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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY
Jan Cimický
bude 16. 9.
v knihovně
ve Varnsdsorfu

CENA 6 Kč

VÝLUKA NA ŽELEZNIČNÍ TRATI ZITTAU - EBERSBACH
PLAVECKÝ BAZÉN V ZÁŘÍ JEŠTĚ V PROVOZU
22. ZÁŘÍ BUDE MHD VE MĚSTĚ ZDARMA
MILAN HINDRÁK VYDAL SVOJI BÁSNICKOU PRVOTINU

ŠKOLY OPĚT OTEVŘELY DVEŘE,
DĚTI USEDLY DO LAVIC
V úterý 1. září začal nový
školní rok, který změnil
život zejména prvňáčkům.
Ti přišli natěšeni poprvé do
školy a zasedli do žákovských
lavic. Na jejich první cestě za
poznáním a dovednostmi je
přišli vyprovodit nejen rodiče, ale i babičky a dědečkové. Prvňáčky v jednotlivých třídách uvítali ředitelé škol,
společně se zástupci města a popřáli jim úspěšný vstup do
další etapy života plného povinností a zajímavých možností.
Otevřeno bylo celkem 6 prvních tříd, do nichž nastoupilo
143 prvňáčků, což je o 4 více než v loňském roce.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
28. ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí skončí ve středu 30. června 2010, a tak se děti mohou
těšit i na čas prázdnin. Podzimní prázdniny připadnou na
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009. Vánoční prázdniny začnou ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek
1. ledna 2010. Vyučování bude zahájeno v pondělí 4. ledna
2010. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
29. ledna 2010. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
8. března - 14. března 2010. Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010. Hlavní prázdniny
budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna
2010. Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011
začne ve středu 1. září 2010.
rm
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VE VARNSDORFU MÁME VE ŠKOLCE
NOVOU SPECIÁLNÍ TŘÍDU
svých schopností skládat
a přiřazovat. Samozřejmostí
jsou speciální pomůcky, koutek pro odpočinek, šuplíkový
nábytek pro snadné ovládání,
strukturované prostředí pro
vizuální orientaci dětí (fotografie dětí, denní program).
I programové vybavení je
přizpůsobeno možnostem
postižení dětí ve věku 3 až
7 let. Školka tak svým přístupem zmírňuje důsledky
zdravotního postižení, připravuje děti pro další vzdělávání
Pokračování na str. 3

Počínaje 1. zářím se podařilo Mateřské škole Čtyřlístek v Nezvalově ulici otevřít speciální třídu pro děti
s autismem, která přibyla ke
dvěma stávajícím speciálním
třídám - logopedické a třídě
pro děti s více vadami. Tyto
třídy mohou využít rodiče
z celého Šluknovského výběžku. Obdobu takovéhoto zařízení totiž v celém výběžku
nenajdete. Každé z oddělení
navštěvuje maximální počet
dětí, tedy 6 autistů, 6 dětí
s kombinovanými vadami
a 14 s logopedickou vadou.
Speciálně upravené třídy
s odborným personálem
mají zvláštní pracovní
koutek, kde děti využívají

INSTITUT VEŘEJNÉ SLUŽBY FUNGUJE,
ZÁJEM O PRÁCI JE OBROVSKÝ
Od června letošního roku
byl pro osoby dlouhodobě
setrvávající ve stavu hmotné
nouze zaveden nový institut
„veřejná služba“ dle § 18 zákona 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi. Vedle veřejně
prospěšných prací a dobrovolnické služby tak mohou nově
na základě smlouvy uzavřené
mezi obcí a osobou v hmotné
nouzi vykonávat práci ve prospěch města a jeho občanů.
Ve Varnsdorfu se v současné době veřejná služba
INZERCE

Celá škola na náměstí E. Beneše se těšila na novou podobu šaten. Bohužel šatnové prostory školy budou předány až
v polovině září, ale už teď dýchají prostorem a vzdušností.
Všichni se těší, až je žáci začnou od 1. října využívat. I přes
určité komplikace proběhly v hlavní budově veškeré práce
na rozvodech tepla a na instalaci topných těles. S pomocí
správních zaměstnanců a za nemalé finanční podpory Města
Varnsdorf jako zřizovatele se vše stihlo a ve škole se mohl
zahájit školní rok. Šatny budou v kultivované a civilizované
podobě od října. Prvňáčky ve škole uvítal starosta města
Ing. Josef Poláček, který si zároveň prohlédl zrekonstruované prostory.
Mgr. Václav Zemler, ředitel ZŠ náměstí,
foto rm

Dětské
hřiště
v parku
u knihovny

týká zhruba 340 osob. Ačkoliv město v červnu počítalo
s prací pro 40 - 50 osob, zájem
o práci projevilo hned 115 občanů. Kancelář veřejné služby,
která byla zřízena v Centru
sociálních služeb a ubytovně
v ulici T.G. Masaryka 2470,
tak byla v prvních dnech
přeplněna. Před budovou se
ráno tvořily fronty zájemců
a docházelo i k drobným
potyčkám a hádkám. Všichni se přímo drali o práci!
Pokračování na str. 3
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VANDALISMUS, NEBO
HLAVA BEZ MOZKU?
Městská policie za vydatné pomoci sponzorů vybudovala
vagonky s kolejemi na dětském dopravním hřišti. Ty mají
sloužit k pobavení a odpočinku malých dětí a jejich rodičů.
Rozum však zůstává stát nad chováním některých adolescentů, kteří - ač sami ještě nic nevybudovali a nevytvořili
- neustále poškozují majetek určený hlavně malým dětem.
Již čtrnáct dní po nainstalování vagonků došlo k pomalování jejich vnitřních částí. Není snad dne, aby hlídka MP
nemusela někoho vykazovat z těchto míst pro nevhodné
chování. Poslední kapkou pro strážníky městské policie
byla akce dne 28. srpna, kdy v odpoledních hodinách dva
mladíci, zachyceni na kamerovém systému, jen tak přišli
na hřiště a jeden z nich - bez vlasů a zřejmě i bez rozumu
a mozku - začal bezdůvodně a nesmyslně loupat reklamy
sponzora. Zbývající tři reklamní poutače byly oloupány do
ranních hodin. Po vyhodnocení záznamu z kamery bude
přistoupeno k zjištění totožnosti osoby. Mladík je podezřelý
z přestupku proti veřejnému pořádku dle §47 písm. g pro
poškozování veřejně prospěšného zařízení a škodu bude
muset uhradit.
Na jedné straně jsou v našem městě jednotlivci a organizace, které chtějí pro město, děti a všechny obyvatele něco
hezkého vytvořit, aby se nám všem zde lépe žilo, a hlavně
pro naše děti, aby si nemusely hrát pouze okolo domů na
sídlišti. Na druhé straně zde máme několik „puberťáků“,
kteří ve svém životě ještě nic nevytvořili, ničí, na co přijdou, a dokazují si tím, jak jsou silní. Snad si ani z hlediska
velikosti svého mozku neuvědomují, jak jsou ubozí!
Martin Špička, velitel MP
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V PARKU
Poté byl radě města předložen vítězný návrh dětského
hřiště od firmy TOJA, která
nabízí produkty dánské značky KOMPAN a je výhradním
distributorem herních systémů značky COROCORD.
Rada města svým rozhodnutím vybraného dodavatele
potvrdila. V těchto dnech se
ještě řeší uzavření smluvního
vztahu, dodací lhůty, technologie a zajištění financování.
Během října budou instalační práce dokončeny a dětské
hřiště bude předáno dětem
před podzimními prázdninami.
Vítězný návrh se specializuje především na pohybové
aktivity dětí a rozvoj motorických dovedností. Ukázka
vybraných produktů:
Z lanové pyramidy Large
Haxagonal Spacenet vysoké
5,8 m budou nadšeny děti od
5 - 12 let.
Velkým lákadlem pro děti

8 - 15 bude lezecký blok
s úchyty pro nácvik lezení.

Výluka na trati Zittau - Ebersbach

Sestava Asterion je vhodná pro více dětí, které chtějí
trénovat lezení, balancování,
točení a jiné pohybové aktivity, ale také chtějí společně
sedět a odpočívat.

Původní asfaltové hřiště
u bývalé průmyslovky je
v současné době zatravněno a zapojeno do veřejného
parku Národní - Otáhalova.
Tato plocha je připravena
pro instalaci nových herních
prvků pro děti.
Začátkem července hodnotila zvláštní komise složená
ze zástupců města, DDM, MK
a mateřských škol, ustanovená pouze pro tuto akci, deset
nabídek, které byly doručeny
do výběrového řízení. Komise
měla složitý úkol vybrat nejvhodnější nabídku vzhledem
k množství materiálů, druhů
výrobků, celkovému dojmu i
využití pro věkové skupiny.

České dráhy oznámily, že ve dnech 7. až 24. září 2009
probíhá nepřetržitá výluka železniční trati na území
SRN, která je v traťovém úseku Zittau - Ebersbach
(Sachs). Všechny vlaky ze stanice Zittau ve směru
Ebersbach - Dresden jsou v úseku Zittau - Ebersbach
(Sachs) nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD)
v upravených trasách dle výlukového jízdního řádu.
Ve dnech 7. - 24. IX. 2009 nepojedou vlaky:
• v úseku Hrádek nad Nisou - Zittau:
Sp 17240, Sp 17242, Sp 17244
• v úseku Liberec - Varnsdorf:
Os 6204 (v pondělí až pátek)
• v úseku Zittau - Hrádek nad Nisou:
Sp 17241 (v sobotu a neděli),
Sp 17243, Sp 17245 (v pondělí až pátek);
• v úseku Zittau - Liberec:
Sp 17241 (v pondělí až pátek), Sp 17247.
Foto rm

Ze zápisníku PČR
Lupič ho napadl zezadu
Šok zažil dvacetiletý muž, který jednoho rána procházel
ulicí Mozartovou ve Varnsdorfu. Z nenadání zezadu k němu
přiběhl neznámý lupič, který ho rukama nejprve strčil na
plot a pak srazil k zemi. Pod další slovní pohrůžkou mu
z ruky vytrhl ledvinku a z místa utekl. „Přepadený muž
přišel v momentě o veškeré doklady, kreditní kartu, mobilní
telefon a dvoutisícovou finanční hotovost,“ uvedl jeden ze
zasahujících policistů. Pachatel, který si násilím dopomohl
k odcizeným věcem, je podezřelý z trestného činu loupeže, za
který mu hrozí až desetileté vězení.
Okradl matku o boty
Souhlas s trestním stíháním dala žena z Varnsdorfu
na svého dvaatřicetiletého syna. Ten se matce za výchovu
odvděčil tak, že se vloupal po vypáčení dveří do jejího bytu,
kde sebral značkovou obuv za čtyři tisíce korun. Boty se již
dostaly poškozené zpět a synáček si převzal od policistů
ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání
trestného činu krádeže vloupáním a porušování domovní
svobody. Za to mu v případě odsouzení hrozí až tříletý
nepodmíněný trest.
Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Výše uvedené vlaky budou z důvodu zajištění přípojů
od/k NAD za vlaky DB ve stanici Zittau nahrazeny
novými vlaky jedoucími dle výlukového jízdního řádu.
Mimořádné přestupy do náhradní soupravy (platí po
dobu výluky v sobotu a neděli):
• v ŽST Tanvald u vlaků
Os 16215, Os 16224 a Os 16239
• v ŽST Liberec u vlaků
Os 17241, Os 17242 a Os 17245
České dráhy, a. s. se omlouvají za komplikace způsobené
touto výlukou a děkují předem za pochopení.
-r-

ŠKOLNÍ JÍDELNA NABÍDNE DVĚ JÍDLA
Z důvodu zdražení tepla, teplé vody a energií, které zvýšily
provozní náklady, dochází od 1. září ke zdražení obědů. Ceny
obědů jsou pro cizí strávníky stravující se v jídelně 50 Kč,
pro cizí strávníky, kteří si nosí obědy s sebou, pak 48 Kč.
Důchodci stravující se v jídelně platí 48 Kč a důchodci, kteří
si nosí obědy s sebou, 46 Kč. Příjemnou změnou však bude od
14. září výběr ze dvou jídel. Každý přihlášený strávník bude
mít automaticky přihlášen oběd číslo 1. Kdo bude chtít oběd
číslo 2, musí si ho přihlásit v kanceláři osobně nebo telefonicky a vyzvedne si v kanceláři cedulku s číslem, buď den
předem, nebo v den výdeje. Bez cedulky nebude oběd
vydán! Komu obědy dovážíme, stačí si číslo 2 přihlásit telefonicky. Přihlášky a případné dotazy zodpovíme na čísle
412 372 112.
Marcel Novotný, ředitel ŠJ nám. E. Beneše

Další zajímavostí bude
více než třicetimetrová lanovka a balancovací lávka.
Budou k dispozici houpačky,
točidla a trojhrazda.
Pro trénink boků a nohou
a nácvik koordinace bude
pro děti 6 - 15 herní prvek
Flexus.

PeV, foto ilustrační

Předávání
Mašíňáku
zahájeno
V souladu se smlouvou
o dílo a uzavřeným dodatkem
na dokončení díla do 31. 8.
bylo zahájeno s dodavatelskou firmou předávací
řízení. Vydání kolaudačního
souhlasu se předpokládá
v průběhu měsíce září, kdy
by již měly být odstraněny
případné vady a nedodělky nebránící převzetí díla.
Po převzetí stavby bude na
základě nového manipulačního a provozního řádu
zahájeno napouštění. Rybí
obsádka bude moci být
v souladu s podmínkami
Agentury ochrany přírody
a krajiny vysazena do zrekonstruovaného rybníka již
v podzimním období.
JS
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VE VARNSDORFU MÁME VE ŠKOLCE
NOVOU SPECIÁLNÍ TŘÍDU
Dokončení ze str. 1
a umožňuje dětem kontakt
s ostatními.
Zeptali jsme se maminky, která pro svoji dcerku
využila toto zařízení, jakou výhodu spatřuje v této
třídě: „Maruška doposud
byla od kolektivu oddělená
a museli jsme se jí věnovat
pouze doma. Od pobytu ve
školce si slibujeme mnohé.
Určitě se pod odborným
dohledem naučí rozeznávat
barvy, více komunikovat a
nebude se tak stranit cizích
lidí. Jsem šťastná, že tady
tu možnost máme.“ Jak
vůbec vznikl nápad otevřít
speciální třídy, jsme se zeptali ředitelky Mgr. Danuše
Korecké: „Rozhodnutí zřídit
další třídu bylo velmi jednoduché. K zápisu do MŠ přišly děti, které si s sebou do
života přinesly pervazivní
poruchu - autismus. Místa

ve stávajících třídách však
nebyla volná a tyto děti
speciální péči potřebují.
Prostory pro zřízení třídy
jsme našli, a tak záměr bylo
možné realizovat. Obracím
se na lidi dobré vůle, kteří
mají možnost podpořit finančním darem vybavení
třídy speciálními hrač-

kami a pomůckami, aby
mě kontaktovali osobně
ve školce nebo na telefon
728 823 540. Jakákoliv
pomoc bude vítaná.“
Zřizovatelem mateřské
školy, která bude velkým
přínosem pro celý výběžek,
je Město Varnsdorf.
Text a foto rm

BEZPEČNOST CHODCŮ VE VARNSDORFU
Tím není řidič povinen
dát chodci přednost, bohužel chodci vůbec netuší, že
s přechody není něco v pořádku, a přednost si vynucují.
V podstatě by mi to ani moc
nevadilo, kdyby mi chodci
neskákali z bezprostřední
blízkosti před auto. Všeobecná rivalita mezi řidiči
a chodci se tak ještě umocňuje. Bohužel spousta těchto
neoznačených přechodů je
přímo na frekventovaných
ulicích. Jako příklad je
kruhový objezd u Lidlu, křižovatka u bývalé restaurace
Modrá hvězda. Na ulici Mariánská přímo u střední školy
je přechod označený, ale 15 m
vzdálený přechod na hlavní
ulici směrem na náměstí už
označen není. A za nejnebezpečnější považuji přechody
u marketu Penny na křižovatce Žitavská - Mladoboleslavská, kde při odbočování
směrem na Großschönau
musíte sledovat chodce, poté
provoz z protisměru a vzápětí
další přechod pro chodce.
A mohu vám říct z vlastní
zkušenosti, že je toto všechno nadlidský výkon. Protože
při odbočování doleva koukáte nahoru směrem ke slévárně a přitom odbočujete.
Pokud vlevo stojí auto, které
chce jet směrem do centra,
úplně vám schová chodce,
který chce přejít, a tím se
dostáváte jako řidič do velmi
nebezpečné situace. Pokud již
stačíte před chodcem zastavit, ohrožují vás auta přijíž-

dějící od slévárny, která chtějí odbočit na Großschönau.
Umísťovat přechody pro
chodce do těsné blízkosti
křižovatek je výhradně česká

specialita, kterou neuvidíte
nikde v zahraničí. Myslím,
že by města měla své občany
chránit, ne je vystavovat
nebezpečí. Tereza Koukalová

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
NEJSOU V OBCI POVINNÉ!
V minulém čísle HS jsme „nakousli“ problematiku jedné
křižovatky, a tak u této oblasti ještě chvíli zůstaneme. Nejdříve
však fakta. Podle platné české legislativy, která je v souladu
s mezinárodními, zejména evropskými předpisy, platí, že každý
přechod pro chodce na vozovce musí být vyznačen vodorovným
dopravním značením (dále jen „zebrou“). Dále platí, že v místech, kde řidič nemůže očekávat přechod pro chodce, např.
mimo křižovatku, se „zebra“ doplňuje svislou dopravní značkou
„Přechod pro chodce“. V odůvodněných případech může být
tato svislá dopravní značka, například u školy a podobně,
zvýrazněna přerušovaným výstražným světlem nebo retroreflexním podkladem. V obci (např. v nepřehledném úseku
pozemní komunikace) a mimo obec na přechod pro chodce vždy
upozorňuje dopravní značka „Pozor, přechod pro chodce“.
Co se týká doplňování a umísťování dalšího dopravního
značení, existuje i protichůdný názor odborníků na dopravu
s tím, že přebytek dopravního značení obecně může vést spíše
k dezorientaci řidiče, a tím k větší pravděpodobnosti vzniku
kolizní situace. Zkušenost z praxe totiž ukazuje, že prosté
osazení přechodů svislými dopravními značkami má pro
zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech minimální efekt.
Snahou dobrého správce komunikace má být spíše skutečné
zvýšení bezpečného pohybu chodců ve městě, tedy budování
zpomalovacích prvků, osvětlování přechodů, zavádění zón
se sníženou rychlostí, zužování komunikací nebo výstavba
středových ostrůvků.
Z důvodu vážnosti tématu si dovolím na závěr malé
shrnutí. V obci v blízkosti křižovatky je dostačující, když
je přechod vyznačen pouze „zebrou“ bez svislých značek.
Mimo křižovatku musí být doplněn svislou značkou „Přechod pro chodce“. U označených přechodů pro chodce (ať
už svislé i vodorovné dopravní značení nebo jen „zebrou“
v blízkosti křižovatek) platí, že pokud chodec má úmysl vstoupit nebo vstoupil do vozovky v místě přechodu pro chodce, je
řidič povinen umožnit chodci bezpečné přejití vozovky tím, že
sníží rychlost nebo i zastaví vozidlo. Chodec je ve vzdálenosti
do 50 m povinen tento přechod užít, jinak smí v jiném místě
přejít vozovku na vlastní nebezpečí, tj. bez povinnosti řidičů
dát mu přednost, i když vstoupil do vozovky.
JS
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INSTITUT VEŘEJNÉ SLUŽBY FUNGUJE,
ZÁJEM O PRÁCI JE OBROVSKÝ
Dokončení ze str. 1
Odpracovat 20 hodin měsíčně pro město (pro zachování
příspěvku ve výši životního minima) nebyl a není problém.
Dokonce je i řada zájemců, kteří s chutí opracují i 30 hodin
měsíčně, aby jim byl příspěvek na živobytí dokonce navýšen.
Zřízení veřejné služby v tomto rozsahu je pro obec náročné
z pohledu organizace, přípravy, kontroly i administrativní
práce. Zeptali jsme se na organizaci koordinátora veřejné
služby Tomáše Fraňka.
„Po počátečních složitějších situacích, kdy jsme při příchodu do kanceláře museli překonávat fronty zájemců,
je umísťování uspořádáno. K poslednímu srpnovému dni
evidujeme již 198 zájemců. Práce je dostatek, a tak umístit
dokážeme všechny. Spolupracujeme se všemi městskými
organizacemi. Zájem je i z jejich strany velký. O prázdninách byly díky uchazečům v termínu uklizeny všechny školy
a školky, v nichž probíhaly opravy, malování i náročné
rekonstrukce. Úspory na provedených pracích byly pro
všechny organizace obrovské. Výpomoc byla k nezaplacení.
Této služby využívá i nemocnice, kde byly provedeny nejen
venkovní úpravy a úklid parku, ale také vnitřní úklid jednotlivých oddělení. Mnozí uchazeči se natolik osvědčili, že
získali i práci nastálo. To vidím jako velmi pozitivní. Lidé,
kteří nemohli najít práci, dostali druhou šanci,“ uvedl Tomáš
Franěk. Po prázdninových vnitřních úpravách se plánuje
po dohodě s odborem životního prostředí úklid města. Ve
městě to bude brzy nejen vidět, ale město to pocítí i finančně.
„Úspory za všechny tyto práce budou značné. Zájemci mohou
zastat práci v parcích, v ulicích a na chodnících, využívají
se na rozsáhlé plochy jako třeba areál na hřbitově. Věřím,
že tato služba má obrovský smysl a budoucnost,“ vysvětluje
Tomáš Franěk.
Po tříměsíčním fungování služby jsou na některé zájemce ze strany organizací pořadníky. Jsou natolik spolehliví,
že jsou stále žádáni. A i to je smysl celé akce. Najít práci
a dokázat, že stojí zato si jí vážit. Negativním jevem je
bohužel třeba případ, kdy se na hřbitově ztratilo nářadí
v noci poté, co byl některým ukázán úložný prostor. Ale
i taková je dnešní realita, s tím je třeba bojovat a vést
k zodpovědnosti.
Snad ještě prostor, kde je sídlo veřejné služby, by mohl být
důstojnější. Věřme, že i k tomu se časem dopracujeme.
Každopádně je třeba závěrem říci, že tito lidé jsou a budou
pro město užiteční.
rom

PLAVECKÝ BAZÉN JEŠTĚ V PROVOZU
Odbor správy majetku vyhověl žádosti provozovatele akciové společnosti REGIA o prodloužení provozu plaveckého bazénu v roce 2009 o jeden měsíc. Důvodem je stále
probíhající výběrového řízení dle zákona č. 137/2006, Sb.
Ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo
s dodavatelem nebude možné vzhledem k odvolacím lhůtám
realizovat před 1. 10. 2009.
OSMI

OTEVÍRACÍ DOBA OD 1. 9. - 30. 9.
Pondělí 14.00 - 16.15
18.00 - 19.00
19.00 - 21.00 SAUNA MUŽI
Úterý

6.15 - 16.15
18.00 - 21.00

Středa 14.00 - 18.00
19.00 - 21.00 SAUNA SPOLEČNÁ
Čtvrtek

6.15 - 15.45
18.00 - 21.00

Pátek

14.00 - 19.00
19.00 - 21.00 SAUNA ŽENY

Sobota 14.00 - 21.00
Neděle 14.00 - 21.00
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Od manufaktury k továrně - 21. část

Důležitá křižovatka mezi Dolním Podlužím a Jiřetínem pod
Jedlovou se ani po deseti letech slibů nedočká podoby kruhového objezdu. Ředitelství silnic a dálnic Chomutov stručně
vzkázalo jiřetínskému starostovi Josefu Zoserovi, že kvůli
finanční krizi ruší soutěž na akci, a to i přesto, že ještě na
začátku července se mluvilo o celkově a později jen částečně
uzavřené silnici I/9, kde měla výstavba proběhnout.
Vedoucí manažer projektového týmu ŘSD Tomáš Hofmann poukazuje na doslova kritický nedostatek peněz
ve firmě. Finance připravené pro Jiřetín pod Jedlovou se
budou nejspíš muset přesunout na jinou stavbu. Jeho slova
se potvrdila hned o několik dní později, kdy starosta Zoser
obdržel informaci, že kvůli finanční krizi se stavět nebude
vůbec. Dalším důvodem je údajné nadhodnocení zakázky.
Okružní křižovatka, která nám stále není přána, má stát
osmnáct milionů.
Starosta Jiřetína pod Jedlovou má coby bývalý senátor
pocit, že jde v neposlední řadě o politický boj. Dva týdny
před volbou prezidenta mu totiž bylo naznačeno, koho by
měl volit. Neuposlechl.
Udivený z těchto událostí byl i děčínský policejní mluvčí Ladislav Cvik. Policie se totiž již před lety o možném kruhovém
objezdu na Mejtě vyjádřila kladně, tak proč se nestaví?
V loňském roce se v úseku od křižovatky na vrchol Šébru
stalo šestnáct dopravních nehod, škody dosáhly dvou milionů
korun a skončil tu i jeden lidský život. Letos tu bylo nehod už
sedm. Zoser dodává, že ačkoli by nerad přivolal něco zlého, je
podle něj zázrakem, že na místě ještě nedošlo k hromadné nehodě a v příkopech nepřibylo dalších křížků.
Petra Malá

3. ročník benefičního festivalu
VDF HELP FEST je za námi

Po počátečních problémech s umístěním festivalu jsme po
dohodě s firmou NOPROSU akci uspořádali v areálu Pivovaru Kocour. Během dvou dnů se na pódiu vystřídalo přes
30 kapel. Kromě metalu bylo možné slyšet rock i country.
Díky tomu, že se většina kapel vzdala svého honoráře, mohli
jsme na účel, za kterým byl festival pořádán, věnovat o to
více finančních prostředků pro oddělení dětské hematologie
a onkologie FN Motol Praha a LDN Varnsdorf. Na akci přišlo
kolem 400 lidí, kterým patří velké díky. Uvítáme jakýkoli
námět pro příští ročník, napište nám na: helpfest@seznam.cz.
Touto cestou bychom také chtěli najít lidi, kteří by nám byli
ochotni pomoci s hledáním sponzorů, bez nichž pomoci nelze
akci pořádat. Přesné datum příštího ročníku uveřejníme na
stránkách www.vhf.wbs.cz a v místních médiích. Těšíme se
na shledanou příští rok.
Fotky najdete na www.silverstone.rajce.idnes.cz/
Pořadatelé VDF HELP FEST
helpfest_2009.

Jsme na počátku 19. století. Na hospodářský život
starého kontinentu, a tedy
i rakouské monarchie nebývale příznivě zapůsobila
tehdy probíhající Napoleonova kontinentální blokáda,
která zamezovala dovozu jakéhokoliv zboží z Anglie do
Evropy. Domácí firmy tak
dostaly skvělou příležitost
zaplnit uvolněné místo na
evropských trzích svým
zbožím. Těm, které tuto
příležitost nepromarnily,
pak blokáda dopomohla ke
značným ziskům, jež mohly
investovat do rozvoje svých
podniků.
K nim se řadila i zdejší firma Johann Georg Fröhlich
und Söhne. Nejprve byl roku
1810 bratry Fröhlichovými
vystavěn komplex reprezentativní obytné budovy s budovou výrobní (ul. Národní,
č.p.498). Jako hospodářsky
prozíravé se ukázalo i zakoupení Středního mlýna a s ním
související vodní pily. Stalo
se tak v letech 1812 - 1817,
tedy na sklonku války, a válkou zpustošená země přece
v první řadě potřebovala
mouku na chléb a stavební
dřevo na obnovu zchátralých
a výstavbu nových budov. Až
teprve v polovině 19. století
byly mlýn a pila nahrazeny
budovami pomocných provozů hlavního závodu firmy.
Porážka Napoleona a následné ukončení blokády
však přineslo značné zpomalení růstu firmy. Nebylo jednoduché konkurovat levným
a kvalitním anglickým látkám dražšími, byť stejně
kvalitními výrobky domácími. Firma Fröhlich byla totiž
stále ještě manufakturou,
která ve 20. letech vykupovala
látky od 260 domácích tkalců
a ve vlastních výrobních prostorách zaměstnávala pouze
87 dělníků (16 přadláků, 10
tiskařů, 26 krejčích a 35 dělníků dokončovacích profesí).
Velice důležitou roli pro odbyt
vyrobeného zboží proto hrála
obchodní strategie. A i zde
se prokázala pravdivost
rčení, které říká: „Nejde-li zákazník za výrobcem,
musí jít výrobce za zákazníkem!“ Firma v duchu této
myšlenky zřídila na počátku dvacátých let obchodní
sklad svých výrobků ve
Vídni. Nejprve (od r. 1820)
v domě č. p. 354 ve „Vnitřní Vídni“ a od roku 1832
v domě na Uhelném trhu

(č. p. 279). Zde také zřídila
své obchodní ředitelství. To
mělo na starost sledování
aktuálních požadavků trhu
(zejména jaké barvy a jaké
vzorky si právě nadiktovala
paní móda) a přijímání objednávek.
Výrobní ředitelství zůstalo ve Varnsdorfu a zabývalo
se zhotovováním zakázek,
které zadala Vídeň.
Ani v průběhu těchto let

způsobu výroby na tovární.
Jako velmi omezující prvek
se v tomto ohledu ukázal
zdroj hnací síly. Proto i firma
Fröhlich instalovala ve své
úpravně výkonný parní stroj
(zmíněno v předešlých dílech
seriálu) a zastaralé výrobní
postupy, založené na ruční
práci, nahradila moderními,
ve kterých převážnou část
práce převzaly stroje. Největší úspory výrobních ná-

nebyla situace na zahraničních trzích příliš nakloněna
rakouským podnikatelům.
Na území Německa se totiž
v r. 1827 začaly vytvářet
mezi jednotlivými státy
různé celní a obchodní unie,
které takřka znemožnily
dovoz rakouského zboží na
jejich trhy. A aby problémů a potíží v obchodování
přes hranice nebylo málo,
vypukla v roce 1832 velká
epidemie cholery, která
ochromila veškerý pohyb
zboží Evropou.
Stále nejvážnějším důvodem pro nesnadný obchod
s cizinou však zůstávaly
ceny místních textilních
výrobků. Zdejší textilky jen
pomalu přecházely z manufakturního (tedy pro vysoký
podíl ruční práce drahého)

kladů pak přineslo zavedení
nových tiskařských strojů na
potiskování látek. (Jako nejmarkantnější příklad uvádím
úsporu až 50 ručních tiskařů zprovozněním tiskacího
stroje zvaného perrotina,
který obsluhovali pouze dva
dělníci.) Z dalšího strojního
vybavení jmenujme 120
mechanických tkalcovských
stavů, dva lisy a apretační
aparát (stav z r. 1822).
Je zřejmé, že toto počínání majitelů firmy vyvolalo
značnou nevoli u propouštěných zaměstnanců. Firma
sama se ale právě tímto
zaváděním strojů do výroby
pomalu a jistě měnila z manufaktury v továrnu, která
mohla produkovat své zboží
za podstatně nižší ceny.
-mk-

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
Do 30. září mohou občané Ústeckého kraje podávat návrhy na udělení ceny Spokojený zákazník Ústeckého kraje pro
rok 2009. Pořádá ji tradičně Sdružení českých spotřebitelů a
předsedou krajské odborné komise bude člen Zastupitelstva
Ústeckého kraje a předseda sociálního výboru krajské rady
Petr Husák. Jde o již devátý ročník a ceny budou předávány nejúspěšnějším malým firmám, provozovnám služeb
a podnikatelům letos na podzim hejtmankou Janou
Vaňhovou. Cena je udělována na základě hodnocení občanů spotřebitelů - spokojených zákazníků. Odborná komise
pouze vyhodnocuje návrhy občanů, cena i diplom k ní jsou
udělovány na dva roky a ocenění si diplom vyvěšují do svých
provozoven. Formuláře pro hodnocení je možno získat na
webu Ústeckého kraje.
-r-
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Cyklus básní: 1964 - poprvé

NEVÍM
Zbloudilé lodi po moři plují
a věří v jižní kříž.
Jen slaboch se všeho bojí,
ten nenajde nikdy nic.
Jako hrdý Odysseus
riskoval pro touhu svou.
Taky běž a zkus hledat,
co jiný nikdy nenajdou.
Jen blázni se všeho vzdávaj
a ručník do ringu hodí.
Jen slabí z vlaku mávaj,
nechtěj plout bájnou lodí.
Daleko, někam.
(ukázka z cyklu básní)

Jako blesk z čistého nebe
vyšla 29. srpna 2009 básnická prvotina varnsdorfského
rodáka Milana Hindráka
ml. Zajímalo nás několik
podrobností.
Milan Hindrák a sbírka
básní, jak k tomu došlo?
,,Mám občas takovou inspiraci, kdy si sednu a napíšu
několik veršů. Naopak jsou
zase chvíle, kdy mě například tři měsíce nenapadne
nic, opravdu nic.‘‘
Už jsi někdy publikoval?
,,Ne, nikdy jsem nic nevydal, nejsem v žádném literárním spolku, klubu ani
sdružení. Jedná se o moji
naprostou premiéru. Tu jsem
chystal asi 10 let, tak staré
jsou některé básně.‘‘
Teď k názvu - 1964 - poprvé - rozumím správně
názvu sbírky, že patříš
(společně se mnou) k tomuto ročníku, nebo se jedná
o jiný záměr?
,,Jak jsi správně pochopil, jedná se skutečně o rok
mého narození, kdy jsem ve
zdejší porodnici přišel na
svět. 52 cm a 4,1 kg. ‘‘

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT
VE VARNSDORFU
22. 9. MHD ZDARMA
Den 22. 9. 2009 je Evropským dnem bez aut. Zdravé město Varnsdorf a firma Quick Bus, a. s. se k této
celoevropské kampani připojují a vyhlašují, že dne
22. 9. 2009 budou autobusy uvedené firmy přepravovat
zdarma cestující využívající linku MHD po Varnsdorfu.

Na co se mohou případní čtenáři ve sbírce těšit?
,,Je to čistá poezie, která
zabírá široké spektrum nálad, postřehů, vjemů a pocitů.
Jediné zaměření je na moje
rodiště, jeho nejbližší okolí
a na osoby spjaté s naším
městem. Věřím tomu, že se
jich pár pozná, anebo poznají
čtenáři někoho ze svého okolí.
Byl bych rád, kdyby se tento
můj záměr podařil.‘‘
Ne každý sbírku dostane, v jakém nákladu tedy
vyšla a kde ji mohou zájemci získat?
,,Jelikož jsem vše financoval sám ze svých soukromých
zdrojů, náklad je v limitovaném množství 30 kusů. Tyto
výtisky jsou určeny pouze
jako dárky pro rodinu, přátele
a blízké, zkrátka pro lidičky,
které mám rád. Pokud se
však sbírka setká s ohlasem, je pro širokou veřejnost připraven v již větším
nákladu dotisk. Kontakt
milanhindrak@seznam.cz,
zde mě může kdokoli kdykoli
kontaktovat.‘‘
JS

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).

NEMOVITOSTI
Prodám byt 1+1+L v os.
vlastnictví ve Varnsdorfu,
ul. Kovářská. Byt je v dobrém stavu, nízké náklady
na provoz, cena 290.000 Kč.
Tel. 777 905 404.
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.

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.
Prodám byt ve Varnsdorfu v os. vl. 4+1+L po rekonstrukci. Cena 850.000 Kč,
tel. 606 553 605.
Pronajmu byt 3+1, klidné
místo + zahrada. Dlouhodobě. Tel. 602 119 597, 724
857 139.
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.

Prodám dr. byt 3+1+L
77 m 2 , nová kuchyň, plast.
okna, ul. K. Světlé, Varnsd
s orf. Cena 650.000. Tel.
724 172 154.
Hledáte práci v Praze,
ale nemáte zajištěné ubytování? Jsme kancelář která se
již 11 let specializuje na pronájem levných bytů v Praze.
Stačí 2 nájmy a bydlíte! Více
info na www.HLEDA MBYT.cz. Tel. 607 260 333.

INZERCE

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

.

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

ZAMĚSTNÁNÍ
www.pracezdomu.biz
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NEMOVITOSTI
Pronajmu restauraci
U Čápa. Nájemné 8.000
Kč/měs. + energie. Telefon
777 824 275. Dohoda možná.
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.
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.
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VZPOMÍNKA
Dne 2. září to byl rok, co nás navždy opustil manžel, otec, dědeček
Herbert Fritsch.
S láskou vzpomíná manželka Rozemarie, děti s rodinami a ostatní příbuzní.

§
Jen láska zůstane, tu smrt nezná.
Dne 10. září tomu byly 3 roky, co navždy odešla paní Helena Hložná. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za všechny její blízké sestra Eva.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto panu primáři MUDr. Škodovi
a MUDr. Knoblochovi, všem sestřičkám a celému kolektivu
v nemocnici LDN za krásný přístup, za obětavost a za péči
o naši maminku Ludmilu Špetlovou.
Rodina Špetlova a Chybova.
Děkujeme tímto panu faráři Sollochovi za slova útěchy při
posledním rozloučení s naší milovanou maminkou Ludmilou
Špetlovou. Všem přátelům a známým za projevení soustrasti
a květinové dary.
Dcera Dana a syn Miroslav s rodinami.

NAROZENÍ
Miloslava Němcová
František Němec
(Tina)
Michaela Machatová
Josef Machata
(Matyas)
Lenka Švecová
Jindřich Švec
(Karolína)
Jana Kožišková
Luděk Kožišek
(Jituška)
Lenka Šulcová
Miroslav Hejný
(Lenka)
Jana Holatová
Radek Podskalský
(Terezka)
Iveta Donátová
Michal Musil
(Tereza)
Kateřina Maštrlová
Martin Maštrla
(Terezka)
Kateřina Kocourková
Michal Kocourek
(Michal)
Pavlína Linhartová
Dušan Poncer
(Pavlínka)

VARNSDORFSKÉ
TRHY

23. 9.
NA PARKOVIŠTI
U HOTELU PRAHA

Sňatky
Radka Nejedlá
Tomáš Mrkáček

ZUBNÍ POHOTOVOST
12. - 13. 9. 2009
MUDr. Vladislav
Šetek,
Weberova 1537/7
Děčín VI - Letná,
tel. 412 539 310.
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VYDAŘENÝ VARNSDORFSKÝ KRAŤAS
Poslední srpnový víkend
se konal na varnsdorfských
tenisových dvorcích „nultý“
ročník tenisového deblového
turnaje neregistrovaných
hráčů bez rozdílu věku
a pohlaví Varnsdorfský
kraťas. Uspořádala jej parta
nadšenců - seniorů mužstva
MŽIK, jejich kamarádů

a překvapivě mnoho diváků
projevilo organizátorům
sympatie a uznale poklepalo
na ramena. Ti se za případné nedostatky omlouvají
a v příštích letech se jich budou snažit vyvarovat. Štěstím se ukázal počet dvojic,
které mohly být rozděleny do
čtyř skupin. Všichni tak prů-

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
a samozřejmě ostatních hráčů. Manželky zajistily lukulské hody v klubovně oddílu
a vzhledem ke krásnému
a teplému počasí nechyběl
ani dostatek tekutin všeho
druhu. Nálada byla vskutku
boží, ale našlo se pár škarohlídů, kteří předpovídali
nezdar akce, opak byl však
pravdou! Samozřejmě vše
nebylo dokonalé, ale drtivá
většina 16 párů hráčů (-ček)

běžně hráli, ale měli též chvilky na občerstvení, popovídání
si, focení a poslech příjemné
repro-hudby. Některým tento styl vadil. Ale organizátoři
si dali za cíl připravit turnaj
pohodový, úsměvný a pro
širokou veřejnost tak, aby
všichni prožili příjemný den
v pěkném prostředí a rádi se
vraceli! Sportovní stránka
a pravidla byly odsunuty až
na druhé místo. Herní na-

Mezinárodní turnaj amatérů
EUROREGION NISA 2009
Na tenisových dvorcích
ve Varnsdorfu proběhl za
úmorného vedra tradiční
mezinárodní turnaj amatérů za účasti 37 tenistů

ra a J. Suchomel nad párem
M. Klusoň a M. Žižlavský
2:1. Velkým překvapením
turnaje byly výhry veterána
V. Jelena ve dvouhře a čtyř-

19. - 20. 9. 2009
MUDr. Olga Sudová,
U Plovárny 1190/14
Děčín I, tel. 412 502 213.

FOTBAL
HLEDÁ
TALENTY

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

16. 9. 2009
odjezd: Varnsdorf, AN
v 15.00 hod.
příjezd: NC Géčko
v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

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

21. září 2009
15 - 17 hodin

sazení hráčů a i tří hráček
bylo přesto vysoké a diváci
mohli vidět řadu pěkných
momentů v každém zápase.
A výsledky? Vyhráli všichni,
přesto nelze nepřipomenout
vítěze. „Kluci“ z Rumburku
Polách - Engl, druzí Barborik
- Ondráček a třetí Klusoň- Žižlavský. Ocenění ale patří opravdu všem - hráčům za
předvedenou hru, divákům
za fandění a organizátorům
za dobře zorganizovanou
akci. Zde jsou jména některých z nich. Ženy - hráčky
J. Müllerová, J. Fischerová
a Hájková za statečnost při
hře s muži. M. Žižlavský
a J. Vraj za hlavní tíhu při
vlastním řízení turnaje.
A. Vrajová za přípravu vynikajícího guláše a celodenní
servis v prostorách klubovny. Omluvu jistě přijmou
ti, kteří nebyli jmenováni.
A ještě na závěr pár drobných „nej…“. Nejstarší hráč
L. Kořínek z Rumburku (71
let). Nejtěžší... no ti z Varnsdorfu všichni vědí, že je to
134 kg živé váhy, hraje dobře,
ale nehodí se psát jméno. Nejlepší počasí na tenis (ani vedro, ani zima, slunce příjemné,
jen občas trochu vítr, ale zase
se hráči mohli na tento fakt
vymlouvat při nevydařených
úderech...). Asi také nejvíce
diváků za poslední dobu.
Takže příští rok se těšíme
opět na shledanou. Reportáž
z akce na www.bntv.cz.
Milan Klusoň

Na snímku jsou finalisté čtyřhry. Zleva M. Žižlavský, M. Klusoň
a vítězové J. Suchomel a M. Hrazdíra.
Foto TO Varnsdorf
z ČR, SRN a Polska. Správci areálu tak museli zajistit
větší množství tekutin pro
pravidelné občerstvování
tenistů po celou dobu turnaje. Původně se mělo hrát ve
skupinách, avšak velký počet borců donutil pořadatele
zvolit klasického pavouka.
Hrály se tři kategorie, hlavní soutěž ve dvouhře, útěcha
ve dvouhře a čtyřhra. Hlavní soutěž vyhrál M. Hájek,
který porazil na sety 2:1
J. Suchomela. Útěchu ovládl M. Klusoň, zvítězil nad
J. Šmejcem rovněž 2:1. Ve
čtyřhře zvítězili M. Hrazdí-

hře, porážka loňského vítěze
T. Fraňka v osmičce a finálová prohra jasných favoritů
ve čtyřhře. Všichni účastníci
obdrželi upomínkové předměty, ti úspěšnější navíc
diplomy, poháry a ceny, které zajistili sponzoři turnaje.
Pořadatelé kvitují stoupající
zájem tenistů z celého regionu, ale také z řad sponzorů.
Hladký průběh turnaje
zajistili především M. Hindrák, J. Fischer, J. Storczer,
F. Korecký. Více výsledků na
www.tenisvdfmzik.wbs.cz,
filmová reportáž je i na
www.bntv.cz.
Ing. Milan Hindrák

Oddíly SK Slovan a FAŠV
neustále přijímají na stadionu v Kotlině do svých týmů
pohybově nadané chlapce
i dívky. Starší přípravka
uvítá děti ročníků narození
1999 a mladší. Tréninky
probíhají v pondělí, úterý
a pátek od 15.00 do 16.30
hod., trenéry jsou Jiří Minařík (tel. 737 172 296)
a Zdeněk Zvěřina (tel.
774 059 524). Mladší přípravka FAŠV A má zájem
o ročníky 2001 a mladší, trénuje v pondělí, středu a pátek
od 15.30 do 17.00 hod. pod
dohledem trenérů Zdeňka
Kramera (tel. 721 426 656)
a Miroslava Machana (tel.
602 761 267). Mladší přípravka FAŠV C potřebuje
doplnit kádr o děti narozené
v roce 2002 a mladší. Tréninky tohoto družstva jsou
v pondělí, středu, čtvrtek od
15.30 do 17.00 hod. a vedou
je Petr Lisý (tel.728 225 211)
a Tomáš Skotnica (tel.
733 164 274).
ZdS

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
KOMU SE NELENÍ …….

Čas prázdnin je pro
většinu školáků dobou návštěv, cestování a lenošení.
Dokonce i aktivní provozovatelé nejrůznějších sportů
podlehnou lákadlu babiččiných buchet a dědečkových
příběhů. Na sportoviště se
vracejí teprve v prvních
dnech nového školního
roku. Jsou samozřejmě
i výjimky. Jednou takovou
je atletka Eliška Křížová.
Prázdniny plně využila
k silové technické přípravě
a již druhá polovina srpna
přinesla ovoce. Eliška, ještě
dorostenka, se zúčastnila
13. ročníku juniorské soutěže Mladá Evropa, kterou
pořádal jablonecký LIAZ
15. srpna na jablonecké
Střelnici. Sešlo se tam atletické mládí z Čech i Moravy

doplněné jednotlivci z Rakouska, Německa, Polska
a dokonce i z Kuvajtu. Mladá varnsdorfská atletka si
ověřovala účinnost přípravy
při skoku vysokém a skončila třetí výkonem 1,60 m za
dvěma polskými juniorkami.
Hned v následujícím týdnu
si zajela zaskákat do nedalekého Cvikova, kde si před
podzimní částí atletických
soutěží testovala výkonnost
část skokanů Libereckého
kraje, a soutěž ženské části
vyhrála v osobním rekordu
1,63 m. Jak konstatoval
přítomný jablonecký trenér
Franta Špoták, Eliška se
určitě dopracuje i k metám
vyšším. Nám zbývá jen popřát zdraví a vytrvalost.
Text a foto Skalický

Postup v poháru i vedení v ČFL
Varnsdorfští fotbalisté
nejdříve vyhráli na pražském Motorletu 1:2 (1:2)
a poskočili na druhé místo
třetiligové. Branky 38.
Karbulka - 20. J. Procházka, 30. A. Vavroušek z PK.
Sestava: Macháček - Hyka,
Vavroušek, Stehlík, Křemen
- Ježdík, Kotiš (55. Grubhoffer, 85. Formáček), Jakobovský, Kabele (69. Jordák)
- Procházka, Chod. Trenér
Zbyněk Busta (viz foto)
viděl zápas následovně:
„Náš tým nevstoupil do utkání nejlépe a soupeř byl aktivnější. Pak jsme se zvedli, dali
dvě branky a další šance neproměnili, například Ježdík.
Soupeř dal poměrně brzy
kontaktní branku a zase
jej to nabudilo. Druhá část
utkání byla v yrovnaná,
hrálo se nahoru, dolů, zase
jsme měli tak dvě šance
a Grubhoffer trefil břevno.
Domácí hrozili ze standardních situací, na hřišti
při takovém stavu zavládla
i nervozita, ale těsnou výhru

jsme uhájili. “V Turnově pak
čekal Slovan po Vilémovu
další pohárový soupeř. Domácí FK Pěnčín/Turnov odešel poražen 0:2 po brankách
J. Jordáka a J. Procházky
a v dalším kole př iv ítá

doma prvoligovou Příbram.
V neděli se představ il
v Kotlině posílený celek Mladé Boleslavi B. Skvělý zápas
dovedl Slovan do vítězného
konce a po výsledku 3:1
(1:1) se usadil na špici
tabulky. Góly 31. J. Hyka

PEKLO SEVERU 2009
ODJELO DALŠÍ ZÁVODY
Na Svojkovském poháru
dojeli třetí D. Kubík mezi
kadety a J. Kalivoda v juniorech. V mužích první
dvě místa obsadili Jiří
a Tomáš Podrazilové, osmý
byl J. Strož a čtrnáctý
V. Šimonek ml. Mezi veterány II byl M. Král čtrnáctý

a V. Šimonek ml. patnáctý. Ve veteránech II zajel
M. Spurný na čtvrtém,
M. Král na osmnáctém
a V. Šimonek na dvacátém
třetím místě. Do konce seriálu závodů horských kol
pro širokou veřejnost Peklo
severu zbývají dva závody

Šachové střípky
I přes léto se konala řada šachových turnajů. V Pardubicích se bleskového na 2x5 minut zúčastnilo 42 šachistů
a V. Vladyka byl nasazen na 26. místě. Hrálo tam mj. sedm
IM mezinárodních mistrů a tři FM fide mistři. Vladyka však
dokázal i přes tyto silné hráče dojít až do čtvrtfinále a obsadit
8. místo. Turnaj vyhrál A. Gorovets z Běloruska.
V bulharském městě Teteven se hrál tradiční turnaj,
kterého se zúčastnil opět varnsdorfský přední šachista
P. Kavalski. Mezi 148 hráči neprohrál ani s hráčem s „ELEM“
2161 a se ziskem 4 bodů skončil na 83. příčce před plejádou
domácích mezinárodních mistrů.
V.V.

NÁBOR DO KLUBU KARATE
SPORT RELAX pořádá ve Varnsdorfu nábor dívek
a chlapců od 6 let a výše spolu se schůzkou pro rodiče
v úterý 15. září 2009 od 16.30 hodin v ZŠ Edisonova.
Další informace na e-mail: bartl.jan@gmail.com, tel.:
777 307 236 nebo pavel@karate-znamenacek.cz, tel.:
607 525 995. Hlásit se lze každé ÚT a ČT od 16.30 hodin
v tělocvičně ZŠ Edisonova, vchod ze strany do tělocvičny. Vedoucí trenéři Jan Bartl (1. kyu), Lukáš Chalupa
(2. kyu). Náplň tréninků: tradiční shotokan a soutěžní
karate, sebeobrana, posilování, dechová cvičení, hry, strečink, meditace. Klub pořádá mezinárodní výukové semináře,
soutěže a soustředění.
Pavel Znamenáček

z PK, 65. J. Jordák, 89.
L. Grubhoffer – 34. Řezníček. V příštích dnech hraje
varnsdorfské áčko tři náročné domácí zápasy. Ve středu
16. 9. hostí od 16.30 hod
druhý tým tabulky Hlavici
a v neděli 20. 9. ve stejný čas
přivítá béčko Českých Budějovic. Další středu 23. 9. je
pak na programu od 16.30
pohárový zápas proti ligové
Příbrami. O týden později
30. 9. se odehraje od 16.30
ve Šluknově benefiční utkání
výběru Šluknovského výběžku s SK Slovan Varnsdorf,
jehož výtěžek bude věnován
na zakoupení sportovního invalidního vozíku pro Jardu
Prokůpka, bývalého hráče
dorostu SK Slovan, který
se těžce zranil při lednové
autohavárii. Součástí akce
bude i autogramiáda s ligovými hráči pocházejícími
z našeho regionu jako jsou
V. Stožický (Teplice), J. Pimpara (Ústí n. L.), T. Huber
(Jablonec) nebo L. Martan
(Liberec).
Text s foto ZdS

Tomáš Podrazil si udržuje nadále dobrou formu a sbírá
další úspěchy a prvenství.
a V. Šimonek sedmnáctý.
V kategorii žen brala
V. Koktová bramborové
čtvrté místo. Na Koštovském
pedálu, další akci seriálu, si
D. Kubík zopakoval umístění z předchozího závodu,
mužům dominoval J. Strož,
J. Novota skončil čtvrtý

a umístění varnsdorfských
bikerů před nimi bylo v jednotlivých kategoriích následující: D. Kubík vedl s více
jak stobodovým náskokem
mezi kadety. V juniorech
si držel bezpečně druhé
místo J. Kalivoda. Mužům
vládl těsně J. Novota před

J. Podrazilem, V. Šimonek ml.
byl šestý. Ve veteránech II
si nejvýše stál M. Spurný
na šestém místě, M. Král
byl patnáctý. V kategorii
žen držela V. Koktová
druhou příčku těsně před
K. Loubkovou.
V našem okolí se jely
i další zajímavé závody.
Houmrův triatlon v Jiříkově opanovali především
varnsdorfští borci. Vyhrál
jej T. Podrazil s více jak
půlminutovým náskokem
před J. Novotou. Sedmý
v celkové klasifikaci skončil
V. Zemler, desátý J. Švorc
a jedenáctý L. Vébr.
Tour de Jedlová 2009
pak byla už téměř výlučně
záležitostí cyklistů z našeho
města a nejbližšího okolí.
Pořadí na prvních místech
celkové klasifikace vypadalo takto: 1. T. Podrazil
25:57 min., 2. J. Podrazil
26:38, 3. J. Švorc 28:13,
4. J. Švorc ml. 29:17, 5.
J. Kalivoda 29:32. Jednotlivé kategorie vyhráli J.
Spurný (mládež do 15 let),
T. Podrazil (muži do 30
let), J. Švorc (muži do 40),
M. Spurný (muži do 50),
J. Macan (muži nad 50)
a B. Krejčí (ženy). Kompletní výsledky tohoto závodu lze
najít na www.bikebase.cz.
Text a foto ZdS
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