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NA VARNSDORFSKÉ PLAVCE MŮŽEME BÝT PRÁVEM PYŠNÍ

VÝSLEDKY ANKETY POTVRDILY NEPODLOŽENÉ OBAVY
HLASUJTE V SOUTĚŽI O LOGO ZDRAVÉHO MĚSTA

UBYTOVNA PANORAMA - FAKTA A MÝTY

Na základě silnými emocemi podpořených „zaručených“
zpráv o vlně nových přistěhovalců do našeho města
se vedení města i mnozí
občané zajímají o skutečnou
podstatu této informace. Získali jsme dvě oficiální zprávy,
a to z Úřadu vlády ČR a ze
statutárního města Brna.
Mgr. David Oplatek z odboru pro sociální začleňování
v romských lokalitách Úřadu
vlády České republiky na
dotaz místostarosty města
Varnsdorf Mgr. Petra Šmída
o souvislosti přesunu nepřizpůsobivých občanů do našeho města s veřejnou výzvou
statutárního města Brna
k předkládání žádostí o dotaci
v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města Brna v problémové obytné zóně odpověděl:
„Pokud se opravdu jedná jen
o domy na adrese Spolková
4 a 6, tak mohu odpovědně
prohlásit, že tyto domy byly
před rekonstrukcí prázdné,
neobývané. Rekonstrukce
obou domů běží již od roku
2007 a nyní je před ukončením. Byty jsou připraveny
k prodeji a jsou již inzerovány. Během rekonstrukce
nedošlo k žádnému vystěhovávání, protože oba domy
byly dlouhodobě prázdné“.
Výše uvedené domy jsou ve
spoluvlastnictví brněnského
Bytového družstva Spolková 4 a Bytového družstva
Spolková 6, jejichž předsedou

představenstva je Jan Matyáš
Debären. Dalším spoluvlastníkem je i varnsdorfská firma
LUMINES TEMPLE - nemovitosti, s.r.o.
Situace v našem městě
nebyla lhostejná ani obyvatelce Varnsdorfu Romaně
Seifertové, která zaslala dotaz na magistrát města Brna.
Dostala tedy odpověď od
Mgr. Lenky Vaškové z oddělení implementace evropských
fondů z Magistrátu města
Brna: „Revitalizace brněnské lokality rozhodně nebude
znamenat vystěhování romských obyvatel mimo Brno.
Část domů bude opravována
za obydlení, avšak v případě
některých domů (vzhledem
k rozsahu rekonstrukce)
bude třeba obyvatele po dobu
rekonstrukce přestěhovat do
náhradního bydlení. Obyvatelům opravených domů
bude umožněn návrat do
původních bytů v případě, že
o toto projeví zájem. Dočasné
přestěhování obyvatel si město Brno bude řešit v rámci
svého bytového fondu a není
mi zřejmé, jakým způsobem
by byl prováděn „přesun“ brněnských romských obyvatel
do Varnsdorfu. Spíše by mě
zajímalo, z jakého zdroje informace pochází. Byla bych
ráda, kdybyste mi na tuto
otázku mohla odpovědět“.
Důležité je i závěrečné
stanovisko brněnské romské
poradkyně Heleny Krištofo-

vé, která hovořila s Janem
Matyášem Debären, že skutečně ve Varnsdorfu pracuje
romský zaměstnanec jejich
firmy, kterému zároveň nabídli užívat služební byt
firmy 2+1 ve Varnsdorfu
společně s rodinou. Zda zůstane natrvalo, je jen na jeho
dobrovolném rozhodnutí.
„Dle sdělení zástupce firmy
nemá firma v úmyslu obsadit své nemovitosti romskými
rodinami z Brna a neplánuje ani žádné jiné podobné
aktivity. Tato fáma nejspíš
vznikla v rámci předvolební
kampaně a jako důsledek
„politických hrátek“. Nyní to
tedy vypadá, že za vše může
starosta Varnsdorfu a zajisté tím bude oslabena jeho
politická pozice a oblíbenost.
Dále se již tímto tématem
nebudu zabývat, děkuji pracovníkům Dromu za ověření
informace přímo na místě,“
vysvětlila Helena Krištofová.
Chtěli bychom všechny
občany ujistit, že město se
po celou dobu problémem
velmi intenzivně zabývá
a ve věci jedná. Nenechme
se ovládnout a zmanipulovat
fámami, které se dále rozšiřují a které někteří jedinci
zneužívají ve vlastní osobní
či politický prospěch.
Vedení města Varnsdorf

Humanitární
sbírka
byla
úspěšná
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STAVBY KANALIZACÍ DOKONČENY
Nově vybudované kanalizace již slouží svému účelu.
V měsíci září proběhla kolaudace největších liniových
staveb ve Varnsdorfu realizovaných za poslední období. Po
dobu výstavby byli obyvatelé
žijící v dotčených lokalitách
nuceni nepříjemný stavební
ruch a s ním spojená omezení přečkat. Tímto jim
jménem města děkujeme za
trpělivost.
Čtenářům krátce zrekapitulujme základní údaje o dokončených stavbách. Celkově
bylo za období od listopadu
2008 do září 2009 vybudováno
v našem městě 5,9 km kanalizačního potrubí včetně dvou
přečerpávacích stanic v hodnotě 86,5 mil. Kč. Během výstavby došlo i k rekonstrukci
dožilých vodovodních řadů
v dotčených oblastech v režii
SčVKu. Stavba splaškové
kanalizace v oblasti Hrádku
a Pěnkavčího vrchu byla
financována Severočeskou
vodárenskou společností,
a.s., stavba dešťové kanalizace v oblastech Pěnkavčí
vrch, Plzeňská a Hrádek
odvádějící povrchovou vodu
z komunikací byla zajišťována a hrazena Městem Varnsdorf. Během výstavby došlo
k připojení 90 stávajících
objektů ze 150, které jsou
plánovány, a k možnosti připojení rozsáhlých lokalit pro
INZERCE

budoucí výstavbu převážně
RD na splaškovou kanalizaci, která odvede odpadní vody
do ČOV na Žitavské ulici.
Investice vložené do odkanalizování stávajících objektů
a vytvoření podmínek pro
možné připojování novostaveb
je výrazným krokem ke zlepšování životního prostředí ve
městě, zejména významným
opatřením zlepšujícím kvalitu
spodních a povrchových vod.
Úspěšné realizaci předcházela
jednání o zařazení výstavby
a rekonstrukce splaškových

kanalizací ve Varnsdorfu do
investičního plánu SVS, a.s.
Tato jednání vedl za město
s investorem SVS, a.s. starosta města Ing. Josef Poláček,
kterému se podařilo prosadit realizaci právě v letech
2008/2009. Ačkoli se jedná
o inženýrské sítě, které jsou
umístěny pod povrchem, jde
o velmi významné stavby,
které ovlivní rozvoj města
a především výstavbu v dalších letech.
Za OSMI
Ing. Jaroslav Beránek

19/2009

Z deníku městské policie
Zjištěno pytláctví
Občanka našeho města oznámila, že u odkaliště se nachází zbytky nějakého zvířete bez hlavy. Vyslanou hlídkou
městské policie byly zjištěny zbytky divočáka. Telefonicky
byl vyrozuměn člen mysliveckého svazu, který se dostavil
na místo a sdělil, že se jedná prokazatelně o trestný čin
pytláctví. Z tohoto důvodu byla vyrozuměna Policie ČR, jejíž
hlídka si celou záležitost převzala.
Alkohol a kolo
Šťastný konec měl příběh, kdy hlídka městské policie
v brzkých ranních hodinách nalezla horské kolo s pouze
zamknutým zadním kolem, které bylo ledabyle pohozeno
v parku. Převezla jej na služebnu městské policie jako nález. Druhého dne se dostavil občan našeho města s tím, že
hledá své horské kolo, které ztratil z důvodu silné opilosti
předešlé noci. Nalezené kolo po jeho odemknutí a podpisu
o předání převzal.
Kradl již poněkolikáté
Na základě oznámení pracovníky ostrahy marketu byla vyslána hlídka městské policie k zadržení neplatícího zákazníka.
Při příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že zloděj ostraze
utekl směrem ke sportovní hale. Po radiostanici byla vyrozuměna hlídka OHS Policie ČR, která ve spolupráci s hlídkou
městské policie zloděje zadržela za sportovní halou a poté
převezla na obvodní oddělení Policie ČR, kde bylo zjištěno,
že se jedná o mladíka, který nekradl poprvé.
Martin Špička, velitel MP

Ze zápisníku PČR
Útočníka policisté znají
Jako trestný čin výtržnictví a ublížení na zdraví vyšetřují policisté incident, který se odehrál v sobotu nadránem
v místní nálevně v ulici Poštovní. Zde devatenáctiletý útočník fyzicky napadl dva muže ve věku dvacet a pětapadesát
let. Starší muž skončil v nemocnici s frakturou kotníku.
Jak se incident odehrál, popřípadě co mu předcházelo, je
předmětem vyšetřování.
Zloděj ukradl tři sta metrů kabelu
Škodu přes šestnáct tisíc korun způsobil neznámý zloděj,
který o víkendu podél železniční tratě ukradl tři sta třicet
metrů drážního telekomunikačního kabelu. Železniční
doprava naštěstí nebyla ohrožena. Policisté po pachateli
trestného činu krádeže pátrají.
Zmizely motory za padesát tisíc
Krádež tří kusů elektromotorů z obráběcích strojů vyšetřují místní policisté. Motory byly ukradeny z areálu
sběrných surovin v ulici Mladoboleslavská. Zloděj svým
nekalým jednáním způsobil škodu padesát tisíc korun. Za
trestný čin krádeže vloupáním mu hrozí až tříletý pobyt
v nápravném zařízení.
Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín
Městský úřad Varnsdorf vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce

VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ,
KULTURY A TĚLOVÝCHOVY.
Požadavky na uchazeče:
- Splnění předpokladů podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících samosprávných celků
a o změně některých zákonů.
- Znalost práce na PC (MS Word, Excel).
- Vysokoškolské vzdělání v magisterském
nebo bakalářském studijním programu.
Nástup možný od 1. ledna 2010.
Přihlášky je nutno podat do 13. listopadu 2009
poštou na adresu:
Městský úřad Varnsdorf,
Ing. Lubomír Samuhel, tajemník MěÚ
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf,
nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf,
nebo e-mailem na adresu:
lubomir.samuhel@varnsdorf.cz
více na www.varnsdorf.cz
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VÝSLEDKY ANKETY POTVRDILY NEPODLOŽENÉ OBAVY
Zdravé město Varnsdorf
jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR na základě
předchozí veřejné diskuze
o problémech města uspořádalo ověřovací anketu k 16
problémům, které vzešly
právě z fóra. Anketa probíhala od 24. září do 6. října
prostřednictvím anketních
lístků i elektronickou formou
na webových stránkách města. Celkem došlo 1 325 anketních lístků, elektronickou
formou bylo hlasováno 587x
(z toho neplatných 48) a listovou formu využilo 738 občanů
(z toho neplatných 36).
Anketa ukázala, stejně jako
fórum, že v současné době je
nejžhavějším tématem zamezit přistěhování dalšího většího počtu nepřizpůsobivých.

Anketní lístky vyplňovali i senioři v Pohádce.
Na tento problém poukazovalo 1 086 hlasujících. S tím
samozřejmě souvisí i obava
ze zvyšující se kriminality
romské menšiny a drogově
závislých, kterou v anketě

Opsáno z úřední desky
Rada města rozhodla: • Povolit použití znaku
města Varnsdorf Regionální radě regionu soudržnosti
Severozápad na jejich internetových stránkách. •
Povolit použití znaku města Varnsdorf společnosti
S & D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s.r.o.,
ve Velké turistické encyklopedii Ústeckého kraje. •
Prodloužit dobu nájmu nebytových prostor v č.p. 512 ve
Varnsdorfu Základní umělecké škole Varnsdorf do 30. 6.
2010. Rada města rozhodla schválit: • Aktualizaci
směrnice pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf
a hospodaření. Rada města rozhodla pověřit:
• Starostu města uzavřením smlouvy na rozšíření
stávajícího městského kamerového dohlížecího systému
s firmou Perfected, s.r.o. Brno s cenou díla 322.931 Kč.
• Tajemníka městského úřadu Varnsdorf vyhlášením
výběrového řízení na obsazení funkce „vedoucí odboru
školství, kultury a tělovýchovy“ s termínem možného
nástupu od 1. 1. 2010. Rada města rozhodla stanovit: • Nájemné od 1. 7. 2010 příspěvkové organizaci
Ústeckého kraje Základní umělecké škole Varnsdorf za
užívání nebytových prostor v objektu č.p. 512 k činnosti základní umělecké školy ve výši 100 Kč/m2/rok.

Foto rm

označilo 776 občanů. Současná ekonomická krize se také
podepsala na nedostatku
pracovních příležitostí (224
hlasů). Další témata, která
byla zdůrazněna na fóru, už
neměla tak velkou podporu,
přesto je nezanedbatelná
nespokojenost s neuklizenými psími exkrementy (63x)
i s neskladným odpadem
u kontejnerů (45x). Ale to vše
je o nás, o lidech! Občané měli
možnost napsat i problém,
který v anketě nebyl označen,
tedy nezazněl na fóru Zdravého města. Mnozí toho využili
a poukázali na špatnou práci
městské policie, na nepořádek ve městě. Poukázali na
nedostatek lékařů, na problém bezdomovců, kteří popíjejí, polehávají a močí na
veřejnosti.
Témat bylo dost. Občané
měli chuť se vyjádřit a zastupitelé budou mít možnost se
tím zabývat. Desatero problémů města bude předloženo
radě i zastupitelstvu. Kompletní výsledky budou zveřejněny na webových stránkách
města.
rm

DOTAČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
V uplynulých dnech byla
úspěšně ukončena administrace projektu Založení
parku v ul. Barvířská ve
Varnsdorfu a další prostředky z EU jsou po složitějších
administrativních úkonech
očekávány také na projekt
„Revitalizace vodní plochy
Mašíňák a deponie sedimentů“.
Nové technické a technologické vybavení pracoviště
CzechPoint se pořídilo
z téměř 60tisícové dotace
z Integrovaného operačního
programu.
Zveřejněním na internetových stránkách Operačního
programu Životní prostředí
bylo schváleno financování
žádosti o dotaci na projekt
„Kanalizace a vodovod Varnsdorf“. Nyní se čeká na
vydání registračního listu
a stanovení dalších podmínek ze strany poskytovatele
dotace. Další žádost podaná
do OPŽP (Energetické úspory

v MŠ T. G. Masaryka 2180)
byla také akceptována a je ve
schvalovacím procesu.
Podané žádosti do ROPu
Severozápad (Úpravy přístupových ploch ke hřbitovu
a Modernizace zimního stadionu ve Varnsdorfu) prošly
formální kontrolou a splnily
podmínky přijatelnosti, nyní
procházejí dalšími fázemi
hodnocení.
Byla vyhlášena výzva Integrovaného operačního programu, kam město hodlá podat
žádost na spolufinancování
projektu „Centrum sociál-

ních služeb a ubytovna v ul.
T. G. Masaryka“.
V těchto dnech byla
dokončena studie Rekonstrukce zeleně na hřbitově
ve Varnsdorfu a čeká se
na vyhlášení nové výzvy do
prioritní osy 6. OPŽP. Projekt
řeší odstranění nevyhovující
zeleně a novou výsadbu stromořadí s následnou péčí.
Více informací o projektech lze získat u projektové
manažerky města nebo na
www.varnsdorf.cz pod odkazem „Strategie, dotace,
projekty“.
PeV

Prázdninový provoz školní
družiny bude na Karlovce
Rada města přijala usnesení, kterým se upravuje prázdninový provoz školních družin od ledna 2010. Provoz bude pro
žáky nejen 1. - 5. tříd, ale nově i pro 6. - 7. tříd, jejichž rodiče
mohou využít pedagogický dohled o prázdninách. Prázdninový
provoz bude nově zajištěn v Základní škole v Karlově ulici,
organizace bude plně v kompetenci ředitelky školy. Rodiče
budou vždy včas prostřednictvím svých kmenových družin
seznámeni s organizací.
rm
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NEJLEPŠÍ PROJEKTY
BYLY VYBRÁNY
V sobotu 3. října byla završena příprava 1. výzvy
k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů pod
názvem Realizace místní
rozvojové strategie Programu
rozvoje venkova ČR. Projekty budou v období let 2007 - 2013
naplňovat Strategický plán Leader „Šluknovsko návštěvníkům i sobě“. Prioritou byl především rozvoj zemědělských
činností, nezemědělské produkce a cestovního ruchu.
Dalším bodem programu bylo hodnocení podle povinných
preferenčních kritérií a následné odsouhlasení představenstvem MAS. Vyhodnocené projekty budou v termínu
20. - 26. října předány ke konečnému schválení na Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu
v Ústí nad Labem.
Koncem letošním roku bude vyhlášena 2. výzva,
v rámci níž bude možné předkládat žádosti o dotaci na
modernizace stávajících zemědělských podniků, diverzifikaci činností zemědělských podniků, budování rekreační
infrastruktury a rozvoj služeb. Sledujte informace na
www.mas-sluknovsko.cz.
tt

Zástupci Úřadu vlády ČR
se účastnili Lokálního
partnerství Šluknovska
Obce, neziskové organizace a instituce ze Šluknovska
spolupracují na vytvoření
Strategického plánu pro
sociální začleňování. Pracovní skupiny pro bydlení,
zaměstnanost a vzdělávání na posledním setkání
v Rumburku vypracovaly
část opatření vedoucích
k sociálnímu začleňování,
která zahrnují již konkrétní
projekty a aktivity.
Lokálního partnerství
24. září se zúčastnili také
zástupci Úřadu vlády ČR
(Agentury). Projednány byly
připravované projekty, jak
investiční, tak i neinvestiční.
Ve Varnsdorfu připravují

dotaci na uvedené záměry.
Agentura poskytne při zpracování projektových žádostí
členům lokálního partnerství
potřebné poradenství.
Diskuze byla také o veřejné službě a její organizaci.
O Varnsdorfu, který dnes
vytváří přes 200 míst pro výkon veřejné služby, pohovořil
místostarosta Mgr. Petr Šmíd.
Spolu s dalšími organizacemi
z krátké zkušenosti vidí veřejnou službu velice přínosnou
a to jak pr obec při zvelebování a úklidu prostranství
a opravách majetku obce
i příspěvkových organizací,
tak zejména pro nezaměst-
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V diskuzi o grantech předložen návrh ŠAHIL
Zdravé město Varnsdorf
uspořádalo diskuzi u kulatého stolu na téma grantový program města. Kulatý
stůl se uskutečnil 14. října
v sálku Městské knihovny
Varnsdorf, ale za nevelké
účasti občanů. Smyslem
tohoto setkání byla diskuze
o dalších nových návrzích,
které by mohly vylepšit
podání a hodnocení grantů. Iniciační skupina ŠAHIL (Šafusová, Hindrák,
Louka) přednesla své návrhy, o nichž se sáhodlouze
diskutovalo. Návrh pojatý
jako souhrn připomínek se
zabýval například úpravou
oblasti podpory, stanovení
priorit města, stanovení
maximálního počtu žádostí
od jedné organizace, vytvoření dvojkolového bodového
hodnocení nezávislé gran-

tové komise. Zastustupitel
Vladislav László vstoupil
do diskuze: „Vážení, řešíme
tady neřešitelný problém.
Vždy narazíme na dno,
nikdy nebudou spokojeni
všichni“!

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
VE VARNSDORFU

Občanské sdružení Diakonie Broumov spolu s městem
Varnsdorf a Českým červeným křížem uspořádaly ve dnech
7. - 15. října humanitární sbírku v prostorách polikliniky. Varnsdorfští opět dokázali, že jim situace ostatních není lhostejná,
a jako tradičně přinesli plné pytle „nepotřebných“ svršků. Sběrná místnost tak byla zaplněna více než stovkou pytlů s ošacením, které bylo z části předáno i do varnsdorfské LDN.
Děkujeme tímto za vaši solidárnost.
Bc. Josef Fibiger, vedoucí OSVZ, foto rm

Ústecký kraj vyhlašuje dotační
program v oblasti kultury na rok 2010

rekonstrukci Centra sociálních služeb a ubytoven,
v Krásné Lípě rekonstrukci
části objektu komunitního
centra a v České Kamenici
vybudování nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež.
Zástupci Agentury měli
možnost získat informace
o konkrétních potřebách obcí.
Následně byla MPSV zveřejněna výzva umožňující získat

nané osoby. Chodit do práce
začala řada lidí, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní
a některým se nepodařilo přes
10 let nalézt práci. Pro město
to samozřejmě znamená
zajistit vedení pracovníků,
nářadí a zorganizovat práci.
Zástupci Agentury tak získali cenné podklady pro diskuzi o úpravách zákona o veřejné službě.
hv, foto rm

„Program podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2010“.
Tento program je určen k podpoře projektů z oblasti
kultury, zejména k rozšíření nabídky a podpoře
pořádání kulturních akcí, k podpoře subjektů
zabezpečujících kulturní aktivity, k reprezentaci
kraje v oblasti kultury, k rozvoji tvořivosti a estetické
výchovy, aktivní kulturní tvorby a zájmové umělecké
tvorby a k zachování a rozvoji místních tradic.
Uzávěrka k podání přihlášek projektů pro rok 2010
je letos stanovena na
PONDĚLÍ 30. LISTOPADU 2009
v podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Žádost, formuláře a další informace naleznete na
http://www.kr.-ustecky.cz/granty.asp

Snahou všech přítomných
diskutujících a závěrečnou
dohodou bylo vytvoření
transparentního a snadného systému, ke kterému své
vyjádření dá rada města.
rm, foto I. Martinovská

Výtvarná
soutěž
ukončena
Zdravé město Varnsdorf
vyhlásilo výtvarnou soutěž
pro děti na podporu celoevropské kampaně Evropský
týden mobility a Evropský
týden bez aut. Ústředím tématem soutěže bylo NAŠE
MĚSTO - NAŠE OVZDUŠÍ!
Výtvarná díla se měla týkat
obecně kvality ovzduší ve
městě, bezpečného prostoru
na silnicích pro děti, cyklisty
nebo vozíčkáře, škodlivého
provozu aut ve městě, zeleně
ve městě (např. nejkrásnější
strom, park) atp.
Děti své představy ztvárnily dokonale. Stačilo vzít
do ruky tužku a papír
a svět, (tedy naše město) byl
rázem krásnější, plný stromů, dětských hřišť, ptáků…
Skupina Zdravého města
spolu s pracovníky odboru
životního prostředí měla
nelehkou úlohu. Vybrat
vítěze. Tím se stal Lukášek
Moravec (5 let) z MŠ v ul.
T. G. Masaryka. Výtvarná díla jsou vystavena
v Městském centru kultury
a vzdělávání Varnsdorf.
text a foto rom

19/2009
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SOUTĚŽ O ZTVÁRNĚNÍ LOGA ZDRAVÉHO MĚSTA
Město Varnsdorf v roce 2007 vstoupilo do mezinárodní asociace Národní síť Zdravých měst. Po inspiraci jinými městy se i Varnsdorf rozhodl mít své
logo Zdravého města. V červnu letošního roku vyhlásilo Město Varnsdorf, Rada města Varnsdorf a pracovní skupina pro projekt Zdravé město Varnsdorf soutěž o ztvárnění LOGA Zdravého města Varnsdorf. Do uzávěrky přišlo celkem 24 návrhů. Podmínkou soutěžního loga je text „Zdravé město
Varnsdorf“. Všechny došlé návrhy byly představeny na Fóru zdravého města 16. 9. 2009, kde proběhlo první kolo hlasování. Druhé kolo hlasování
prostřednictvím této ankety a třetí kolo proběhne na webových stránkách našeho města. Vítězný návrh bude oceněn a jméno vítěze bude po celkovém
vyhodnocení zveřejněno v tisku při respektování autorských práv.
Vítězný návrh se bude po odsouhlasení městskou radou užívat na projektech, programech, propagačních materiálech a na dalších
akcích týkajících se Zdravého města Varnsdorf.
Vystřižené a vyplněné kupony můžete odevzdat nebo poslat do 27. 11. 2009 do 12 hod. na podatelny MěÚ Varnsdorf, Nám. E. Beneše
470 nebo T. G. Masaryka 1848. Další možností je prohlídka návrhů ve formátu A4 v Informačním centru města Varnsdorf v Otáhalově
ulici 1260, kde hlasovací kupony také přijímají.

19/2009

Nebe nad Varnsdorfem ovládli draci
RANDE
V NĚMČINĚ
Spolupráce biskupského
Gymnázia ve Varnsdorfu
a Lužickosrbského g ymnázia v Budyšíně trvá již
celou řadu let. Dotýká se
mnoha aktivit jednotlivých
škol, společných pobytů,
projektové výuky, zpracování a realizace projektů
z prostředků EU, sportovn ích sout ěží. Postupem
času jsme nyní v situaci,
kdy můžeme o obou školách
mluvit jako o partnerských
s plným dosahem uvedeného ter mínu. Navázali
jsme partnerství v mnoha
rovinách.
V letošním školním roce
se podr u hé uskutečn ily
měsíčn í studijn í poby ty
varnsdorfských žáků na
g y mnáziu v Budyšíně.
A kce vzbud ila značný
zájem u rodičů i studentů
na české straně hranice.
Varnsdorfští studenti mají
možnost zúčastnit se výuky
v Německu v opakovaných
měsíčních pobytech. První
čty ř i účastníci (T. Havrá nek, F. K inder ma n n,
V. Janoušek, M. Volf ) na
svůj pobyt v partnerském
gymnáziu rádi vzpomínají
a všichni mají zájem se
jej zúčastnit znovu, pravděpodobně v březnu, kdy
již bude k dispozici i nově
zrekonstruovaný internát.
Do té doby se v Budyšíně
budou učit někteří další
varnsdorfští gymnazisté.
Jak říká jeden ze studentů:
„Je to bezva, odpoledne pozvu holku na rande a ještě
se naučím německy. Nikdy
bych nevěřil, že může být
němčina tak zábavná“.
Zvláštní poděkování patří paní ředitelce T. Šěnové, vyučujícím, studentům
i hostitelským rodinám.
M.Svobodová,
koordinátorka projektu

Chcete inzerovat
V Hlasu severu?
Rádi vám vždy
vyhovíme
a poradíme.
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz
volejte 412 372 241.
INZERCE
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
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První říjnovou sobotu
uspořádal varnsdorfský dům
dětí a mládeže ve spolupráci
se skauty z Varnsdorfu Drakiádu. Na Špičáku u vysílače
bylo k vidění přes 67 draků
vyrobených i kupovaných.
Obratné manévry a střemhlavé pády s draky všemožných tvarů, barev a materiálů předváděli tatínkové, maminky,
a dokonce i prarodiče.
Soutěžilo se o nejlépe vyrobeného draka, hodnoceni byli
i draci kupovaní. Titul Dračího krále si letos odnesl Marek Klement. Nejlépe vyrobili draka u Šulců, kterého vyzkoušela Viktorka Šulcová, a nejlepší kup provedl Jakub Zdychynec. Foto
k zhlédnutí najdete na http://hasici.varnsdorf.cz/foto/20091003_
Akce_Drakiada_Martinka.
DDM, foto Martina Šafusová

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

ZAMĚSTNÁNÍ
FITLINE - CENTRUM
hledá spolupracovníky
se zájmem o WELLNESS
výživu a doplňky stravy.
HPČ i VPČ. Více info i pro
německy hovořící zájemce
www. 6022671.well24.com,
e-mail: gotthardt.marketing
@googlemail.com.
Centrum regenerace
hledá spolupracovníky
se zájmem o obor kondice a péče o vzhled. HPČ
i VPČ. Rekvalifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.
H ledáte práci nebo
přivýdělek. www.prace-z-domu.estranky.cz.

OZNÁMENÍ VÝLUKY
Správa železniční dopravní cesty, s.o. uzavře nepřetržitě ve dnech 24. 10. 2009 od 8.30 hodin do
25. 10. 2009 19.00 hodin trať mezi železničními stanicemi
Rybniště a Varnsdorf. Trať bude kvůli výluce SŽDC, s.o.
pro vlaky Českých drah zcela neprůjezdná, z tohoto důvodu
nahradí ČD, a.s. všechny vlaky v době konání výluky v úseku
Rybniště - Varnsdorf autobusovou dopravou.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Rybniště - před staniční budovou, Horní Podluží - na místní komunikaci před zastávkou ČD, Jiřetín pod Jedlovou - na místní
komunikaci pod zastávkou ČD, Dolní Podluží - na hlavní silnici
před staniční budovou, Varnsdorf - před staniční budovou.
Ing. Petr Hinterholzinger
INZERCE

Hledám vyučenou švadlenu, důchodkyni (není
podmínkou) pro spolupráci. Opravy a úpravy
oděvů, výroba oděvů na
zakázku. Vlastní šicí stroj
a overlock výhodou. Zručnost, zkušenosti a spolehlivost. Podrobnosti: tel.
728 764 809, nebo e-mail:
j.zarnack@email.cz.

SLUŽBY
Svatební a společenská
móda pro dámy a pány.
Kompletní servis půjčovny
včetně doplňků - zakázkové krejčovství - opravy
a úpravy oděvů. Nově kožichy na večer i pro svatební
den. Svatební oznámení,
služby koordinátora, rady,
tipy a doporučení. Út - Pá
14.00 - 18.00, So 09.00
- 13.00 Varnsdorf, Elišky
Krásnohorské 1549. Značeno směrovkami až k provozovně. Tel. 728 764 809,
j.zarnack@email.cz, www.svatebni-moda.cz.
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.
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.

NEMOVITOSTI
Prodám byt 4+1+L ve
Vdf. v OV (92 m2), ul. Západní (u kurtů). Byt je ve 4. n.p.,
v dobrém stavu a z části zařízen. Cena: 995 tis. Kontakt:
737 268 830, 724 914 512.

Pronájem luxusního
bytu 1+1 ve zděném
domě v centru Rumburku. Nájem: 6.000 Kč/měs.
+ zálohy na služby. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Převod družstevního
bytu 3+1+L, v 5. patře
nově opraveného panelového domu ve Varnsdorfu,
výhled do zeleně. Velmi
dobrý stav. Prodejní cena:
680.000 Kč. Info Lužická
R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

Prodej nově postaveného dvougeneračního domu nedaleko
centra Rumburku. Velká
trojgaráž. Výměra: cca
1.200 m 2 . Prodejní cena:
3.750.000 Kč. Info Lužická
R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Pronájem nebytových
prostor v centru Varnsdorfu. Vhodné na kancelář, salon, prodejnu. Volné
od ledna 2010. Výměra:
55 m 2 . Cena za nájem:
6.500 Kč/měs. + služby.
Info Lužická R.K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Převod dr. bytu 3+1+L,
68 m 2 , plast. okna a zatepleno, uprav. kuch. linka,
nízké náklady, v ýborný
stav, Varnsdorf - ul. Lesní.
Cena 570 tis. Kč. Po dohodě
možný i podnájem. Další
informace: REALITY Janošek, s.r.o., Varnsdorf, tel.
412 370 838, 602 354 389.
Prodám byt v os. vlastnictví v centru města 2+1
s balkonem. Cena dohodou.
Tel. 723 708 413.
SKZ NORD, s.r.o. ...smysl pro reality nabízí prodej
dr.bytu 4+1 po rekonstrukci
ve Varnsdorfu, ul. Karlova. 4.n.p. / 69m2, vyzděné
koupelnové jádro, nové
WC, nové odpady, rozvody
vody, nový rozvod plynu
do kuchyně a rozvody el.
s dvojitou ochranou, rozvod
kabel. televize. Zateplený
panelový dům s plastovými okny nedaleko centra.
CENA: 578.000 Kč. Bližší
info na tel. 603 536 548.
Prodej vilky s třemi volnými byty 2+1, po zásadní
rekonstrukci, Ú T plyn,
zahrada, garáž, atraktivní část Varnsdorfu. Cena
2.270 tis. Kč. Další informace: REALITY Janošek, s.r.o.,
Varnsdorf, tel. 412 370 838,
602 354 389.
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VZPOMÍNKA
Dne 23. října to jsou 4 roky od úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka Jana Volejníka.
Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

§
Dne 25. října to bude již 20 let, co zemřel pan Miroslav Sobek.
Stále vzpomínají manželka a synové
s rodinami.
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Ani světová válka
firmu nezlomila - 24. část

Jak je z předchozích dílů
patrno, zůstala firma Fröhlich v činnosti i v době 1. sv.
války, a dokonce si zachovala i své přední místo mezi
rakouskými textilkami.
A to i díky tomu, že pro
c. k. armádu zhotovovala zakázky všeho druhu, včetně

1923 využila konkurenční
firma Gottlieb Schnabel
z Nové Paky, které se podařilo skoupit velký balík Fröhlichových akcií. Správní rada
firmy byla nucena podat demisi a na valné hromadě svolané na 25. června 1923 byla
zvolena správní rada nová.

takových, které do té doby
neprováděla (např. renovaci obnošených uniforem).
V posledním roce války a na
konci roku 1918 vyráběla
firma látky z papírových
nití, v čemž získala vysokou
dokonalost. Tyto látky pak
vyráběla ještě dlouho po
válce k velké spokojenosti
dekoratérských a knihařským firem.
Po skončení války zavládl
zejména na evropském kontinentě velký hospodářský
chaos. Rozpadem rakousko-uherské monarchie vzniklo
hned několik samostatných
států, které okamžitě začaly s obnovou svého průmyslového potenciálu. Ne
každému se ale dařilo. Nově
vzniklé Československo
mělo velikou výhodu v tom,
že na jeho území v podstatě
zůstal velmi dobře vyvinutý
a zavedený průmysl. (Již za
doby Rakouska - Uherska
byly Čechy jednou z nejprůmyslovějších zemí v Evropě!)
V tomto nepořádku a zmatku
bylo ale pro firmu Fröhlich
náramně nesnadné získat
bavlnu potřebnou k znovu
rozjetí výroby sametu. Podařilo se jí to v plné míře
až v roce 1922. Jak se však
později ukázalo, ani to
nezabránilo, aby se podnik
nedostal do existenčních
potíží. Těžkou ránu nejen
firmě, ale celému československému průmyslu zasadilo ještě téhož roku velké
posílení hodnoty koruny na
světových trzích. Během několika dnů její cena stoupla
až trojnásobně!!! Tím ale
také stejnou měrou stoupla zahraniční zadluženost
a zároveň s tím se znehodnotila cena cizích valut.
Světová hospodářská krize
byla odstartována!
Nedobré situace v hospodaření firmy Fröhlich v roce

V ní zasedlo nejen několik
zástupců firmy Fröhlich
a firmy Schnabel, ale také
mnoho cizích podnikatelů
(mj. i Moriz Schnitzer). V čele jedenáctičlenné rady byl
Karl Stögermayer z Wiener
Bankverein.
Nové vedení firmy zavedlo velmi zajímavý způsob
spolupráce, ale i kontroly
uvnitř společnosti. Vyvinulo
doplňkový produkt ve výrobě sametu, takzvané režné
bavlněné vločky, kterými
mezi sebou jednotlivé firmy
v rámci společnosti obchodovaly. V následujícím roce
(1924) se povedlo společnosti
předejít škodám způsobovaným světovou krizí uspokojením zvýšené poptávky po
sametu. Aby byly sníženy
výrobní náklady, byly koncentrovány roztroušené
provozy do jediné továrny,
kde pro ně byly postaveny
nové budovy. Velikého
snížení nákladů na výrobu
páry bylo dosaženo instalací nových vysoce výkonných
parních kotlů.
V roce 1925 také došlo
u firmy ke stávce, která
znemožnila dokončit rozpracované a vyexpedovat již
hotové výrobky. (Některé
zboží dokonce zůstalo ve
skladech a zákazník jej odebral až poté, co pominula
světová krize. Pokud ovšem
silný tlak způsobený krizí
„ve zdraví“ přečkal.) Dlouho trvající stávka vedla ve
firmě až k značné redukci
výroby, což zpětně vyvolalo
velmi omezenou potřebu
práce. Dělníci dostávali velmi dlouhé neplacené volno,
nebo práci na zkrácenou
dobu.
Jen díky mimořádnému
úsilí a doposud značné
prodejní síle vyráběného
sortimentu se dařilo pozvolna situaci ve firmě Fröhlich
zlepšovat.
-mk-

§
To, že čas rány hojí, to je jen pouhé
zdání, stále je v srdci bolest a tiché
vzpomínání.
Dne 27. října by se dožila 22 let naše
drahá dcera Romanka Schuppanová.
S láskou stále vzpomínají mamča,
taťka, bratři Pavel a Radek s rodinami
a všichni, kdo ji milovali.

§
Dne 17. října uplynulo 10 let, co nás
navždy opustila moje drahá manželka
Marie Flašinská.
Stále vzpomínáme manžel, syn, vnoučata a ostatní příbuzní.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 20. října oslavila krásné
80. narozeniny naše milá maminka,
babička, prababička a teta Stanislava
Václavová.
Přejeme Ti hodně zdravíčka, životní síly
a elánu do dalších let.
Hana a Kamil s rodinami.

NAROZENÍ

ZUBNÍ POHOTOVOST

Kateřina Krajčovičová
Pavel Janoušek (Kateřina)
Jana Stoklasová
Lubomír Stoklasa (Kateřina)
Lenka Kovalevová
Dušan Fuxa (Jiří)
Lenka Slavíková
Milan Šimek (Adélka)
Hana Hlaváčková
Martin Pospíšil (Elizabeth)
Irena Vítová
Jaroslav Jordák (Šimon)
Hana Samková
Josef Samek (Anežka)
Hana Drančáková
Robert Drančák (Tereza)
Hana Kohoutová
Lukáš Kohout (Kryštof)
Tereza Legezová
Michal Křížek (Tereza)

24. - 25. 10. 2009
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové,
tel. 412 550 343.
28. 10. 2009
31. 10. - 1. 11. 2009
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7,
Děčín VI - Letná,
tel. 412 535 930.

Svoz zákazníků
zdarma

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

14. 10. 2009

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

INZERCE

KÝHO
VÝRA

I Varnsdorf má
své prvenství!
Víš, Karle, není nad to
rozumět zvířecí řeči. Tuhle
jsem seděl na lavičce v parku u knihovny. Najednou
kolem proběhly dvě malé
zrzavé veverky a jedna druhé rozčileným hlasem cosi
brebentila. Zaslechl jsem
jen, jak říká, že se stěhuje
mezi paneláky k bazénu, že
tam je daleko bezpečněji. Že
prý ráno málem skončila
pod koly auta, když hnala
do Billy malým pro oříšky.
Vrtalo mi to hlavou, a tak
jsem se šel podívat, oč že je
to tam lepší. No, Karle, to ti
stojí za to se tam jít podívat.
Až to uvidíš, nebudeš věřit
vlastním očím. Troufám si
říci, že je náš Varnsdorf
ne-li ve světě, tak v naší
republice určitě prvním
městem, kde je přechod
pro veverky!
-mk-

Varnsdorf je v naší republice určitě prvním městem,
kde je přechod pro veverky!
foto -mkINZERCE

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

19/2009

Úspěšněji
vykročil dorost
V omlazené sestavě se představí v Severočeské lize
basketbaloví muži Slovanu a domácím hracím dnem bude
sobota. Sezonu zahájili prohrou 86:46 (38:29) v Roudnici
a neuspěli doma s Litoměřicemi 67:90 (24:52). Slovan
v Roudnici disponoval pouze jedním klasickým pivotem
a nenašel se nikdo, kdo by vzal na sebe zodpovědnost a výrazněji se prosadil střelecky. Nejvíce bodů tam zaznamenali
Činka 11 (1x3, TH 4/4) a Vakulenko 10 (TH 2/2). Litoměřice
přesvědčily o svých kvalitách hned od začátku a přesnou
střelbou (9 úspěšných trojek) a dobrým zakončováním
dosáhly už v první půli pohodlného náskoku. Bodově byli
u domácích nejúspěšnější Voráček 26 (TH 4/3), Činka
11 (TH 4/3) a Janoušek 8 (1x3, TH 2/1).
Po odchodu několika hráčů do kategorie mužů se letos tým
dorostenců U18 střetne převážně s družstvy západu kraje.
Na úvod měli ve dvou utkáních za soupeře celek BK Kondoři
Liberec. Zvenku přivezli výhru 73:84 (36:33) a potvrdili ji
i doma výsledkem 76:44 (35:27). V prvním zápase rozhodl
zlepšený výkon v závěru první, a především poslední části
zápasu, jinak byl soupeř lepší. Nejvíce se prosadili Smrčka
s 24 body (2x3) a se 16 pak Lehroch. Ve druhém duelu se
vyplatilo prostřídání po polovině druhé čtvrtiny, kdy se
začala projevovat větší vůle některých hráčů po dosažení
dobrého výsledku. Znovu vyšla týmu poslední čtvrtina.
O body se nejvíce zasloužili Šimák 15, Ondrejčík 13 a Miloš
11 (1x3).
Ing. Z. Strolený
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BASKETBALOVÁ KVALIFIKACE ŽÁKŮ O LIGU
Koncem září se varnsdorfští žáci U14 zúčastnili v Praze
na Folimance kvalifikačního
turnaje o postup mezi 24 druž-

ním poměru sil na palubovce.
Dalším a známým soupeřem
byl celek Kondorů z Liberce,
kterého jsme dosud poráželi.

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
stev z Čech a Moravy, která
budou v nadcházející sezoně
startovat v žákovské basketbalové lize. Zápasy měly
být vrcholem roční přípravy
a ke kvalitním výkonům mělo
pomoci i srpnové soustředění.
Úvodní porážka s favoritem
skupiny USK Praha 96:29
byla spravedlivým vyjádře-

Bohužel, v důležitém utkání
nás Liberec zaskočil a přes
naše vedení v půli o pět
bodů se nakonec radoval
z vítězství 58:46. Tato porážka
nás odsunula z míst zaručujících přímý postup. V souboji
o 3. místo a naději na baráž,
umožňující v případě úspěchu postup, jsme se střetli

Mladí hasiči SDH Varnsdorf
slavili svůj další úspěch

ŠEST BODŮ SÁLOVKÁŘŮ
Z PRVNÍHO TURNAJE
Tým JK Trans na začátku
nové sezony nadále uvítá zájem šikovných a zanícených
fotbalistů z řad bývalých
dorostenců k zapojení se do
činnosti jeho dvou družstev.
Více informací lze zjistit na
TM 777 714 168. Se soupiskou hráčů Petrák, Fritzsche,
Skotnica, Novák, Mikolášek,
Jiří Beránek, Jaroslav Beránek a Lisý nastoupil A-tým
k prvnímu zápasu v hale
v Libouchci proti Vilémovu
a musel být zklamán po
hladké porážce 0:5. Opticky
měli varnsdorfští více ze
hry, ale soupeř hrál skvěle
takticky a u JK Trans se
neprosadili střelci. Chuť si
částečně tým spravil v dalších vítězných zápasech.
S Deportivem Děčín 8:1

(střelci branek Jiří Beránek
3, Jaroslav Beránek 3, Lisý,
Fritzsche), když se soupeř
nestačil divit, jaká proměna s varnsdorfskými mezi
zápasy nastala. Nádherné
představení skvěle dirigoval
P. Lisý. Rozjetou mašinu ze
severu nestačil přibrzdit ani
SKP Cizina Děčín a prohrál
6:2 (Jaroslav Beránek, Jiří
Beránek a Skotnica po 2).
K bratrskému duu kanonýrů se přidal dvěma
skvělými trefami obránce
T. Skotnica, varnsdorfští hráli navíc skvěle kombinačně,
a tak neměl soupeř šanci.
Turnaje ve Varnsdorfu:
So 24. 10. JK Trans B - zápasy
v 9.10, 11.30 a 13.50 hod.
So 31. 10. JK Trans A - zápasy
8.00, 9.10 a 10.55 hod. A.S.

Závodům horských
kol končí sezona
Na závodě Oderská mlýnice České spořitelny (trasa
dlouhá 56 km) seriálu Kolo pro život poblíž Ostravy si vyjel
J. Strož velmi slušné 12. místo mezi více jak 800 startujícími
a zůstal šest a půl minuty za vítězem.
Na svátek Václava se jela Žacléřská 70 MTB, závod
tříčlenných hlídek nebo spíše časovka družstev po kopcích
Krkonoš. Tým Ski Paudera Fun Bike Kooperativa ve složení
Paudera, Novota, Nebesář tam vyhrál kategorii stovkařů
(součet všech tří závodníků) a celkově byl 3. hned za dvěma
profitýmy. Na startu bylo 122 družstev.
Poslední akcí pro většinu cyklistů byl Author Nova Cup
v Josefově Dole, kde startovalo přes tři tisíce cyklistů!
Z varnsdorfských borců si nejlépe vedl J. Strož (20 let), který dojel na 9. místě. Na 51. byl klasifikován J. Kalivoda (18)
a na 53. J. Švorc (36). Ve druhé a třetí stovce celkového pořadí se pak umístilo po dvou dalších cyklistech našeho města,
další byli 355., 660. a kulaté 800. místo si vyjel také zdejší
cyklista.
ZdS

Loňský školní rok 2008/2009 se mladí hasiči zúčastnili
6 soutěží s požárně technickými disciplínami. Dne 23. května proběhlo v Rumburku zakončení Okresního kola hry
„Plamen,“ kde se nám podařilo v kategorii starších žáků
z celého okresu Děčín získat krásné 3. místo. Ani v letošním školním roce 2009/2010 nezahálíme, a proto se můžeme pyšnit výborným začátkem. Dne 10. října se v Jílovém
u Děčína konala první část Okresního kola hry „Plamen“ pro
letošní rok, kde jsme se v Závodě požárnické všestrannosti
umístili v kategorii mladší na 3. místě a v kategorii starší na
4. místě.
Text a foto Lenka Holubová

VARNSDORFSKÁ BOWLINGOVÁ
LIGA OPĚT ZAHÁJILA
I když různé krize (finanční, psychická, herní) dolehly na
mnohé z nás, do 4. ročníku se přihlásilo jedenáct týmů. K loňským osmi přibyla RYCHLÁ ROTA, BLACK HORSES a nově
sestavené béčko TOSu, když jeho bývalí hráči vystupují pod
názvem JASNEJ STRIKE. Z tohoto důvodu se letošní ročník
odehraje na tři kola. Jen si ještě připomeňme, že loňský titul
obhajuje tým NIC-MOC, jemuž úvodní dvě kola stoprocentně
vyšla stejně jako áčku TOSu. Bez bodu jsou zatím nováčci
BLACK HORSES a RYCHLÁ ROTA. Ostatní týmy mají po
dvou bodech. V úvodních dvou kolech si zahrálo 43 hráčů
a v čele jednotlivců je M. Knap (NIC-MOC). Nejlepší z hráčů si
po tomto ročníku odnese jako cenu bowlingovou kouli. R.P.

ZLATO A BRONZ MALÝCH JUDISTŮ
V úvodu tohoto měsíce se konal krajský přebor v judu
pro mladší žáky a žákyně v Chomutově. Na tomto přeboru získali varnsdorfští dvě cenné medaile. Ondřej Hulán
vybojoval 3. místo a Marie Dítětová získala zlato. Díky
výborným výsledkům, které Maruška dosahovala v celém
roce, se může účastnit přeboru České republiky, který se
koná 14. listopadu. Ondra i přes hezký výsledek na nominaci pro přebor ČR nedosáhl.
Petra Martincová

se Sokolem Horní Počernice.
Utkání jsme již zvládli výhrou
57:63, i když soupeř byl nebezpečný do samého závěru.
Díky jedné výhře se varnsdorfští kvalifikovali ze své skupiny C do baráže, kde je čekal
3. tým D-skupiny TJ Klatovy.
V domácím utkání mu však
podlehli 48:71 a s malou nadějí na úspěch jeli k odvetě
za soupeřem. Ten i ve svém
prostředí potvrdil kvality,
vyhrál 60:49 a mohl se radovat z postupu.hggjhjghjgh
Ing. M. Novotný

PLAVECKÉ
DĚNÍ PO
PRÁZDNINÁCH
Jak si plavci posteskli, už
to zase začalo. V září zajížděli na závody do Chomutova,
kde se neztratili a výsledky
to potvrzují. K. Špičková opět
dominovala na tratích 200 VZ,
50 VZ, 100 VZ, čímž si odnesla
1. místo za trojboj. Škoda zaváhání M. Švorce na 200 VZ,
protože i on mohl být v trojboji
první, ale i 2. příčka je kvalitní
(4. na 200 VZ, 2. na 50 VZ,
1. na 100 VZ). Po odmlce se
vrátila k plavání N. Procházková, a jak ukázaly výsledky,
chuť závodit rozhodně neztratila (7. na 200 VZ, 6. na 50 VZ,
5. na 100 VZ). Na zkušenou na
50metrový bazén s námi jely
ještě K. Buřičová, L. Bendová
a M. Bendová. Zvláště Lenka
Bendová ukázala, že se s ní
bude muset počítat a v tabulkách se posunula svými časy
opět výš.
Další závody se konaly v Litoměřicích. K. Špičková tam
přijela z reprezentačního soustředění velmi nabuzena, při
prvních disciplínách neustála
startovní skok, takže byla diskvalifikována. Po domluvě
s trenérem se pak vrátila
ke starému, zažitému skoku
a své soupeřky už doslova drtila. Bylo z toho první místo
na 200 PZ v osobním rekordu
2:32,6 a 100 metrů VZ opět
v osobním rekordu 1:01,
2. I v tomto závodě se dopustila chyby v obrátkách a je možné, že už příště může ohrozit
minutovou hranici. Dalších
pěkných výsledků dosáhl
M. Švorc, který plaval v pěti
závodech se starší kategorií
(nejlepší umístění na 200 Z,
kde byl 4.). Skvělého osobáku dosáhla i L. Bendová na
200 PZ a 100 VZ. Trochu
za očekáváním zůstali
M. Špička a B. Boháčová,
ale bylo poznat, že na dalších závodech zaberou více.
Dobře se opět prezentovala
lepšící se N. Procházková.
Pokud začne více času trávit
v bazénu, můžeme se dočkat dobrých překvapení.
Zbyněk Šimák

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Smíšené čtyřhry
vyhrál domácí pár

PO TŘECH PORÁŽKÁCH
VÝHRA V DERBY
Po prohrách venku se
Slavií B a doma s béčkem
Liberce neuspěl SK Slovan
ani v Písku, se kterým
v pěti vzájemných utkáních
nebodoval. Gól přišel již
v 9. minutě, stav 1:0 se
nezměnil, a to znamenalo
další tabulkový pokles.
V Kotlině pak čekalo varnsdorfské fotbalisty derby
s Českou Lípou, ve kterém

se střetla mužstva ze 6. a 7.
příčky. Slovan šel do vedení
2:0 (Jordák, Vavroušek),
ale hosté brzy srovnali na
2:2. Od 66. hráli domácí
v deseti (vyloučen Hozda)
a v 87. nakonec rozhodl
o výhře 3:2 Kabele, které
přihlíželo 450 diváků.
Dorostenci prožívají těžkou sezonu. Ti starší na
Loko Česká Lípa uhráli

Sponzoři benefice
se vytáhli
Na tenisových kurtech Slovanu byl pořádán nultý ročník turnaje amatérů ve smíšené čtyřhře. Prezentovalo se
15 párů nejen z Varnsdorfu, ale i Šluknova, Krásné Lípy,
Rumburku, Dolní Poustevny, Velkého Šenova, České Lípy
a Liberce. Po rozlosování do čtyř skupin se rozehrály urputné
zápasy o postup mezi osm nejlepších a dále se dohrávalo
klasickým pavoukem (všechny zápasy do 6 gamů). Zodpovědným přístupem všech zúčastněných byl turnaj dohrán
během sedmi hodin, nezapršelo, a to bylo nejdůležitější. Po
vyhlášení pořadí, předání drobných cen a fotografování došlo
i na společné posezení v klubovně oddílu. Akce se vydařila
díky organizátorům, sponzorům i výkonům hráčů a gentlemanským vystupováním. Všichni potvrdili účast na prvním
ročníku v roce 2010, který se ale uskuteční již na jaře kvůli
větší pravděpodobnosti dobrého počasí. A jak vše dopadlo?
Zvítězili všichni, přesto pořadí odzadu: Tomíškovi, Kinčl Nováková, Mládkovi, Čelkovi, Šumovi, Chudoba - Müllerová,
Hájkovi, Franěk - Goudová, Seibt - Korecká, Hoffmann - Zapletalová, Ondráček - Kolegarová, „bramborovou“ medaili
získali Barborík - Fischerová a na třetím místě skončili
Třešňák - Micková. Ve finále se střetli, tak jako před dvěma
měsíci v Dolní Poustevně, Dulkaj - Künflová s M. Klusoněm
a jeho dcerou Leou Kafkovou. Ti opět zvítězili, i když tentokrát byl průběh maximálně dramatický.
Text i foto M. Klusoň

VOLEJBALISTKY VEDOU
PO PODZIMU SOUTĚŽ
V posledním podzimním mistrovském zápase hostily volejbalistky TJ Slovan Varnsdorf tým SK Panda Stráž pod
Ralskem a zvítězily v obou utkáních stejným výsledkem 3:1.
Z deseti zápasů první poloviny soutěže tak dosáhly bilance
8 výher a 2 porážek (poměr setů 26:10), což jim zajistilo
„přezimování“ na čele tabulky skupiny 2B krajského přeboru
Libereckého kraje díky jednomu navíc vyhranému setu před
Mnichovým Hradištěm B. Blahopřejeme.
ZdS

Benefiční akci, jejíž výtěžek
byl věnován na zakoupení
sportovního invalidního vozíku pro Jaroslava Prokůpka, bývalého hráče dorostu
SK Slovan Varnsdorf a odchovance SK Plaston Šluknov,
který se těžce zranil při únorové autohavárii, podpořili
celkovou vybranou sumou
125 tis. Kč tyto organizace a
jednotlivci: TOS, a.s. Varnsdorf, PRODEX AZ, TISKÁRNA Aleš Gall, Město Šluknov,
Aleš Zavadil - Bělá nad Radbuzou, ligoví hráči FK Baumit Jablonec, ALAPA, s.r.o.,
GE MONEY BANK, hráč

FK Teplice V. Stožický, ASTORIE, a.s., fotbalové staré
gardy Šluknova a Rumburku, dále fotbalové kluby
Vilémova, Velkého Šenova,
Varnsdorfu a další menší
a drobní dárci. Všem uvedeným patří uznání stejně jako
více než třem stům benefičnímu odpoledni přítomných
diváků, kteří svou účastí
přispěli ušlechtilé myšlence
a akci. Přes pozvání se jí
nezúčastnili až na výjimky
zástupci měst a obcí Šluknovského výběžku.
Vedení
SK Slovan Varnsdorf

Stolní tenisté
rozehráli soutěže
Po letní přestávce ožil ruch stolních tenistů v herně TS.
V okresní soutěži A-družstvo přivítalo v prvém kole SKST
Děčín E se čtyřmi hráčkami, z nichž dvě hrají II. ligu.
Domácí po dobrém výkonu zvítězili překvapivě 14:4. Body
Strnad 4,5 (100%), Somič 3,5, Miško 2,5 a nováček soutěže Kovář 3,5, což bylo příjemným překvapením, a tak se
tento hráč jeví jako posila. Béčko zajíždělo na stoly SKST
Děčín C a s favoritem prohrálo 7:11. Body Šimek 3, Chlan
a L. Žítek po 2. Zahájil také 38. ročník Varnsdorfské ligy
družstev, hraný jako 8. ročník Memoriálu M.Rameše. Do losování bylo nasazeno celkem 14 družstev s celkovým počtem
37 hráčů. Po dvou kolech jsou v čele soutěže družstva Čendové I, Bowling Bar a 3K. Příznivce nejmenšího míčku zveme
na mistrovská utkání, která se konají vždy v pondělí od
18.00 hod. v herně TS.
Miroslav Exnar

PODZIMNÍ HRY LETOS
Slavný den atletických S RYCHLÝM SPÁDEM

žákovských čtyřbojařů

Ne každý den se stává, aby v rámci okresního kola postoupila dvě naše družstva do krajského finále. Tento počin se povedl
oběma týmům chlapců ze ZŠ Náměstí - mladším i starším v atletickém čtyřboji, který se uskutečnil za nevlídného a deštivého počasí v České Kamenici. A naši borci se předvedli parádně.
Mladší žáci v sestavě M. Švorc, L. Bláha, V. Chlan, D. Kovalčík
a M. Krajčovič pokořili ambiciózní tým z České Kamenice.
Starší žáci měli silného soupeře v ZŠ Boletice, ale ve složení
J. Spurný, D. Varga, D. Jonáš, Z. Plocar a D. Ďurovec se jim
dílo zadařilo a do krajského kola v Bílině se podívají oni.
V každé kategorii soupeřilo pět škol děčínského okresu. Gratuluji a přeji hodně úspěchů.
V.Z.

Ve třech po sobě jdoucích dnech proběhla zápolení škol na
různých sportovištích v atletice, florbale a kopané. Nejdříve proběhly na městském stadionu atletické soutěže a mezi dívkami
dominovalo Gymnázium Varnsdorf, mezi chlapci ZŠ náměstí.
Další den se uskutečnil ve sportovní hale turnaj ve florbale, kde
si nejlépe vedly dívky z gymnázia a chlapci ze ZŠ Seifertova.
V pátek, v poslední den her, pak vyhrála turnaj v kopané na
umělém povrchu děvčata ze ZŠ Edisonova a nejúspěšnějším
týmem mezi chlapci byl celek ZŠ Seifertova. Soutěže měly
výbornou atmosféru, skvělé výkony a proběhly v duchu fair
play. Celkové pořadí: 1. ZŠ náměstí (součet umístění družstev
dívek i chlapců 13), 2. ZŠ Seifertova (14), 3. ZŠ Edisonova (16),
4. Gymnázium Varnsdorf (17). Soutěže se konaly pod patronací
ZŠ náměstí a Regia, a.s. Ceny předával místostarosta města
Varnsdorf Mgr. Petr Šmíd.
V.Z.

remízu 3:3 (góly T. Novák,
Zadina, Stankovič) a po
chybách přišli zbytečně
o vítězství. Doma s favoritem z Ústí n. L. se předvedli ve velmi dobrém světle,
ale téměř vlastní branka
jim přisoudila prohru 0:1.
Odpoutání ze spodních pater tabulky tak nepřichází.
Mladší dorost v České Lípě
vyhrál 1:2 (Hlávka, Böhm),
doma nestačil hlavně ve druhé půli na Ústí n. L. a výsledek zněl 1:3 (Hlávka z PK).
Pozitivem ale bylo poznání,
že se tento o některé hráče
oslabený tým může měřit se
špičkou divizní soutěže.
Starší žáci plichtili s Mostem C 1:1 (branku dal Šiška,
Mendl neproměnil PK) a ve
favorizovaném Chomutově
2:2 (opět se dvakrát prosadil Šiška). Tři kola před
koncem podzimu jim v KP
patřilo 8. místo. Mladší
žáci po promluvě trenéra
k výkonům minulých zápasů
zvládli Most C 6:2 (góly Eliáš
4, Kolár a Doležal). Neuspěli
pak v Chomutově, který
ještě bodově nezaváhal,
porážkou 7:0. Při absenci
osvědčeného gólmana se
však očekával výsledek
i možná horší.
ZdS

FICHTL CUP
ZAZNAMENAL
VELKOU
ÚČAST

Letošního 4. ročníku se
zúčastnilo celkem neuvěřitelné množství 63 týmů
převážně z obou nejsevernějších krajů ČR. Ten
vítězný ČS2tS ve složení
M. Plecháč, T. Povr, V. Korda z Čisté u Horek odjel 110
kol v čase 4:01:18 hod, ale
ten nebyl rozhodující. Rozhodoval počet najetých kol.
Z varnsdorfských posádek
si nejlépe vedl Elektropol
team (Marek Plíhal, Václav
Holub, Rudolf Plíhal), který
najel 96 kol za 4:01:11 a to
mu zaručilo 6. místo. Další
nejlepší varnsdorfské týmy
Sousedi, JAWA team, Dílenský lopaty, Bakusáci 1,
Bečka team 2 a Zabijáci se
seřadily s 88 až 83 koly na
16. - 21. místě.
ZdS
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