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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY
Koncert kytaristy
Petra Linharta
v sálku městské
knihovny
(kulturní
přehledy)

CENA 6 Kč

NÁJEMNÉ V OBECNÍCH BYTECH SE ZVYŠUJE
HLUK VE MĚSTĚ ZE ŽIVÝCH KONCERTŮ
VARNSDORF MÁ 1 384 NEZAMĚSTNANÝCH
KOSTEL NA STUDÁNCE VOLÁ O POMOC

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA VARNSDORF

Zdravé město Varnsdorf
jako člen Národní sítě
zdravých měst ČR uspořádalo 16. září v odpoledních
hodinách veřejnou diskuzi
o problémech města. Fórum
se konalo ve Studentském
centru Střelnice, bohužel
účast občanů byla nevelká,
zato se skládala ze zástupců
všech generací. Alena Smetanová coby moderátorka
fóra zahájila akci představením kolegy moderátora
Petra Švece - ředitele Národní sítě zdravých měst
ČR, uvítáním zástupců
města, garantů všech kulatých stolů a samozřejmě těch
nejdůležitějších - občanů
města. Překvapením programu bylo předávání titulu osobnost školy, kterým se
mohli dle nominací ředitelů
základních škol stát žáci zcela výjimeční. Zcela výjimečnou se tak stala Kristýna
Nosková (ZŠ Bratislavská),
Karolína Špičková (ZŠ Edisonova) a jediným mužským
zástupcem byl Jiří Švorc (ZŠ

Seifertova), za kterého titul
převzal pyšný otec. Slavnostní nádech akci dodalo i vystoupení mažoretek z domu
dětí a mládeže.
Fórum, které bylo příležitostí pro občany, organizace
i podnikatele vyslovit své
názory a podněty pro další
rozvoj našeho města, uvedl
i místostarosta a politik
zdravého města Petr Šmíd.
Připomněl, že prvním politikem zdravého města byl
František Dlask, na jehož
práci v současné době navazuje. Kratičce vzpomněl pomocí prezentace i hodnocení
podnětů fóra z roku 2007, co
vše se povedlo a co zůstalo

v námětech. Letošními tématy u osmi kulatých stolů byla
veřejná správa, územní rozvoj, životní prostředí, vzdělávání a výchova, bezpečnost,
zdravý životní styl společně
se sociální oblastí, volný
čas a sport a v neposlední
řadě kultura a cestovní ruch.
Garantem stolu s tématem
veřejná správa byl Radek
Kříž, který přednesl za poněkud méně obsazený stůl
dvě žádosti občanů: vytvořit
oficiální internetové diskuzní fórum na stránkách města
a katalog investičních příležitostí nevyužitých objektů.
Pokračování na str. 2

Osobnosti škol pro rok 2009 převzaly titul z rukou místostarosty Petra Šmída.
INZERCE

Na povídání
Jana Cimického
bylo „narváno“.
Ženy převažovaly.
(str. 7)

STAROSTOVÉ OBCÍ USILUJÍ
O VYBUDOVÁNÍ PSÍHO ÚTULKU

První poprázdninové jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, které se konalo 11. září v hotelu Slávie v Horním
Podluží, se starosta hostící obce v úvodu pochlubil příjemnými změnami v obci, jako bylo dokončení infrastruktury,
a seznámil přítomné s chystaným vybudováním areálu pro
stolní tenis v bývalém objektu samoobsluhy. Pochlubil se
také, že byl zachráněn i areál koupaliště.
Program jednání poté zahájil předseda sdružení Ing. Kořínek s nepříliš příznivou informací o poklesu daní v celém
výběžku. Finanční úřad v Rumburku od počátku tohoto roku
převedl na obce Šluknovského výběžku o 34,31 mil. Kč daní
méně než ve stejném období loňského roku. Finanční úřad
navíc denně vyřizuje několik žádostí daňových plátců ve
věci zrušení placení záloh a lze tedy předpokládat, že tento
propad bude pokračovat do konce roku.
Důležitým bodem jednání byla otázka útulku pro psy
a kočky jako společného projektu pro Šluknovsko. Aby
byl projekt vybudování útulku podpořen i v rámci opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, kdy žadatelem
mohou být svazky obcí a zájmová sdružení, starostové se
dohodli, že pro lepší dostupnost k dotacím žádost o projekt
vypracuje MAS. Fiche bude vyhlášena ve 2. výzvě pravděpodobně v dubnu 2010. Do té doby město Rumburk jako
jediný zkušený provozovatel útulku, který jej v současné
době provozuje z vlastních prostředků, vypracuje návrh
a možnosti případného rozšíření pro celý výběžek za podmínky společného financování všech zúčastněných obcí.
Starostové byli dále seznámeni s programem rodinných
pasů, které vznikly jako projekt Ústeckého kraje na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace
systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi.
Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny
(i neúplné) s alespoň jedním dítětem do věku 18 let. Účast
v projektu a využívání slev je pro rodiny bezplatné. Držitelům rodinných pasů vzniká u vybraných poskytovatelů
nárok na slevu ve výši 5 - 50 %, a to v oblasti služeb (hotely, restaurace, obchody) a volnočasových aktivit (kulturní
a sportovní zařízení, zoologické zahrady, hrady, zámky atd.),
ale i v rámci slevového systému Sphere card, který nabízí slevy v širokém spektru oborů v celé ČR a na Slovensku. Slevy
lze uplatnit také v rámci projektu Familienpass v Dolním
Pokračování na str. 3

17/2009

Z deníku městské policie

strana 2

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA VARNSDORF

Na odcizeném kole daleko neujel
V časných ranních hodinách byl hlídkou MP zjištěn mladík,
který jel na dámském kole. Hlídka MP zjistila, že se jedná
o starší kolo, které je hlášeno jako odcizené. Kolo bylo po provedení zákonných náležitostí mladíkovi odejmuto a vráceno
šťastné majitelce. Poškozená krádež kola nechce hlásit na Policii ČR, a tudíž bylo mladíkovi pouze důrazně domluveno.
Za pomoci kamerového systému
Sociální pracovnicí bylo na služebnu MP nahlášeno, že
mladistvá občanka našeho města utekla z diagnostického
ústavu. V odpoledních hodinách jedné neděle byla dívka
spatřena dozorčím směny na kamerovém systému. Do uvedené lokality byla vyslána hlídka MP. Po příjezdu hlídky na
místo se dívka dala na útěk. Po téměř čtvrthodinovém pronásledování byla zadržena, předvedena na obvodní oddělení
Policie ČR a převezena zpět do diagnostického ústavu.
Chlapcům byla zřejmě zima
Na základě oznámení všímavého občana našeho města byla
vyslána hlídka MP na ul. Východní do objektu bývalého zdravotnického zařízení firmy Elite. Prohlídkou volně přístupného
a nezajištěného objektu byli zjištěni dva chlapci, kteří (dle
jejich slov) si zde chtěli rozdělat ohýnek. Vzhledem k jejich
nízkému věku byla vyrozuměna Policie ČR, která rozhodla,
aby byli oba nezletilí předáni jejich rodičům s domluvou, že
zanedbali povinnou péči.
Martin Špička, velitel MP

Ze zápisníku PČR
Trafika nalákala zloděje
Škodu přes sto deset tisíc korun napáchal neznámý zloděj
majiteli prodejny tabáku ve Varnsdorfu. Zloděj se do trafiky,
která je součástí obytného domu, dostal sklepním oknem
a ze samotné prodejny si odnesl pokladnu a tři kartony
cigaret. Protože měl volný přístup do celého domu, stačil
ještě ukrást obraz a peněženku s finanční hotovostí. Policisté
se již celým případem krádeže vloupáním a porušování
domovní svobody zabývají.
Opilý řidič podplácel policisty
Až deset tisíc korun jako úplatek nabízel minulý týden
jednačtyřicetiletý muž policistům, kteří ho zastavili při
silniční kontrole v Mikulášovicích. Muž, který řídil motocykl,
nabízel policistům z Varnsdorfu peníze proto, že při orientační
dechové zkoušce nadýchal 0,90 promile alkoholu a chtěl se
tak vyhnout postihu za přestupek. „Nejprve se nám snažil
vnutit tisíc korun, pak svou částku zvedl na pět tisíc
a naposledy nabízel těch deset tisíc korun“, uvedl policista.
K tomu dodal, že přestupek na alkohol z místa stornovali
a věc předali na službu kriminální policie a vyšetřování.
Místo pokuty za přestupek ho může soud za trestný čin
podplácení poslat až na pět let do vězení.
Krádež na pracovišti
Krádež mezi zaměstnanci místní výrobní firmy šetří
policisté. Neznámý pachatel ve dvou případech vnikl do
dámské šatny, kde vyhnul dvířka šatních skříněk a odcizil
peníze. Celkově si tak přišel na necelých pět tisíc korun.
Pokud se podaří pachatele dopadnout, hrozí mu za krádež
vloupáním až dvouletý pobyt ve vězení.
Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

REVITALIZACE MAŠÍŇÁKU DOKONČENA

K poslednímu srpnovému dni byla dokončena revitalizace
Mašíňáku. Předání stavby probíhalo v prvním týdnu v září,
konečným dnem oficiálního předání díla dodavatelem stavby
byl pátek 4. září. Doba napouštění rybníka bude závislá na
množství srážek během zimy a jara.
Foto rm

Občané diskutovali u osmi kulatých stolů.
Dokončení ze str. 1
Skupinku zejména mladých
občanů diskutujících s garantem Jaroslavem Beránkem
k územnímu rozvoji trápil

Bezpečnost ve městě je
prioritou.
nedostatek tělocvičen a sportovních ploch, hřišť s umělými povrchy a nedostatek
pracovních příležitostí. Na
neskladné odpady u kontejnerů a neukázněné majitele
psů si s Přemkem Brzákem
postěžovali v tématu životní prostředí. Oblast školství
byla s Alenou Bodlákovou
zaměřena na žádost o zřízení bezbariérového přístupu
alespoň u jedné základní
školy a na zřízení dětského
zastupitelstva. Největšímu
zájmu se těšila oblast bezpečnosti a oblast sociální.
Občané se s Martinem Špičkou dohodli, že se obávají
přistěhování dalšího většího počtu nepřizpůsobivých,
s čímž souvisí zvyšující se

kriminalita. Práci skupiny
v oblasti sociální, která
požaduje vytvoření centra
neorganizované mládeže,
podporu terénních služeb
a sociálního poradenství,
přednesl Josef Fibiger. Opět
zazněla od občanů chvála
na využití veřejné služby,
v níž, nejen organizace
spatřují velkou budoucnost,
ale i občané registrují velký
smysl této práce, která je ve
městě vidět stále víc a více.
Nad nezájmem sportovců
o diskuzi si povzdechl garant

Zbyněk Šimák u stolu pro
volný čas. Zmínil se o vypracované koncepci sportu, která
by měla vyřešit organizování

NÁJEMNÉ V OBECNÍCH BYTECH SE ZVYŠUJE
Rada města na svém prvním poprázdninovém zasedání zrušila pravidla pro sestavování seznamu žadatelů
o pronájem bytu z roku 2008
a vydala nový dokument
s názvem Pravidla o pronájmu obecních bytů fyzickým
osobám. Největší změnou
je povinnost přijetí každé
řádně vyplněné žádosti do
evidence seznamu žádostí
o pronájem obecního bytu.
Dříve žádosti přijímala bytová komise.
Dále Město Varnsdorf využilo možnosti dané zákonem
a zvýšilo v plné výši nájemné v městských bytech od
1. 1. 2010 na 25,18 Kč/m2
podlahové plochy a u bytů se sníženou kvalitou na
22,66 Kč/m2. Údaje nezbytné
pro zvýšení nájemného byly
získány ze zákona a ze sdělení ministerstva pro místní

rozvoj č. 180/2009 Sb. ze dne
12. června 2009 publikovaného ve Sbírce zákonů v částce
54 ze dne 25. 6.2009. Město
zároveň zvýšilo nájemné
u nově uzavíraných smluv od
4. 9. 2009 na 29 Kč/m2 podlahové plochy.
JS

i financování sportu ve
městě, a přednesl prosby
občanů, které jsou navíc již
buď ve fázi realizace nebo
příprav, tedy vybudovat
venkovní bazén s toboganem a zastřešit zimní stadion. Nejméně obsazený stůl
garantů Jiřího Suchardy
a Petra Heinricha s tematikou kultury a cestovního
ruchu zřejmě signalizoval
velkou spokojenost v této
oblasti. Přesto byla vyslovena prosba o vytvoření
koncepce cestovního ruchu
a podpory projektu Výletník

P r vní kolo hlasování
o logo.
a také obnova a rekonstrukce muzea a divadla.
Všechna tato nejpalčivější témata prošla hlasováním
všech přítomných občanů. Ti

svými hlasy zvolili TOP 10.
Nejbolavější je pro Varnsdorfské zvyšující se kriminalita
a migrace nepřizpůsobivých.
Díky sponzorům akce
- Josefu Šustovi, Jindřichu
Šmídovi a Městu Varnsdorf- proběhlo i losování tomboly.
Pivo z pivovaru Kocour nebo
poukázky do lékárny a vstupenky do bazénu byly milým
dárkem pro občany, kterým
není lhostejné, jak se u nás
ve městě žije.
rm, foto Michal Šafus

Opsáno z úřední desky
Rada města rozhodla zrušit: • Pravidla pro sestavování seznamu žadatelů o pronájem bytu schválená
Radou města Varnsdorf usnesením č. 81/2008/6, která
nabyla účinnosti dne 4. 9. 2008. Rada města rozhodla schválit: • Nová Pravidla o pronájmu obecních
bytů fyzickým osobám. • Smlouvu o partnerství mezi
Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad
a Městem Varnsdorf dle předloženého návrhu. Rada
města rozhodla stanovit: • Cenu pro prodej č.p. 663
se st.p.č. 2876 a p.p.č. 2877/4 v k.ú. Varnsdorf ve výši
2.500.000 Kč. Rada města rozhodla jmenovat: •
Zoru Homanovou do funkce člena Aktivu pro občanské záležitosti do konce volebního období 2006 - 2010.
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Svoboda jednoho končí tam,
kde začíná svoboda druhého

STAROSTOVÉ OBCÍ USILUJÍ
O VYBUDOVÁNÍ PSÍHO ÚTULKU

K vystupňování problému
obtěžování hlukem v našem
městě dochází v posledních
dnech několika „živými“ koncerty téměř v centru města.
Argumenty typu „chcete to
tu regulovat jako za socialismu“ neobstojí, zejména
když si uvědomíme, že už při
hladině 55 decibelů (hlasitější
rozhovor) dochází ke zvýšení
srdečního tepu a krevního tlaku. Rozhodně není vhodné jít
cestou států EU, kde místní
úřady mohou vydat časové
omezení pobytu psů venku,
zamezení kokrhání kohoutů
před sedmou hodinou ráno.
Jak však napovídá titulek,
je věcí každého člověka, zda
chce být vystaven nadměrnému hluku či nikoliv. Jdu-li
na diskotéku, jedná o moji
zcela dobrovolnou účast.
Problematiku hluku se obce
snaží již mnoho let vyřešit
různými restrikcemi, u nás
se jedná např. o tzv. „sekačkovou“ vyhlášku omezující
provoz hlučných strojů. Měli
bychom si však uvědomit, že
k hlukům také patří pouštění
hlučné hudby, domácí práce
v bytě a na zahradě, nebo
činnost vozidla na soukromém pozemku. Mnohem
více obyvatel však začíná být
zatíženo hlukem pocházejícím
z restaurací, a podobných provozoven a z veřejné produkce
hudby. Naše legislativa tuto
oblast sice řeší velmi přísně,
bohužel však také neúčinně,
což je vidět zejména na neschopnosti příslušných správních orgánů (úřadů, zejména
stavebních a hygienických)
zjednat nápravu. Problematika hluku v ČR spadá do
kompetence Ministerstva

zdravotnictví ČR. Zkušenosti
z Evropy ale naznačují, že
ministerstva většinou řeší
centrálně „pouze“ hluk v životním prostředí (ze silniční,
železniční a letecké dopravy,
staveb, výrobních provozů
apod.), kdežto tzv. sousedský
hluk a hluk z provozoven je
ve většině případů v regionální či místní kompetenci.
Je samozřejmě nutné, aby se
sami obyvatelé starali o své
zdraví, ale na druhou stranu
by jim legislativa měla umožnit žít v podmínkách, kde
hluk nebude jejich zdraví
ohrožovat. Např. problematiku pořádání koncertů ve
venkovním prostoru by zcela
jistě měla řešit místní správa,
neboť podle znalosti místních
podmínek může určit vhodné
místo konání těchto koncertů.
Obecné hygienické limity jsou
v současné době natolik přísné, že je ve většině případů
nelze dodržovat, čímž může
dojít k tomu, že nebudou
žádné kulturní akce pořádané ve venkovním prostoru.
Ve všech státech EU je řešen
a postihován hluk, aniž by se
měřil. Přestupku se tak dopouští ten, kdo působí hluk
v nepřiměřené míře. Pokud se
jedná o hluk z volnočasových
aktivit, předpis uvádí pouze
informativní limity.
Jak tedy postupovat při
hlasité produkci hudby nebo
hlučných činnostech?
1. Noční klid - po tuto
dobu se předpokládá utišení veškerých domácích
spotřebičů, zastavení práce
na vedlejší stavbě a klid
pro spánek. Jedná-li se
o výskyt hluku v době mezi
22.00 a 6. hodinou, jde o jasné

NA ŠLUKNOVSKU JE SKORO
PĚT TISÍC LIDÍ BEZ PRÁCE
Šluknovský výběžek se i v srpnu potýkal se vzrůstající
nezaměstnaností, i když její nárůst není nijak dramatický.
V současné době je v tomto regionu evidováno 28 127 ekonomicky aktivních osob, tedy těch, které pracovat mohou.
Přesto však 4 567 lidí z této skupiny eviduje úřad práce ve
svých registrech jako nezaměstnané. Je to o čtyřicet více,
než bylo nahlášeno ke konci července.
Ze zkušenosti z minulých let lze předpokládat, že nárůst
nezaměstnanosti se zvýší ještě v září, kdy do evidence přibudou absolventi škol.
Zatím se míra nezaměstnanosti ve výběžku stále pohybuje
těsně za hranicí 16 procent.
V okrese Děčín jsou nezaměstnaností nejhůře postižena
města ve Šluknovském výběžku, tedy Chřibská, Jiříkov,
Velký Šenov, Krásná Lípa, Mikulášovice a Šluknov. A na
druhém konci tabulky si nejnižší míru nezaměstnanosti již
po několik let drží Dolní Poustevna a Děčín.
Na každé volné pracovní místo v okrese Děčín připadá ke
konci srpna 47 uchazečů.
-g-

porušení zákona a je nutné
neprodleně přivolat hlídku
PČR nebo MP.
2. Hluk z firmy či provozovny - v obecném stanovisku je uvedeno, že jsou-li
v provozovně pořádány
hudební produkce, aniž by
provozovna byla k tomuto
účelu kolaudována, musí
nápravu zjednat stavební
úřad. Ten prověří, zda je
stavba užívána v souladu
s kolaudačním rozhodnutím.
Pokud nikoli, uděluje správní
pokuty. Za této situace není
nutná součinnost krajské
hygienické stanice a není ani
nutné provádět měření hluku.
To je nutné až v situaci, kdy
stavba je užívána v souladu
s účelem specifikovaným
v kolaudačním rozhodnutí
a přitom správní úřad dostává
stížnosti na působený hluk.
Stejně tak se doporučuje
postupovat v případě rozporu
s uvedenou provozní dobou
(kolaudace s omezením).
3. Mimořádné akce - na
základě obecně závazné
vyhlášky č. 10/2005 města
je pořadatel akce povinen
veškeré veřejnosti přístupné
sportovní a kulturní podniky
nejpozději 5 dnů před jejím
konáním písemně oznámit
Odboru školství, kultury
a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf včetně jejich zajištění.
Akce pořádané na veřejném
a dalším volném prostranství
v době od 22.00 do 6.00 hodin
podléhá schválení rady města
s tím, že se na ně nevztahuje
výjimka z nočního klidu.
4. Zahradní restaurace
a předzahrádky - jejich provoz je také omezen nočním
klidem, jelikož již hlasitější
projevy hostů porušují tento
předpis.
JS

Dokončení ze str. 1
Rakousku. Registrace probíhá online na
www.rodinnepasy.cz, usti@rodinnepasy.cz
nebo na tel. 543 211 254. Podmínkou registrace je trvalé bydliště žadatele v Ústeckém
kraji, minimálně 1 dítě v rodině mladší 18
let. Na základě evidence je žadateli (rodině)
bezplatně vystavena karta a zaslána na adresu bydliště společně s informací k užívání karty a odkazy
na databáze poskytovatelů, kontakty atd. Karty se tisknou
v cyklech a doba dodání cca 4 - 6 týdnů. Při prokázání se
kartou RP vzniká držiteli nárok na uplatnění slevy (týká
se vyznačených poskytovatelů). Do systému Rodinné pasy
se mohou také zapojit noví poskytovatelé slev, kteří jsou
zveřejněni formou inzerce.
O aktuálním stavu a dalším vývoji Lužické nemocnice
a polikliniky, a. s. pohovořil její marketingový ředitel Darek
Šváb.
Starostové tak byli ujištěni, že společnost, která prošla
výběrovým řízením ministerstva zdravotnictví, se nadále
rozšiřuje o nové ambulance, průběžně se dokupují nové
moderní přístroje. Daří se zaměstnávat i kvalitní personál.
Nemocnice si bohužel z minulých let s sebou nese špatné
jméno, ale postupně se snaží o jeho očištění. Chce to však
čas a osobní zkušenost pacienta.
Krátce o situaci ve středním školství pohovořil krajský
radní Ing. Petr Jakubec, neboť starosty zajímal vývoj slučování škol ve Varnsdorfu: „Na webových stránkách je ke
zhlédnutí program páteřních škol. Proběhlo jednání ředitelů
tří dotčených varnsdorfských škol a v tuto chvíli existují dva
alternativní projekty, z nichž jeden podal Ing. Jan Hodničák,
a ty budou posouzeny. Systém páteřních škol bude realizován
od 1. 9. 2010 nebo 2011, to vše se bude projednávat.“
V příjemném prostředí si zastupitelé s dalšími hosty
podiskutovali, vyměnili si zkušenosti a názory na další
témata. Novinkou byla aktuální informace Josefa Pecinovského k výstavbě kruhového objezdu Na Mejtě. Obce
Dolní Podluží a Jiřetín pod Jedlovou podepsaly plnou moc
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR k pokračování ve vypsání
a provedení dalšího zadávacího řízení pro výběr zhotovitele
v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. na akci „I/9 Jiřetín
pod Jedlovou, okružní křižovatka“ v souladu s podmínkami
Smlouvy o spojení zadavatelů pro účely společného postupu
směřujícího k zadání veřejné zakázky na výše uvedenou
stavbu. Na základě této plné moci ŘSD vypsalo výběrové
řízení. Starostové dotčených obcí byli ujištěni, že výstavba
kruhového objezdu nebyla „hozena pod stůl“ a po výběrovém
řízení budou dále informováni o nových skutečnostech.
Text a foto rm

2. ročník ankety DOPRAVCE ROKU
Občané Ústeckého kraje
mohou opět volit nejlepšího
dopravce Ústeckého kraje
pro rok 2009. Novinkou letošního vyhlášení ankety je
rozšíření nominace o České
dráhy. Cestující tak mohou
porovnat autobusovou a drážní dopravu. Hlasování začalo
15. září a potrvá do 30. října
letošního roku. Vyhlášení
výsledků ankety se připravuje na polovinu listopadu.
Všechny hlasovací lístky budou zařazeny do slosování.
Deset vylosovaných výherců
získá bezplatné roční jízdné
u svého dopravce. Titul Autobusový dopravce roku 2008
dosud náleží společnosti
ČSAD Semily, a.s. Do ankety
jsou nominováni všichni dopravci, kteří mají uzavřenou
smlouvu o zajištění veřejné

dopravy s Ústeckým krajem.
Hlavním záměrem ankety
je vybrat a ocenit dopravce
s nejlepší úrovní poskytovaných služeb a zároveň získat
zpětnou vazbu od cestujících
k dopravě, kterou pro jejich
potřeby Ústecký kraj objednává. Kraj má v současné době
uzavřenou smlouvu o zajištění
základní dopravní obslužnosti s 11 autobusovými dopravci
s průměrným stářím vozového parku necelé čtyři roky.
Způsob volby nejlepšího
dopravce zůstává shodný
s loňským ročníkem. O vítězi bude rozhodovat především
veřejnost, která známkami od
1 do 5 ohodnotí kvalitu poskytovaných služeb, a to v několika kategoriích: spolehlivost,
pohodlí a čistota dopravních
prostředků, jednání doprav-

ní obsluhy a také celkové
hodnocení. O vítězi speciální
kategorie „Cena poroty“ rozhodnou odborníci na dopravu
a zástupci kraje.
Cestující mohou hlasovat
od 15. září 2009 prostřednictvím internetu (webové
stránky www.kr-ustecky.cz,
www.dopravceroku.cz), zasláním anketního lístku poštou
(adresa na hlasovacích lístcích) nebo jeho odevzdáním
na vybraných městských
úřadech, v informačních
kancelářích dopravních podniků a ve vybraných stanicích
Českých drah, a.s. Možné je
též odevzdávat vyplněné anketní lístky v informačních
kancelářích autobusových
dopravců.
Čerpáno z tiskové zprávy,
rm
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KOSTEL NA STUDÁNCE
VOLÁ O POMOC

VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb G. A. Fröhlich´s Sohn - 22. část
18. ledna 1843 zemřel ve
Vídni Georg Anton Fröhlich, pod jehož vedením
firma dospěla k nebývalým
úspěchům a vešla ve známost po celém světě. Ve
své době byla jednou z nejmodernějších v celé Evropě.
Stále však byla vedena jako
manufaktura, protože počet
pro ni pracujících domácích
tkalců byl vyšší než kmenových dělníků zaměstnaných
přímo ve firmě.
Po smrti G. A. Fröhlicha
přechází firma do držení
jeho syna Karla Georga
a zetě Johanna Reinholda.

Firma se pak přejmenovala
na G. A. Fröhlich´s Söhne.
I pod novým vedením byl
podnik dále stavebně rozšiřován a dovybavován novými
stroji. Ještě roku 1843 byl
postaven dvoubarevný tiskařský stroj k potiskování
sametu a jiných výrobků.
R. 1855 bylo rozšířeno parní zařízení o nové bělidlo
doplněné roku 1857 novými
parními kotli a následně dalším parním strojem.
Určitou představu o rozloze
tehdejší manufaktury si lze
udělat dle horního obrázku
z r. 1850. V jednotlivých
budovách se nacházely (jak
uvádí podrobný popis firmy)
tiskárny, dílny rytců, sušárny, dílny s požehovacími
a kalandrovacími stroji, dále
mlýn na šmolku, barevna,
bělidlo, truhlárna, zámečnická dílna, kovárna a samozřejmě sklady materiálů
a hotových výrobků.
Kupodivu však nikde není
zmíněna tkalcovna. Ta byla
vybudována až roku 1862,
tedy v době, kdy firmu vede
již jen sám Karl Georg Fröhlich (J. Reinhold firmu opustil roku 1858 a firma pak
znovu změnila svůj název,
a to na G. A. Fröhlich´s Sohn).
V ní byly instalovány nové
tkalcovské stavy, ale také
nový a výkonný parní stroj
(60 HP) k jejich pohonu. Po
zahájení výroby v této nové
tkalcovně byl ale ukončen

výkup plátna od domácích
tkalců. Většina z nich sice
našla zaměstnání v novém
provozu, hodně jich však
muselo hledat nový zdroj
obživy. A právě od tohoto
okamžiku firma přestala
být manufakturou a stala
se z ní továrna se vším všudy. V popisované době firma
G. A. Fröhlich´s Sohn vyráběla především samety, dále
pak pikety, moleskin, kepry
a oriental, kterýmižto druhy tkanin obesílala všechny
tehdejší evropské výstavy.
Kvalita jejího zboží pak byla
oceněna nejednou medailí.

Rozvoj a modernizaci podniku nezastavila ani další
hospodářská krize, tentokrát
vyvolaná válkou severoamerické Unie proti jihoamerické Konfederaci v r. 1861. Vlivem tohoto konfliktu stoupla
cena bavlny o celých 150 %!
Tento enormní nárůst ceny
sice oživil poptávku po vlněném a jutovém zboží, velké
zisky však z toho neplynuly.
Situaci let následujících po
americkém konfliktu zhoršila ještě více válka prusko
- rakouská r. 1866. Ta navíc
znemožnila i vývoz domácích
výrobků za hranice císařství. K příznivému zvratu
na trhu s bavlnou došlo až
roku 1867. Výroba ve firmě
Fröhlich ihned prudce stoupla a nabyté zisky bylo možno
obratem investovat. Tlak
vysoké poptávky po bavlněném sametu zapříčinil, že
se ještě téhož roku rozšířil
provoz barevny a vystavěla
se další nová tkalcovna.
1. července roku 1867
vstoupil do firmy jako její
společník starší syn majitele
Karl Georg Fröhlich junior.
O deset let později (r.1877,
v roce stého výročí firmy) se
jejím podílníkem stal i jeho
mladší bratr Adolf, který
vedl obchodní zastoupení
ve Vídni. V té době byla
firma jedním z největších
výrobců sametu v Evropě
a zaměstnávala celkem na
650 dělníků a úředníků. Celoroční inventura toho roku

pak vykázala výrobu 60.000
kusů (stůčků) bavlněných
látek různých druhů. Třetí
bratr Robert se stal spoluvlastníkem firmy r. 1880,
kdy zemřel Karl Georg senior. A výroba sametu nadále
rostla. Zatímco roku 1883
bylo v podniku 120 řezacích
stolů na samet, roku 1884
jich bylo 210 a o rok později
již na 300. Kromě velkých
dodávek na tuzemský trh
měl značný podíl na ziscích
firmy i export. Ten v roce
1885 činil 66.156 kg sametů, které putovaly hlavně do
Itálie, Francie, Španělska,
Holandska a Ruska.
30. května 1886 zničil velký požár část kotelny, sušárnu a celou budovu barevny,
přičemž shořelo na 200000
metrů pořezaného a požíhaného sametu. Ihned po
požáru však bylo započato
s rekonstrukcí poničených
objektů. Jen budova barevny musela být postavena
zcela nová. Souběžně s tím
došlo i k rozšíření výrobní
kapacity tiskárny o 5 nových
válcových tiskařských strojů
s potřebnými doplňky. Tato
nová investice pak přinesla
navýšení obratu u potištěného zboží. Rostla i poptávka
po vysoce kvalitním sametu.
Aby bylo možné dále zvýšit
jeho produkci, byl roku
1894 vyřešen systém řezání
sametu na postřihovacím
stole dlouhém ne 2, ale celých 10 m.
Mohl bych ještě dlouho
pokračovat ve výčtu všech
možných úspěchů firmy
G. A. Fröhlich´s Sohn při
výrobě jejich tehdy téměř
bezkonkurenčních sametů
a manšestrů. Na konci
19. století již byla natolik vyspělým a moderním textilním
podnikem, že se dokonce její
továrna stala ukázkovým
zařízením rakouského ministerstva průmyslu.
-mk-

Česko-německé sdružení usiluje
v první řadě o sanaci věže
Nepřehlédnutelná dominanta širokého okolí, studánecký pseudorománský
kostel z roku 1872, je jednou
z mnoha památek v našem
kraji, které by zasluhovaly
lepší péči, než je jim v současnosti věnována.
Před dvěma lety bylo založeno „Sdružení na podporu
opravy kostela sv. Františka z Assisi na Studánce“.
Cílem společné iniciativy
německých rodáků a českých
občanů je získání finančních
a materiálních prostředků
na jeho obnovu. „Zub času
neponechal nedotčený ani
chrám Páně na Studánce.
Především střecha a fasáda
kostelní věže jsou ve velmi
žalostném stavu. Stěny jsou
za deště zcela promočené.
Stará okna ve věži kostela
jsou zetlelá a hrozí jejich
vypadnutí. Sanace kostelní
věže je proto nezbytná.“
Tolik citace z výzvy na poskytnutí darů na záchranu
kostela.
Sdružení kromě sbírky
samotné spoluorganizuje
také setkání rodáků a přátel Studánky u příležitosti
slavnostních bohoslužeb.
Jednou z nich byla mše
v neděli 13. září celebrovaná
v českém a německém jazyce
emeritním litoměřickým biskupem Josefem Kouklem,
Msgr. W. Pilzem a vikářem
A. Balážem. Zcela zaplněný
chrám výmluvně svědčil
o tom, že duchovní stánek
je důležitým místem setkávání bývalých i současných
obyvatel.
Podotkněme, že jednou
z nejaktivnějších iniciátorek
záchrany kostela je paní
Henkeová, která počátkem letošního roku slavila
95. narozeniny.
V Německu spolek za-
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Ohrožená věž kostela.
Foto převzato z webových
stránek citovaných v textu.
stupuje pan Heinrich Hille
z Halle, za českou stranu je
spolupředsedkyní Ing. Olga
Říhová. Od ní jsme získali
několik aktuálních informací.
Bylo již zadáno zpracování
projektu na sanaci kostelní
věže. Projekt počítá s náklady kolem třech a půl
milionu korun. Na účtu,
kde jsou shromažďovány
sponzorské dary, se zatím
sešlo něco přes 17 tisíc eur.
O spolufinancování oprav
byl požádán také Česko-německý fond budoucnosti,
rozhodnuto o příspěvku ale
zatím není.
Věci by bezesporu prospělo
zapsání kostela do seznamu
kulturních památek. První
jednání s památkáři již
proběhla. Podle nich patří
k nejcennějším artefaktům
objektu původní dlažba před
kostelem. (Vážnější zájemce
o výklad této „ojedinělé dlažební ornamentalistiky“
můžeme odkázat na článek
Josefa Fialy v Hlasu severu
č. 23/1996, str. 4.)
Činnost sdružení je prep
ezr entována - sice pouze
v německém jazyce - na
webových stránkách http:
//www.kirchensanierungschoenborn.de.
Každý, kdo by měl zájem
pomoci kostelu na Studánce
ať už finančním darem nebo
aktivní spoluúčastí na činnosti spolku, se může přihlásit na
tel. čísle 602 782 304.
ham
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VELVETA CENTRUM

správní budova, Varnsdorf,
Palackého 2760
VÝHODNÝ PRONÁJEM
KANCELÁŘÍ
Měsíční cena pronájmu
pouze 50 Kč/m2
pronajaté plochy
Dobrá cena, nepřetržitá
služba v recepci,
možnost využití společně
zajišťovaných služeb:
pošta, kopírování, účetnictví,
právní kancelář, telefony,
internet, ekologie,
informační technologie, atd.
Rádi vás u nás přivítáme.

Kontakt: Ing. Zdeněk Mayer
tel. 602 181 853
www.velveta.cz

ØÁDKOVÁ
INZERCE
NEMOVITOSTI
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.
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.

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.
Lékař hledá byt ke koupi ve Varnsdorfu o velikosti
3+1 do 500.000 Kč. Nabídky
volejte na tel. 739 384 901.

Prodám byt 1+1+L v os.
vlastnictví ve Vdf, ul. Kovářská. Byt je v dobrém stavu,
nízké náklady na provoz,
cena 290.000 Kč. Telefon
777 905 404.
Poptáváme byty, rodinné domy, nebytové prostory,
pozemky. Volejte zdarma tel.
800 888 533.
Nabízíme prostory k podnikání na velmi exponovaném
místě směrem na hranice se
SRN. Tel. 800 888 533.

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.
Prodám byt 3+1 po celkové rekonstrukci. Volejte
zdarma tel. 800 888 533.
Pronajmu byty 1+1 a 2+1
1. kategorie ve Varnsdorfu.
Tel. 602 803 720.
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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.
Prodej rekreační chaty
v osadě Sněžná na okraji lesa
v centru NP České Švýcarsko.
Pozemek: 460 m2 + pozemek
pronajatý od obce. Prodejní
cena: 920.000 Kč. Info Lužická RK. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Prodej rodinného domu
nedaleko centra Rumburku
v klidné části s vlastní malou zahrádkou. Pozemek:
500 m 2 . Prodejní cena:
1.730.000 Kč. Info Lužická RK. Tel. 602 108 404,
412 333 281.
Prodej provozního objektu v Novém Boru. Prodej
možný
včetně výrobního
.
zařízení (šicí dílna). Stavba
v dobrém stavu. Pozemek:
2.252 m 2. Prodejní cena:
6 mil. Kč. Info Lužická RK.
Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Prodej rodinného domku nedaleko centra Rumburku. Nutná rekonstrukce.
Snížená prodejní cena:
400.000 Kč. Info Lužická RK. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Dlouhodobě pronajmu
byt 2+1 ve Varnsdorfu. Po
rekonstrukci a plně vybavený. Tel. 739 242 310.
Pronajmu zařízený byt
2+1 ve Varnsdorfu ve středu
města. Tel. 608 247 848.

ZAMĚSTNÁNÍ
www.pracezdomu.biz
Spolehlivého kolegu
pro budoucí spolupráci
v živnosti - internet, auto.
Tel. 607 882 912.

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

RŮZNÉ
Koupím starožitnosti kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Tel. 606 388 495,
607 662 178.
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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.
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).
Tesařské práce. Tel.
774 963 719.

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.
Nehtove studio, (kadeřnictvi u kinokavárny). Nové
gelové nehty 400 Kč, doplnění 250 Kč. Ceny včetně
zdobeni. Tel. 603 791 922.

17/2009

VZPOMÍNKA
Dne 9. září uplynulo dlouhých šest let,
co nás navždy opustila naše drahá a všemi
milovaná manželka, maminka, babička
a prababička Maria Bulejková.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel a děti s rodinami. Kdo jste ji znali
a měli rádi, věnujte s námi tichou vzpomínku. Všem děkujeme.

§

To, že čas rány hojí, to je jen pouhé
zdání, stále je v srdci bolest a tiché
vzpomínání.
Dne 28. září uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustil Petr Král.
S láskou stále vzpomíná mamča
a sestra Jitka. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou společně s námi.

§

Dne 27. září si připomeneme smutných
6 roků od doby, co nás navždy opustil náš
tatínek a dědeček Zdeněk Matušek.
Za celou rodinu stále vzpomíná syn
Zdeněk s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme manželům Ivě a Milanovi Vyskočilovým, majitelům restaurace U Veverek, za výborné služby a milou atmosféru při příležitosti naší svatby. Přejeme jim hodně spokojených hostů.
Novomanželé Dana a Jaromír Mrkáčkovi.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 28. září oslaví pan Václav
Lüftner své 85. narozeniny.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí do dalších let přejí děti s rodinami.

ODEŠLI NAVŽDY
Září 2009
Danuše Danielová
Jaroslav Vosika
Emílie Stýblová
Antonín Jech
Olga Gurinová
Květuše Tomášková
Ludmila Špetlová
Anna Podolanová
Anna Sobotková
MVDr. Richard Řehák
Herbert Wokenský

Sňatky
Leoš Šolc
Iva Hájková
Pavel Mísař
Dagmar Kulhavá
Zdeněk Červenka
Charlotte Řezáčová

56
28
85
80
74
85
78
66
82
77
84

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

ZUBNÍ POHOTOVOST
26. - 28. 9. 2009
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7
Děčín VI - Letná,
tel. 412 539 298.
3. - 4. 10. 2009
MUDr. Lukáš Milič
náměstí 28. října 818
Česká Kamenice,
tel. 412 511 482.

POZVÁNKA
Přijďte se pobavit

v sobotu 17. 10.
v 17 hod. do penzionu
U Rudolfa III.
Koná se již
několikáté sezení
bývalých zaměstnanců
Velvety závodu 1.
Zdeňka Sýkorová
Studenty povýšily třídní
učitelky do „stavu kvintánského“. Studenti obdarováni deskami s potvrzením
o slavnostním vřazení na
vyšší stupeň gymnázia.
Text a foto Michal Šafus

strana 7

NA CIMICKÉHO BYLO „NARVÁNO“
Sálek v prvém patře nové
knihovny (tedy Městského
centra kultury a vzdělávání
v Otáhalově ulici) zažil
v úterý 15. září svůj křest.
Knihovna zde totiž po dlouhých letech získala prostor
vhodný k pořádání besed
pro veřejnost a rozhodla se
jej intenzivně využívat.
Start nemohl být úspěšnější. O „Vyprávění o knížkách,
lidech a životě“ v podání
MUDr. Jana Cimického byl
zájem opravdu velký. Sálek
praskal ve švech, a když měl
populární psychiatr a spisovatel vejít, mohl být skoro
rád, že pro něj zbylo místo.
Mimochodem, v publiku drtivě převažovaly ženy.
O čem šla řeč? Vzpomínky
na první setkání se světem
literatury, na vlastní umělecké začátky, historky
o velikánech české literatury a divadla, s nimiž se
měl možnost setkat nebo
spolupracovat, zajímavá
setkání v cizině... Jan Ci-

mický se ukázal být tak
skvělým vypravěčem, že na
avizovanou besedu vlastně ani nedošlo. Nicméně
následovala autogramiáda
a s panem doktorem si mohl
popovídat každý.
Cyklus besed by měl
pokračovat. Zatím víme
jen z náznaku, že se budou
kromě literatury týkat
i hudby nebo populárněnaučných témat.
Knihovna tedy-vedle Kruhu přátel muzea, městského

divadla, Seniorkavárny
v klubu Pohádka a dalších
- rozšiřuje okruh organizací
pořádajících ve Varnsdorfu
zajímavé besedy pro veřejnost. Knihovně přejme
pokračování aspoň tak
úspěšné jako při rozjezdu,
všem zmíněným institucím
dohromady, aby vzájemnou dohodou o termínech
umožnili zájemcům nekomplikovanou návštěvu
kterékoli z těchto akcí.
ham, foto Mgr Z. Vajsová

TOUR DE ZELEŇÁK OSLAVIL ČTVRTSTOLETÍ
Vrchol podzimní části
cyklistické sezony našeho
regionu 25. ročník rumburského Tou de Zeleňák

(Kolokrám-Svijany) časem
1:24:47 před Mario Graffem
(Bautzen) 1:24:53, Frankem
Ziemannem (Collos) 1:24:55

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
se jel ve velice drsném počasí, převážně v dešti, kdy
teplota klesla na patnáct
stupňů. Zúčastnilo se jej
i mnoho varnsdorfských cyklistů a z výsledkové listiny
uvádíme dále umístění těch
nejlepších. V absolutním pořadí vyhrál Jakub Svoboda

a varnsdorfským Tomášem
Podrazilem (bicyclecafe.cz)
1:25:46 hod. První dva jeli
v kategorii MUŽI 39, třetí
a čtvrtý v kategorii MUŽI
29. V ní dojel ještě třetí
J. Novota, šestý J. Podrazil
a dvanáctý V. Šimonek. Za
zmínku stojí, že prvních

Basketbalový oddíl
provádí nábor
Začátek nového školního roku je příležitostí začít něco
nového. Máš rád závodivé hry? Nebojíš se míče? Chceš pravidelně sportovat? Chceš poznat nové kamarády? TJ Slovan
Varnsdorf oddíl basketbalu organizuje nábor chlapců ze
3. a 4. tříd (ročnik narození 2000 a 2001) do přípravky
družstva minižáků. Přijat bude každý chlapec, který přinese
rodiči podepsanou přihlášku. Úkolem pravidelných tréninků
je položit základy pohybové kultury dětí, vytvořit návyk na
pravidelné cvičeni v kolektivu a v podmínkách všeobecné tělesné přípravy získat mladé chlapce pro výkonnostní sport,
který má v našem městě tradici. Tréninky jsou vždy v úterý
15.00 – 16.00 a ve čtvrtek 15.00 – 16.30 (vždy v tělocvičně pod
náměstím).
Ing. M. Novotný

FICHTL CUP POČTVRTÉ
Ve varnsdorfském areálu firmy NOPROSU, známém
jako Keramička, se tedy v sobotu 26. září koná 4. ročník
závodu na známých strojích Jawa 50 cm3. Diváky čeká především napínavá podívaná, pivo Kocour, „býkbýt“, zábava
až do úmoru a také vstup zdarma. Start závodu je v pravé
poledne ve 12.00 hod.
ZdS

deset v této kategorii dělil
v cíli rozdíl pouhé minuty.
Mezi MUŽI 39 se ve třetí
desítce umístili A. Vohanka,
J. Novák a M. Hozák. V MUŽÍCH 49 byl 5. M. Vohnout,
10. V. Zemler, 11. M. Spurný a 19. J. Fabry. Kategorii MUŽI 59 vyhrál
J. Peterka, 6. dojel J. Macan,
9. J. Juda a 11. J. Pospíchal. V MUŽÍCH nad 60
si 2. místo vyjel H. Michel
a 8. J. Podlešák. Mezi ŽENAMI do 40 si 7. příčku
vybojovala K. Hentschelová. Na trasu jednoho
z největších cyklistických závodů amatérů v ČR dlouhou
56 km celým Šluknovským
výběžkem se letos vydalo
více jak tři stovky cyklistů
a počasí jistě zapříčinilo,
že jich nebylo jako obvykle
kolem pětiset.
ZdS

Turnaj
mládeže
v tenisu
Akce se uskutečnila první zářijový víkend ve skvělé atmosféře za účasti deseti tenistů ve věku 10 až
15 let. Cílem bylo zapojit
mládež do soutěžního hraní. Dá se předpokládat, že
v brzké budoucnosti budou
Varnsdorf reprezentovat
hráči jako je P. Marek,
L. Jetýlková nebo K. Horková. Poděkování patří
i všem rodičům, zejména
Martinu Seibtovi, Ing. Stanislavu Horkovi a Martinu
Umovi.
Ing. Jan Fischer

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
DRUŽSTVO ATLETEK ZÍSKALO
TITUL PŘEBORNÍKA KRAJE
Oddíl atletiky TJ Slovan přihlásil pro rok 2009 do soutěží
družstev v ženských kategoriích dorostenky a ženy. Soutěžní
pravidla povolují v sezoně startovat v jedné mládežnické kategorii a v kategorii dospělých. Zmíněné pravidlo platí již od
staršího žactva a poskytuje tak mladým atletům a atletkám
velký počet startů v jednotlivých kolech soutěží. Menším
oddílům, které nedisponují širokou základnou v jednotlivých
věkových kategoriích, dává možnost kategorie sloučit, aby
příležitost závodit byla pro všechny. Proto také v družstvu
varnsdorfských žen startovala většina starších žákyň doplněná několika ženami, juniorkou a dorostenkami. Ty mladší
dostaly navíc možnost závodit v soutěži dorostenek.

V minulých letech byla ženská soutěž velkým soupeřením
varnsdorfských s jabloneckými atletkami LIAZ B. Až letos se
varnsdorfským atletkám podařilo zvítězit ve třech ze čtyř kol.
Ziskem 11 hlavních a 415 pomocných bodů získaly titul Přeborník Libereckého kraje v soutěži družstev. Do pomyslné
sbírky bodů přispěly B. Plocarová, B. Pagáčová, E. Křížová,
M. Smrčková, J. Čiháčková, P. Řeháková, P. Dubská, T. Školoudová, Y. Bitmanová, I. Mouleová, H. Hermanová, J. Rozborová, J. Tomášková, M. Hofmanová, V. Jínová a M. Bielovičová. Jednotlivá kola se konala v Jičíně, Varnsdorfu, Jablonci
n. N. a Liberci, kde na městském stadionu také proběhlo
dekorování nejlepších. Všem jmenovaným blahopřejí trenéři Jaroslava Skalická, Slávek Kubíček, Stanislav Skalický
a do další atletické sezony přejí méně bolístek a hodně radosti z úspěchů.
Text a foto Skalický

Volejbalistky začaly
sezonu úspěšně
V úvodu tohoto měsíce zahájily volejbalistky Slovanu
podzimní část soutěžních utkání, tentokráte ve skupině
2B krajského přeboru Libereckého kraje za účasti šesti
družstev. Prvním soupeřem byl venku SKP Česká Lípa.
Ženy zahájily velmi dobře a po dvou setech vedly 0:2.
Pod dojmem vedení malinko povolily a třetí set prohrály
25:17. To je však zřejmě opět „nakoplo“ a další set dokázaly
vyhrát 18:25, a tím i úvodní utkání 1:3. V druhém utkání se
družstvo soustředilo, aby se podobný výpadek neopakoval,
a soupeřkám dovolilo v prvním setu 19 a v dalších dvou
pouze po 18 bodech. Za výkon si zaslouží pochvalu celé
družstvo, a proto nechceme vyzvedávat nikoho jmenovitě.
Doma měly volejbalistky za soupeře v prvním kole soutěže
rovněž plně úspěšný TJ Sokol Mnichovo Hradiště B. První
zápas vyhrály 3:0 (12, 22, 20), ale ve druhém je soupeř přehrál poměrem setů 1:3 (-20, 18, -18, -23). Po čtyřech kolech
soutěže byly oba týmy na čele tabulky se shodným počtem
bodů, ale družstvo Stráže pod Ralskem mělo nesehraná
utkání s SKP Česká Lípa.
B. Damnitzová

FOTBALISTÉ SE DRŽÍ VE
ŠPICI TABULKY
Varnsdorfské áčko opustilo po porážce 3:0 venku
s ligisty posílenou Plzní B
vedoucí pozici. Ve 12. minutě našemu kanonýru
Grubhofferovi zneškodnil
gólman penaltu, Jordák
nevyužil dobrou šanci,
a tak Slovan inkasoval gól
do šatny a další přišel tři
minuty po přestávce z pokutového kopu. To byl poněkud
psychický nápor na hráče
a už se do zápasu nedostali. Nakonec obdrželi ještě
v 70. min. třetí branku
a gólman Macháček další dvě
dobré příležitosti domácích
zlikvidoval. „Takové utkání
někdy přijde“, okomentoval
duel mj. trenér Busta. Ve
šlágru 17. kola přijel do Kotliny první tým tabulky SK
Hlavice a vydřel remízu 1:1.
Branky dali ve 36. J. Hyka
a v 90 (+2). Coimbra Higor.
V neděli hostil Slovan béčko
Č. Budějovic (14.) a vyhrál
3:1. Góly v 16. Grubhoffer, 45. z PK Chod a v 85.
čerstvý otec syna Jordák.
Dorostenci SK Slovan
odehráli další divizní zápasy a starší si připsali
tři remízy. Doma se Žižkovem 1:1 (branku dal
Hofman), venku s Mostem
C 1:1 (Havel) a s Arsenálem

Česká Lípa 3:3, když v půli
vedli 3:0 (branky T. Novák,
Havel a Šolc). Mladší dorost
uhrál s vrstevníky stejných
soupeřů výsledky 0:7, 2:1
(Hlávka) a 1:1 (Kuba). Fotbaloví žáci měli v krajském
přeboru do půlky září odehrány pouze dva mistrovské
zápasy. Starší prohráli
doma s Roudnicí 1:4 (trefil
se Pešek) a v Litoměřicích
1:0 inkasovaným gólem

až v nastaveném čase.
Mladší měli s Roudnicí
pětiminutový výpadek, ve
kterém obdrželi čtyři góly,
a nakonec prohráli 0:5.
U litoměřického soupeře
odešli poraženi těsně 4:3
(Kolár 2, Jessl). Dokázali sice
srovnat ze stavu 3:1 na 3:3,
ale po chybě v rozehrávce
obdrželi v samém závěru utkání rozhodující branZdS
ku.

BENEFIČNÍ FOTBALOVÁ
UTKÁNÍ

Ve středu 30. září se uskuteční od 15.30 hod. ve Šluknově
benefiční sportovní odpoledne, v jehož rámci se nejdříve
střetnou internacionálové Šluknova a Rumburku a od 17.00
hod. výběr Šluknovského výběžku s áčkem SK Slovan Varnsdorf.
Výtěžek bude věnován na zakoupení sportovního invalidního
vozíku (cena 250 tis. Kč) pro Jardu Prokůpka, bývalého hráče
dorostu SK Slovan Varnsdorf a odchovance SK Plaston Šluknov,
který se těžce zranil při únorové autohavárii. Součástí akce bude
i autogramiáda s ligovými hráči pocházejícími z nejsevernějšího
regionu ČR jako jsou V. Stožický (Teplice), J. Pimpara (Ústí n. L.),
T. Huber (Jablonec) nebo L. Martan (Liberec).
Věříme, že v rámci svých možností se této sbírky zúčastní
mnoho sponzorů, kteří i v této nelehké době věnují určitý finanční
obnos na podporu této akce. V případě přímé neúčasti na tomto
utkání je možno zaslat peníze přímo na účet Jaroslava Prokůpka
číslo 187225591/0600.
Vedení SK Slovan Varnsdorf s. r. o.

Odjel se již VI. ročník SAMAT Tour

Tento cyklistický závod
se konal poslední srpnovou
sobotu v Jiřetíně p. J. Účast
byla hojná a největší měrou
se na ní podílely děti, pro
které byl závod pořádán
především. Pod heslem
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ přijelo změřit síly
a utužit fyzickou kondici 115
závodníků rozdělených do
3 kategorií. Největší počet
byl v kategorii A, kde vyhrál
V. Hofman v čase 2:19 min.
Jako 2. dojel J. Merkout za
2:20 a 3. O. Danko v čase
2:36. V kategorii B díky
velkému nasazení došlo
k menší kolizi, která se
ale obešla bez vážnějšího

zranění. Vyhrál T. Tran
časem 10:50 min., 2. skončil
R. Tesař 10:51 a 3. L. Petrásek v čase 11:35. V kategorii C bylo díky snaze zvítězit mnoho technických potíží
s koly (přetržený řetěz, proražené pneumatiky). I přes
to se všichni dostali do cíle
a zásluhou technického zázemí firmy Cyklosport Bartys
byla jejich kola bezplatně
opravena. Výsledky–ženy:
1. H. Pancová 19:25 min.,
2. D. Škvorová 20:43,
3. V. Pavelčáková 23:34.
Muži: 1. T. Podrazil 23:20:
76, 2. J. Podrazil 23:20:96,
3. D. Kubík 24:52. Díky moderátorovi V. Krupkovi byla

během závodu příjemná atmosféra doprovázena ještě
skvělým pohoštěním, které
zajistila pořádající firma
za pomoci firmy Cyklosport
Bartys, Restaurace Galera
a dalších přátel. Odměnou
všem závodníkům byla za
přispění sponzorů taška
plná krásných cen. Úsměv
na tváři nejmenších vyvolaly tři nádherné dorty
z cukráren CAFÉ Dlask,
cukrárna Merlin a cukrárna
Venezia. K nim si ještě děti
vylosovaly malé horské kolo
a koloběžku. Ani dospělí neodešli s prázdnou. Pivo od
firmy Josef Šusta, chlebíčky
od Bistro Star, popelnice od
firmy EKO Servis a zahradní nářadí od firmy Eurogreen
v tombole závodníky potěšily. Každý, kdo si oblékl žluté
závodní tričko SAMAT Tour,
pak obdržel perníkové srdce
od firmy Perník Manufaktury. Pořadatelé si váží velkého
zájmu závodníků a sponzorů
a už nyní se těší, že se za
rok všichni sejdou na startu
VII. ročníku tohoto závodu.
Barbora Dvořáková
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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

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

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

Agentura pro sociální začleňování
v romských lokalitách
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.
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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

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 víken-

du. 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,
500 druhý
ks. IČ 00261718.
Šéfredaktorka
hráči z Děčína
a třetí
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