. 1927 zaměstnávala
na 240 lidí. V době 2. sv.
války došlo u této firmy
k arizaci majetku a továrna
se dostala do vlastnictví firmy J. G. Haebler.
A právě firma Johanna
Gottfrieda Haeblera byla
největší varnsdorfskou
přádelnou. Vznikla již roku
1812 a svou první továrnu
postavila v sousedním sasském Großschönau. Valnou
část své produkce vyvážela
do Čech, zejména pak
do Varnsdorfu. A protože
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ZUBNÍ POHOTOVOST
18. - 19. 7. 2009
MUDr. Alena Křemenová,
Sokolská 129,
Děčín IX - Bynov,
tel. 412 544 539.
25. - 26. 7. 2009
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14,
Děčín I, tel. 412 502 216.
1. - 2. 8. 2009
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14,
Děčín I, tel. 412 502 216.
8. - 9. 8. 2009
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270,
Jílové, tel. 412 550 343.
15. - 16. 8. 2009
MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 692/26,
Děčín V - Rozbělesy,
tel. 412 507 588.
22. - 23. 8. 2009
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10,
Děčín IV - Podmokly,
tel. 412 532 216.

Dům dětí a mládeže
ve Varnsdorfu
připravil pro děti
1. - 5. tříd

příměstský tábor
na měsíc SRPEN
24. 8. - 28. 8. 2009 - cena 600 Kč.

požadavky na materiál
od této firmy u místních
textilek neustále rostly,
rozhodl se její nový majitel
Karl Oskar Haebler (syn
J. G. Haeblera) roku 1896
postavit novou strojní
přádelnu přímo ve Varnsdorfu. Pro novostavbu zvolil
její majitel velice výhodnou
polohu – na volném pozemku
vysoko nad hladinou Mandavy, v těsném sousedství
s vlakovým nádražím (Palackého č.p.1574). Vysokou
kvalitou a širokým sortimentem zboží si firma zakrátko
vybudovala čelní postavení
mezi dodavateli bavlněné
příze nejen místním tkalcovnám. Vyráběla se zde mimo
jiné tzv. „americká“, mykaná, česaná, skaná a maco
příze. Koncem dvacátých
let, kdy vlastníky firmy byli
Hans Oscar a Hans Karl
Haeblerové, zaměstnávala
firma na 500 dělníků! V období 2. sv. války firmu vedli
Jakob Hans Bitzel a Robert
Pilz.
-mk-

Děti dochází denně do
domu dětí a mládeže,
kde je pro ně připravený
program (soutěže, hry,
výlet spojený s koupáním,
tvořivá činnost a další).
Tel: 412 372 217.
Každý den děti dostanou
podrobné informace o programu následného dne dle
počasí. V ceně je zahrnut
oběd, cestovné, vstupy.
Provozní doba DDM
o prázdninách:
(do 28. 8. 2009)
PO 10.00 - 14.00 hod.
ST 13.00 - 17.00 hod.
V době letních prázdnin
jsme s dětmi na letních
táborech v Čechách a zahraničí. Plný provoz zahajujeme od 31. 8. 2009.

Svoz zákazníků
zdarma

Nákupní centrum Globus
zajistilo 1x měsíčně svoz do
NC Géčka ZDARMA!

12. 8. 2009
odjezd:
Varnsdorf, AN
.
v 15.00 hod.
příjezd: NC Géčko
v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

ØÁDKOVÁ
INZERCE
Svatební a společenská
móda pro dámy a pány.
Půjčovna - prodej - zakázkové krejčovství - opravy
a úpravy oděvů. Út - Pá
14.00 - 18.00, mimo otvírací 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 šatů
na rok 2009. Rádi pokračujeme v naší tradici a pro
každou nevěstu máme připraven dárek!
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská
99, Rumburk. Telefon 412
333 365, 604 854 748.
P rodá m zrekonstr.
menší rod. domek s garáží ve Varnsdorfu. Možná
i výměna za byt 3+1 + doplatek. Zn. nutno vidět. Tel.
723 318 479.
Pronajmu 1+1 ve Varnsdorfu u Lidlu, ihned volné, zař. po dohodě, cena 3000 + služby max.
pro 2 osoby bez zvířat.
Tel. 777 640 390.
Prodej dvougenerační
vily s velkým pozemkem
v Rumburku – Dolních
Křečanech. Prodejní cena:
2,5 mil.Kč. Info Lužická
R.K. Tel. 723 327 523,
412 333 281.
Empada – salon pro
úpravu srsti psů. Pražská
2952, Varnsdorf. Objednávky na tel. 737 104 222.
Stříhání i o víkendech a po
domluvě i u vás doma.
Centrum regenerace
hledá spolupracovníky
se zájmem o obor kondice a péče o vzhled. HPČ
i VPČ. Rekvalifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.
Pronajmu byt 3+KK (půdní vestavba) ve 2. patře
bytového domu, ul. Tiskařská, centrum města. Nájem
dohodou/měs. + služby. Info
602 174 655.

Prodej perfektně zrekonstruovaného rodinného domu s dvěma byty
nedaleko centra Rumburku. Velká garáž. Výměra:
cca 1.200 m2. Prodejní cena:
4 mil. Kč. Info Lužická
R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

14/2009 INZERCE

strana 6

ØÁDKOVÁ INZERCE
Koupím starožitnosti kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Tel. 606 388 495,
607 662 178.
Pronájem dílny s bytem 1+kk v Jiříkově. Pronájem: dílna 3.000 Kč/měs.
+ služby, byt 2.000 Kč/měs.
+ služby. Info Lužická
R. K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.

Prodám byt ve Varnsdorfu v os. vl. 4+1+L po rekonstrukci. Cena 850.000 Kč,
tel: 606 553 605.
P rodá m d r užstev ní
právo na byt 1+4. Tel: 728
049 251.
Pronajmu byt 3+1 v centru města, zateplený, plast.
okna, tel: 728 571 903.
Pronájem nebytových
prostor v centru Varnsdorfu. Vhodné na kancelář,
salon, prodejnu. Výměra:
43 m2. Cena za nájem: 4.900
Kč/měs. + služby. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

Od 3. července
je opět v provozu

ProdáM
prvorepublikovou vilu
se zahradou i garáží
v oblíbené lokalitě

„Pod Hrádkem“
ve Varnsdorfu.

Tel: 739 518 766.

HLEDÁME BYTY
A POZEMKY
VE VARNSDORFU
A OKOLÍ
k pronájmu a prodeji.
V případě zájmu
vykupujeme
ihned za hotové.
Za nabídky děkujeme.

CDA Reality
tel. 606 740 390

VINÁRNA BARUNKA
TĚŠÍME SE NA VÁS
VŽDY V PÁTEK A V SOBOTU

OD 21.00 HODIN.
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

Srdečně vás zveme do nově otevřené prodejny

„TRAFIKA - CAFETÉRIE“
na Národní ulici nad autobusovým nádražím.
V příjemném prostředí si můžete dát
kávu, zmrzlinu, občerstvit se.
Nechybí samozřejmě časopisy, noviny a sazka.

14/2009

VZPOMÍNKA
Uvadlo růžové poupátko, kdo jste je miloval, vzpomeňte nakrátko.
Dne 21. července to bude rok, kdy navždy
dotlouklo srdíčko naší milované dcery Romanky Schuppanové.
S láskou vzpomínají rodiče, bratři s rodinami, ostatní příbuzní a všichni kamarádi.

§
Dne 29. července to bude smutný rok, co
nás opustil manžel, tatínek, dědeček, strýc
a bratr Jan Karásek.
Stále vzpomíná manželka Eva a děti
Roman a Eva s rodinami.

§
Pan Miroslav Kessler by 28. července
oslavil 80. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomínají manželka
Ester a děti Zdenka, Mirek, Lenka a Estina
s rodinami. Kdo jste ho znali, věnujte tichou
vzpomínku… Děkujeme.

§
Dne 22. července tomu bude 10 let, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička Jana Švágerová.
Stále vzpomínají děti Dagmar, Jitka,
Honza a Jana s rodinami.

§
Dne 25. července uplynou dva roky, kdy
mě náhle opustil můj dlouholetý partner
Bohumil Holler.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou.
Družka Olga.

§

Bolest, která v srdci zůstává, zná ten, kdo
ztratil toho, koho milovat.
Dne 11. července to bylo 6 let, co nás
navždy opustil neznámo kam náš drahý manžel, tatínek, tchán a dědeček
Miroslav Blaha.
Stále vzpomínají manželka Marie a dcera
Vladimíra s rodinou.

§
Dne 16. července uplynulo 14 smutných let od doby, kdy nás opustila naše
milovaná maminka, babička a prababička
Jiřina Vozárová.
Stále vzpomíná dcera Jiřina s rodinou.

§
Dne 27. července uplyne 20 let od doby,
kdy nás opustila naše milovaná babička
Melánie Vitisková.
Stále vzpomíná vnučka Jiřina s rodinou.

§
Co osud vzal, to nevrátí, i když srdce krvácí, ta rána v srdci stále bolí a zapomenout
nám nedovolí.
Dne 17. 7. je to mu 15 let, co zemřel náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a skvělý
kamarád Prokop Wesley. Kdo jste ho měl
rád, vzpomeňte si s námi.
S láskou vzpomínají manželka Marie,
dcery Gábi, Jiřina, Dáša a vnoučata.
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PODĚKOVÁNÍ
MŠ Poštovní ,,Na slovíčko‘‘ děkuje za sponzorské
dary Ing. Hriczovi ze SPŠ
technické, p. Woletzovi a p.
Hambálkovi.

Sňatky
Gabriela Kuníková
Jevgenij Micinský
Eva Holečková
Ervin Miloschewitsch

NAROZENÍ
Kateřina Juricová
Zdeněk Jurica
(Adámek)
Anna Pytlíková
Radek Pytlík
(Darina)
Lucie Wendlerová
Tomáš Adámek
(Marie Anna)
Věra Plekancová
Jiří Havlíček
(Jiří)
Věra Pallová
Jan Novák
(Elizabeta)
Miroslava Kinčlová
Jaroslav Kinčl
(Zuzana)

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
VARNSDORFŠTÍ BIKEŘI
SBÍRAJÍ ÚSPĚCHY
Další dva závody má za sebou seriál Peklo severu (Střekov
Cup 2009, Fofr cup - malý Lužický cyklomaraton) a varnsdorfští borci si vedou skvěle. V kategorii kadetů D. Kubík prvně jmenovaný závod vyhrál, ve druhém dojel 4. a udržel si
průběžné vedoucí postavení. Mezi muži zvítězil na Střekově
trochu překvapivě J. Novota (po 5. místě na Králi Šumavy
téměř měsíc nejezdil pro potíže s koleny) a 9. dojel V. Šimonek ml. Na Fofr cupu dominoval J. Strož, Novota skončil
4., J. Podrazil byl 5. a na Šimonka ml. zbylo 19. místo.
V průběžném pořadí vede Novota před J. Podrazilem,
Šimonek je čtvrtý. Ve veteránech II se umístil V. Šimonek
st. na Střekově 14. a v dalším závodě bral 24. místo. Tam
se lépe vedlo M. Spurnému, když si připsal body za 8. příčku.
Průběžně je tento biker 5., M. Vohnout je 14., M. Král 19.
a 23. je V. Šimonek. Mezi ženami jela V. Koktová pouze malý
Lužický cyklomaraton, skončila 4., ale v celkové pořadí stále
vede před K. Loubkovou.
Z dalších závodů stručně. Samuel XC triatlon ve Sloupu
v Čechách - muži 20 - 39 let (0,6 km plavání, 28 km kolo,
8 km běh): 3. O. Švarc; - muži 40 a více let: 4. V. Zemler
(oba Cyklorenova Cvikov); - open (bez plavání) 3. D. Kubík
(M+S AUTO). XTERRA Praha - Hostivař (60 startujících):
V. Zemler 4. ve své kategorii, celkově 33. pořadí. Krkonošský
pohár v Jilemnici – muži ELITE (poměrně silná konkurence):
4. T. Podrazil (TJ Sokol Holé Vrchy).
ZdS

Setkání se opět vydařilo

ODEŠLI NAVŽDY
Červen 2009
Vasil Hrebeňák
Bohuslav Šanda
Bohuslav Trnka
Petra Fritschová
Ludvík Racek
Renáta Kavuleková
Michal Minár
Aloisie Cserkészová
Josef Koutný
Josef Fibiger
Petr Ješko
Josef Koutný
Lenka Fridrichová
Ludmila Holubová
Karel Vohanka

78 let
75 let
76 let
20 let
65 let
25 let
43 let
85 let
78 let
65 let
56 let
54 let
53 let
74 let
84 let

VARNSDORFSKÉ
TRHY
22. 7. 2009
19. 8. 2009
na parkovišti
u hotelu Praha

SENÁTORSKÉ
DNY VE
VARNSDORFU
U Nádraží 1562/8
(růžová vila)

20. července 2009
17. srpna 2009
15 - 17 hodin

Ve Vilémově se uskutečnilo již 8. setkání bývalých
fotbalových hráčů a činovníků klubů Šluknovského
výběžku nad 60 let, kterého
se zúčastnilo 81 členů. Někteří přijeli až z Písku nebo
Plzně, a mnozí i poprvé. Při
dobrém moku a specialitách
z udírny se vzpomínalo na
dávná i nedávná léta a nechyběla ani sestava šestnácti
varnsdorfských pamětníků

(viz foto T. Fúska). K tanci
i poslechu hrála malá kapela, všichni si také mohli
zkusit kopnout penaltu na
bývalé brankářské legendy
regionu. Poté bylo k vidění mistrovské utkání KP,
v němž domácí potvrdili svůj
historický postup do divize
a čas závěru vyvedené akce si
mohl každý zvolit po svém až
do pokročilejších večerních
hodin.
ZdS

TURNAJ LIGY BOWLINGU
Při závěrečném setkání a předávání cen za uplynulý 3. ročník VBL proběhl jako již tradičně turnaj jeho hráčů. Někteří
z nich při něm již víceméně myslí především na samotné
vyhlášení než na bowling, a proto i výsledky nejsou adekvátní jejich umění. Přesto bylo k vidění i několik solidních
náhozů. Nejvyrovnanější předvedl K. Sýkora a zaslouženě
zvítězil (průměr 169 bodů). Druhé místo obsadil M. Flekna (168) a třetí J. Trojan (167). Nejvyšší nához předvedla
slečna Mišková (198). Co lze konstatovat závěrem? Ať to
padá!
R.P.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
MEZINÁRODNÍ
TURNAJ V BRANDÝSE
V polovině června hráli starší minižáci na posledním
turnaji sezony v Brandýse nad Labem za účasti 32 týmů
(16 chlapeckých a 16 dívčích) z ČR, Maďarska, Estonska
a Polska. Ze čtyř skupin postupovala první dvě družstva do
druhé části turnaje, kde se bojovalo o 1. až 8. místo, ostatní
hráli o 9. až 16. místo. V prvním zápase jsme narazili na
silný domácí tým (6. na Přeboru republiky) a v dalších
dvou jsme byli naopak úspěšnější my. Úvodním soupeřem
ve finálové skupině byl druhý celek Přeboru NH Ostrava,
s kterým šance na úspěch nebyla. Vítěz turnaje má vysoké, technicky vyspělé hráče se zkušenostmi z těžkých
zápasů, což prokázali i ve finále se Slovankou. V dalším
utkání s maďarským týmem rozhodl první poločas a naše
neúspěšná střelba, v závěrečném s Plzní jsme stačili
vzdorovat jen polovinu duelu. Výsledky našeho družstva
ve skupině: Slovan Varnsdorf - BK Brandýs nad Labem
15:47 (6:22), - BC Orlová 90:30 (53:6), - BSK České Budějovice
41:18 (25:7). Finálová skupina: Slovan - NH Ostrava 24:57
(11:27). Zápas o 5. místo: Slovan - Univer KSE Kecskemet
25:33 (8:20). Zápas o 7. místo: Slovan - TJ Lokomotiva
Plzeň 28:48 (22:23). Turnaj vyhrál tým NH Ostrava před
celky Basket Slovanka, BC Vysočina a BK Brandýs. Slovan
skončil mezi šestnácti zúčastněnými družstvy na osmém
místě.
Ing. Novotný

VÝSLEDKY DRUŽSTEV V TENISU

V sezoně 2009 nereprezentoval tenisový oddíl TJ Slovan
v soutěžích jen tým seniorů, ale také družstva dospělých
a po několikaleté přestávce i žáků. Smíšený tým dospělých
v sestavě Zuzana Berková, Jitka Zapletalová, Andrej Zavadský, Roman Pavlíček, Jan Fischer, Michal Vnenk, Marcel
Mládek vyhrál jednu ze šesti skupin přeboru bez porážky.
Při baráži o 1. místo ale nešťastně prohrál s Frýdlantem
4:5, když pro nemoc chyběli klíčoví hráči Roman Pavlíček
a Zuzana Berková. Další zápasy baráže pak vyhrál se
Startem Liberec a Spartakem Děčín shodně 6:3. V družstvu
je většina hráčů zaměstnaná mimo Varnsdorf, což komplikuje jeho přípravu. Výborné výkony podávala J. Zapletalová
a Z. Berková. Velmi potěšil vzrůstající zájem o tenis mladého
hráče M. Mládka, který v rozhodujícím zápase v Jiřetíně
(Varnsdorf nastoupil bez Pavlíčka a Berkové) porazil Petra
Havlíčka.
Družstvo žáků po mnoha letech obnovilo svoji činnost díky
obětavcům Jitce Goldbrichtové a Rudovi Hofmanovi, kteří
se o začínající adepty starají a dojíždějí pravidelně z České
Lípy. Tým je sestaven z naprosto mladých tenistů, a vzhledem
k tomu neměl šanci zvítězit. Je však třeba snahu ohodnotit
a zároveň věřit, že se jedná o budoucnost mladých tenistů
ve Varnsdorfu. Velmi perspektivně se jeví Katka Horáčková
a Jan Jetýlek, o nadání mladičké Lucie Jetýlkové je nutno se
také zmínit. xxxxxxxxxxxxxxxIng. Jan Fischer, foto ZdS

POHÁROVÝ TAHÁK SE
ODEHRAJE VE VILÉMOVĚ
V prvním kole
Poháru
ČMFS
2009 - 2010 je pod
pořadovým číslem
21 prestižní zápas SK Stap
Tratec Vilémov - SK Slovan
Varnsdorf. Oko bere, kdo
ale bude brát postup? To
je hodně přetřásaná otázka
a vyřešení se dočkáme v sobotu 25. července, kdy se oba
týmy střetnou na vilémovském pažitu od 17.00 hod.
Postupující tým čeká v září
ve 2. kole Pěnčín/Turnov
nebo Nový Bydžov a vítězný celek narazí dále podle
papírových předpokladů
23. září na 1. FK Příbram.
Česká fotbalová liga zahajuje prvním kolem o víkendu 8. - 9. srpna a SK Slovan
se utká doma v neděli 9. 8.

s Viktorií Žižkov B od 10.15
hod. V dalším kole jede
na Vyšehrad a poté hostí
Jablonec B. Domácí derby
s nováčkem ČFL Arsená-

POHÁR ZŮSTAL DOMA
Plavecký bazén ožil VC
Varnsdorfu v plavání. Zúčastnily se jí oddíly z Neratovic, Ústí nad Labem, Liberce, Rumburku, České Lípy
a domácí TJ Slovan. Ten se
musel obejít bez K. Špičkové,
M. Švorce a L. Bendové, kteří
startovali na MČR v Chomutově a Kopřivnici. Přesto
domácí plavci zvládli závody velmi dobře a v celkovém
hodnocení obsadili 1. místo
před Rumburkem a Českou
Lípou. Kvalitní výkony předvedli M. Šimák a M. Špička,
kteří týden před VC plavali
na MČR v Ostravě. Rozhodně
nezklamali ani ti nejmenší,

Hodnocení
tenisové
soutěže
Varnsdorfské mužstvo
seniorů (nad 45 let) jako
nováček soutěže nezklamalo a umístilo se na pěkném
5. místě, přičemž se bodově
vyrovnalo LTC Děčín. Mělo
však horší poměr vyhraných
a prohraných setů. Příští rok
máme o to větší motivaci
dosáhnout ještě lepšího
umístění. Všem hráčům
patří dík za bojovnost a dosažené výsledky, ceníme si
i přátelské atmosféry při
fér hře i mimo ni. Konečné
pořadí: 1. Jiskra V. Březno, 2. QUICK Stop Děčín,
3. Sokol Jalůvčí, 4. LTC
Děčín, 5. MŽIK Varnsdorf,
6. Slovan Jiřetín p. J.,
7. Canaba Děčín.
Milan Klusoň

a to N. Damnitzová, P. David,
a velkým příslibem se jeví
i A. Koldová. Do slibné formy
se opět vrací V. Pricl.
Zbyněk Šimák

lem Česká Lípa je pak na
pořadu 18. října. Po rozpačitém podzimu a nakonec
díky solidnímu jaru překvapivým šestým místem
(stejně jako v sezoně 2007 - 2008) očekávají příznivci
přesvědčivější domácí výsledky a především tabulkový posun do vyšších pater.
Že mezi mnohými přetrvávají myšlenky na II. ligu, je
nošením dříví do lesa.
Text a foto ZdS

POZVÁNKA NA ZAJÍMAVÉ
AKCE TOHOTO LÉTA
V neděli 19. 7. proběhne v okolí varnsdorfského městského koupaliště a u Penzionu Koliba
4. ročník veřejného 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.triatlonvdf.wz.cz.
V sobotu 25. 7. má svůj termín 8. ročník KOLOBJEHU
na obvyklé trase z varnsdorfského náměstí na Studánku
k nejvyššímu bodu zrušené
silnice u bývalého hotelu
Monte Carlo. Prezentace
od 14.30 v pivnici Penzionu U Rudolfa III., start
v 16.00 hod.
Od pátku 31.7. do čtvrtka 6. 8. se koná ve varns-

dorfském Studentském
centru Střelnice výstava
leteckých modelů, dále modelů železničních, 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.
SAUCONY Český pohár
v běhu do vrchu 2009 bude
v Jiřetíně pod Jedlovou
- osada Rozhled v sobotu
22. srpna. Tento závod bude
i kvalifikací na mistrovství
světa v Itálii. Kategorie jsou
vypsány od juniorů (-ek)
a mladších, dále podle
věku na třech délkách
okruhových tratí (5350 m,
8600 m a 9900 m). Starty
jsou dle délek ve 12.00, 12.50
a ve 14.00 hod. Informace
na tel. 728 649 637, e-mail:
milankrupka@centrum.cz.
ZdS

Olympiáda 1. - 5. ročníku ZŠ
Zakončena byla Olympiáda základních škol ve Varnsdorfu. Skládala ze čtyř disciplín, z atletiky, kopané, plavání
a florbalu. V celkovém hodnocení dívek a chlapců se
nakonec radovala ZŠ Edisonova. Další pořadí škol:
2. ZŠ Seifertova, 3. ZŠ Karlova, 4. ZŠ Bratislavská
a 5. ZŠ náměstí. Je však nutné podotknout, že se plavání
a florbalu nezúčastnila ZŠ náměstí, která by jistě dosáhla
daleko lepšího umístění. Určitě se příští rok pokusí v této
soutěži zvítězit. Ocenění patří všem, kteří zajišťovali jednotlivé soutěže a také místostarostovi Mgr. Petru Šmídovi, který
přišel předat nejúspěšnějším ceny.
Zbyněk Šimák
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