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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY
Modelářská
výstava
přilákala
na 500
zájemců
(str. 9)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 24. 9. 2009 OD 15. HODIN
DOKONČENÍ MAŠÍŇÁKU O MĚSÍC POSUNUTO
INVESTIČNÍ AKCE ROKU VE VARNSDORFU
ORDINACE ZRUŠENA - DOKUMENTACE NA KRAJI

OTEVŘENÝ DOPIS
STAROSTOVI MĚSTA
Pane starosto,
okolnosti mě přinutily,
abych Vás a varnsdorfské
občany informoval o postoji
vedení TOS VARNSDORF
k záležitostem podpory veřejně prospěšných aktivit,
kterou řadu let naše firma
pro město dělá.

TOS VARNSDORF, která
od své privatizace systematicky ve městě podporuje
nejen sportovní aktivity,
ale i kulturní akce, školství
nebo zdravotnictví. Jen za
posledních 10 let jsme na
tyto účely poskytli přes
60 mil. Kč.

Foto rm
Na jednání městského zastupitelstva 25. června 2009
byla po půlroční přípravě
předložena žádost Sdružení občanů FK Varnsdorf
na finanční příspěvek od
města k dostavbě a vybavení budovy ve sportovním
areálu Kotlina, která má
sloužit jako zázemí pro
cca 250 mladých sportovců
sdružených v tomto klubu.
V odůvodnění žádosti jsem
mimo jiné vysvětlil, jakou
roli zde sehrává naše firma

CENA 6 Kč

TOS VARNSDORF spolu
s vedením klubu se rozhodující měrou zasloužil o získání dotace na rekonstrukci
sportovního stadionu, který
může být chloubou města.
Jednoduše řečeno, naše
firma považuje za normální, že se nestará pouze
o své podnikání, ale přispívá
k zlepšení životních podmínek v regionu a k atraktivitě
a propagaci města.
Na jednání jsem vysvětlil,
Pokračování na str. 3

NEŽ POPRVÉ ZAZVONÍ
Čas prázdnin vrcholí a přichází každoroční napjaté očekávání začátku nového školního roku.
Každý účastník procesu zvaného vzdělávání pohlíží na
první den školy svou vlastní optikou.
Pro nastávající prvňáčky, jejich rodiče a prarodiče je to
den vzrušující a jeden z největších mezníků dosavadního
života. Pro ostatní školáky doba radosti ze setkání s kamarády a obav z učení, pro pedagogy nová porce náročné, ale
krásné práce.
Dovolím si popřát všem učitelům hodné a pilné žáky, všem
žákům hodné a vstřícné učitele, kteří je naučí vše potřebné
pro jejich další vývoj, a nám všem co nejvíce slušných a vzdělaných lidí až jednou budou školní lavice opouštět.
Mgr. Petr Šmíd, místostarosta města

Varnsdorfští
hasiči
s městskou
vlajkou
ve Vancouveru
(str. 12)

MĚSTO ROZVÁŽNĚ VYNAKLÁDÁ PROSTŘEDKY
DO VŠECH OBLASTÍ VČETNĚ SPORTU
Vážený pa ne Rýd le,
vážení občané,
dovolte mi, abych touto
cestou krátce reagoval na
otevřený dopis. Vzhledem
k tomu, že dopis obsahuje
neúplné a zkreslené informace, považuji za nutné
tímto prohlášením uvést
vše na pravou míru.
Jako starosta města zodpovídám za hospodaření
města, což jsem deklaroval
v diskusi na jednání zastupitelstva, ovšem rozdílně než
je uváděno v dopise. Jednání
zastupitelstva je nahráváno
a lze doložit přesně můj příspěvek k bodu projednávání.
Nemluvil jsem v první osobě, nikoho ze zastupitelů
jsem neovlivňoval, pouze
jsem upozornil, že je nutné současně s případným
schválením příspěvku řešit
i jeho financování.
Sn ížen í d lu hů města
v posledních letech bylo nezbytným předpokladem pro
přípravu dalších investičních akcí ve městě. Priority
města jsou jasně stanoveny
ve schváleném rozpočtu,
který je sestavován vyrov-

naný. V České republice se
začínají projevovat dopady
ekonomické krize, zejména
poklesem příjmů státního
rozpo č t u i př íjmů obc í.
Ministerstvo f inancí ČR
odhaduje snížení daňových
příjmů pro obce v letošním
roce ve výši 25 mld. Kč.
Město Varnsdorf eviduje
průběžný propad daňových
příjmů o 5,7 mil. Kč.
Oddlužení města se nyní,
kdy dochází k propadu výnosu daní, a tedy ke snížení
příjmů do městských rozpočtů, jeví jako prozíravý krok.
Město nemusí krátit či rušit
rozpočtované akce a v případě nedostatku vlastních
zdrojů může snadno získat
zdroje úvěrové. Vždy je však
třeba hospodařit dle daných
pravidel hospodaření s veřejnými prostředky včetně
finanční kontroly.
Tím se dostalo na misku
vah na jedné straně zrušení
některé rozpočtované investiční akce, či pokrácení běžných potřeb města a na druhé
straně nenávratné poskytnutí
finančních prostředků ve výši
INZERCE

4.580.000 Kč soukromému
subjektu Sdružení občanů
FK Varnsdorf dle uvedeného soupisu na str. 3.
V žádosti nebyly vysvětleny důvody, proč byla zahájena investiční akce bez
finančního krytí.
V konečném hlasování
zastupitelstva o poskytnutí příspěvku, kterého se
účastnilo 15 zastupitelů,
h lasova lo 8 zastupit elů
pro, 3 proti a 4 se zdrželi
( jmenný rozpis hlasování
na str. 3).
Nepopírám podíl TOSu
VARNSDORF a vedení fotbalového klubu Varnsdorf
na získání investiční dotace
na rekonstrukci sportovního areálu Kotlina, která
v konečné výši činila 39 mil.
Kč. Město proinvestovalo
v uvedené investiční akci
21 m il. K č ja ko př ímou
vlastní spoluúčast a další
v ýdaje spojené s rekonstrukcí a úpravami areálu.
Dále jsou vynakládány nemalé prostředky na provoz
včetně energ ií a údržbu
areálu.
P ř ed nostně spor t ov n í
areál Kotlina využívá SK
Pokračování na str. 3
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Z deníku městské policie
Kradl již poněkolikáté
Ostraha v marketu našeho města zadržela mladíka
podezřelého z krádeže zboží v této prodejně. Při příjezdu
hlídky MP na místo mladík nemohl prokázat svou totožnost
žádným dokladem, a proto byl hlídkou MP předveden na
OO.PČR ke zjištění totožnosti. Vyšlo najevo, že mladík byl
již za podobný čin souzen. Celá záležitost byla proto předána
Policii ČR k došetření.
Ochránci zvířat by radost neměli
Na služebnu MP bylo oznámeno, že v lese u krmelce na
konci ulice Závoznická někdo přivázal psa. Vyslaná hlídka
MP pejska nalezla a převezla do záchytného kotce MP. Nález
fenky neurčité rasy byl vyhlášen městským rozhlasem. Po
dobu pěti dní se majitel neozval, a proto byla fenka odvezena
do psího útulku, kde si ji zajisté najde hodnější majitel.
Chtěli jezdit zadarmo
V půl druhé ráno při preventivní kontrole ulic města
bylo hlídkou MP zjištěno, že u odstavného parkoviště
nákladních vozidel jsou plastové nádoby a ze zaparkovaného vozidla vede hadička do jedné z nich. Hlídkou byla
provedena fyzická kontrola odstavné plochy, kde byli zajištěni dva mladíci a předáni přivolané hlídce Policie ČR
k došetření.
Pachatel tentokrát neměl kliku
V duchu přísloví „Za dobrotu na žebrotu“ se ve středu
12. srpna v dopoledních hodinách odvděčil drzý zloděj
městu Varnsdorf. Po jednání na odboru správy majetku,
kam si R. G. společně s přítelkyní V.K. a s dítětem přišli
zažádat o byt, odcizil odcházející pár ozdobnou mosaznou
kliku z hlavních dveří městského úřadu. Na celou akci mu
stačilo jen necelých deset sekund šikovnosti a troška násilí.
Naštěstí si však nevšiml, že vnější i vnitřní prostor úřadu
je střežen kamerovým systémem. Díky včasnému zjištění
ztráty kliky a následné kontrole kamerového systému byl
pachatel identifikován a během necelé hodiny zadržen
hlídkou městské policie.
Klika tak byla vrácena na své místo. Inu, klikař neměl
kliku!
Martin Špička, velitel MP, JS

Ze zápisníku PČR
Oběšeného našel náhodný chodec
Náhodný kolemjdoucí oznámil na linku policie, že se
v ulici Štefánikova nad řadovými garážemi nachází na
stromě oběšený muž. Devětadvacetiletého zemřelého
muže z Varnsdorfu policisté dobře znali a jeho totožnost
si potvrdili podle dokladů, které měl u sebe. Ohledáním
těla nebyly zjištěny žádné jiné stopy násilí a byla nařízena
soudní pitva. Jednou z možných příčin sebevraždy mohou
být finanční problémy.
Lupu si dlouho neužil
V brzkých ranních hodinách kontrolovali varnsdorfští
policisté devatenáctiletého mladíka, který nesl brusku,
vrtačku a ocelové lano. Zprvu se mladík snažil policisty
obalamutit různými historkami, ale nakonec se doznal,
že jde od jedné garáže, kterou vykradl. Policistům ukázal,
do které garáže se vloupal, a pak putoval rovnou do
policejní cely. Kradené věci mu byly zabaveny a budou
vráceny majiteli. V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý
nepodmíněný trest za trestný čin krádeže vloupáním.
Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín
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DOKONČENÍ MAŠÍŇÁKU
O MĚSÍC POSUNUTO
Rada města Varnsdorf na
svém prázdninovém zasedání schválila nový termín
dokončení rekonstrukce
Mašíňáku - 31. srpna 2009.
Původní termín ukončení byl
31. července 2009. Důvodem
měsíčního skluzu byly špatné povětrnostní podmínky
a deštivé dny v červnu, během kterých musely být zpomaleny a nakonec i zastaveny betonážní práce na úpravě
propustku u restaurace Fontána (zvýšený průtok vody)
a na stavbu hráze (pokládání
kamene) se nedostaly těžké
stavební stroje. Aby práce
nebyly prováděny na úkor
kvality, požádal dodavatel
stavby město o prodloužení
termínu.
Dokončovalo se napojení
koryta odpadu od přelivu
do upraveného propustku

v ulici Výpadová, pokládaly
se kameny na hrázi a vyzdívala se poslední část kamenné nástavby propustku č. 1.
Vzhledem k tomu, že oficiální termín ukončení rea-

lizace projektu pro čerpání
dotace z OPŽP je stanoven
31. říjen 2009, nemá posunutí termínu dokončení vliv na
čerpání finančních prostředků.mmmmmmmJS, foto JS

NESTIHLI JSTE VYSÍLÁNÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU?
Vše najdete na městských stránkách
š Na webových stránkách
města (http//www.varnsd o r f . c z/šsš howdoc.do?docid
dci=4097) najdete od 14. srpna
archiv většiny rozhlasových

relací bezdrátového městského rozhlasu. Dřívější
rozhlasové relace není možné do této podoby převést.
Městský rozhlas vysílá

Opsáno z úřední desky
Rada města rozhodla: • Doporučit ZM vyslovit souhlas
se zajištěním financování projektu „Modernizace zimního
stadionu ve Varnsdorfu“ - se spolufinancováním města
ve výši 39.560.263 Kč z celkových nákladů projektu
z rozpočtu města. • Doporučit ZM vyslovit souhlas se
zajištěním financování projektu „Úpravy přístupových
ploch ke hřbitovu“ - se spolufinancováním města ve
výši 7,5 %, tj. 654.352 Kč z celkových nákladů projektu
a se zajištěním předfinancování celého. • Souhlasit
s připojením objektu dílen společnosti ABX Rumburk, ul.
Dvořákova na soustavu CZT Varnsdorf. • Doporučit ZM
zařadit č.p. 663 do seznamu objektů určených k prodeji.
• Prodloužit dobu nájmu nebytových prostor v č.p. 512
Základní umělecké škole Varnsdorf do 30. 4. 2010. •
Vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy
komunikací ul. Táborská a na Studánce. • Vyhlásit
výběrové řízení na akci celoplošné opravy chodníků od
náměstí po most v ul. Legií v žulové mozaice oboustranně.
• Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 4256 - vodní plocha
v k.ú. Varnsdorf • Souhlasit s podáním žádosti na projekt
„Energetické úspory v MŠ T. G. Masaryka 2180“ do výzvy
ministerstva životního prostředí. • Doporučit ZM vyslovit
souhlas se zajištěním financování projektu „Energetické
úspory v MŠ T. G. Masaryka 2180“. Rada města rozhodla
pověřit: • Starostu města uzavřením dodatku ke smlouvě,
kterým se prodlužuje termín dokončení díla Mašíňák do
31. 8. 2009. • Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na
realizaci akce „Dětské hřiště u Městského centra kultury
a vzdělávání ve Varnsdorfu“ za cenu 2.004.500 (bez DPH).
Rada města rozhodla vzít na vědomí: • Zprávu
o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za
1. pololetí roku 2009. Rada města rozhodla jmenovat:
Bc. Josefa Fibigera do funkce vedoucího odboru
sociálních věcí a zdravotnictví s účinností od 3. 8. 2009.

pravidelnou pozvánku na
kulturní a sportovní akce
každý pátek v 17.10 hod.
s opakováním relace každou
sobotu v 10.10 hod. Uzávěrka aktualit, příspěvků
a pozvánek je každý pátek
do 12.00 hod. na adrese
rozhlas@varnsdorf.cz.
Městský rozhlas dnes prostřednictvím 100V reproduktorů zajišťuje ozvučení
náměstí E. Beneše, dále
má k dispozici 47 bezdrátových bodů ve Varnsdorfu
a 3 na Studánce. Pokrytí
je tak ve všech sídlištích,
v centru města a části
Studánky.
Rozhlas vysílá dle potřeby také mimořádné
relace např. o haváriích či
přerušení dodávek energií,
výstrahy před nepříznivými povětrnostními vlivy,
o pohřešovaných osobách
a zvířatech, případně
předem dohodnuté další
akce. Městský rozhlas nevysílá komerční a reklamní
relace. Výluka ve vysílání
rozhlasu je dle potřeby
v době letních prázdnin.
Pokud máte zájem obsah rozhlasových relací
získávat v textové podobě
prostřednictvím e-mailu,
stačí zaregistrovat vaši
e-mailovou adresu pro
odběr novinek na adrese
rozhlas@varnsdorf.cz.
JS
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OTEVŘENÝ DOPIS
STAROSTOVI MĚSTA
Dokončení ze str. 1
že v současné situaci je
pomoc města jediným možným řešením jak se vyhnout
problémům, které nám z nedokončení stavby a z nevyrovnání závazků hrozí.
Zdůraznil jsem, že zařízení
má sloužit podobně jako
celý sportovní areál nejen
registrovaným sportovcům,
fotbalistům a atletům, ale
i školní mládeži. Že tomu tak
doposud není, není naší vinou, ale vinou města, které
nesmyslně vysokým nájemným prakticky znemožňuje
využívání sportovišť školami. Na nesystémový přístup
k provozování městských
sportovišť upozorňujeme
a navrhujeme řešení již více
než 5 let a řešení je v nedohlednu. Přitom se stačí
podívat vedle k sousedům,
například do Rumburku. To
je však trochu jiný problém,
který ale dokresluje, jak se
město k této problematice
staví.
Po těchto argumentech
se zdálo, že zastupitelé
problému rozumí a chtějí
jej pomoci řešit. Avšak pouze do doby, než jste si vzal

závěrečné slovo a všem důrazně připomenul, že Vy jste
odpovědný za městské peníze, že Vy jste dokázal za 6 let
v úřadu zlikvidovat 90milionový dluh a město oddlužit,
a v současné době máte jiné
priority. Ani náznak snahy
problém pomoci řešit nebo
alespoň se o něj hlouběji zajímat. Zásadním způsobem
jste se přičinil o neschválení
žádosti. Ne zastupitelé, ale
Vy jste odmítl pomoci lidem,
kteří městu pomáhají stále.
Svým přístupem jste vyslal
jasný signál, že nestojíte
o takovouto spolupráci.
Vaše pojetí starostování
není o rozvoji města, atraktivity prostředí, spolupráci
a spokojenosti lidí. Za
úspěch považujete nemít
dluh, a to je dle mého mínění málo.
Za této situace, s omluvou
občanům, Vás informuji, že
TOS VARNSDORF omezí
svou podporu veřejných aktivit v regionu do doby, než
nabudeme přesvědčení, že
o takovouto činnost má město skutečný zájem.
Ing. Jan Rýdl,
předseda představenstva
TOS VARNSDORF, a.s.

MĚSTO ROZVÁŽNĚ VYNAKLÁDÁ PROSTŘEDKY
DO VŠECH OBLASTÍ VČETNĚ SPORTU
Dokončení ze str. 1
Slovan Varnsdorf, s.r.o. na
základě nájemní smlouvy
s výší nájmu 10.000 Kč měsíčně a neomezeným počtem
hodin, které jsou stanoveny
dle rozvrhu tréninků a soutěží jednotlivých fotbalových
oddílů, dále pak TJ Slovan
Varnsdorf, atletický oddíl
bezplatně.
V malé míře využívají
spor tov n í areá l v dopo ledních hodinách střední
školy za smluvní zvýhodněné ceny. Základní školy
nevyužívají areál vyjma
ZŠ náměstí, která nemá
vlastní tělocvičnu, důvodem však není cena, neboť
ta je pro naše příspěvkové
organizace symbolická či
nulová.
Fotbalový sportovní areál
je pouze jedním ze sportovišť,
která spravuje Město Varnssdorf, celkově vynakládá na
investice a provoz sportovišť
nemalé prostředky. V roce
2006 bylo vynaloženo 31 mil.
Kč (z toho 15 mil. Kč byla
dotace), v roce 2007 17 mil.
Kč, v roce 2008 11 mil. Kč
a pro rok 2009 je rozpočtováno 41 mil. Kč.
Osobně se domnívám, že

BUDE KŘIŽOVATKA BEZPEČNĚJŠÍ?
O křižovatce ulic Východní a Kollárova, pro kterou se
začalo užívat označení „křižovatka smrti“, jsme v HS
psali opakovaně. Většinou
kriticky, ale také s návrhy
jak zde situaci řešit.
Je potěšitelné, že názory
obsažené v HS, hlasy veřejnosti i snaha některých
zastupitelů nakonec našly
patřičnou odezvu u vedení
města i příslušného odboru
MěÚ a problém bezpečnosti této křižovatky se začal
řešit.
Před několika dny došlo
k vyznačení křižovatky
vodorovným značením,
které jednoznačně vymezilo situaci křižovatky a zejména přispívá ke zlepšení
výhledu řidičů přijíždějících
z vedlejších komunikací.
Další vodorovné značení
pak upozorňuje na blízkost
školy a zvyšuje tak bezpečnost školních dětí.
Občany doporučovaná
opatření - umístění zrcadla
a vyznačení přechodu pro
chodce - přizvaný odborník
k realizaci nedoporučil.
Přijaté technické opatření je bezpochyby význam-

ným krokem ke zvýšení
bezpečnosti této kritické
křižovatky a může být pří-

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
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kladem pro zajištění větší
bezpečnosti i na dalších
komunikacích ve městě.
O tom, zda bude napříště
tato křižovatka opravdu
bezpečná, však rozhodnou
svojí odpovědností především řidiči motorových vozidel, ale i další uživatelé
komunikace.
Dr. Miloslav Hoch

Dopravní komise situaci řešila
Nazývat křižovatku, kde při dopravní nehodě zemřela
jedna osoba, za křižovatku smrti mi připadá přinejmenším
velmi nadsazené. Faktem zůstává, že tato křižovatka však
patří mezi ty méně přehledné. Proto se jí už dříve dopravní
komise zabývala a výsledkem byl zákaz parkování u zídky
u domu č.p. 311. Od té doby je křižovatka s patřičnou mírou opatrnosti dostatečně přehledná. Výsledkem posouzení
dopravním inženýrem byl návrh provést v prostoru křižovatky vodorovné dopravní značení, což bylo realizováno při
obnově vodorovného dopravního značení ve městě. Dalším
krokem pro zlepšení rozhledových poměrů by bylo posunutí
oplocení na p.p.č. 1529/1 v k.ú. Varnsdorf z rozhledového
pole řidiče. V tomto případě by se však jednalo o poměrně
náročnou stavební úpravu, která je podmíněna vykoupením
části výše uvedeného pozemku (s čímž by musel soukromý
vlastník uvedené parcely souhlasit). Na závěr bych jen
chtěl upozornit, že většina dopravních nehod se zde nestala
z důvodu „špatného výhledu či nebezpečnosti křižovatky“,
ale z důvodu hrubého porušení pravidel silničního provozu
(nedání přednosti v jízdě).
Jiří Sucharda, člen dopravní komise

město Varnsdorf rozvážně
vynakládá f inanční prostředky do všech oblastí
potřeb města včetně podpory
sportu. Žádosti občanského
sdružení o nenávratný pří-

spěvek nemohlo být vyhověno, na skutečnost a důvody
byli žadatelé předem upozorněni.
Ing. Josef Poláček
starosta města Varnsdorf

Soupis prací a dodávek na objektu
Střediska mládeže FK Varnsdorf
bez finančního krytí
Rehabilitační a relaxační centrum

866.900 Kč

z toho:
Hydromasážní vana
Sauna
Masážní lehátko pevné - 4 ks
Ochlazovací bazén
Šatní skříň - 8 ks

599.000 Kč
100.000 Kč
38.300 Kč
112.000 Kč
17.600 Kč

Vybavení posilovny

400.000 Kč

Zařízení kuchyně

850.000 Kč

Zařízení jídelny - 50 míst

300.000 Kč

Vybavení kuchyně - nádobí, talíře, sklo, příbory,
apod.
100.000 Kč
Vybavení pokojů
z toho:
Postel - válenda, 44 ks po 2.950 Kč
Šatní skříň, 44 ks po 2.200 Kč
Stůl, 16 ks po 1.000 Kč
Židle, 52 ks po 500 Kč
Noční stolek, 44 ks po 1.000 Kč
Lampička stolní, 44 ks po 500 Kč
Žaluzie, 24 ks po 3.000 Kč
Povlečení, 88 ks po 400 Kč
Deka, polštář, 44 ks po 700 Kč

472.600 Kč
129.800 Kč
96.800 Kč
16.000 Kč
26.000 Kč
44.000 Kč
22.000 Kč
72.000 Kč
35.200 Kč
30.800 Kč

Vybavení dvou kanceláří (vychovatelé, vedení)
110.000 Kč
Elektroinstalace - rozvody
(silnoproud, slaboproud, hromosvody)

332.010 Kč

Vnitřní a venkovní světla

100.000 Kč

Uznané vícepráce
89.526 Kč
(el. přívod, jištění ČOV, rozvody pro VZT a kuchyň,
odečítací hodiny a další)
Vzduchotechnika, vytápění, regulace a měření,
TUV
859.231 Kč
Venkovní úpravy

Celkem

100.000 Kč

4.580.267 Kč
Vypracoval Vlastimil Gabriel
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Letní měsíce jsou časem dovolených, ale také
časem čilého stavebního
r uchu. Nejina k je tomu
ve Varnsdorfu. Přinášíme
vá m př eh led největ ších
investičních akcí, které
jsou zajišťovány z prostředků městského rozpočtu.
Hodnocení uskutečněných
investic, které ovliv ňují
vzhled a život města, je na
vás, občanech.
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INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2009
zcela nový vzhled opravou
fasády a v ý měnou oken
v hodnotě 2,2 mil. korun.
Výměna oken se provádí
také v objektu 2. stupně
ZŠ Edisonova.
V nově vzniklé zástavbě
rod i n ných domů v u l ic i
Pod Špičákem se do konce

Podstatný m náv rhem je
také řešení atrakcí a zařízení pro každodenní aktivní
i pasivní odpočinek obyvatel všech věkových vrstev
(dětská hřiště, dráha pro
kolečkové bruslaře, veřejný
park). Do konce roku se počítá s dokončením projektové
dokumentace na připojení
dalších osmi objektů na

Dlouho očekávanou úpravou, o n íž jsme psa li
v Hlasu severu, je odbahnění a revitalizace rybníku Mašíňák, jehož termín
dokončení byl upraven na
konec měsíce srpna. Minulý měsíc byla dokončena
také již zmiňovaná stavba
dešťových stok jako spoluakce v souběhu s výstav-

bou splaškové kanalizace
na Hrádku a Pěnkavčím
vrchu (investorem splaškové kanalizace byla SVS,
a.s.). Stranou nezůstaly
letos ani školy a školky.
V ZŠ náměstí E. Beneše
se v červnu začalo s celkovou rekonstrukcí suterénu
a topného systému v hodnotě více než 10 mil. korun
(psáno v HS 11). Termín
dokončení je stanoven na
konec srpna tak, aby děti
mohly v klidu nastoupit
1. září do školy, (ačkoliv
některé poslední úpravy
budou vzhledem k rozsahu
probíhat do 14. 9.). Mateřská škola na Národní
ulici dostane do konce září

srpna vybuduje obslužná
komunikace s jednostranným chodníkem pro pěší
v hodnotě 2,1 mil. korun.
V průběhu měsíce června
byly také zahájeny běžné
oprav y komu n i k ac í, n a

které je v rozpočtu města na letošní rok určena
částka 4,2 mil. korun. Zrekonstruováno bylo veřejné
osvětlen í na Studá nce,
v u lici T. G. Masa r yka
a v ulici Pod Špičákem za
1,9 mil. korun. Obnoveno
bylo i osvětlení v parku
v ulici Národní.
Na druhé pololetí jsou
pa k př ipravová ny da lší
a kce, z n ich ž v ybírá me
ty nejrozsáhlejší jako je
zahájení kompletní rekon-

strukce plaveckého bazénu
(také jsme v HS informovali podrobně), výměna oken
v panelovém domě čp. 3023
a v domě s pečovatelskou
službou čp. 2970, celoplošné
opravy komunikací v ulici
Pohraniční stráže. Opravena
bude střecha mateřské školy

v ulici Křižíkova, chodník
v úseku od křižovatky ulic
Poštovní a T. G. Masaryka.
V plánu jsou také investiční
projekty, pro které se hledají
zdroje financování nebo se
zahajuje příprava projektové
dokumentace k územnímu
a stavebnímu řízení. Příkla-

dem je bezbariérový přístup
a v ý měna osvětlovacích
těles v ZŠ Edisonova, úpravy přístupových ploch ke
hřbitovu. V současné době
se zpracovává dokumentace
k revitalizaci veřejných prostranství, jejíž předmětem
je zpracování rozsáhlého
území, které je vymezeno
ulicemi Pražská - Západní
- Husova. Stěžejními úkoly
je zajištění maximálního
počtu parkovacích a odstavných stání a rekonstrukce
stávajících komu n ikací.
S tím souvisí i obnova chodníků a zpevněných ploch,
zeleně, laviček, odpadkových košů, rozcestníků atd.

CZT v ulicích Mariánská,
Seifer tova, B. K rawce,
s projektovou dokumentací
na výstavbu inženýrských
sítí a komunikací v ulici
E. Thälmanna a Hradní.
Veškeré akce včetně drobnějších jsou realizovány
vždy dle schváleného rozpočtu Města Varnsdorf na rok
2009.
text a foto:
Ing. Jaroslav Beránek, rm

15/2009

Ordinace MUDr. Dranačky zrušena
Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních
věcí a zdravotnictví oznámil, že 13. srpna převzal
veškerou zdravotnickou
dokumentaci pacientů ze
zrušeného nestátního zdra-

votnického zařízení oboru
gynekologie a porodnictví
MUDr. Lubomíra Dranačky,
které sídlilo v ulici Poštovní
2060 ve Varnsdorfu.
Krajský úřad dle zákonného postupu nepro-

VÝZVA: ŠLUKNOVSKO
NÁVŠTĚVNÍKŮM I SOBĚ
Místní akční skupina Šluknovsko a ministerstvo zemědělství podepsaly 13. srpna dohodu, na základě které
MAS vyhlásila 1. výzvu pro žadatele k předkládání žádostí
o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova a Strategického
plánu Leader. Výzva byla vyhlášena 14. 8. 2009 na realizaci
projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou v letech
2007 - 2013 naplňovat Strategický plán Leader „Šluknovsko
návštěvníkům i sobě“. Termín ukončení výzvy je shodný
s posledním dnem, kdy je možné podávat žádosti o dotace,
tedy 18. zářím 2009.
V době od 31. 8. do 3. 9. budou probíhat osobní konzultace v kanceláři MAS Šluknovsko, Mariánská 475, Varnsdorf. Návštěvu je nutné předem dohodnout telefonicky
nebo mailem. Vše na tel. 602 490 840, e-mail: massluknovsko@atlas.cz, www.mas-sluknovsko.cz.
rm

dleně předá zdravotnickou
dokumentaci na základě
písemného vyžádání pacienta nebo zdravotnického
zařízení, tomuto nově zvolenému zdravotnickému
zařízení. V souladu se zákonem č. 20/1966 Sb.(§ 67b,
odst.16 písm.d) nelze předat
zdravotnickou dokumentaci
pacientovi.
Do žádosti je třeba uvést
jméno, příjmení a datum
narození pacienta a jméno,
příjmení a adresu ordinace
nově zvoleného lékaře. Žádosti zasílejte na adresu:
Krajský úřad ÚK
odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
nebo na e-mail. adresu:
vebrova@kr-ustecky.cz
-r-
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Katalog služeb pro
občany Šluknovska
Vážení občané Šluknovského výběžku,
pracovní skupiny komunitního plánování zaktualizovaly Katalog služeb ve Šluknovském výběžku a nově zapracovaly do
katalogu další služby. V katalogu naleznete organizace ze
Šluknovského výběžku (také několik vzdálenějších), které
poskytují služby seniorům, lidem se zdravotním postižením,
dětem a mládeži, osobám v nouzi a krizi (sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením), uživatelům
drog, etnikům. Katalog má sloužit pro lepší informovanost
vás, kteří hledáte vhodnou službu, podporu či aktivitu pro
sebe, své blízké nebo známé.
Katalog je dostupnější díky elektronické verzi na tomto
odkaze http://sluzby.krasnalipa.cz.
Naleznete zde databázi organizací a služeb s podrobnými
informacemi o poskytovaných službách, kontaktech, kapacitě, otevírací době, úhradě za službu, bezbariérovosti, pro koho
je služba určena, jakou má působnost, jak se stát uživatelem
služby. Poskytovatelé služeb získají do katalogu přístup, a tak
budou kdykoli moci aktualizovat informace o organizaci nebo
poskytované službě. Tým komunitního plánování pevně věří,
že katalog bude užitečným a aktivně užívaným materiálem.
INZERCE

RODIČE PRVŇÁČKŮ POZOR!
Městská knihovna vyhlašuje akci PRVŇÁČEK
Po celý měsíc ZÁŘÍ a ŘÍJEN můžete přihlásit své děti prvňáčky zdarma na rok 2009 na dětském oddělení Městské
knihovny Varnsdorf. Při první návštěvě budete seznámeni
s nabídkou dětského oddělení. Každý prvňáček obdrží mimo
jiné Průkazku prvňáčka. V této průkazce budou uvedeny
podmínky, které by měl prvňáček splnit, aby mohl být
ke konci školního roku slavnostně pasován na čtenáře.
Slavnostní pasování bude spojeno také s předáním pěkné
odměny.
Knihovnice dětského oddělení budou po celý rok provázet
vaše prvňáčky kouzelným světem knih a příběhů v nich.
Cílem této celorepublikové akce je rozvoj čtenářství,
které začíná již v útlém věku dětí, ještě dříve, než začnou
číst první písmenka. Využijte jednu z možností k všestrannému rozvoji vašich dětí, darujte jim lásku ke knihám.
Těšíme se na vás i na vaše prvňáčky!
mhra
INZERCE

.

15/2009 INZERCE
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
NEMOVITOSTI
P rodej
rodinného
domu na hezkém místě na
břehu rybníka ve Velkém
Šenově. Vhodné pro trvalé
bydlení i k rekreaci. Výměra: 956 m2. Prodejní cena:
1.265.000 Kč. Info Lužická
R. K. Tel: 412 333 281,
723 327 523.
Hledáme pozemek cca
1.800 m 2 na stavbu RD
v Rumburku a okolí do
450.000 Kč. Nabídky volejte na tel: 739 384 900.
Garsoniéru v okrese
Děčín hledá student do
4.500 Kč. Nabídky volejte
na tel: 739 384 901.
Chalupy na Děčínsku
hledá rodina s dětmi, cena
do 1.000.000 Kč. Nabídky
volejte na tel: 739 384 900.
Pronajmu podkrovní
garsonku (70 m 2), po rekonstrukci, s kuchyňskou
linkou, zahradou a parkovacím stáním v rodinném
domku ve Varnsdorfu., ul.
Dvořákova. Kauce! Tel.
602 104 610

Jste v registrech?
Privýdelek a pomoc
do zacátku s velkou
spolecností.
o
Nepujcujte
si
vydelávejte...

Volejte: 603 485 979

15/2009 INZERCE

ØÁDKOVÁ
INZERCE

SLUŽBY
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.
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!
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.

Kadeřnictví Kamila je
stále ve stejné provozovně
Legií 3194 Varnsdorf (za
bývalou jednotou) – těšit
se na vás budou kadeřnice Kamila Křivohlavá
(607 858 533), Michaela
Borková (737 316 305)
a nově modeláž nehtů
s Ladislavou Jelenčákovou
(777 251 707).

RŮZNÉ
Koupím starožitnosti kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Tel: 606 388 495,
607 662 178.
Prodej klavíru, barva
přírodní. Cena dohodou.
Tel. 608 510 147.

SEZNAMKA
Obyčejný, normální
54letý, Č. I. D. rád by poznal ženu. Ve dvou se to lépe
táhne. Jen vážně! Díky! Tel:
723 824 314.

NEMOVITOSTI
Prodám byt ve Varnsdorfu v os. vl. 4+1+L po rekonstrukci. Cena 850.000 Kč,
tel: 606 553 605.
Prodám byt 3+1 v os.
vlastnictví u kasáren,
hezké prostředí, plastová okna, nová koupelna,
topení v podlaze, vlastní
teplo - plyn - v mědi. Tel:
777 207 955.
Pronajmu byt 3+1+L ul.
K. Světlé, Varnsdorf, částečně zařízený, cena dohodou.
Tel: 775 960 777.
Prodám byt v osobním
vlastnictví 2+1, 66 m 2 ²
+ 3x balkon ve zvýšeném
přízemí v panelovém domě.
Tel: 724 846 159.
Pronajmu hezký byt
1+1 s balkonem. Varnsdorf
u Lidlu. Cena dohodou.
Tel: 725 662 499.

Prodám dr. byt 1+1 ve
Varnsdorfu, ul. Lesní. Tel:
776 596 094, 774 089 840.
Vyměním byt 3 + 1 + L
v osob. vlastnictví za byt 1
+1 v osob. vlast. + doplatek.
M. T. 725 810 649.
Lékař hledá byt ke koupi ve Varnsdorfu o velikosti
3+1 do 500.000 Kč. Nabídky
volejte na tel: 739 384 901.
V okrese Děčín hledá mladý pár RD se zahradou o velikosti 4+1 do
2.000.000 Kč. Nabídky volejte
na tel: 739 384 901.
SKZ NORD s.r.o. ...smysl
pro reality nabízí pronájem
2 kanceláří o celkové výměře 36 m2 v centru Varnsdorfu, ul. Národní. Nájemné 4.165 Kč/měs + 1.900 Kč
služby. Bližší info na tel:
603 536 548.
SKZ NORD s.r.o. ...smysl
pro reality nabízí prodej
nebo podnájem dr. bytu 3+1
s jídelnou ve Varnsdorfu, ul.
Karlova. 4.NP/ 69 m2, zděné
jádro po rekonstrukci, zateplený panelový dům s plastovými okny nedaleko centra.
Cena: 567.000 Kč. Bližší info
na tel: 603 536 548.
SKZ NORD s.r.o. ...smysl
pro reality nabízí prodej
dr. bytu 3+1+L v Jiříkově,
ul.Teplická. 3. NP/ 74 m2,
zděné jádro, zateplený panelový dům s plastovými okny.
Byt má vlastní kotelnu (ÚT
na tuhá paliva) a je v zástavbě
rodinných domů, cca 10 min.
jízdy autem do Rumburku.
Kupte si byt za polovinu
ceny bytu v Rumburku! Cena
275.000 Kč. Bližší info na tel:
603 536 548.
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Nabízíme k podnikání
ve Varnsdorfu: Restaurace s vinárnou, 50+52 m 2 ,
hlavní tah, předzahrádka,
hrací automaty, parkoviště.
Cena 3.120 tis. Kč. Nájem:
3 x kancelář, 98 m2, přízemí,
vlastní ÚT plyn, parkoviště.
Měs. 8 tis. Kč. Montovaná
hala, 350 m 2 , výška 4 m,
nezatepleno, zdvih. vozík
k dispozici. Měs. 18 tis.hKč.
Dílna a kancelář, 170 m 2 ,
II. NP, ÚT plyn, plast. okna.
Měs. 4 tis. Kč. Informace:
R ea lity Ja nošek, s.r.o.,
Varnsdor f, tel. 412 370
838, 602 354 389.
Nabízíme k bydlení ve Varnsdorfu: RD
v centru, 3 byty 2+1, po
rekonstrukci, ÚT plyn,
zahrada, garáž. Cena 2.392
tis. Kč. RD 1+5, atraktivní
místo, ÚT plyn, garáž, zahrada. Cena 1.976 tis. Kč (nebo
byt+ doplatek). Družst. byt
3+1+L, 68 m2, plast. okna
a zatepleno, uprav. kuch. linka, nízké náklady. Cena 620
tis. Kč. Rumburk: Nájem
bytu os.vl. 2+1+L, centrum,
80 m2, po renovaci, vlastní
ÚT plyn. Měs. 5 tis.iKč.
Informace: Reality Janošek, s.r.o., Varnsdorf, tel.
412 370 838, 602 354 389.

ZAMĚSTNÁNÍ
Centrum regenerace
hledá spolupracovníky
se zájmem o obor kondice a péče o vzhled. HPČ
i VPČ. Rekvalifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.
VŠ učitel ČJ-D s praxí
hledá od září místo (SŠ,
ZŠ), okr. Č. Lípa, Děčín,
Praha, tel. 733 583 754.

Chcete inzerovat
V Hlasu severu?
Rádi vám vždy
vyhovíme
a poradíme.
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz
volejte 412 372 241.
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KÝHO
VÝRA

Posaď se,
Karle!

VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Pod patronací svatého Jiří - 20. část

Tak to vidíš, Karle. Chtěl jsem ti včera říct, že si dáme
dnes spicha v parku u divadla. Posedíme ve stínu na lavičce
a v klidu si dopovíme, jak bylo o dovolené. Ono to povídání
v pravé poledne na rozpálené ulici zrovna moc příjemné
nebylo. No ještě že jsem ti to pro samý spěch nestihl ani
povědět! To bychom si dali? Proč? Tak se podívej!

A tohle není jediná poškozená lavička v parku. Až na pár
výjimek, není tam vlastně skoro žádná celá. Komu proboha
tak vadily? Je pravda, sedává tam spíše naše nadějná mládež. A to tak, že tam, kde já se opírám, oni sedí, a kde já
sedím, oni nechávají spočinout své tolik unavené nohy. Ale
na některých lavičkách není ani tento druh posedu možný!
Navíc všude trčí z konstrukcí rezavé šrouby, občas i kus
fošny. No zkrátka, radost pohledět, bída posedět! Dříve sem
přece jen chodívaly za pěkného počasí maminky s kočárky.
Chybělo tu jen nějaké to pískoviště. A dnes? Životu nebezpečno! Obzvlášť pro malé všetečky, co vlezou všude. Třeba
i na tu ruinu fundamentu po starém Klémovi.

Takže, promiň, Karle, ale někdy příště a hlavně někde
jinde.
Text a foto -mk-

Že byli tehdejší varnss d
s orfští obyvatelé povahově
předu rč en i k dosa žen í
vynikajících výsledků ve
všech oborech lidské činnosti, se zmiňuje ve svých
vlastivědných poznámkách
i Alois Stolle. O místním
člověku říká mimo jiné:
„… Je neúnavný v obchodě,
důvtipný ve společenském
styku, vynalézavý ve výrobě. Díky místnímu vynalézavému duchu vzniklo
ve zdejších závodech mnoho rozličných, pěk ných
a uměleckých vynálezů.“
O varnsdorfských tkalcích
pak říká: „Ukaž místnímu
(tkalci) vzorek cizí látky
a on ti jej tisíckrát lépe vyrobí. … Ve tkalcovských rodinách sedí za stavem otec
se synem, matka s dcerou
a děti předou na kolovratech.“ Není proto divu, že
právě zdejší textilní firmy
dosáhly nejen úrovně proslulých světových výrobců,
ale v mnoha druzích výrobků kralovaly oboru.
Snad nejproslulejší varnsd
s orfskou textilní firmou byla
firma G.A. Fröhlich´s Sohn.
Několik zmínek o této firmě
v průběhu tohoto seriálu již
padlo. Nyní nadešla chvíle,
kdy vám ji chci představit
v celé její historii, neboť právě jméno Fröhlich je syno-

POMOHL DALŠÍ KONTEJNER
Předmětem časté kritiky
občanů je nepořádek kolem
kontejnerů. Odpadky jsou
mnohdy roznášeny větrem
a zapříčiňují nepořádek
v širším okolí. Platí to
o stanovištích kontejnerů na
směsný komunální odpad
a ještě více o stanovištích
na tříděný odpad, kde jich
je umístěn větší počet. Častou příčinou tohoto stavu
jsou přeplněné kontejnery.
Přestože jejich odvoz zajišťuje město na základě
dohody s firmou Eko servis
ve sjednaných intervalech,
může při větším množství
odpadu k přeplnění dojít.
Nejde však o příčinu jedinou. Ruku na srdce - k nepořádku přispívají i někteří
z nás. Například tím, že se

nenamáhají a odpad ,,uloží“
vedle kontejnerů. Větší
papírové obaly či krabice
namísto toho, aby byly rozebrány a vloženy do modrého
kontejneru se hromadí vedle.
V lepším případě jsou do kontejneru vloženy celé a zbytečně zabírají mnoho místa.
Podobné je to s plastovými
lahvemi. Kdyby odkládající
věnoval několik vteřin času
a lahev sešlápl, vešlo by se
jich do žlutého kontejneru
několikrát víc. K nepořádku
přispívají i ti, kteří kontejnery prohledávají.
Jaká se nabízí řešení
zmíněného problému? Ti,
kdo odpovídají za svoz komunálního odpadu, by měli
rychleji reagovat na stav,
kdy je kontejner plný, a včas
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jej vyvézt, případně změnit
intervaly odvozu. Na stanovišti kontejnerů tříděného
odpadu v ulici Východní byl
přidán druhý kontejner na
papír, a jak se ukazuje, problém kapacity (i s ohledem
na ekonomickou stránku)
je vyřešen. Větší odpovědnost za odložení odpadu na
správné místo by měl také
pociťovat každý občan. Kolem kontejnerů je třeba také
průběžně uklízet. Tohoto
úkolu se většinou dobrovolně (zdarma) ujali občané,
kteří v dané lokalitě bydlí.
Větší nároky na udržování
pořádku mají stanoviště,
kde se shromažďuje tříděný
odpad. Město by mělo najít
způsob, jak ty, kteří se na
tomto podílejí, ocenit.
Dr. Miloslav Hoch

nymem světové proslulosti
varnsdorfského textilního
průmyslu. Abychom mohli
sledovat vývoj této firmy od
samého počátku, musíme
se vrátit o více než 250 let
nazpátek. Ano, tak dlouhá
doba uplynula od chvíle, kdy
se začala odvíjet historie tohoto textiláckého rodu.
Psal se rok 1755, když Josef Fröhlich - domkář a domácí tkadlec - zakoupil pro
svého syna Josefa Franze
A ntona F röh licha (dá le
jen Antona Fröhlicha) od
Lichtensteinského panství
pozemek nedaleko Středního (Sladového) mlýna.
Anton pak na tomto místě
postavil podstávkový dům
s hrázděným patrem.

A tak již o rok později provádí Anton Fröhlich první
pokusy s výrobou nízkých
sametů a tyksetů. Po smrti A ntona (r. 1790) dědí
podnik jeho mladší bratr
Johann Georg Fröhlich.
A byl to pak on, kdo pozvedl
podnik na přední místo
v zemi ve výrobě kartounů.
Vzadu za domem, na břehu
Sladového rybníka postavil k jejich výrobě v roce
1795 tiskárnu a barevnu
a k uspokojení vlastních
potřeb i přádelnu bavlny.
I nadále však probíhá v manufaktuře zdokonalování
výroby sametu. Od počátku
19. století jsou v ý robky
manufaktury opatřovány
tovární značkou (ochran-

K domku patřila sice i dvě
hospodářská stavení, ale
sám obytný dům byl typickým domem tkalcovským.
Již roku 1777 měl Anton
Fröhlich našetřeno tolik
peněz, že za ně mohl pořídit a v přízemí svého domu
nainstalovat několik tkalcovských stavů. K nim ještě
téhož roku najal i tkalce.
A pověstný „základní kámen“ později světově proslulé firmy byl položen. Až do
roku 1786 se zde vyráběly
k lasické dr u hy lněných
látek. Poté, co v uvedeném
roce císař Josef II. povolil
svým patentem dovoz anglické bavlněné příze, se
však i u Fröhlichů začaly
v y rábět látky bavlněné.
A nejen to. Protože vyrábět
klasické druhy látek, byť
z nového materiálu, začalo
i mnoho dalších zdejších
tkalcoven, bylo nutno přijít na trh s druhy novými.

nou známkou), na níž je
vyobrazen sv. Jiří v boji
s drakem.
Roku 1801 vstupují do firmy i synové J. G. Fröhlicha,
Franz a Johann Anton Georg, kteří se později (r. 1807)
stávají jejími spoluvlastníky
a podílníky. Od tohoto okamžiku pak nese firma nový
název - Johann Georg Fröhlich und Söhne. Jako potvrzení a uznání úspěšného
podnikání, a zejména vysoké kvality vyráběných látek
pak roku 1811 získává firma
od císařského dvora velkoobchodní tovární oprávnění
s právem užívat firemního
typáře s rakouskou orlicí.
T ím byl položen zá k lad
později vel ic e ú sp ě šné
a daleko za hranicemi monarchie proslulé firmy na
výrobu bavlněných látek,
zejména však sametů.
-mk-

Národní ulice byla ozeleněna
O prázdninách byly na
VOLNÉ MÍSTO
Ná rod n í u lici v ysazeny
4 okrasné třešně s kulovitou
korunou druh Prumus fruticoza globoza. Zvolená třešeň není náročná na údržbu
a jistě zpříjemní prostor
v celé ulici.
Foto rm
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CELÝ ŽIVOT TYPOGRAFEM

Život s Hlasem severu
Václav Hrabal, varnsdorfský občan pocházející z jihočeské vísky Hněvkov, byl po celý život typografem. Jeho
profesionální začátky jsou spojeny s tiskárnou bratří Řimsů
v jihočeském městě Blatná. Odtud se s rodinou v roce 1945
přestěhoval do Varnsdorfu a ihned nastoupil do zdejší tiskárny Diessner. Jeho práce je uložena v sazbě mnoha knih kupříkladu Jamese Olivera Curwooda, Františka J. Čečetky,
Rudolfa Švábenického, Kathleen Winsorové. Po znárodnění
se název tiskárny změnil
na Severografii a namísto
knih se zde začaly sázet
a tisknout mj. podnikové
noviny Vřeteno, Rudý samet
a Zítřek. Ty se v šedesátých
letech spojily v ojedinělý
městský časopis - Hlas
severu, tehdy osmistránkový
týdeník tištěný na tzv.
evropský formát (26 x 35).
Václav Hrabal vytvářel jeho
sazbu a v srpnu roku 1968 se
podílel i na protiokupačním
mimořádném vydání Hlasu
severu, který nějaký čas vycházel denně v rozsahu jednoho oboustranně potištěného listu. Jako řadu dalších lidí
angažovaných v té době i jeho čekala nelibost normalizátorů.
Ale protože typografů byl nedostatek, mohl zůstat ve své profesi až do poloviny sedmdesátých let. Zažil tedy ještě zrušení
Hlasu severu. Zemřel v roce 1984, a tak se obnovení Hlasu
severu v roce 1990 už nedočkal. Letos 15. srpna uplynulo
100 let od jeho narození.
-r-
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MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA PŘILÁKALA
NA PĚT SET ZÁJEMCŮ
Výstava modelů letadel,
lokomotiv, lodí a aut k 60.
výročí modelářského klubu
byla po celý první srpnový
týden otevřena pro veřejnost ve Studentském centru
Střelnice. Představilo se na
ní kolem 400 exponátů, z toho polovina leteckých. V jednom ze sálů přízemí zaujaly
modely parních lokomotiv,
z nichž některé skutečné
jezdily po našich drahách
ještě v sedmdesátých letech minulého století. Jen
pro zajímavost - zhotovení
jednoho takového modelu
zabere až tisícovku hodin.
Stranou zájmu nezůstaly
ani modely aut a lodí různých provedení. Ve velkém

Chtěli bychom poděkovat paní Zápotocké z Varnsdorfu za
profesionální práci, ochotu a milý přístup při fotografování
naší svatby.
Novomanželé Bártovi.

velké modely řízené rádiově.
Dlouholetou činnost klubu
rovněž zachytilo množství
vystavovaných fotografií.
V rámci akce proběhly také
jednodenní zdařilé soutěže na stadionu v Kotlině.
Podle slov Ing. Bartíka,
hybné duše a představitele
varnsdorfských modelářů, si
exponáty přišlo prohlédnout
více jak pět stovek návštěvníků, nad čímž vyjádřil
spokojenost a přesvědčení,
že akce přivede mezi ně
další nadšence. Před těmi
stávajícími pak jistě patří
smeknout za uskutečnění
výstavy a možnost obdivovat
se výsledkům jejich časově
náročného koníčku.
text a foto ZdS

Děkuji touto cestou personálu LDN Varnsdorf, především
panu primáři MUDr. Škodovi, paní Chybové, sociální pracovnici a rehabilitační sestře paní Škodové za obětavou péči
věnovanou mému synovi Pavlovi Onderčinovi.
Děkuje maminka Margita Savková.

Agentura pro sociální začleňování
v romských lokalitách

sále Střelnice pak modeláři
představili nádherné letecké
skvosty od nejjednodušších
tzv. házedel přes vojenské,
akrobatické až po střední či

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji manželům Horňákovým z Pěnkaváku za nalezení
pěněženky a její navrácení. Je fajn vědět, že poctiví lidé ještě
existují!
Eva Juricová.

ØÁDKOVÁ INZERCE
NEMOVITOSTI
Prodej cca poloviny
stavebníhošpozemku Rumburk - Dolní Křečany, který bude oddělen z celkové
výměry 2400 m 2 (možno
zakoupit i jako celek). Elektřina na pozemku, voda
ze studny. Prodejní cena:
185 Kč/m 2 . Info Lužická
R.K. Tel: 412 333 281, 602
108 404.
Pronajmu byt 1+4 po
rekonstrukci a s kuchyňskou linkou, v panelovém
domě v P ra žské u lici,
Varnsdorf. Kauce! Tel: 602
104 610.

Pronajmu byt 2+1 a
garáž ve Varnsdorfu. Tel:
720 150 369.
Prodej rodinnéhofdomu ve Šluknově. Opravy
nutné. Pozemek: 1 030 m 2.
Prodejní cena: 750.000 Kč.
Info Lužická R . K. Tel:
412 333 281, 723 327 523.
Pronájem nově postavené zavedené restaurace
v centru Vilémova. Nájem:
8.000 Kč /měs. + služby.
Možno jednat i o prodeji.
Více informací na mob.
602 108 404.

Cílem je transformace ghett
Agentura vznikla z iniciativy Úřadu vlády ČR - odbor
pro sociální začleňování
a zahájila svou činnost
v lednu r. 2008. Jejím cílem
je transformace romských
„ghett“, která povede k jejich
zániku nebo alespoň k podstatnému zlepšení kvality
života v těchto lokalitách.
Z celé ČR Agentura vybrala 12 sociálně vyloučených
lokalit - jednou z nich je
také Šluknovsko. Zájem
o spolupráci s Agenturou vyjádřil Varnsdorf, Rumburk,
Krásná Lípa, Chřibská,
Rybniště, Jiřetín pod Jedlovou a Česká Kamenice, dále
poskytovatelé sociálních
služeb a občanská sdružení
ze Šluknovského výběžku,
jejichž cílovou skupinou
klientů jsou osoby sociálně
vyloučené nebo ohrožené
sociálním vyloučením. Za

Varnsdorf se aktivně zapojuje Centrum sociálních služeb a ubytovny a občanská
poradna Na Křižovatce.
V lednu 2008 bylo založeno Lokální partnerství
Šluknovsko, které koordinuje postup svých členů
v oblasti začleňování sociálně vyloučených obyvatel
v lokalitě. Agentura po několika měsících nečinnosti
a personálních změnách
opět začíná pracovat. Dne
17. 7. 2009 se uskutečnila
schůzka Lokálního partnerství Šluknovsko se zástupci
z řad Agentury. Úřad vlády
vybral společnost GAC spol.
s r.o., aby provedla průzkum zmapování výchozí situace
obyvatel žijícíc v sociálně
vyloučené romské lokalitě
Šluknovsko. Výzkumníci
budou sbírat data čtyřmi
metodami - analýza existu-

jících materiálů k tématu,
zúčastněné pozorování
a hloubkové rozhovory s obyvateli sociálně vyloučených
lokalit, dotazníkové šetření
v sousedství těchto lokalit
a rozhovory s místními odborníky a aktéry. Výzkum
probíhá od července do listopadu 2009. Výstupy z výzkumu poskytnou podklady
pro další činnost Lokálního
partnerství Šluknovsko.
Agentura dále městům
nabízí bezplatné poradenství
při zpracování projektových
záměrů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného
operačního programu.
Bližší informace o Agentuře a její činnosti naleznete
na internetových stránkách
www.socialni-zaclenovani.cz.
AS
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VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
Dne 21. srpna to bylo 15 let, co nás
navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček Josef Sýkora. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná syn Jiří s rodinou.

Dne 3. září to bude smutný rok, co nás
nečekaně a předčasně opustila paní Ivanka
Kartýsková, roz. Poláková.
S láskou stále vzpomíná maminka Růženka, dcera Terezka, bratr Milan s rodinou
a kamarádka Iveta.

§

§

Dne 20. srpna to byl rok, co nás po těžké
nemoci navždy opustila manželka, naše maminka a babička Czeslawa Tesařová.
Stále vzpomínají manžel Miroslav, děti
a vnoučata.

Dne 28. srpna to je 21 let, co nás navždy opustil náš tatínek, dědeček Josef
Košumberský.
Stále vzpomínají děti Petr, Udo, Jutta,
Helena a Eva s rodinami.

§
Dne 22. srpna uplynuly 4 roky, co nás
bez slůvka rozloučení opustil manžel, táta
a děda Egon Stehno.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Jana a synové Pavel a Egon s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

§
Dne 20. července to bylo 12 let, co nás
opustil manžel, náš tatínek a dědeček
František Slinták.
S láskou vzpomíná manželka Libuše, děti
Libuše, Stanislav a František s rodinami.

§
Dne 29. srpna to bude 6 let, co nás navždy
opustila manželka, maminka, babička a prababička Bohumila Lüftnerová. Kdo jste ji
znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
Vzpomíná manžel a děti s rodinami.

§
Dne 30. července uplynulo 10 let, co nás
navždy opustil pan Zdeněk Školoud. Kdo
jste ho znal, věnujte mu tichou vzpomínku.
S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka Květa, synové Zdeněk, Petr a dcera
Pavlína a ostatní blízcí příbuzní.

§
Dne 13. srpna jsme vzpomněli prvního
výročí od úmrtí paní Jarmily Culkové,
která by se v květnu dožila 85 let.
Stále vzpomínají dcera Jarka, vnučky,
pravnuci a ostatní příbuzní.

§
Dne 25. srpna to byly 2 roky, kdy nás
opustil náš syn, otec, bratr a strýc Karel
Bek, strojvůdce z Dolního Podluží.
Stále vzpomínají otec Karel, manželka
Vlaďka, děti Katka, Karel a Adéla, sestry
Jarmila, Ivana, Petronila s rodinami.

§
Přestalo tlouci srdce tvé znavené, nebylo
z ocele, nebylo z kamene. Bolestí znaveno
přestalo bíti, nebylo léku, jímž mohlo žíti.
Dne 1. srpna by oslavil náš milovaný
manžel a tatínek František Krcho své
55. narozeniny.
S láskou stále vzpomíná manželka Jaroslava, syn František a ostatní příbuzní
a přátelé.

§
Dne 31. července to byl rok, co zemřel
manžel, náš tatínek a dědeček Václav
Charvát.
S láskou stále vzpomíná manželka Libuše a dcery s rodinami.

Dne 18. července oslavili
svou zlatou svatbu manželé
Růžena a Josef Vinopalovi.
Hodně štěstí do dalších
společných let přejí rodina
a všichni přátelé.

Dne 11. července oslavila
své 1. narozeniny a zároveň
byla pokřtěna moje dcera
Nela Paula Nováková.
Přeji všechno nejlepší a děkuji všem zúčastněným.
Linda Čandová

NAROZENÍ
Jana Brožková
Lukáš Sedláček
(Nela)
Alena Krejná
Ivan Feko
(Ivan)
Lucie Zámečníková
Martin Feko
(Vanessa)
Markéta Ševčíková
Karel Pánek
(Leona)
Miroslava Látalová
Radek Funda
(Radek)
Lenka Fritschová
Petr Fritsch
(Filip)
Marcela Mamajová
Josef Korba
(Josef)
Lenka Pospíšilová
Jiří Hanzlík
(Matěj)

Dne 28. srpna 2009 oslaví 90. narozeniny pan Ján
Tupý.
Z celého srdce přejeme
všechno nejlepší, hodně zdraví a ještě spoustu elánu.
Za všechny, kterým na
něm záleží, toto přejí děti,
vnoučata a všechna pravnoučata.

VZPOMÍNKA
Dne 8. srpna to bylo 10 let,
co nás navždy opustil vynikající člověk, otec a manžel
Petr Chaloupecký. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka a synové.
Dne 1. září vzpomeneme
prvního výročí náhlého odchodu našeho drahého manžela,
tatínka a dědečka Zdeňka
Novotného. Moc nám všem
chybí. Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.
Dne 31. července uplynul
jeden smutný rok, co nás
opustila naše milovaná maminka a babička Miloslava
Barešová. Dne 22. srpna
by oslavila 79. narozeniny.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
S úctou a láskou vzpomínají dcera Eva s rodinou.

Dne 17. července uplynuly 2 smutné roky, co nás
navždy opustil můj manžel
Jiří Tichý a 20. září by se
dožil 65. narozenin.
S láskou vzpomínají
manželka Dagmara a dcera
Dagmara s rodinou.

Sňatky
Martina Krejzová
Ing. David Furka
Marcela Tancošová
Zdeněk Demetér
Bc. Marcela Libotovská
Martin Bőhm
Sylva Proftová
Roman Bárta

ODEŠLI NAVŽDY

Zuzana Štěrbová
Jaroslav Smetana

Červenec 2009

Nikola Frieseová
Martin Borovička

Vladimír Matoušek 66 let
Hana Juhászová
51 let
Marie Poláčková
82 let
Hildegarda Görlichová 77 let
Rudolf Petr
64 let
Marie Kudláčková
84 let
Pavla Kubová
64 let
Lidmila Tučková
77 let
Michal Matúška
82 let
Ladislav Horváth
84 let
Milan Vojta
61 let
Ladislav Janatka
86 let
Helmut Lumpe
67 let
Věra Fialová
74 let
Helena Moniková
94 let
Irena Synková
55 let
Zdeňka Polcarová
82 let

Jitka Brzobohatá
Lukáš Míka

ZUBNÍ POHOTOVOST
29. - 30. 8. 2009
MUDr. Václava
Hanzlíková,
U Plovárny 1190/14
Děčín, tel. 412 502 218.
5. - 6. 9. 2009
MUDr. Rita
Rambousková,
Riegrova 773/72
Děčín II - Nové Město,
tel. 412 526 250.

15/2009

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
VÍTĚZKA ÚVODNÍ ETAPY
VYHRÁLA I CELÝ ZÁVOD
Varnsdorfské náměstí se připravilo a bylo ve čtvrtek
9. července místem startu a cíle první etapy 22. ročníku
Tour de Feminin s názvem „Okolo Šluknovského výběžku“.
Závodnice se před startem ve 13.00 z varnsdorfského náměstí
náležitě rozjížděly v jeho okolí a pak se již vydaly hned do
prvního stoupání na Studánku. Téměř šedesátku startujících z mnoha států Evropy
letos čekalo v pěti etapách
s velmi členitým povrchem
celkem 431 km.
Vítězka první etapy Aleks
Burchenkova (RUS, tým PET
Petrogrades) se stala i celkovou vítězkou 22. ročníku tohoto etapového závodu. I další dvě závodnice na stupních
vítězů ve Varnsdorfu Edwige
Pitel (FRA, MX2 Mix team)
a Martina Růžičková (CZE, MX1 Team Elk Haus-Nürnberger) dojely v konečném pořadí na stejných pozicích. Pro
českou ženskou cyklistiku je třetí místo velikým úspěchem
a příslibem do budoucna. Závod se stal malou tragédií pro několikanásobnou světovou šampionku J. C. Longo (FRA, MX2
Mix team), která při dojezdu úvodní etapy nedbala ve Varnsdorfu výstrahy na železničním přejezdu a byla vzápětí diskvalifikována.
text a foto ZdS

Úspěchy siláků
Na počátku července se uskutečnil 5. ročník ATP poháru
v mrtvém tahu ve Starých Splavech, kterého se zúčastnili
tři varnsdorfští siláci Luboš Šos, Ladislav Žítek a Kateřina
Monaková. Ta zvedla 100 kg, obsadila 5. místo v kategorii
žen a Láďa v juniorech za slušných 195 kg bral 3. místo.
Luboš nastoupil mezi muži i přes zranění ramene a kyčelního úponu a přesto zvítězil. Zvedl 325 kg, zatímco teplický
a o patnáct kilo těžší Čurda „jen“ 320 kg.
L. Š.

SAMAT TOUR
již tuto sobotu
Závod se koná dne 29. 8. ve sportovním areálu v Jiřetíně
p. J. Časy startů jsou dle kategorií: v 9.30 kategorie A (děti
do 8 let, malé v doprovodu rodičů), v 10.00 kategorie B (děti
do 15 let) a v 11.00 kategorie C (mládež a dospělí od 16 do
99 let). Zápis účastníků závodu vždy do 30 minut před startem.
B. Dvořáková

KOMÍN ZDOLALI
VŠICHNI LEZCI

Skupina organizátorů a průkopníků mírně adrenalinových
akcí z řad zaměstnanců firmy NOPROSU uskutečnila nultý
ročník rychlostního výstupu (lezení) na pivovarský komín
v areálu bývalé „keramičky“. Zdolání výšky 54 metrů se za
krajně nepříznivého počasí v polovině července zúčastnilo
devět nadšenců, z toho jedna žena. Všichni dosáhli cíle
v různých časech a vítěz získal soudek lahodného moku
Kocour. Pořadatelé se těší na další ročník akce s účasti více
soutěžících, k čemuž připraví i větší propagaci. Výsledky
nejlepších: 1. K. Hofman (39 let) 1:25 min., 2. J. Jarý (19)
1:30, 3. L. Vébr (30) 1:35. Nejmladšími lezci byli L. Malina
jun. (16) s časem 2:23 a Pepíček Šusta (15) s 3:18 min.. Jediná žena J. Wasserbauerová výšku zvládla za 5:28 min.
Mírulín Štěbra
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DUATLONOVÁ BAHENNÍ LÁZEŇ
Během týdne před závodem tratě nádherně vyschly,
a lijáky je pak proměnily
v nekompromisní bahenní
brouzdaliště. Další noční
deště pravděpodobně odradily množství sportovních
nadšenců a zapříčinily tak
rekordně nízkou účast na
letošním 4. ročníku. Dětský
závod měl přesto na startu
osm mladých nadějí, které se
úspěšně rvaly s nástrahami
bahnitých tratí. Nejrychleji
se s podmínkami mezi těmi
staršími vyrovnala dvojčata
Drahotovic z Rumburku,
z nichž úspěšnější byla tentokrát lepší cyklistka Anežka.
Do pořadí mezi ně se dokázal
vklínit na celkové druhé místo varnsdorfský J. Spurný.
Kategorii mladších vyhrál
M. Švorc (celkově čtvrtý).
Hlavní závod již startoval
v příjemném počasí za slunečních paprsků. I na něj se
ale postavila jen necelá padesátka odhodlaných. Hlavní
souboj (na tratích 5 km běhu,
16 km náročné cyklistiky
a závěrečných 2,5 km běhu)
probíhal zcela v režii bratrů
Podrazilů, zkušených domácích bikerů. Lepším během
se prosadil mladší Jirka,
který se tak stal celkovým
vítězem. Druhé místo bral

Tomáš s velkým náskokem
před orientačním běžcem
T. Kolaříkem z Nového Boru.
U něžného pohlaví nebylo
o vítězce pochyb. Kateřina
Loubková (TT Cyklorenova
Cvikov) neměla při neúčasti
své sestry Ivany vážnější
konkurenci a s přehledem
zvítězila. Nejlepším juniorem a Mistrem Liberecka
v dorostu se stal talentovaný D. Kubík z Varnsdorfu.
V kategorii M30 si nejlépe
vedl T. Kolařík (OK Nový
Bor) před A. Verbou (TT
Cyklorenova Cvikov). Kategorii M40 ovládl P. Suchý
před V. Zemlerem (oba
TT Cyklorenova Cvikov)

a v M50 zvítězil M. Balatka
(Jablonec nad Nisou). Ve
štafetách byli nejrychlejší
Jendové Kumsta (běžec)
se Strožem (biker) před
dvojicí V. Šáfr - A. Zárybnický (všichni Kerda team)
a M. Németh - Chotětovský
(TT Cyklorenova Cvikov).
Vyhlášení vítězů a bohatá
tombola, to byl závěr propršeného a bahnitého Varnsdorfského Bartys duatlonu.
Reportáž ze závodů lze
zhlédnout na regionální internetové televizi BNtv.cz. V
příštím roce se již bude opět
konat klasický terénní triatlon, doufejme, že v přijatelném, normálním letním počasí.
text a foto ZdS

Kolobjehu vévodili opět
Tomáš a Jiří Podrazilovi
Kdo by před osmi léty pomyslel, že se z původní sázky
cyklisty a orientačního běžce stane již oblíbená akce?
Účast byla opět překonána,
byť jen o jednoho účastníka
(odstartovalo jich 74). Traťové rekordy odolaly, různých
převlečení bylo ovšem opět
požehnaně, stejně jako
druhů a stáří kol. Těm počtvrté v řadě vévodil Tomáš
Podrazil a v běhu prvenství
z roku 2008 obhájil jeho
bratr Jiří. Po loňském premiérovém startu účastníka
na invalidním vozíku letos
závodili i soutěžící na kole
s elektromotorkem, dále na
koloběžce a na kolečkových
bruslích. Nepřehlédnutelné
bylo i cyklo-družstvo hasičů
jištěné hasičskou hadicí. Nejmladším účastníkem byla
K. Nosková (9 let), nejstarším V. Tomeš (81). Jedna
z účastnic I. Hrabětová prohrála sázku s manželem,
protože kopec nezvládla
pod 20 minut. Po závodě si
všichni startující mohli na
zahrádce Pensionu-Restaurace U Rudolfa III. vylosovat ceny a obdrželi zdarma

chutnou klobásu. Uzená
kýta již nebyla hlavní cenou,
k překvapení všech se jim
stalo živé jehně, které jako
sponzorský dar věnoval pan
Kudla. Počasí dobré zábavě

let) 15:26 min., 2. D. Kubík
(16) 16:55, 3. O. Švarc (26)
17:15. Výsledky cyklistů
(55): 1. T. Podrazil (24)
9:16 min., 2. J. Strož (20)
9:25, 3. J. Švorc (36) 10:15.

a posezení nepřálo, a tak úlohy vše rozproudit se úspěšně
zhostila skupina Tohard. Ke
zdaru akce přispěli varnsdorfští dobrovolní hasiči
a městská policie. Ti pomohli
k zajištění dopravního zabezpečení, což pořadatelé velmi
ocenili. Výsledky běžců (15
účastníků): 1. J. Podrazil (21

Elektrokolo: P. Sedláček (55)
13:26. Koloběžka: L. Podrazilová (49) 23:19. Kolečkové
brusle: M. Vařeka (43)
33:37. Vozíčkář: J. Adamišín
(56) 84:00. Bližší informace
včetně kompletních výsledků lze shlédnout na webech
www.kolobeh.estranky.cz
a www.bntv.cz (regionální
televize).
ZdS

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
HASIČI VZORNĚ
REPREZENTOVALI SVÉ
MĚSTO VE VANCOUVERU
Jak jsme vás již informovali, varnsdorfští hasiči Josef
Kroupa a Jan Šeps se ve dnech 31. 7. až 9. 8. společně
s dalšími pěti kolegy z Ústeckého kraje zúčastnili Světových
hasičských a policejních her v kanadském Vancouveru. Přestože po celou dobu více jak ročních příprav i na samotných
hrách velmi úspěšně a důstojně reprezentovali svá města,
územní odbory, Ústecký kraj a celou Českou republiku,
nebyli nominováni do oficiální české výpravy a jeli tzv. „na
vlastní triko“. Zůstali tak ve stínu oficiální reprezentace, ale
v jednotlivých sportovních disciplínách se situace obrátila.
Naši borci se v jednotlivcích zúčastnili jízdy na horských
kolech, TFA a řeckořímském zápase. Celý tým své síly předvedl ve štafetě. To vše v nejsilněji obsazené kategorii 35 - 39
let. Dobrá příprava doma, rychlá aklimatizace a následný
trénink na místě se vyplatil. V královské disciplíně „Ultimate
Firefighter“ obsadil Josef Kroupa skvělé páté místo, následovaný Janem Šepsem na místě sedmém, další člen týmu
v kategorii Grand Master (nad 50 let) vybojoval stříbrnou
medaili, zatímco prvního z členů české oficiální reprezentace

Áčko SK Slovan po třech
kolech ČFL čtvrté
Třetiligový SK Slovan
absolvoval v letní přípravě
všechny zápasy venku. V divizních Čelákovicích vyhrál
2:5 (góly Jordák a Ježdík po
2, Hyka), s béčkem Teplic
B se rozešel smírně 2:2
(Formáček, Chod), s druholigovou Čáslavi 0:0, prohrál
s prvoligovými Teplicemi
3:0 a nad nováčkem ČFL
Motorletem zvítězil 0:1
(Chod). Dlouho očekávaným
byl pohárový duel v již divizním Vilémově, přes který
Varnsdorf postoupil výsledkem 0:3 (Kabele, Chod, Jordák). Následovala prohra
v Ovčárech 3:2 (Kabele,
Chod) a v generálce před
třetí ligou výhra v Modré
2:5 (Kabele 3, Jordák 2).
Novými hráči jsou záložníci
Jiří Kabele (22 let) na hostování z Kladna (minulou
sezonu hrál za Vlašim)
a Miroslav Hozda (23) na
přestup z Jablonce. Trenér Zbyněk Busta vyjádřil
s přípravou spokojenost,
mrzela jej zranění Hyky

a Procházky a také fakt, že
nedoléčený kanonýr Grubhoffer absolvoval jen polovinu přípravy. K ambicím
mužstva sdělil: „Představy
jsou jedna věc, skutečnost
druhá. Ale chtěli bychom co
nejvýš, to znamená být po
podzimu do 5. místa a pak
se dle situace uvidí, co dál.“
Na domácí úvodní soutěžní
zápas s béčkem Viktorie Žižkov byl vstup zdarma, přišlo
400 diváků a ti viděli výhru
Slovanu 4:0. Dvě parádní
branky dal Jarda Jordák
a zbylé neméně pohledné
přidali Lukáš Jakobovský
a Aleš Vavroušek. Střelec
dvou gólů duel okomentoval: „Mám ze zápasu i branek dobrý pocit, ale místo
v základním jedenáctce
či kádru není nikdy jisté
a tak to i beru. Na první
gól mi přihrával Jirka
Kabele. Při druhém si gólman špatně postavil zeď, já
to kopnul na bližší tyč s tím,
že to tam někdo tečuje nebo

míč do sítě projde. Vyšlo
to druhé.“ Dobrý vstup do
sezony pošramotila těsná
porážka 1:0 na umělé trávě
Vyšehradu. Byl to remízový
zápas, šance Slovanu nedali
v první půli Ježdík a Jordák,
domácím zase zmařil příležitosti gólman Macháček.
Domácí rozhodli rychlým
protiútokem patnáct minut před koncem. Nedělní
utkání doma s Jabloncem
B skončilo 3:1. Dvě branky
dal Chod, jednu zaznamenal
Hozda. Další domácí zápas
hraje SK Slovan v neděli
6. září od 17.00 proti Mladé
Boleslavi B.
Starší dorost Slovanu
vstoupil do sezony 2009-2010 se staronovým trenérem Františkem Ratuským.
V prvním mistráku na solidní trávě v Jiříkově jeho
svěřenci neuspěli s Roudnicí
a odešli poraženi těsně 0:1.
Mladší dorost prohrál 0:3.
U favoritů soutěže v Sokolově prohráli starší 4:1 (gól
T. Novák) a mladší 6:0. ZdS

JUBILEJNÍ TENISOVÝ
MEMORIÁL SE VYDAŘIL
nalezneme až na místě devátém. V horských kolech „Cross
Country Bike“ byla trať velice náročná - Josef Kroupa dojel
na místě desátém a Jan Šeps na místě jedenáctém. Nutno
však podotknout, že na předcházejících místech se nacházel
pouze jeden hasič, zbytek účastníků byl z policejních řad. Ve
štafetě se celý tým umístil na druhém místě, o jedno místo
výše, než oficiální reprezentace. Další členové týmu získali
dvě zlaté a jednu bronzovou medaili v řeckořímském zápase
a 12. místo ve výběhu do mrakodrapu s plnou hasičskou
zátěží. Celou soutěž provázela nádherná atmosféra od monstrózního zahájení až po poslední den soutěží. Celý tým se
v současnosti začíná připravovat na další ročník her, který
se uskuteční v roce 2011 v New Yorku. To vše by však nebylo
možné bez řady sponzorů, ke kterým se zařadilo i naše město
a kterých si zúčastnění velice váží a děkují.
Více informací, fotografií a videa najdete na stránce
http://hasici.varnsdorf.cz/vancouver.
JS a MŠ, foto archiv hasičů

PODZIMNÍ HRY ŠKOL
Ve školním roce 2009-2010 pořádá ZŠ náměstí - Škola
v pohybu ve spolupráci s Regia, a.s. 4. ročník PODZIMNÍCH
HER. Ty jsou určeny pro 2. stupeň ZŠ a pro Gymnázium
Varnsdorf (prima-kvarta). V novém ročníku dochází ke změně programu. Uskuteční se pouze tři soutěže ve třech po sobě
následujících dnech. Předpokládaný harmonogram: středa
7. 10. atletika (Kotlina), čtvrtek 8. 10. malá kopaná (umělá
tráva v Kotlině), pátek 9. 10. florbal (tělocvična pod náměstím) plus závěrečné vyhodnocení. Dotazy směřujte na e-mail:
zemler@zs-namesti.cz; tel. 737 236 953. Průběh her zajišťují
V. Zemler - ZŠ náměstí, Z. Šimák - Regia, a.s. Soutěže jsou
součástí grantového programu Města Varnsdorf.
V.Z.

Na tenisových dvorcích ve
Varnsdorfu proběhl jubilejní 30. ročník Memoriálu
Jaroslava Malinovského,
kterého se zúčastnilo dvacet sedm kvalitních borců
z celých Čech. I proto domácí slavili „pouze“ 3. místo
ve čtyřhře díky dvojici Jan
Fischer, Michal Korecký.
Michal dlouhodobě žije
v Austrálii, přesto si na náš
turnaj udělal čas a přiletěl.
Počasí přálo, takže se vše
odehrálo kompletně o víkendu. Největším překvapením
se stala prohra několikanásobného vítěze M. Rakušana
z LTC Děčín v 1. kole dvouhry. Nakonec se opakovalo
loňské finále mezi P. Pospíšilem z Mnichova Hradiště
a L. Gernatem z České
Lípy. Pospíšil mu tentokráte oplatil porážku a uspěl ve
dvou setech. Finále čtyřhry
vzbuzovalo velké očekávání
poté, co čtyřnásobným vítězům Mrkosovi s Rakušanem
vzešli za soupeře Pospíšil
s Gernatem. První set vyhráli jasně druzí jmenovaní,
druhý hráči z Děčína a třetí
po velké bitvě Pospíšil a Gernat v poměru 6:3, když všich-

ni předvedli mnoho tvrdých,
ale i technických výměn na
síti. Pořádajícímu oddílu
TJ Slovan se turnaj vydařil
a byl po stránce sportovní
i společenské tenisty kladně hodnocen. Výsledky lze
nalézt na www.cztenis.cz/
dospeli/jednotlivci.
Koncem června se v Děčíně zúčastnila závěrečného
turnaje seniorské soutěže ve
čtyřhrách dvojice M. Klusoň
a M. Žižlavský.
V těžké konkurenci 10

nejlepších deblových družstev obsadila pěkné 3. místo, když v boji o finále těsně
podlehla pozdějším vítězům
z Velkého Března.
Informace o dění na tenisových kurtech ve Varnsdorfu i turnajích neregistrovaných hráčů ve Šluknovském výběžku můžete průběžně sledovat a aktivně se zapojit na webu
www.tenisvdfmzik.wbs.cz.
Ing. M. Hindrák, M. Klusoň,
foto TO Varnsdorf
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