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Kraj požaduje stanovisko
města ke slučování škol
Krajský úřad Ústeckého
kraje v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého
kraje z roku 2006, kterým
byl schválen návrh postupu
na vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem a normativním
financování jejich provozních nákladů do roku 2010,
informoval, že Rada Ústeckého kraje na svém jednání
4. listopadu 2009 posoudila
projekt na vytvoření páteřní
školy cestou sloučení Střední
průmyslové školy technické
Varnsdorf, Karolíny Světlé
2703, příspěvková organizace, s Vyšší odbornou školou
Varnsdorf, Mariánská 1100,
příspěvková organizace,
a Střední školou služeb
a cestovního ruchu Varnsdorf, Bratislavská 2166,
příspěvková organizace,
a doporučila jej Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke
schválení. Sloučení bude
zastupitelstvo projednávat
v prosinci 2009.
Název právnické osoby
vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení po
sloučení: Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf,
příspěvková organizace.

CENA 6 Kč

Mnohočetnost oborů budoucí nástupnické organizace
dle krajského úřadu umožní vycházet vstříc potřebám
absolventů základních škol
a jejich rodičů, neboť šířka
vzdělávací nabídky a prostupnost oborů v jedné škole
umožní studovat žákům
v celém spektru prospěchových výsledků. Tento projekt
vznikl na základě zjištěných
statistických demografických údajů s ohledem na
stávající disproporci mezi
nabídkou a poptávkou po
středním vzdělání a současným i budoucím stavem
počtu vycházejících žáků ze
základního školství.
V souladu s výše uvedeným programem páteřních
škol krajský úřad požaduje
stanovisko města Varnsdorf
k navrženému projektu
páteřní školy. Stanovisko
bude předloženo zastupitelstvu kraje spolu s ostatní
dokumentací.
Stanovisko města Varnsdorf bude známo po zasedání ZM, kde bylo oznámení kraje zastupitelům
sděleno.
Čerpáno z oznámení ÚK
INZERCE

Falešný
asistent
Kohout
skončil
za mřížemi
(str. 4)

HRÁDEK ZÍSKAL 650 EUR

V sobotu 12. září 2009 se
v žitavském muzeu za přispění Žitavského sdružení na
podporu záchrany kulturních
památek a Lions Clubu konal
benefiční koncert libereckého
pěveckého sboru Rosex. Výtěžek z akce ve výši 150 eur,
který dalšími 500 eur podpořili majitelé Lions Clubu, byl
v pátek 20. listopadu předán
ve výstavní síni varnsdorfského Hrádku. Symbolický
šek přijeli představitelům
správní rady Nadačního
fondu Hrádek – Burgsberg
osobně předat zástupci
z místního žitavského kuratoria, Lions Clubu, Spolku pro
obnovu kulturních památek
a německé části nadačního

fondu. Po prohlídce objektu
se pak během neformální
diskuze hovořilo o další možné spolupráci a vzájemném
česko-německém partnerství
zejména v oblasti přípravy
stálých výstavních expozic
na Hrádku, přípravy cyklostezky K pramenům řeky

Mandavy a vzájemné propagaci kulturních a turistických akcí. Na závěr jednání předal starosta města
Ing. Josef Poláček přítomným
nové propagační materiály
o našem městě. Místnost, kde
v současné době probíhá podzimní výstava výtvarných
prací žáků varnsdorfských
škol, nebyla vybrána pro předání šeku náhodou – právě
díky výtěžku z koncertu bude
v předsálí tohoto prostoru zřízen
přístup k rekonstruovaným sociálním zařízením, zatím pouze v podobě chemického WC.
Z prostředků města bude
v nejbližší době výstavní
síň vybavena novým lustrem a masivním dřevěným
nábytkem, které tak zvýší
komfort při pořádání svateb
a jiných slavnostních akcí.
JS a MŠ, foto MŠ

ZDRAVÉ MĚSTO
VARNSDORF FUNGUJE
V rámci Projektu Zdravé
město Varnsdorf a místní
Agenda 21 (PZM a MA21) se
v tomto pololetí uskutečnilo
několik aktivit.
Stěžejní akcí bylo fórum
Zdravého města Varnsdorf,
které se konalo 16. září na
Střelnici. Zde občané města veřejně diskutovali o důležitých oblastech života ve městě, určili 16 největších problémů
Varnsdorfu – problémů očima lidí. Následovala ověřovací
anketa k 10 P v listinné i v elektronické formě, která byla
velmi úspěšná. 8 z 10 problémů bylo veřejností ověřeno. Listopadová rada města schválila těchto 8 ověřených problémů. Z fóra Zdravého města Varnsdorf vzešel Komunitní plán
zdraví a kvality života, který zanedlouho naleznete ve veřejně
přístupné databázi Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR)
nazvané Dataplán: www.dataplan.info/varnsdorf.
Veřejnost má možnost vyjádřit se k dění v našem městě
i dalším způsobem. V prostorách Městské knihovny Varnsdorf se uskutečnily v říjnu 2 kulaté stoly na téma grantového
programu města. Zápisy z těchto akcí naleznete na webu
města pod odkazem Zdravé město.
Většina zdravých měst má své logo, proto i Varnsdorf
vyhlásil soutěž o logo Zdravého města Varnsdorf. Bylo
přijato 24 návrhů. První kolo hlasování proběhlo na fóru
Zdravého města a do konce listopadu jste měli možnost
hlasovat prostřednictvím anketních lístků z Hlasu severu
Pokračování na str. 2
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Z deníku městské policie
Měření rychlosti ve městě
I v měsíci listopadu bylo provedeno měření rychlosti
v našem městě ve spolupráci s Dopravním inspektorátem
Policie ČR Děčín. Rychlost byla měřena ve čtyřech ulicích
v katastru města. V průběhu čtyř hodin bylo zjištěno pět
přestupků rychlé jízdy a jedno řízení pod vlivem alkoholu.
Za překročení povolené rychlosti byli řidiči „odměněni“ blokovou pokutou a řízení pod vlivem alkoholu bylo předáno
ke správnímu řízení.
Kamery vidí
Ráno 17. listopadu byla na městském kamerovém
dohlížecím systému spatřena skupinka mladíků. Jeden
z nich zřejmě nacvičoval bojové sporty a začal pěstí tlouci
do nového okapu umístěného na budově zrekonstruovaného
multifunkčního kulturního centra. Hlídka MP ve spolupráci s psovodem Policie ČR mladíka zadržela a převezla
na služebnu MP. Po zjištění všech náležitostí si pro výše
jmenovaného přijela hlídka Obvodního oddělení Policie ČR
a převzala k dalšímu šetření.
Spolupráce s cizineckou policií
Dne 13. listopadu ve večerních hodinách se uskutečnila
společná akce městské a cizinecké policie se zaměřením na pohyb a pobyt cizinců v našem městě a následně na porušování
vyhlášky města ohledně nabízení a poskytování sexuálních
služeb. V průběhu celé pětihodinové akce bylo zkontrolováno
celkem 32 osob, čtyřem byla uložena bloková pokuta za výše
jmenované přestupky. I takovéto akce mají smysl. Bylo
dohodnuto, že se v nich bude pokračovat.
Martin Špička, velitel MP

Ze zápisníku PČR
Před restaurací ležela mrtvola muže
Před jednou z místních restaurací nalezl v minulém
týdnu kolem dvacáté hodiny náhodný svědek tělo neznámého muže bez známek života. Při ohledání místa
činu a těla zemřelého kriminalisté zjistili, že se jedná
o šestapadesátiletého německého občana. Přivolaný lékař
předběžně uvedl, že příčinou smrti by mohl být infarkt, ale
i přesto nařídil soudní pitvu. Cizí zavinění nebylo zjištěno.
Kriminalisté se budou případem nadále zabývat.
Překonal dva zámky a ukradl lešení
Ze soukromé zahrady v ulici Melantrichova ve Varnsdorfu
ukradl neznámý pachatel čtyřicet kusů Haki lešení. To se
mu podařilo i přesto, že zahrada byla oplocena, plot uzamčen, samotné lešení bylo připoutáno k okapovému svodu.
Majitelka vyčíslila škodu na více jak dvacet tisíc korun.
Ukradené auto nalezli až v Ústí nad Labem
Vozidlo Fiat, které před nedávnem neznámý zloděj
ukradl v ulici Mánesova ve Varnsdorfu, objevili policisté
v Ústí nad Labem. Vozidlo v hodnotě více jak sto třicet tisíc
korun vrátili policisté šťastnému majiteli. Zloději, pokud
bude dopaden, hrozí za trestný čin neoprávněné užívání
cizí věci až dvouletý pobyt ve vězení.
Nprap. Ladislav Cvik, tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín
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číslo 18 a prostřednictvím
on-line ankety na stránkách
města. Již brzy budete znát
vítěze.
Varnsdorf podpořil celoevropskou kampaň Evropský
týden mobility a Evropský den
bez aut. Byla vyhlášena dětská výtvarná soutěž s ústředním tématem „Naše město
– naše ovzduší“ a 22. září
byla městská hromadná
doprava zdarma. Úředníci
samotní tuto kampaň podpořili alespoň cyklistickým
výletem.
NSZM ČR, která sdružuje
všechna Zdravá města v ČR,
zajišťuje zejména pro koordinátory PZM a MA21 třídenní
školení v roce – jarní, letní
a podzimní školu. Letošní
letní škola se uskutečnila
v Táboře (téma medializace)
a podzimní školy v Kopřivnici
(Logický rámec k projektu) se
za Varnsdorf zúčastnila Alena Sobotková, koordinátorka
PZM a MA21, a místostarosta
města Mgr. Petr Šmíd, politik
Zdravého města Varnsdorf,
který tento projekt řídí.
Varnsdorf bude v Projektu Zdravé město nadále
pokračovat a rozvíjet místní
Agendu 21.
Alena Sobotková,
koordinátorka

V úterý 24. listopadu se v Lékárně Varnsdorf, ul. Legií
uskutečnila akce právě v rámci spolupráce místní podnikatelské sféry a Zdravého města. Občané si nechali zdarma
vyšetřit prvotní příznaky ischemické choroby dolních končetin.
O vyšetření, které trvalo asi 20 minut, byl značný zájem.
Za jeden den tak získalo cennou informaci o svém zdraví
35 osob. Pořadatel akce PharmDr. Jichřich Šmíd, partner
Zdravého města Varnsdorf, přislíbil, že tato akce určitě nebyla
poslední.
Foto rm

Svátek lužickosrbské poezie trochu jinak
Varnsdorfská knihovna letos pořádala Svátek lužickosrbské poezie už potřinácté.
Jeho návštěvníci se dočkali
jedné změny: namísto setkání a společného vystoupení
básníků různých národností, jak tomu bylo doposud,
měla varnsdorfská část festivalu odlišnou dramaturgii
i hosty.
Osobností lužickosrbského kulturního života, jíž byl
letošní ročník věnován, byl
skladatel, dirigent a básník
Jurij Winar (1909-1991).
Osnovu pořadu tvořila jeho
hudební tvorba, ale zazněly

i některé Winarovy verše
v lužickosrbském originále
a českém překladu. K interpretaci Winarových skladeb
si pořadatelé pozvali pěvecký
sbor žáků základní školy ve
Chrosćicích vedený Wóršou
Wićazovou. Malí hudebníci
a zpěváci byli naším publikem přijati vlídně, ač se
zpočátku museli otřepat
z trémy. Naučili nás jednu
svou lužickosrbskou písničku a nakonec si nás získali
českou lidovkou „Já jsem
muzikant“. (Mnozí z žáků
v Lužici se totiž učí i česky,
kdybyste nevěděli.)

Sálek knihovny byl zaplněn jak tradičními návštěvníky této akce (většinou
seniorského věku), tak studenty gymnázia. Generační
nesourodost sálu ale pořadu
neuškodila. Studenti tvořili
většinu a jim na míru bylo
také stavěno moderátorské slovo Milana Hrabala.
Coby autor české verze Winarových básní dal aspoň
nepatrně nahlédnout pod
pokličku překladatelského
řemesla. Pro úplnost: vše
se odehrálo v pátečním odpoledni 20. listopadu v sále
městské knihovny.
ham,
foto Ing. Ilona Martinovská
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SVATOMARTINSKÝCH
LAMPIONŮ REJ

Svatý Martin ochotně vyhověl všem prosbám o pamětní
snímek.
Foto ham
Jistě i sám pořadatel - starokatolický farář - byl velmi
překvapen, kolik lidstva se
sešlo na prvním svatomartinském „lampioňáku“ ve
Varnsdorfu. Dobrý základ
pro nastávající tradici?
V místě srazu u „věžičky“
se to lampiony jen hemžilo,
a když to průvod zatáčel kolem nové knihovny, dobíhali
ho ještě opozdilci. Ovšemže
nechyběl sám Martin, prozatím neohrožený voják
na koni (světcem teprv
bude – jen dočkejte). S ním
v čele jsme dorazili ke kostelu netušíce, že uvnitř

nás čeká vícero překvapení.
Zprvu kouzelná atmosféra
potemnělého, jen lampiony osvětleného chrámu.
A pak názorně předvedená
legenda, kterak se Martin
s žebrákem podělil o plášť.
Dobrých skutků vždycky
málo – a tak vzpomeňte
na nezištného svatého častěji skutkem než slovem.
Přestože jedinou odměnou
je často jedině právě dobrý
skutek sám. Případně – jako
tomu bylo tentokrát – aspoň
ochutnávka skvostného svatomartinského pečiva, ham.
ham (jinak Martin)

REGIONÁLNÍ INTERNETOVÁ
TELEVIZE SE ROZŠIŘUJE
Regionální internetová televize BOHEMIA NORD nově
vydává každý týden „Týdenní zpravodajství“. V listopadu
bylo spuštěno také „Internetové rádio Bohemia Nord“ s názvem RBN. Poslechnout vysílání lze na http://radio.bntv.cz.
Prozatím je to stále testovací verze a z původních 10 minut
se neustále prodlužuje vysílací doba až na 1 hodinu a bude se
stále prodlužovat s tím, že vysílání bude probíhat nepřetržitě
po celý den. Zaměřeno je na zpravodajství z výběžku, kde
jsou použity i výňatky z vysílání varnsdorfského městského
rozhlasu. Jakou představu o hudbě na regionálním rádiu má
sám majitel Petr Černý? „Rád bych na rádiu hrál muziku
našich amatérských muzikantů a kapel ze Šluknovského
výběžku, pokud nám poskytnou své nahrávky. Prozatím
hrajeme rumburskou kapelu By No Means a country kapelu
Kliďánko z Ústí nad Labem. S komunitním centrem v Krásné
Lípě také připravuji pořad, jakéhosi rádce, pro ty občany,
kteří tuto pomoc potřebují. Ve vysílání BNtv se budeme také
věnovat projektu „Expediční kamera“ na záchranu nártouna
filipínského. Mimo jiné má BNtv opět nový vzhled.“ Hezké
pokoukání a poslech na www.bntv.cz.
rm
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O tom, jak se tu žilo...
Jak se žilo ve Varnsdorfu před desetiletími? Jaké
vzpomínky má nejstarší
generace obyvatel na naše
město z dob svého mládí?
Jsou ochotni se o ně podělit s
dnešními mladými? A může
to dnešní mladé zajímat? Je
vůbec taková mezigenerační
rozprávka možná?
Na výše položené otázky
odpovídá projekt občanské
společnosti Na Křižovatce,
do kterého byli vtaženi
místní senioři a studenti
varnsdorfského gymnázia.
Za 16 měsíců (březen 2008
až červen 2009) to byly desítky zajímavých setkání,
besed, diskusí, zájezdů.
Část aktivit přesahovala
za hranice – k německým
seniorům do Drážďan.
Ze všech těchto aktivit
bylo shromážděno nemálo
materiálu - nahrávek, zápisků, fotografií..., jejichž
zpracování se ujali právě
gymnazisté. Výsledkem je
poměrně obsáhlá brožura,
která nese název celého
projektu: „A tady sedával
na zápraží...“

Pro špenát do Podluží,
Kocour v kamnech, Maso
bylo v neděli, Smrt na dráze... Názvy kapitol někdy
průhledně a jindy velmi
tajemně předznamenávají,
kterým směrem se varnsdorfský pokus o „orální
historii“ na následujících
stránkách odvíjí.
Ačkoli je knížka plná
varnsdorfských historických
reálií, nejde o vlastivědnou
publikaci a už vůbec ne
o faktografickou příručku.
Jsou to prostě vzpomínky,
jejichž autorům má být
přiznáno právo omylu, neb
paměť bývá ošidná a ošemetná. Pozornější čtenář
odhalí nesrovnalosti, které
redakční kolektiv (bohužel
jmenovitě neuvedený) mohl
opatřit taktní kritickou poznámkou. Nebo poznámkou,
že na kritické poznámky nezbyl čas či místo.
Knížka nicméně splnila
jeden účel: dala prostor
autentickým projevům lidí
z generace, jejíž paměť dnes
sahá nejhlouběji. Cena takových svědectví, ač může
současníkům připadat té-

měř nicotná, závratně roste
s uplývajícími roky.
Knížka není v běžném
prodeji a její náklad není
rozhodně masový. Vydavatelé přesto našli způsob,
jak ji dostat mezi veřejnost.
Projekt bude totiž završen
setkáním v divadle v podvečer 17. prosince, opět pod
stejným názvem. Předvánoční atmosféru knižního
křtu budou dotvářet nitěné
zázraky místních krajkářek
či domácí medovník. Knížkou, o níž byla řeč, má být
obdarován každý příchozí.
Nikde jinde už pak k dostání
nebude – proto neváhejte.
ham

TOS ZÍSKAL
KONEC ROKU
5. MÍSTO
V NAŠÍ NEMOCNICI
Nastává doba plná tajemna a čas pro zamyšlení se nad
uplynulým rokem. Pracuji
v nemocnici v LDN jako sestra pro volný čas. Je to činnost pro seniory povzbudivá,
i když takřka neviditelná.
Mou odměnou-kromě platu - je úsměv, slzička, někdy
pouze záblesk porozumění
či vnímání v očích pacientů.
Někteří ihned zapomínají
na proběhlou činnost, ale
není to o budoucnosti, je to
o „Tady a teď“!
V dnešní uspěchané době
je problematika již neaktivních seniorů dost opomíjena.
Asi se do doby kultu mládí
a krásy nehodí. Jsou ale
ZDE, za svou celoživotní
práci mnohdy opomíjeni
i vlastní rodinou.
Je předvánoční doba - doba radosti.
Začínáme přivítáním
Mikuláše. Skauti se tohoto úkolu již pátým rokem
zhošťují na výbornou. Pak
přijde čas pečení a zdobení
cukroví. Ženy vlastnoručně
vytvoří, ozdobí a slepují,
vždy za vydatného zpěvu
a povídání. Do Vánoc ještě vystoupí děti ze ZUŠ
a DDM s pásmy koled
a zvyků. Pacienti jim připra-

ví malé dárky pro radost. Na
Štědrý den je slavnostní večeře s malým překvapením
pod stromečkem a koledy.
A Silvestr? Odpoledne
ovárek, dechovka a sklenička nealkoholického
piva. Krásná jsou společná
sezení s kytarou a klávesami. Nejdříve práce - lepení,
kreslení, vystřihování,
potom zábava. Je úžasné,
jak všichni omládnou spolupracují, vzájemně si
pomáhají, smějí se, zpívají,
broukají nebo jentak sedí,
ale vnímají.
Je prosinec-pohlaďme
naše drahé, povídejme si
s nimi, nebo jen držme za
ruku a mlčme.
Co uděláme dobrého pro
druhé, bude nám stokrát
vráceno.
Krásné Vánoce!
Hana Cupalová

Největší výdělek svému
vlastníku loni přinesla
energetická společnost ČEZ.
Vyplývá to ze žebříčku The
2008 EVA Ranking Czech
Republic, který 24. listopadu
zveřejnila Česká kapitálová
informační agentura. Do
hodnocení zahrnula přes
30 tisíc tuzemských společností. Ukazatel EVA
(Economic Value Added)
vypovídá o tom, zda společnosti vytvářejí ekonomickou
přidanou hodnotu pro své
vlastníky, nebo zda hodnotu
vloženou investorem naopak
ničí. Žebříček tedy uvádí
část zisku (po zdanění) převyšující náklady na kapitál.
TOS VARNSDORF s částkou 214.103.000 Kč v rámci
Ústeckého kraje získal
5. místo.
Zdroj aktuálně.cz

Projekt energetického využití
biomasy v lokalitě Varnsdorf zrušen
Veolia OZE, s.r.o., oznámila, že s konečnou platností
odstupuje od projektu ,,Energetického využití biomasy
v Teplárně Varnsdorf‘‘. Důvodem tohoto rozhodnutí jsou
přetrvávající legislativní rizika vyplývající z dosavadních
stanovisek MŽP k problematice energetického využití
čistírenských kalů. Projekt ,,Varnsdorf‘‘ byl zastaven před
vydáním územního řízení.
-r-
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Sborník MANDAVA neztrácí dech
I přes nepřívětivé ekonomické klima Kruh přátel
muzea Varnsdorf nadále
pokračuje ve vydávání vlastivědných publikací o našem
městě a regionu. Od druhé
poloviny 90. let se každoročně
na podzim setkáte s novým
sborníkem vlastivědných
zajímavostí, počínaje rokem
2004 v jednotné grafické
úpravě a s názvem MANDAVA - Vlastivědné čtení
z Varnsdorfu a Šluknovského
výběžku.
Do MANDAVY 2009
se redakčnímu kolektivu
(M. Havlíček, F. Mágr, J. Zbihlej) podařilo shromáždit přes
dvě desítky statí, a to jak od autorů osvědčených z předchozích vydání - mj. M. Grisa, K. Mágrová, M. Plekanec,
F. Sajdl, M. Šebek, M. Veselý, ze zahraničí Ch. Boguszowa
a E. Wünsche, tak i od nově získaných spolupracovníků.
Zajímají vás historie pohostinských zařízení na Špičáku všech třech, které bohužel nakonec vždy vyhořely? Okolnosti,
za kterých se ve varnsdorfské firmě Strache tiskly jedny z prvních československých bankovek? Osud původního oltářního
obrazu z děkanského kostela na náměstí? Výsledky průzkumu
podzemí rumburské Lorety včetně podrobných plánků? Jak
prosperovala a nakonec neslavně skončila sklárna ve Chřibské? Jak to bylo se zaniklou osadou Světlík u Horního Podluží?
Pokud vás tato tematická ochutnávka navnadí k četbě letošní
Mandavy, určitě vás během čtenářské procházky od Chřibské
po Dolní Poustevnu zaujmou i témata další.
Sborník se kromě toho neobejde bez pravidelné a oblíbené
rubriky „Před sto lety – Varnsdorf a okolí v roce 19...“ - podle
dobového tisku ji připravuje K. Fleknová. Zásluhou správců
varnsdorfské meteorologické stanice se zase vždy seznamujeme
se stručným přehledem počasí za předchozí rok. A když už jsme
u těch seriálů: Pátým dílem byl letos ukončen cyklus článků
J. Štěpánkové o stavebních prvcích podstávkových domů.
Veškeré aktivity spolku za uplynulou sezonu shrnuje na
závěr knížky Ročenka KPMV 2008-2009.
Nebýt vstřícnosti sponzorujících firem a varnsdorfské radnice, nemohli bychom zde vyslovit dík ani autorům, překladatelům a ostatním, kteří se na nové Mandavě letos podíleli.
ham

MAS VYHLÁSILA DRUHOU VÝZVU
Místní akční skupina Šluknovsko vyhlásila 30. listopadu
2009 již svou 2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci
na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace
místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR,
které budou v letech 2007–2013 naplňovat Strategický
plán Leader „Šluknovsko návštěvníkům i sobě“.
Žadatelé budou moci své žádosti předat v kanceláři
MAS na adrese Mariánská 475, Varnsdorf, a to ve dnech
od 11. 1. 2010 do 13. 1. 2010. Bezplatné školení pro
žadatele se uskuteční 8. 12. 2009 v kulturním domě Club
ve Šluknově a 10. 12. 2009 v hotelu Atrium ve Varnsdorfu,
vždy od 16 hodin. Svou účast potvrďte na níže uvedené
adrese MAS.
V rámci 2. výzvy budou přijímány žádosti o dotaci pro
tyto fiche (opatření PRV):
• Modernizace stávajících zemědělských podniků
• Diverzifikace činností zemědělských podniků
• Budování rekreační infrastruktury, rozvoj služeb
• Budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, nestátní
neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob,
církve a jejich organizace.
Celý text 2. výzvy a úplné znění fichí na:
www.mas-sluknovsko.cz.
Dana Dudková,
Místní akční skupina Šluknovsko
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VARNSDORFŠTÍ TKALCI
aneb Konec krize - nástup fašismu - 27. část
To, co pro jednoho znamenalo vítězství, to pro druhého
prohru. Ano, místní textilní
průmysl období světové hospodářské krize přečkal (byť
se značně prořídlými řadami
jednotlivých firem) relativně
s úspěchem. Jinak tomu ale
bylo s tisíci nezaměstnaných
textilních dělníků (zatímco
v normálních podmínkách jich
bylo ve Varnsdorfu zaměstnáno na 7300 v osmihodinové
denní pracovní době, roku
1931 jich pracovalo 5800 ve
dvacetihodinovém týdenním
pracovním úvazku!). Zároveň s nezaměstnaností rostly
i ceny potravin. Není proto
divu, že v řadách místních
dělníků narůstala nespokojenost. Svaz textilních dělníků
v ČSR začíná organizovat
boj za vyšší mzdy a snížení
nezaměstnanosti. Naproti
tomu se ale začínají v řadách místního německého
obyvatelstva probouzet stále
hlasitěji k činnosti politické
strany ryze nacionální, jež si
od samého počátku své existence kladly za cíl rozvracení
nedávno vzniklého samostatného Československa. Hlad
a nezaměstnanost (třetí
největší v celé ČSR) jim byly
velice mocným spojencem při
získávání nových příznivců.
A že se jim v jejich snahách
dařilo, dokazuje fakt, že v roce
1935 založená Sudetoněmecká strana (dále jen SdP) získala v parlamentních volbách
od místních voličů 63 % hlasů.
Nemalý podíl na tom měli
i místní továrníci a podnikatelé, kteří v sílícím nacionalistickém hnutí v sousedním
Německu viděli východisko
z hospodářských potíží svých
firem. Aby mohli lépe prosazovat své záměry na domácí
půdě, nutili velice častokrát
své zaměstnance pod pohrůžkou ztráty zaměstnání
ke vstupu do SdP. Zprvu
silný odpor místních demokraticky smýšlejících obyvatel dokázal ještě 19. 7. 1936
u příležitosti Dělnického kulturního a sportovního dne
přivést na varnsdorfské náměstí na 6000 obyvatel, kteří
zde vyjádřili svůj nesouhlas se
snahami SdP.
Bylo i mnoho dalších
pokusů (a to v celé ČSR)
o zmaření snah této strany
směřujících k rozvrácení
naší republiky. Všechny
pokusy však byly marné. Ke
slovu a k moci se dostal německý fašismus. V září roku
1938 bylo pohraničí (Sudety)
připojeno k německé Třetí
říši a 2. října pak opouštějí
Varnsdorf na mnoho dalších let i poslední českoslovenští úředníci a armáda.
Počáteční euforie německého obyvatelstva však brzy
začala opadávat. Vstupem

Hitlerova Německa do
ozbrojeného konfliktu se
sousedním Polskem v roce
1939 vypukla 2. světová
válka. Tím se rázem mění
veškerý život i pro obyvatelstvo Varnsdorfu. Všechny
zdejší firmy zčásti nebo
dokonce úplně přecházejí na
válečnou výrobu. Některé textilní firmy vyrábějí výstrojní
součásti pro wehrmacht, jiné,
přetvořené ve strojírenský
podnik, vyrábějí součástky
do letadel, do zápalných
a třaskavých náloží, ale také
k hnacím jednotkám německých střel V1 a V2. To snad
i souviselo s nedaleko umís-

v samotném srdci Německa.
Po zabrání zbytku Čech
a Moravy nacisty a po vyhlášení protektorátu Böhmen
und Mähren došlo také
ke změnám ve vlastnictví
některých zdejších firem.
Důvod? Jak jsem se již zmínil v popisu historie firmy
M. Schnitzera, byla to arizace majetku lidí nepřátelských
Říši. A nemuseli to být vždy
jen Židé, komu byly zabavovány firmy i veškerý ostatní
majetek, aby mohl být předán
do vlastnictví nebo ke správě
zasloužilým přívržencům nového režimu. Proto některé
firmy nalezneme pod jinými

těnou podzemní továrnou na
výrobu těchto střel. Struktura
zaměstnanců se také mění.
Muži, jakožto občané Třetí
říše, jsou povoláváni ke službě
v německé armádě, na jejich
místa ve fabrikách nastupují
nejprve ženy, pak starší děti
a s postupem fronty i váleční
zajatci, vězni různých kategorií a němečtí přesídlenci.
Těch posledně jmenovaných
přibývalo s tím, jak stále
častěji a častěji a v hrozivějších vlnách útočili spojenečtí
letci na průmyslové oblasti

jmény, jiné dohledáme jako
součást majetku firem již
existujících. I změny majitelů s sebou přinesly mnoho
dalších osobních tragédií
některých varnsdorfských
textiláků. V podobě ztráty
zaměstnání pro politickou
nespolehlivost a chybějící loajalitu s novou mocenskou garniturou. Mnozí textilní dělníci
byli pro svůj odpor k fašismu
a válce doslova ohroženi na
životech. Mnozí z nich svými
životy i touhu po svobodě
a míru zaplatili.
-mk-

Falešný asistent Kohout
skončil za mřížemi
Varnsdorfského starostu
Josefa Poláčka chtěl z radnice vymést „oblíbený“
falešný asistent Lukáš
Kohout. Ačkoliv požadoval,
aby si starosta zametl před
radnicí, vymeten z normálního života byl sám. Ještě
dřív, než se mohla policie
zabývat několika trestními
oznámeními, která na starostu podal, skončil hlavní
aktér
mnoha protestů
Lukáš Kohout ve vězení.
Za cestování ve světě mu
soud vyměřil 28 měsíců s pětiletou podmínkou. Dluhy za podvodné letenky nesplatil, proto soud rozhodl
o změně trestu v trest nepodmíněný.
čerpáno z ŠV
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ØÁDKOVÁ
INZERCE
RŮZNÉ
Občan města Varnsdorf hledá sponzory na
vydání převratné knihy
s názvem ,,Jak jsem prohrál
revoluci‘‘. Kniha je napsána
a připravena do tisku, chybí
pouze peníze na vydání knihy. Kniha popisuje revoluční
dny roku 1989 ve Varnsdorfu. Kontakt: milanhindrak@seznam.cz.
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Tel. 606 388 495,
607 662 178.

ZAMĚSTNÁNÍ
Hledám práci účetní,
fakturantky, asistentky. Tel.
774 674 234, 412 370 579.
Nabízím možnost přivýdělku na HPČ i VPČ,
obojí na smlouvu. Bližší info
na tel. 723 220 707.
Centrum regenerace
hledá spolupracovníky
se zájmem o obor kondice a péče o vzhled. HPČ
i VPČ. Rekvalifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.
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H ledáte práci nebo
přivýdělek. www.prace-z-domu.estranky.cz.

NEMOVITOSTI
Prodám zrekonstruovaný byt 3+1 ve Varnsdorfu.
Byt je plně vybavený se zasklenou lodžií k okamžitému
nastěhování. V klidné lokalitě
Lesní ulice, cena 850.000 Kč.
Tel. 603 221 203.
Převod družstevního
bytu 3+1+L, v 5. patře
nově opraveného panelového domu ve Varnsdorfu, výhled do zeleně. Velmi dobrý
stav. Snížená prodejní cena:
650.000 Kč. Info Lužická
R.K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.

Prodej
rodinného
domu v Rumburku nedaleko centra. Pozemek:
500 m2. Snížená prodejní
cena: 1,6 mil. Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Prodej domu s pozemky ve vyhledávané rekreační osadě v Kunraticích
u Šluknova. Vhodné k trvalému bydlení i k rekreaci.
Pozemky celkem: 29.109 m2.
Prodejní cena: 1,6 mil. Kč.
Info Lužická R.K. Tel.
412 333 281, 723 327 523.
Převod garsonky v rekonstruovaném panelovém
domě v klidné části nedaleko
centra Varnsdorfu. Prodejní
cena: 210.000 Kč. Info Lužická R.K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
SKZ NORD, s.r.o. ...smysl pro reality nabízí prodej
dr. bytu 3+1+L ve Varnsdorfu, ul. K. Světlé v 9.
NP/ 76m2. Výhodná cena:
470.000 Kč. Bližší info na
tel. 603 536 548.
SKZ NORD, s.r.o. ...smysl pro reality nabízí prodej
dr. bytu 4+1 po rekonstrukci
ve Varnsdorfu, ul. Karlova. 4.n.p./69 m 2, 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.
Prodám novostavbu
RD před dokončením 6+1
v Dolní Poustevně. Pozemek 1750 m2, zas. plocha
114 m2, už. plocha 195 m2.
Dům je z porothermu, krytina z pálené tašky, euro68
okna a dveře dřevěné, plyn
na ohřev vody a vytápění,
elektřina 220/400 V, žumpa, komín, vyštukováno.
Cena 1.990.000 Kč, telefon
602 222 002.

P ronajmu prostor y
vhodné na malý obchůdek
5x8 m + zázem í. Cent rum Varnsdorfu. Telefon
606 229 606.
Prodám řadovou garáž se zavedenou elektřinou, ul. Chmelařská, cena
dohodou. Tel. 412 372 818,
728 075 666.

SLUŽBY
Kadeřnictví u Kapustičky také i nově k vám
domů a stále za příznivé
ceny. Tel. 728 510 962.
Svatební a společenská
móda Viktoria. Luxusní
svatebn í a společ enské
šaty na míru. Velký výběr
z katalogu. Více než 10 000
modelů. Více na w w w.
e-viktoria.cz nebo na telefonu 777 583 506.
Antikvariát Klariani.
Vykoupíme: knihy všech
žánrů, LP desky, hračky,
plakáty, poklady z půdy.
Více na tel. 775 034 226.
Empada - salon pro
úpravu srsti psů. Pražská
2952, Varnsdorf. Objednávky na telefonu 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.
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 9.00 - 13.00 Varnsdorf, Elišky
Krásnohorské 1549. Značeno směrovkami až k provozovně. Tel. 728 764 809,
j.zarnack@email.cz, www.svatebni-moda.cz.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy
vyhovíme
a poradíme.
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz
volejte 412 372 241.
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SEZNAMOVACÍ SINGL PÁRTY
V restauraci Fousatá Matylda pořádáme
každé úterý již od 8. 12. 2009 do odvolání
seznamovací singl párty s moderovaným programem pro nezadané od České Lípy po Bautzen nebo Dolní Poustevnu. V ceně vstupného
100 Kč je zahrnuto občerstvení včetně bowle,
která je specialitou naší restaurace. Párty
probíhá v odděleném salonku se vstupem
pouze pro seriózní zájemce se vstupenkou.
Máte-li zájem, můžete s sebou vzít i DVD se
záznamem vašich zálib nebo co vás napadne.
Místo si můžete objednat na tel. 728249877.
Diskrétnost bude v rámci možností zaručena.
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VZPOMÍNKA
Dne 8. prosince uplyne 10 let od úmrtí
Jana Večeři. Kdo jste ho znali, věnujte
mu prosím tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná manželka a dcera
s rodinou.

§
Co osud vzal, to nevrací, i když nám
srdce krvácí. Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 26. prosince by se dožil 80 let
náš milovaný tatínek, dědeček a manžel
Ladislav Zeman.
S láskou stále vzpomínají dcera Ladislava a syn Miroslav s rodinami, manželka Marie a rodina Blahova.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 5. prosince slaví své 55. narozeniny můj přítel Miroslav Schuppan.
Miláčku, všechno nejlepší, hodně zdravíčka a štěstíčka ti přeje tvá Květuška
a ostatní příbuzní.

PODĚKOVÁNÍ
I ve školním roce 2009/2010 pokračuje výuka v anglickém
jazyce rodilým mluvčím. Účastní se jí žáci ZŠ náměstí E. Beneše. Poděkování patří firmě TOS VARNSDORF, a.s., která
svým finančním příspěvkem hradí veškeré náklady spojené
s výukou.
Mgr. Václav Zemler, ředitel školy

ZUBNÍ POHOTOVOST
5. - 6. 12. 2009
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129,
Děčín IV - Bynov,
tel. 412 544 539.
12. - 13. 12. 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!

16. 12. 2009
odjezd: Varnsdorf, AN
v 15.00 hod.
příjezd: NC Géčko
v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

VARNSDORFSKÉ TRHY

16. 12. 2009
DESET LET PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE ŠKOL
Po celé tři týdny v říjnu t.r. pobývala ve Střední škole služeb
a cestovního ruchu ve Varnsdorfu skupina žáků z IB Schule
Neustadt ze SRN. Návštěva navazovala na tradici započatou
v roce 2000, kdy se střídavě vyměňují studijní a poznávací
pobyty žáků obou škol. Letos se tak stalo již podesáté.
Smyslem návštěvy německých žáků bylo uplatnit své
praktické dovednosti při úpravě interiérů SŠS a CR. Tři
týdny pobytu v našem městě využili žáci i pro mnohé další
aktivity. Seznamovali se s češtinou a na oplátku učili žáky
školy dorozumět se německy. Pro naše sousedy byla také
zajímavá návštěva Střední průmyslové školy technické ve
Varnsdorfu, kde mohli porovnávat vybavení podobných dílen,
jaké mají ve své škole.
Pobyt všichni účastníci hodnotí jako velmi zdařilý a přínosný. Zasloužili se o to žáci z německé školy
i žáci ze SŠS a CR. Dobrou práci odvedli i pedagogové obou
škol. Uznání zaslouží především ,,němčináři“, kteří zmíněné
i další akce zajišťovali a osobně organizovali. I letos se potvrdilo, že spolupráce škol z české a německé strany hranice se
osvědčuje a je pro obě strany v mnoha směrech přínosná.
dr. Miloslav Hoch
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VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
VÝHRY SI PŘIPSALI
JEN DOROSTENCI
Basketbalový tým mužů
TJ Slovan odehrál další
mistrovské zápasy proti ústeckým klubům. V domácím
prostředí USK Slávie Ústí
n. L. prohrál 86:49 (41:26)
a přes hrozivě vypadající
výsledek nebyl zápas pro
vysokoškoláky až tak hladký. Poznamenalo jej zranění „podkošových hráčů“
Činky (2. minuta) a Relicha
(5. minuta), i přesto skončila
první čtvrtina 13:11. Výškově i váhově lépe vybavení domácí pak zahráli nejlépe ve
druhé čtvrtině, ve třetí chvíli
dominoval Slovan (Šišulák 8
bodů během čtyř minut), ale
poté už bylo utkání v rukou
borců USK. Body: Šišulák
12 (2x3), Horáček 10 (1x3),
Beran 7 (1x3), Schilling 5
(1x3), Vakulenko 5 (1x3),
T. Doležal 4, Janoušek 3,
Burik 2 a Špiroch 1. Na
zápas se Slunetou Ústí n.
L. odjížděli basketbalisté
kvůli marodce pouze v osmi
a s loňským mistrem OP
dokázali zahrát vyrovnanou
první čtvrtinu (do sedmé
minuty navíc vedli). Ve třetí
a čtvrté pak na neustále
střídající Slunetu již neměli fyzicky a konečné skóre
znělo 119:58 (61:32). Body:
Šišulák 18 (1x3), Schilling
9 (1x3), Horáček 7 (1x3),
M. Doležal a Janoušek po 6,
T. Doležal 5 (1x3), Beran 5
a Burik 2.
Celek dorostenců U18

přivítal oba celky chomutovského BK. Jeho béčko,
nejslabší tým soutěže, vyprovodil výsledkem 128:20
(50:13). Body: Lehroch 30,
Homan 18, Šimák 18, Tomek 12, Smrčka 10, Miloš
8, Ticháček 8, Holubář 8,
Kopecký 8, Dat 6 a Ondrejčík
2. Díky výbornému výkonu
v obraně dorostenci zvládli
i áčko soupeře, v jehož sestavě se prosazoval u obou košů
jen jejich nejvyšší hráč Chudada (24 bodů). Výsledek
71:40 (42:25). Body: Lehroch a Ticháček po 14,
Smrčka 12, Homan 11,
Tomek 8, Šimák a Miloš po
6. Dorostenci byli v tabulce
po uvedených utkáních
vinou horšího poměru košů
na 5. místě při shodě bodů
s Litoměřicemi a Chomutovem A.
Obě domácí utkání družstva kadetů U16 proti BK
Baník Most a TJ Klášterec
n.O. byla pro hromadné
onemocnění domácích odložena.
Mladší minižáci hostili
Slavoj BK Litoměřice, dosud neporažený první tým
tabulky, a dvakrát podlehli, když na výsledkové
tabuli zněly konečné stavy
37:106 (11:58) a 60:88 (32:48).
Ani na palubovce BK Kondoři Liberec neuspěli po
výsledcích 81:71 (32:38)
a 94:70 (60:30). V úvodním
utkání s Kondory neudrželi

Stříbro z Přeboru České
republiky v judu
Ve sportovní hale v Chomutově se konal Přebor
České republiky mladšího
žactva v judu. Varnsdorfské
judo zde mělo zástupkyni
v kategorii mladších žákyň
ve váze do 36 kg - Marušku Dítětovou. I přestože se
zúčastnila takto velkých závodů poprvé, podařilo se jí 4
zápasy s přehledem vyhrát,
z toho tři ukončila dokonce
před časovým limitem na
ipon. Ve finále se utkala
se zkušenou závodnicí z Brna. Souboj byl velmi vyrovnaný
a po uplynutí časového limitu skončil nerozhodně. O vítězi
rozhodli až rozhodčí, kteří přisoudili jeden pomocný bod
soupeřce a Maruška tak obsadila výborné druhé místo. Za
předvedený výkon a výsledek jí gratulujeme a přejeme hodně
štěstí a úspěchů v dalších turnajích. O varnsdorfském judu
více na: www.judovdf.webnode.cz.
Za oddíl juda Petra Martincová a Tomáš Kopeček

náskok 7 bodů, s kterým
šli do závěrečné čtvrtiny
a v dalším rozhodla čtvrtina
druhá, kterou prohráli 32:8.
Mezi sedmi týmy soutěže
byl tento tým po uvedených
zápasech průběžné třetí.
Svoji soutěž hrají také
mladší minižákyně Slovanu a zatím získávají proti
soupeřkám ze Zákup, České
Lípy a Liberce především
zkušenosti. Vzájemná utkání varnsdorfského béčka
a áčka měla výsledky 24:42
(8:18) a 12:63 (4:29).
Ing. Z. Strolený,
Ing. M. Novotný

Pokus o zápis
do Guinnessovy
knihy rekordů
Gymnázium Varnsdorf
pořádá v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 24hodinový maraton ve stolním
tenisu. Akce bude zahájena
ve čtvrtek 10. 12. ve 12.00
hod. a skončí ve stejný čas
v pátek 11. 12. Zváni jsou
rodiče studentů, příbuzní,
přátelé školy i široká veřejnost, která si chce zahrát
stolní tenis a pomoci při
vytvoření rekordu v počtu
odehraných setů, míčků
a počtu účastníků. Maraton
je spojen s prohlídkou školy,
bohatým doprovodným programem. Bližší informace lze
získat u Ing. Petra Dopity,
tel. 412 371 423 nebo na
www.bgv.cz.
ZdS

Cyklokrosový
Toi Toi cup
Dalším místem seriálu
cyklokrosů bylo Hlinsko,
kde Jirka a Tomáš Podrazilové nestartovali a J. Švorc
v kategorii kadetů závod
nedokončil. Následoval závod na Holých Vrších, za jejich klub TJ Sokol varnsdorfští bratři Podrazilové
startují. Jiří tam skončil na
24. místě a nedojel tentokráte Tomáš. Mezi kadety si
J. Švorc vybojoval 13. místo
a zisk 18 bodů do celkové klasifikace. V Lounech byl Jirka
22., Tomáš 26. a mezi více
jak šedesátkou cyklokrosařů
ČR zatím figurují na konci
druhé dvacítky startovního pole. Ani z Loun nejel
J. Švorc s prázdnou. Získal
15. místo, čímž si průběžně
mezi více jak čtyřiceti kadety
drží solidní 18. příčku. Celkově vedou v seriálu cyklokrosů Toi Toi cup 2009-2010
kategorii Elite+U23 Bína
před Dlaskem a Bambulou. Zbývají odjet závody
v Uničově (12. 12.) a Táboře
(9. 1. 2010).
ZdS

VARNSDORFSKÝM
SPORTEM
Hokejisté čekají
na první výhru
Tři další utkání má za sebou varnsdorfský tým HC. Nejdříve odešel poražen doma s HC VTJ Ještěd Liberec 7:10 (2:4,
2:3, 3:3) po vyrovnaných jednotlivých třetinách. Branky dali
J. Koranda a A. Nový po 3, jednu přidal R. Vala. K utkání
s HC Lomnice nad Popelkou odcestovali pouze dorostenci,
výsledek byl jednoznačný 15:0 (3:0 10:0 2:0). Domácí duel
s PSK Liberec skončil 5:9 (2:2 1:4 2:3), rozhodla jej druhá
třetina. Góly dali J. Koranda 3, A. Nový a R. Quaizer.
Nejlepším hráčem všech těchto střetnutí byl J. Koranda
(16 let), který si připsal na své konto deset bodů za šest branek
a čtyři asistence. Nejbližší domácí zápasy HC Varnsdorf jsou
v sobotu 5. 12., kdy od 17.00 hostí tabulkově rovnocenný
HC Frýdlant a o týden později 12. 12. jim budou ve stejný čas
soupeřem hokejisté HC Jičín.
J. H.

NESKUTEČNÝ
ZÁPASOVÝ ZVRAT
Futsalisté JK Trans A si brousili zuby na zisk devíti bodů
ve 3. a domácím turnaji Extraligy ÚK, kdy měli papírově
přijatelné soupeře. Jejich úvodní dva zápasy dopadly celkem
dle představ, ovšem ten třetí s Košťany dostal po poločase 4:0
neuvěřitelný obrat. Ale už s Proboštovem domácí vedli 4:1
a nechali z utkání udělat nakonec velké drama. Výsledky:
JK Trans - Tenis Proboštov 4:2 (branky Beránek, Mikolášek,
Peleška, Svoboda), - Desperádo Proboštov 6:5 (Beránek 3,
Fišer 3), - FC Louka Košťany 4:5 (Svoboda 2, Fišer 2). Nejlepším střelcem turnaje se stal Václav Fišer (JK Trans) se
6 góly. Hybná páka klubu a bývalý hráč áčka Alba Sommerschuh poznamenal: „Pohrdli jsme třetím místem v tabulce.
Při utkáních před slušně zaplněnou tribunou jsme zpackali
druhý poločas s Košťany a namísto devíti bodů z turnaje si
do tabulky připsali jen šest, což nám stačí na průběžné páté
místo.“ Favorizovaný Vilémov uhrál na turnaji ve třech
zápasech také jen šest bodů.

Béčko JK Trans si na druhém turnaji okresní 1. AUTOCENTRUM Jílové liga v Rumburku připsalo na konto pouhé dva body a může ho mrzet, že nezvládlo závěr zápasu
s Notou, což ho stálo tři místa v tabulce. Výsledky: JK Trans B
- FC Nica Rumburk 1:1 (gól Galbavý), - FC Arsenal Děčín 0:1, - Nota Děčín 1:1 (Sommerschuh). Po dvou turnajích bylo béčko
mezi deseti týmy na 8. místě tabulky.
Text a foto ZdS
SK PAINTBALL VARNSDORF
pořádá 3. ročník taneční soutěže s názvem

VELKÁ CENA VARNSDORFU
v sobotu 12. prosince 2009
ve sportovní hale ve Varnsdorfu.
Soutěžní disciplíny: hip hop, disco dance, break dance.
Přihlášeni jsou tanečníci z celé ČR.
Jste srdečně zváni.

REMÍZA ÁČKA NA ZÁVĚR A ÚSPĚCH
NADĚJÍ NA TURNAJI V PRAZE
Bod za plichtu 1:1 ze
hřiště podzimního vítěze
ČFL Ovčárů dovezli na
závěr první poloviny soutěže fotbalisté SK Slovan.
Domácí jsou remízovým
králem soutěže i co do počtu
stejných výsledků doma
a v utkání s Varnsdorfem to
potvrdili. Ten prohrával od
62. min. gólem z PK Müllera
a v 71. vyrovnával Mirek
Hozda. ŽK 1:1 (Maršner - Kotiš). Diváků 330. Rozhodčí Kučka - Kalenda, Berka.
Varnsdorf: Macháček - Hyka,
Ginzel, Stehlík, Křemen (25.
Čapek) - Ježdík, Kotiš (69.
Jordák), Jakobovský, Hozda
- Procházka (74. Grubhoffer),
Chod. Trenér Zbyněk Busta
zápas viděl takto: „Bylo to
vyrovnané utkání, ve kterém
jsme byli posledních dvacet
minut lepším týmem a měli
dvě šance. Jednu z nich
Jarda Jordák, když trefil jen
brankaře. Michal Křemen
musel být poměrně brzy
střídán poté, co jej protihráč
nakopl do kotníku. Penalta
proti nám byla vymyšlená
a náš gól padl po dorážce
Míry Hozdy střelou z pravé
strany na zadní tyč.“ K už
tradičnímu prosincovému
programu týmu trenér dále
sdělil: „Po týdnu volna v závěru listopadu pokračujeme
v tréninku a v rámci něho
sehrajeme na umělé trávě
v Kotlině dva víkendové
zápasy (v sobotu 5. a 12. 12.

vždy od 11.00 hod.), ve
kterých nám budou soupeři
Brozany a Jablonec B.“
Výběr hráčů z varnsdorfské a rumburské skupiny
FAŠV (r. nar. 2000 a ml.) se
prosadil na turnaji Meteoru
Praha, kde získal 3. místo.
Zápasy ve skupině (vše se
hrálo na umělé trávě): FAŠV - Souš 1:0 (O. Kramer), - Admira 0:1, - Sparta 2:1 (O. Kra-

být spokojený: „Organizace,
rozhodčí, vše kolem turnaje
bylo v pohodě. I ukázněnost
hráčů výběru mne potěšila.
Je to jiná práce s malými
fotbalisty, kteří skutečně
chtějí hrát pouze fotbal.
Na podobném turnaji může
uspět jen výběr nejlepších
fotbalistů FAŠV. Kdyby na
něm reprezentovali samostatně skupiny Varnsdorf

mer, Svačina), - Střešovice
2:1 (Rybář 2), - Újezd n. L. 2:0
(O. Kramer, Svačina). Pořadí
prvních týmů ve skupině: 1.
Admira 12 bodů, 2. FAŠV
12 bodů. Semifinále : FAŠV
- Ravel Ústí 0:1 (náš výběr
inkasoval branku z poloviny hřiště). O třetí místo:
FAŠV - Senec 0:0 (PK 3:1,
góly O. Kramer, Hofman,
Lisý). Trenér Petr Lisý mohl

nebo Rumburk, byl by výsledek neporovnatelně horší.“
Na turnaj byli nominováni
hráči: Vańák, Kramer, Lisý,
Šindelář, Rybář, Burda,
Hofman, Svačina, Vyčítal,
Svoboda, Jirásek a Gajdoš.
Výběr FAŠV (r. 2001 a ml.)
v Praze na turnaji stejného
klubu výrazněji neuspěl a ve
své kategorii skončil 10. mezi
čtrnácti družstvy.
ZdS

Áčko stolních tenistů
v popředí tabulky
Okresní přebor pokračoval
druhým a třetím kolem a obě
družstva TJ Slovan shodně
jednou vyhrála a jednou
odešla poražena. Áčko
neuspělo venku s BOSCH
CARS Děčín A 11:7 a doma
porazilo TJ Malá Veleň B
14:4. Body v obou utkáních
získali Somič 9, Strnad
s Kovářem po 4,5 a Miško
3. Béčko vyhrálo doma
s SKST Děčín D poměrem

14:4 a v Malé Veleni odešlo
poraženo s jeho áčkem 11:
7. Body Chlán 6,5, Peleška
s L. Žítkem po 5,5, P. Žítek 1,5 a Šimek 1. Jediný
bod uhrál také náhradník
P. Exnar, který překvapivě
porazil 5. hráčku OP Čermákovou z Malé Veleni.
Ve čtvrtém kole se odehrálo
vzájemné varnsdorfské
derby a tentokráte zvítězil
tým áčka jako hostující

Tenisté druzí v Žitavě
Hráči tenisového oddílu
Slovan Varnsdorf Milan
Klusoň a Martin Šuma se
zúčastnili v SRN (Zittau)
deblového halového turnaje.
Dalšími účastníky byla dvě
družstva ze Sebnitz, dvě ze
Žitavy a hrálo se systémem
každé s každým. Zvítězili
závodní hráči áčka Žitavy,
druzí byli varnsdorfští, kteří

prohráli pouze jeden zápas
až v tiebreaku třetího setu
právě s vítězi turnaje. Ale
i ostatní tenisové boje končily často zkrácenou hrou,
protože hráčská úroveň
byla mimořádně vyrovnaná.
Varnsdorfský tenis je zván
i na 20. prosince, kdy bude
v Žitavě pořádán Vánoční
turnaj.
M. Klusoň

8:10. Výsledky jednotlivých
střetnutí: L. Žítek st., P. Šimek - Miško, Kovář 2:3,
Chlán, Peleška - Strnad, Somič 2:3, L. Žítek st. - Kovář
3:1, Peleška - Somič 0:3, Šimek - Strnad 3:2, Chlán - Miško 3:1, Peleška - Kovář 0:3,
Šimek - Somič 2:3, Chlán - Strnad 2:3, L. Žítek st. Miško 3:1, Šimek - Kovář 3:0,
Chlán - Somič 0:3, L. Žítek
st. - Strnad 1:3,Peleška - Miško 1:3, Chlán - Kovář
3:2, L. Žítek st. - Somič 3:2,
Peleška - Strnad 0:3, utkání
Šimek - Miško se už nehrálo, o vítězi bylo rozhodnuto.
V 5. kole porazilo áčko SKST
Česká Kamenice A 13:5
a béčko v Benešově s prvním
týmem tabulky AMBITEM
A neuspělo poměrem 11:7.
V 6. kole podlehlo áčko
venku SKST Děčín C 13:5
a béčko přehrálo doma SKST
Č. Kamenice 14:4. Po šesti
kolech soutěže figurovalo
áčko na průběžném 4. místě
tabulky, béčku se daří zatím
méně a je na 8. příčce mezi
dvanácti týmy tabulky.
M. Exnar, ZdS
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