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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

RADNÍ UVÍTALI PRVŇÁČKY

1. září se otevřely opět dveře základních škol a děti usedly
do lavic. Ve varnsdorfských školách uvítali prvňáčky radní
s přáním úspěšného vstupu do další etapy života. Starosta
města rozdával prvňáčkům plakety, které jim i jejich rodičům
budou připomínat tento důležitý den v životě. Otevřeno bylo
celkem 6 prvních tříd, do nichž nastoupilo 149 prvňáčků,
což je o 10 více než v loňském roce.
Text a foto rm

JAK ZAHÁJILY STŘEDNÍ ŠKOLY VE MĚSTĚ
V roce 2009 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje
o sloučení 3 samostatných středních škol ve Varnsdorfu. Na základě
tohoto usnesení vydalo MŠMT ČR 1. 6. 2010 rozhodnutí o zapsání
nového školského subjektu do rejstříku škol a školských zařízení.
Rozhodnutí, dle dostupných informací, ke dni 30. 8. 2010 nenabylo
právní moci. Po nabytí právní moci ponese nová škola název Vyšší
odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace.
Škola bude pokračovatelkou předešlých škol a nedochází k žádnému rušení nebo zániku stávajících oborů. Žáci a studenti se
1. září vrátili do svých známých učeben a rovněž se setkali se
svými vyučujícími. Žáci a studenti prvních ročníků nastoupili do
oborů, do kterých byli přijati, a do původních škol. Původní školy
jsou středisky sloučené školy a v jejich čele stojí současní ředitelé
Ing. Bc. Jan Hodničák a Ing. František Hricz.
Ing. Petr Kotulič
INZERCE

OBSTÁLI JSME PŘI NEČEKANÉ POHROMĚ?
Nad touto otázkou se od
soboty 7. srpna 2010 zamýšlí
snad každý starosta, člen krizového řízení, povodňové komise
i každý hasič v postižených obcích. Při bleskové povodni bylo
v rámci Šluknovského výběžku
postiženo nebo poškozeno 778
objektů, bylo evakuováno 38
osob a poškozeno 45 mostů,
mostků nebo lávek. Během
povodně bylo v okrese Děčín
nasazeno 53 hasičských jednotek s 533 hasiči, kteří zasahovali
u 486 případů. Kromě 5 drobných poranění záchranářů nebylo zaznamenáno žádné úmrtí
či jiné poškození zdraví. Mohli
bychom tedy možná s nadsázkou konstatovat, že jsme během
povodně obstáli, ale na jedničku
to rozhodně nebylo. Naše území
postihla událost, která zde nebyla minimálně 30, jinde i více let,
a tudíž ji většina lidí v aktivním
věku nepamatuje, a podcenila
ji. Téměř 200 l vody na každý
čtvereční metr po předchozích
srážkách udělalo své. I pověstný
modrý kámen, který chrání obyvatele našeho města, v tomto

případě prokázal medvědí službu v podobě trvalého zlehčování
možné situace.
V době, kdy ještě není
dořešeno odstranění následků
této události, je brzo na vyhodnocení všech jejích aspektů,
ale v některých oblastech je
již jasno. Po zkušenostech
nejen těch postižených nyní
je nejdůležitějším prvkem
včasné a účinné varování
a vyrozumění všech obyvatel
ohrožených oblastí, tedy nejen
těch, kteří jsou např. u vodního

Foto Michálek

toku. Důležitým krokem v informovanosti obyvatel a jejich
ohrožení, nebo naopak možnosti pomoci je okamžité využití
všech moderních technologií,
tedy místního rozhlasu, SMS
zpráv, e-mailů a pokud možno,
co nejaktuálnějších informací
na webových stránkách města.
Událost postihující větší území
okresu nebo kraje je spojena
s přetížením linek mobilních
operátorů a také přetížením krizových linek tísňového volání
Pokračování na str. 2

rodinné domy školská zařízení ostatní stavby komunikace počet poškozených
a zdrav. zařízení
mostů

Varnsdorf

6.899.000

696.000

120.000

3.535.000

Dolní Podluží 4.665.000

1.557.000

54.000

600.000

8

50.000

3

835.000

7

Horní Podluží
Chřibská

386.000

19.000

2.202.000
mosty škoda
celkem

Dolní Podluží 2.950.000

Čtěte na str. 4

Škody se vyšplhaly na 13,6 mil. Kč.

TABULKA VYČÍSLENÝCH POVODŇOVÝCH ŠKOD

Varnsdorf

Ojedinělý doklad
funkcionalistické
výstavby
v našem městě
se opravuje.

www.varnsdorf.cz

Horní Podluží

950.000

Chřibská

580.000

toky

nánosy
v tocích

2.115.000

215.000

13.218.000

7.612.000

MAŠÍŇÁK BYL PŘED POVODNÍ DOSTATEČNĚ PŘIPRAVEN
MĚSTO HLEDÁ NOVÉHO REFERENTA ŠKOLSKÉHO ODBORU
CO SE VE MĚSTĚ LETOS PODAŘILO VYBUDOVAT?
ŘÍČNÍ REGULACI MANDAVY MÁME PRÁVĚ 100 LET

170.000

kanalizace
+ ČOV

nádrže + rybníky

30.000
2.600.000

Oslava
svátku
Vu Lan
byla
výjimečná.
Čtěte na str. 7
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Kamery opět pomohly

Jednu hodinu po půlnoci byl na kamerovém systému
města zjištěn muž s kárkou, jak se snaží odtrhnout parapet na budově základní školy na náměstí. Do příjezdu hlídky
se mu to podařilo a měděný plech uschoval za budovou.
Hlídkou byl však zadržen a spolu se záznamem a předmětem
doličným byl předán Policii ČR k dalšímu šetření.

• Podezřelí z vykrádání vozidel

Na sídlišti našeho města byli hlídkou zjištěni dva muži, jak
se podezřele pohybují okolo zaparkovaných vozidel. Bližší
kontrolou dané lokality bylo zjištěno násilně otevřené osobní vozidlo. Hlídka muže podezřelé z trestného činu zadržela
a zjistila, že se pohybují na ukradeném dámském kole, které,
jak uvedli, odcizili z areálu Velveta, a.s. Hlídka předvedla
oba muže na Obvodní oddělení Policie ČR k dalšímu šetření.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Krádežemi k závislosti

O tom ví své mladá Českolipačka, která si zajela do Varnsdorfu pro nášup. Vybrala si jeden z obchodních domů ve
městě a v regálech objevila zboží, které ji oslovilo. Koupelovou kosmetiku v hodnotě čtyř set korun uschovala,
leč ani to jí nepomohlo. Oči strážců pořádku ji odhalily
a žena dnes čelí podezření z trestného činu krádeže, za
což jí soudce může „darovat“ kromě podmínky i několika
měsíční pobyt za mřížemi, který se může vyšplhat až ke
třem letům.

• Povedený filuta

Jako obchodní zástupce přicházel do styku nejen se zákazníky, ale i finančními obnosy. Byl úspěšný, a tak se mu
čas od času povedlo svěřené zboží prodat. Problém nastal
s penězi. Místo aby je odevzdával svému zaměstnavateli,
končily v jeho vlastní peněžence. V současné chvíli už je
vykutálený obchodník zkoumán policejním drobnohledem.
Jestliže se prokáže překročení zákona v podobě trestného
činu zpronevěry, může si jít obratný raubíř popřemýšlet do
chládku až na pár let.

• Černá odběratelka

Každý se stará, jak umí. O tom ví své podnájemnice
jednoho z domků v Horním Podluží. Od ledna do července letošního roku neoprávněně odčerpávala elektřinu za
bezmála dvaačtyřicet tisíc. Když dostala účet, nezaplatila.
Dnes proto čelí policejnímu šetření, na jehož konci může
být až dvouletý pobyt za mřížemi. Trestný čin krádeže nabízí
i trest v podobě peněžitého trestu.

• Odcizené kolo

Před nenechavostí zlodějů vás už jen tak něco neochrání.
Příležitostná sportovkyně si uschovala svoje kolo do garáže
a ani ve snu ji nenapadlo, že by o něj přišla. Když se v pondělí ráno vrátila zpět, zjistila, že neznámý vetřelec nejenže
poškodil petlici se zámkem na dveřích, ale k tomu si ještě
návdavkem odnesl i její jízdní kolo. Varnsdorfské obyvatelce
teď nezbývá než čekat, jestli se někde neobjeví. Kolo, ale
i pachatel… Strážci zákona teď mají napilno, a když spadne
klec, čeká na ptáčka kromě obvinění z trestného činu krádeže i uhrazení vzniklé škody, anebo peněžitý trest.
Petra Trypesová
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Mašíňák a povodeň
Hned v týdnu po povodni se
ve městě objevily „zaručené“
zprávy o nevhodné manipulaci
s hladinou rekonstruovaného
rybníka Mašíňák během náhlé
povodně, případně o jeho konstrukčních chybách. Z informací
z Odboru správy majetku MěÚ
Varnsdorf, který zodpovídala
za rekonstrukci rybníka, jsme
zjistili, že se jedná o vodní dílo
III. kategorie, pro které je požadována určitá míra protipovodňové bezpečnosti. Již v minulosti,
a samozřejmě i po rekonstrukci
byl vypracován manipulační
a provozní řád (MPŘ) pro
varnsdorfský rybník (Mašíňák),
který přesně určuje, kdo a jak
smí s vodním dílem manipulovat a v jakých případech.
Na základě nájemní smlouvy
a v souladu s MPŘ a programem technicko-bezpečnostní
dohled je provozovatelem
a obsluhou díla Český rybářský
svaz MO Varnsdorf. Kromě
možnosti využít rybník pro
koupání na vlastní nebezpečí,
jsou hlavními funkcemi rybníka
regulovaný chov ryb, zdroj vody
pro závlahu, zachycení vody
v krajině, ale také protipovodňová ochrana v podobě retence,

neboli vytvoření dostatečného
prostoru pro zachycení povodňových průtoků. Tento prostor byl
7. 8. 2010 před povodní připraven
v dostatečné míře (výrazně nad
rámec požadovaných hodnot pro
toto období) - tedy hladina vody
byla 25 cm pod přelivnou hranou
kašnového bezpečnostního přelivu. To představuje záchytný objem
o velikosti asi 20.000 m3. Jakmile
hladina rybníka překonala hranu
bezpečnostního přelivu o více
jak 5 cm, nastal pro území pod
rybníkem 1. povodňový stupeň
a obsluha rybníka přesně podle
manipulačního řádu omezila odtok
vody požerákem č. 2, aby nedošlo
k ohrožení ulice Výpadové a železniční tratě. Již od ranních hodin

byl manipulaci s rybníkem osobně
kontrolovat předseda povodňové
komise, který konstatoval, že jak
rybník, tak i jeho obsluha situaci
zvládla bez větších potíží, za co
je třeba členům ČRS poděkovat.
Kontrolovány a řešeny drobné
problémy byly i na dalších varnsdorfských rybnících. Problémy,
které nastaly pod hrází rybníka (protržení hráze rybníčku
u Fontány nebo zaplavení několika objektů v ulici Výpadové),
nebyly zapříčiněny konstrukcí
rybníka, nebo jeho obsluhou, ale
výhradně množstvím srážek (200
mm/m2, jak uvádíme v druhém
článku), které se v daném území
nashromáždily.
JS, foto Michálek

OBSTÁLI JSME PŘI NEČEKANÉ POHROMĚ?
Dokončení ze str. 1
a operačních středisek kraje.
Z těchto důvodů bude v případě
podobné události bezodkladně
zřízeno kontaktní místo v hlavním, nebo záložním krizovém
pracovišti s nepřetržitou službou
a telefonním kontaktem. Z výše
uvedených důvodů doufáme,
že nyní budou s vyšší prioritou
vyhodnoceny žádosti o dotace
podané městem na dokončení
výstavby městského rozhlasu
s dopadem i do sousedního
Grossschönau a Hainewalde,
a také zatím ze strany poskytovatele odložená žádost na
dotaci na speciální vozidlo na
likvidaci mimořádných událostí,
jehož případné nasazení mohlo
výrazným způsobem zmírnit dopady letošní povodně. Veškerá
uvedená opatření, včetně dalších návrhů budou vyhodnocena na mimořádné bezpečnostní
radě ORP Varnsdorf rozšířené
o starosty postižených obcí, která se uskuteční v měsíci září.
Zastupitelstvo by v dalším
období mělo dát do rozpočtu
opatření pro zmírnění následků
těchto krizových situací tak, aby
bylo možno například důkladně

zprovoznit dešťové vpustě,
vyčistit propustě a dešťovou
kanalizaci.
Město obdrželo také dary,
za ně náleží vřelý dík. Finanční
pomoc ve výši 20 tisíc korun
zaslalo město Kladno, firma
VERA poskytla 5 tisíc korun,

Vitana, a.s., poskytla vysoušeč
a TEXSTAV, v.d., ve spolupráci
s Buderus věnoval kotel.
Škody byly vyčísleny jen
v našem městě na neuvěřitelných 13.580.000 Kč. Vyplaceno
bylo na mimořádné okamžité
pomoci 611.360 Kč.
JS, rm

Město Varnsdorf vyhlašuje

veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

Úředník – referent Odboru školství,
kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf
(oblast školství)

Požadavky na uchazeče:
1. Splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících samosprávných celků
a o změně některých zákonů.
2. Znalost práce na PC (MS Word, Excel).
3. Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Platové podmínky – 9. třída podle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., v platném znění.
Pravděpodobný nástup od 1. 10. 2010.
Přihlášky je nutno podat do 20. 9. 2010.
Kompletní informace na www.varnsdorf.cz
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ŘÍČNÍ REGULACI MÁME PRÁVĚ STO LET
Přívaly vody, které nás ve
Varnsdorfu zaskočily počátkem
srpna, by v našem městě napáchaly mnohem větší škody,
kdyby koryto Mandavy už kdysi
dávno neprošlo regulací. Za
„kdysi dávno“ můžeme právě
letos dosadit zaokrouhlenou
řádku jednoho sta let.
Od 80. let 19. století se Varnsdorfští pilně zabývali myšlenkou
úpravy říčního koryta, která by
zamezila rozsáhlým škodám
při velké vodě. Nelze se divit.
Jen v druhé polovině 19. století jsou zničující povodně
hlášeny k letopočtům 1854,
1860, 1868, 1883, 1887, 1891,
1897, 1899. Řešením byl projekt
z roku 1887. Stále se opakujícím pohromám měla zamezit
stavba opěrných zdí a snížení
dna. Obavy některých majitelů
pozemků u Mandavy z poškození jejich nemovitostí ale
vedly k odložení záměru téměř
o dvacet let. Teprve v roce 1904
byly práce zadány vídeňské firmě Rella & Neffe, další část prací
byla pak svěřena varnsdorfským

stavitelům Rottovi a Mildnerovi.
Na regulaci podle projektu
inženýra Girsika se pracovalo
v letech 1905 až 1910. Kolaudace obou částí proběhly v květnu
1910 a v červenci 1911. Regulační práce zahrnovaly i stavbu

Mimochodem, neobešlo se
to bez potíží s financováním.
Rozpočet projektu musel projít
českým zemským sněmem.
Ten se schválením nepospíchal,
a tak město zahájilo práce
v dubnu 1905 „na vlastní nebez-

Dobová fotografie z prací na regulaci Mandavy na počátku
20. století. Snímek poskytlo varnsdorfské muzeum.
šesti mostů, šesti můstků a pěti pohyblivých jezů. Po obou
stranách řečiště byly zakládány
nové parky a ulice. Regulovaný
úsek má délku 6,6 kilometru.

pečí“. Ani poté, co zemský sněm
peníze nakonec „přiklepnul“, nebyl nesnázím konec – finanční
příspěvky se opožďovaly
a město muselo stavbu zaopatřit
INZERCE

vlastními nemalými vklady, aby
se práce nemusely přerušovat.
Navíc náklady se postupně
zvyšovaly, z původních 600 tis.
korun se konečná částka vyšplhala na více než 1,7 mil korun.
V roce 1910 město uzavřelo
půlmilionovou půjčku, aby mohlo
akci zdárně ukončit.
Ještě že tak, mohli jsme si říct
jen před několika málo týdny. Na
videích, která si můžete pustit
z městského webu, vzbuzují
respekt kalné vody dosahující
většinou těsně pod horní okraj
zdí koryta. Maléry měly z větší
části na svědomí jinak malé,
nenápadné přítoky.
Regulace Mandavy samozřejmě není ve stavu z doby před sto
lety. Vyžaduje údržbu, opravy
a čištění, což nyní zabezpečuje
státní podnik Povodí Ohře.
Historické údaje jsme čerpali
z druhého dílu „Palmeho kroniky“ (Varnsdorf a jeho historické
pamětihodnosti od roku 1850 do
1913, český překlad z r. 2000)
a z publikace Varnsdorf, město
průmyslu a zahrad (2003). ham

Informace pro
držitele
zbrojních průkazů
Od 1. září 2010 dochází ze
strany Odboru služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje ke změně vyrozumívání
držitelů zbrojních průkazů před
ukončením platnosti. Držitelé
zbrojních průkazů již nebudou
vyrozumíváni písemnou formou
prostřednictvím listovních zásilek České pošty, s.p., ale elektronickou cestou, pokud poskytnou
svoji e-mailovou adresu.
Další informace lze získat
telefonicky nebo v úředních hodinách na místně příslušných
odděleních:
Děčín, Kaštanová 2, 405 58
telefon: 974 432 300
e-mail: dczbrane@mvcr.cz
úřední dny:
pondělí 8.00-17.00 hodin
středa 8.00-17.00 hodin
pracoviště Rumburk:
vždy poslední úterý v měsíci
9.00-15.00 hodin.
-r-
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CO SE VE MĚSTĚ LETOS PODAŘILO VYBUDOVAT?
Do bilancování nad tím, co
se ve městě podařilo zrealizovat
v 1. pololetí, velmi silně zasáhly
záplavy, které naše území postihly. I přes tuto smutnou událost je možné přinést přehled
o rozpracovaných i dokončených investicích ve městě.
Nejzásadnější a finančně
nejnáročnější akcí letošního
roku je rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu,
která byla zahájena koncem
roku 2009. Do této doby byly
dokončeny veškeré bourací
práce, základy a přístavba pro
tobogán, vířivky a bazénovou
technologii. Pokračují práce na
vnitřních technických rozvodech
(elektřina, voda). Zahájena byla
rekonstrukce střešního pláště,
kterou komplikovalo a komplikuje deštivé počasí. Dále probíhá spolupráce s projektantem
a hlavním architektem na posledních úpravách barevného

vodoinstalace včetně zařizovacích předmětů hygienických
zařízení v budově polikliniky za
zhruba 1,1 mil. Kč.
Značné prostředky byly znovu věnovány do rekonstrukcí
a oprav školských objektů. Např.
v ZŠ Edisonova se jedná o provedení výměny oken za 1,3 mil. Kč,
o dokončení rekonstrukce střechy za téměř 840 tis. Kč, která je
spolufinancována dotací z EU,
o opravu podlahy tělocvičny
za 960 tis. Kč. V ZŠ náměstí
pokračuje rekonstrukce školy
– v letošním roce šlo o výměnu
oken za 1,9 mil. Kč a provedení
zateplení podkroví za 279 tis.
Kč. V ZŠ Karlova proběhla
sanace dřevěných konstrukcí
a oprava střechy za více než 500
tis. Kč. O kompletní rekonstrukci
budovy MŠ T. G. Masaryka se
zmiňujeme na jiném místě HS.
Pozornost je také věnována
projektové přípravě - bezba-

Na sportovištích byly provedeny plánované opravy a údržby (na sportovní hale oprava
části střechy a nátěry, zateplení
a fasáda, odstranění havarijního
stavu střechy strojovny zimního
stadionu). Proběhly drobné úpravy tribuny, oplocení a střídaček
fotbalového stadionu z důvodu
postupu A mužstva SK Slovan
Varnsdorf do II. celostátní fotbalové ligy.
Veřejné osvětlení bylo rozšířeno o 5 nových osvětlovacích bodů
v ul. Jánošíkova za 263 tis. Kč.
Značné prostředky se v tomto
období věnovaly na projektovou
přípravu v oblasti vodního
hospodářství (opravy vodních
nádrží Valcha, Kočka a u Billy
a drobných vodních toků), dále
technické infrastruktury (rozšíření soustavy CZT, rekonstrukce
VO). Byla dokončena projektová dokumentace pro přípravu
území na výstavbu nových RD,
jedná se o inženýrské sítě a obslužnou komunikaci v lokalitách
ul. Hradní a ul. E. Thälmanna.
Realizace dalších akcí je naplánována na následující období
letošního roku.
Za OSMI PeV, foto OSMI
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OPRAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V mateřské škole v ulici T. G. Masaryka 2180 probíhají plánované
opravy objektu, které jsou zaměřeny na maximální úspory energií
a na zlepšení celkového vzhledu budovy. Realizace opatření (zateplení obvodového pláště, střechy a výměnu oken a dveří) byla
podpořena i dotací z Operačního programu Životní prostředí částkou
ve výši 1.395.900 Kč.
Stavební práce započaly v červenci rekonstrukcí a zateplením
střešního pláště, v srpnu probíhala výměna oken v celém objektu tak,
aby mohl být provoz školky zahájen k 30. srpnu 2010. V měsících
září a říjnu bude za provozu školy provedeno zateplení budovy,
fasáda a venkovní úpravy. Stavbu provádí na základě výběrového
řízení firma KN Stav, s.r.o., Zákupy. Cena veškerých prací dosáhne
částky 3.210.300 Kč.
Péče o tuto budovu je důležitá i z historicko–architektonického
pohledu. Nedávno (v HS č. 5/2010) jsme ji zmiňovali jako ojedinělý
doklad funkcionalistické výstavby v našem městě z konce 20. let
právem zařazený do publikace „Slavné vily Ústeckého kraje“. Letošní
oprava by tedy mohla přispět k tomu, že se bývalá „Eltisova vila“ ve
zdraví dožije i stých narozenin.
PeV, ham

V divadle se staví nové sociální zázemí pro diváky

řešení vnitřní části bazénu.
V letošním roce je plánováno
prostavět 45 mil. Kč a dokončení celé stavby se předpokládá
v roce 2011.
Téměř 1,5 mil. Kč bylo v letošním roce vynaloženo na dokončení dětského hřiště v parku
mezi ul. Národní a Otáhalova.
Byly osazeny dřevěné herní
prvky, obnoven trávník, osazen mobiliář (odpadkové koše
a lavičky) a obnoven chodník.
Hotové hřiště bylo symbolicky
předáno dětem 1. 6. a stalo se
oblíbeným místem.
V červnu byla také zahájena
1. etapa rekonstrukce Městského divadla Varnsdorf za 3 mil. Kč,
o jejím průběhu se zmiňujeme
podrobně v dalším textu HS.
Za zmínku stojí také
provedení kompletní výměny

riérový vstup do MŠ Nezvalova,
rekonstrukce gastroprovozu ve
školní jídelně náměstí, rekonstrukce ZŠ Seifertova.
Do rozpočtu na úseku „doprava“ zasáhla sněhová nadílka a
zpočátku roku musely být navýšeny prostředky na zimní údržbu
o více než 1 mil. Kč. Přesto byly
naplánovány a vytipovány komunikace pro celoplošné opravy
technologií ABS, lehké penetrace a tryskovými vysprávkami
v celkové výši 4,3 mil. Kč (Wolkerova, Kollárova, Dvořákova a
Polní). Plánovaný objem prací
na rekonstrukci chodníků (v ul.
Národní/Husova a Legií) na tento rok činí 3,5 mil. Kč. Realizace
proběhla či probíhá na základě
provedených výběrových řízení
a bude dokončena v průběhu
3. čtvrtletí tohoto roku.

Prázdninová divadelní přestávka letos bude o něco delší
než obvykle. V divadelní budově probíhají od druhé poloviny
června stavební práce, jejichž
výsledkem bude přístavba
hygienických zařízení v obou
patrech divácké části.
Je to první etapa rekonstrukce divadelní budovy. V následujících letech by měla pokračovat
další přestavbou podle projektové studie, s níž byla veřejnost
před časem seznámena na výstavě v divadelním foyeru.
Nedostatečné vybavení divadla toaletami pociťovali diváci
(a zejména divačky) na každém
dobře navštíveném představení. Pravidelně k nám zajíždějící
soubory již dokonce věděly, že
se u nás musí počítat s delší
přestávkou mezi jednáními.
Po mnoha letech odkladů bude
letos tento problém konečně
vyřešen.
Stavební zakázka byla
městem svěřena firmě STAMO
Děčín, která se ve Varnsdorfu

podílela mimo jiné na rekonstrukci Hrádku a přestavbě
bývalé průmyslové školy na
knihovnu. Vše zatím probíhá
bez větších problémů, ač s malým časovým skluzem. Snad se
ho podaří eliminovat tak, aby
neohrozil již smluvené termíny
představení, jimiž bude v první
polovině listopadu zahajovat
zkrácená sezona 2010-2011.
Do té doby bude třeba nejen
dokončit stavbu, ale také upravit interiéry - vymalovat, položit
nové koberce a ve zrychleném
sledu provést kompletní úklidové práce.
Zkrácení sezony se projeví
zeštíhlením cyklu předplatného „A“ z deseti na osm titulů.
Ostatních abonentních cyklů
se omezení netýká, jen se
poněkud „zhustí“ do kratšího
období. V kulturní příloze právě
tohoto čísla Hlasu severu se
můžete seznámit s dramaturgickým plánem předplatitelských skupin.
ham

V patře foyeru vzniká prostor
pro pánské toalety.
ham

Na místě bývalé venkovní terasy vzniká prostor pro dámské
toalety.
ham
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RI OKNA, a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: 518 389 517 - 9, fax: 518 389 516, e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862, GE Money Bank, a.s., č. ú. 162123169/0600

Bzenec, dne 3. srpna 2010
Vážení zákazníci, obchodní partneři,
nám neznámá společnost ATP DUKLA, s.r.o., se sídlem v Brně podala proti naší společnosti RI OKNA, a.s., Bzenec návrh na zahájení insolvenčního řízení. Městský soud v Praze podání návrhu zveřejnil dne 2. 8. 2010. Tímto bylo
zahájeno řízení, v němž bude soud prokazovat, zda je návrh pravdivý či nikoli.
Podle dva roky platného insolvenčního zákona jsou všechny podané insolvenční návrhy zveřejněny v insolvenčním rejstříku do dvou hodin bez jakéhokoliv zkoumání oprávněnosti podání tohoto návrhu. Vůbec tedy nezáleží na tom, zda údaje uvedené v návrhu jsou pravdivé či podložené. Tohoto stavu zneužívají firmy v konkurenčním boji. O tom svědčí skutečnost, že soudy následně při dalším projednávání insolvenčního návrhu zamítnou až
60 % podaných insolvenčních návrhů. Situace, kdy jsou insolveční návrhy podávány s nekalým záměrem, je naneštěstí
typická zejména pro stavebnictví. To dokládá i naše situace. Zařadili jsme se tak mezi další renomované společnosti,
které byly předmětem insolvenční šikany (viz např. STRABAG, a.s., OHL ŽS, a.s, HOCHTIEF, s.r.o., a další). Všichni se
nakonec proti těmto návrhům ubránili.
Návrh na zahájení insolvenčního řízení podaný společností ATP DUKLA, s.r.o., Brno vykazuje veškeré známky
„šikanozního podání“ s cílem poškodit obchodní aktivity společnosti RI OKNA, a.s., Bzenec. Navrhovatelem tvrzená
pohledávka sloužící jako údajný „důkaz“ insolvence totiž neexistuje ani právně, ani fakticky.
Veškeré informace uváděné v insolvenčním návrhu jsou lživé a společnost RI OKNA, a.s., se bude všemi dostupnými právními prostředky proti takovému nekalému jednání bránit. Existence pohledávky nám nikdy nebyla oznámena
a nikdy jsme její existenci nepotvrdili. Naše společnost nemění své sídlo (tato lež se stala záminkou k podání insolvenčního návrhu místně nepříslušného soudu za účelem řízení zpomalit a zkomplikovat).
Skutečností, která jenom potvrzuje naši domněnku, že se naše společnost stala obětí šikany, je, že jednatel
společnosti ATP DUKLA, s.r.o., je celostátně hledanou osobou vedenou v registru Policie ČR (podrobnější informace lze nalézt na adrese http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9500616100201).
Naše společnost usilovně pracuje na všech právních krocích, které umožní naši společnost očistit,
a dále požádá příslušné orgány o potrestání viníka.
Děkujeme za Vaši vstřícnost a jsme
s úctou

Petr Ingr,
předseda představenstva

Ing. Roman Kozumplík,
místopředseda představenstva

Dokumenty o bezdlužnosti jsou k nahlédnutí na pobočce ve Varnsdorfu a v Liberci nebo na www.justice.cz.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodej rekonstruovaného
bytového domu v Krásné
Lípě. Po prodeji všech 6 bytů
volných. Pozemek: 1.260 m2.
Prodejní cena: 2 mil. Kč. Info
Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví ve Varnsdorfu. Plastová okna, zateplená
nová fasáda. Prodejní cena:
540.000 Kč. Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.
Pronájem bytu 3+1+L
s garáží ve Varnsdorfu. Nájem: 4.700 Kč/měs. + služby +
kauce. Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 723 327 523.
Prodej stavebního pozemku s krásným výhledem v Rumburku. Výměra:
1.100 m 2 (možno oddělit).
Prodejní cena: 300 Kč/m 2 .
Info Lužická R.K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.

Chcete inzerovat v Hlasu severu?

RÁDI VÁM VŽDY PORADÍME A VYHOVÍME
Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz
volejte: 412 372 241.

Prodej výrobního a skladovacího areálu v Rybništi.
Možný i pronájem. Výměra:
cca 32.000 m 2 . Prodejní
cena: 9,8 mil. Kč. Info Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Prodej zrekonstruovaného hotelu v Rybništi, situovaného u frekventované komunikace v centru NP České
Švýcarsko. Vhodné i jako školicí středisko, autocamp, motorest… Pozemek: 22.740 m2.
Prodejní cena: 4,9 mil. Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 723 327 523.
Prodám rodinný dům
ve Varnsdorfu. Telefon
608 164 207.

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

Služby
Půjčky, leasing na koupi
bytu, zpětný leasing domu,
bytu v OV a druž. bytu bez
poplatku předem. Telefon
774 719 141.

Svatební a společenská
móda Viktoria. Luxusní šaty
na míru. Více než 10 000 modelů. Svatební doplňky. Více
na www.e-viktoria.cz nebo na
tel. 777 583 506.
Úpravy a opravy oděvů,
tašek, batohů. Kvalita za
rozumnou cenu. E. Krásnohorské 1549, Varnsdorf.
J. Zarnack. Tel. 728 764 809.
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.
Antikvariát Klariani. Vykoupíme: knihy všech žánrů,
LP desky, hračky, plakáty,
poklady z půdy. Více na tel.
775 034 226.
www.hubnu.net - Chcete
krásné křivky? S pomocí našich programů a za dohledu
našeho poradce to jde. Vyzkoušejte měsíční program.
Domácí péče pro seniory a handicapované osoby.
Eva Haubertová, telefon
725 305 766, www.domaci-asistence.tym.cz.

16/2010

Vzpomínka
Dne 10. září uplynuly již 4 roky, kdy navždy
odešla paní Helena Hložná. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za všechny její blízké sestra Eva.

Dne 25. srpna jsme vzpomenuli výročí
úmrtí Karla Beka, strojvůdce ČD z Dolního
Podluží.
Stále vzpomínájí všichni členové rodiny
Beků.
Dne 30. srpna by se dožil 80 let náš tatínek a manžel Stanislav Zakouřil. V prosinci
uplyne 10 let od jeho náhlého úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpoměňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami.

P oděkování
Děkuji rehabilitačnímu oddělení LDN Varnsdorf za vzornou péči,
díky které jsem se opět mohla postavit na nohy, jmenovitě Miloslavu Šolcovi, Kateřině Hrobníkové, Evě Škodové a Kateřině Malé,
sestřičkám z oddělení, sanitářům a zejména panu primáři Janu
Prokopu Škodovi i všemu ostatnímu personálu. Děkuji panu řediteli
MUDr. Járovi za vstřícnost a za možnost využít nové vybavení rehabilitačního oddělení, kde mi velmi pomohla mj. vířivá lázeň.
Jaroslava Mrázková

Oslava svátku Vu Lan byla výjimečná
V roce 2008 jsme vám podrobně představovali svátek Vu Lan,
který je jakousi obdobou křesťanských Dušiček, ale s rozdílem v tom,
že jsou uctívání i naši rodiče dosud žijící s cílem jim poděkovat za
naši existenci a výchovu.
Letošní svátek v prvním buddhistickém chrámu ve Varnsdorfu byl
ale výjimečný. Díky iniciativě místního mnicha Thích Thanh Phúc
se podařilo pro zdejší chrám zajistit relikvii s ostatky velkého Buddhy. Průjezd kolony vozidel vyzdobených buddhistickými vlajkami
s vozidlem vezoucím na střeše relikvii vzbuzoval v sobotu 28. srpna
dopoledne velkou pozornost obyvatel. Cílem této jízdy však nebylo
jen její vystavování na odiv či chlubení se, ale naopak podle buddhistického učení využití její síly, energie a další pozitivních účinků,
pro každého, kdo ji spatřil, i pro celé město. Po průjezdu městem
byla relikvie trvale umístěna na čestném místě mezi Buddhy v modlitebně buddhistického chrámu v Žitavské ulici. Slavnostního obřadu
se kromě desítek příslušníků vietnamské komunity z celé republiky
a zahraničí zúčastnili i mniši z Norimberku a z Liberce a Giovanni
Conchin z tibetského centra Color-Life z Dolního Podluží.
Získání svaté relikvie je v rámci ČR ojedinělé a dosud bylo možné
se s ostatky Buddhy setkat pouze na putovních výstavách. Stálé umístění relikvie tak opět zvýší prestiž a společenské postavení buddhistického chrámu ve Varnsdorfu, za což patří mnichovi velký dík. JS

NÁBOR VARNSDORFSKÝCH SKAUTŮ
Skautské středisko Lužan Varnsdorf hledá nové skauty
a skautky! Přijďte poznat nové kamarády a kamarádky,
získat nové životní zkušenosti. Pojďte si s námi zahrát
pěkné hry, zdokonalit své teoretické i praktické znalosti,
naučit se spoustu nových zajímavých věcí ať už o skautingu, přírodě, naší i světové historii, naší vlasti nebo třeba
o táboření, přespávání v přírodě a mnoho dalších věcí.
Přijďte se podívat na naše schůzky, seznámit se a podívat se,
jak to u nás chodí. Schůzky máme každý pátek od 16 hodin
v našich klubovnách u městské policie (bývalé zahradnictví
naproti Albertu). Více se o nás dozvíte na internetových stránkách:
www.naborskautu.comehere.cz.
Jan Beneš
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Sňatky
Kateřina Němcová
Pavel Vacek
Eva Chaloupecká
Jan Szórád
Martina Kubrová
Tomáš Hemmer
Jitka Dušková
Lukáš Davídek

Z ubní

pohotovost
11.-12. 9. 2010
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619
18.-19. 9. 2010
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

Svoz zákazníků

ZDARMA
15. 9. 2010
odjezd: Varnsdorf, AN
v 14.45 hod.
příjezd: NC Géčko
v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

Svozy pytlového
tříděného odpadu

16. září 2010
SENÁTORSKÉ
DNY
20. září 2010
v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf.

VARNSDORFSKÉ
TRHY

22. září 2010
INZERCE

VÝSLEDKOVÝ VÝBĚR CYKLISTŮ
Český pohár MTB 2010
má za sebou další závody.
Jeho třetí dějství Malevil Cup
proběhlo už v červnu v Jablonném v Podještědí. V kategorii
muži hobby (19-29 let) dojel
3. Jan Novota a 21. Václav
Šimonek. Mezi muži masters II
(40-49 let) si 21. místo zajistil
Jan Mádl a 26. Mirek Vohnout.
Čtvrté dějství se uskutečnilo
jako Krakatit MTB maraton
v Dobříši, kde dlouho zvládal
famózně závod v první trojici
Honza Strož. Bohužel defekt
jej zradil a musel skončit. J. Novota, ještě dosti unavený z Iron
Bike, dosáhl šnečím tempem na
18. příčku celkově a 8. v kate-

gorii. Na start 85 km dlouhého
závodu se postavilo přes dvě stě
třicet borců a kolem osmdesáti
nemohlo být z různých důvodů
klasifikováno! Kralovický MTB
MARATON 2010 byl pátým
a zatím posledním dějstvím ČP
MTB. J. Novota zde skončil na
sedmém místě a v průběžném
pořadí mu patří 3. pozice. Poslední závod seriálu se jede
11. září v Teplicích nad Metují.
V německém Seifenu se
pořádal stokilometrový maraton
bez pronikavějšího úspěchu
varnsdorfských cyklistů. Na 31.
místě došlapal Jirka Švorc, 102.
byl Václav Šimonek a 148. Míra
Vohnout.
ZdS

O víkendu o přeborníka Varnsdorfu
Ve dnech 11. a 12. září se koná na varnsdorfských tenisových
dvorcích TJ Slovan turnaj o Přeborníka Varnsdorfu pro rok 2010.
Turnaj je otevřený, určen pro všechny občany města a pro širokou
veřejnost. Přihlásit se může každý, kdo si chce zahrát tenis, nebo si jej
alespoň zkusit. Jedinou podmínkou je tenisová obuv, oblečení a slušné chování. Prezentace proběhne v sobotu do 9.00 hod., následuje
losování dvouher a čtyřher. Bližší informace lze získat na tenisových
dvorcích, či na tel.č. mobilu, který je uveden na boudě v areálu klubu.
Jedná se zároveň o poslední sportovní událost na zdejších dvorcích
v letošní sezoně, která oficiálně končí 15. 10. 2010, pak už se hraje
jen dle počasí. Přijďte si zahrát a pobavit se. Všichni jsou srdečně
zváni.
M. H.

PRVNÍ PŮLE POKER TOUR
PRO LIBEREČÁKA
V 1. polovině premiérového
ročníku POKER TOUR se
odehrálo 35 turnajů a průběžné
pořadí TOP 10 hráčů vypadalo
takto: 1. Liberečák 235 bodů,
2. Richard Brůna 231, 3. Franta
Švejda 213, 4. Roman Vít 201,
5. Mirek Burda 195, 6. Kubánec
184, 7. Aleš Němec 155, 8. Jéža 152, 9-10. Dejdar a Ozy po
149 bodech. V následujících
šesti turnajích favorité potvrzovali svůj um a přehled, a tak se
pořadí příliš neměnilo. Stav na čele po 41. turnaji: 1. Liberečák 270,
2. R. Brůna 265, 3. R. Vít 243, 4. M. Burda 232, 5. F. Švejda 231
bodů.
R. V.

Šachové střípky
V Praze se uskutečnil šachový rapid turnaj na 7 kol, kterého se
zúčastnili Václav Vladyka (se 4 body obsadil 10. místo) a Petko
Kavalski (se 3 body obsadil 22. místo).
V. V.

S novým trenérem bez prohry a v poháru dále!

VÝHRU V TURNAJI OBHÁJIL M. HÁJEK
V tenisovém areálu TJ Slovan Varnsdorf proběhl tradiční mezinárodní turnaj EUROREGION NISA 2010 ve dvouhrách a čtyřhrách
amatérů. Zúčastnilo se jej rekordních 32 tenistů, z toho osm borců ze
SRN a tři dámy. Průběh rozdělil turnaj na ten hlavní a dále útěchy.
Hlavní ovládli tenisté z ČR a poháry zůstaly doma. Turnaj útěchy pak
jasně vyhráli kolegové z Německa. Hrálo se za úmorného vedra od
rána do večera, občerstvení však bylo připraveno po celé dva dny,
takže nedošlo k žádné újmě na zdraví. Přesto byla přítomnost lékaře
nezbytná. Vítězství, jako jediný v dějinách turnaje, obhájil ve dvouhře Mirek Hajásek Hájek (na společném fotu vpravo s poraženým
semifinalistou Zdeňkem Barborikem).

Překvapením bylo brzké vyřazení favorita Ondráčka borcem z Jiříkova. Ve čtyřhře se M. Hájkovi nedařilo, ale splnil si cíl, a tím bylo
semifinále. Tu vyhrála zcela překvapivě dvojice Suchomel-Hambálek.
Odehráno bylo 50 zápasů, což je také rekord této akce. Pořádající
oddíl se na turnaj připravil, takže vše proběhlo hladce a bez problémů.
Vedení oceňuje snahu všech hráčů, sponzorů, správce a dalších,
kteří turnaj podpořili tak, jak mohli. Příští rok bude turnaj v obdobném
termínu a všichni se na něj již nyní těšíme. I malý a skromný oddíl
tenisu ve Varnsdorfu umí uspořádat mezinárodní turnaj amatérů,
který je v regionu největší, velice oblíben a má již tradičně dobré
jméno. Krátce z výsledků: Hajásek porazil ve finále plném zvratů
Tomáše Fraňka 2:1 na sety a dvojice Suchomel-Hambálek zvítězila
nad duem Franěk-plukovník Svoboda 9:5. Holzel Uda dal kanára
ve finále útěchy kolegovi Jaschkemu a čtyřhru útěchy pak vyhráli
Wiedmnan-Jaschke, všichni ze SRN. Více výsledků lze nalézt na
internetu.
Ing. Milan Hindrák, foto archiv TO

Varnsdorfští karatisté na soustředění
Poslední prázdninový týden
se tradičně setkávají vyspělí
karatisté na soustředění klubu
ve Chřibské, aby se pod vedením trenérů Pavla Znamenáčka
a Milana Veselého připravili na
nadcházející soutěžní období.
Náš tým v počtu 42 karatistů
byl každý den prověřen ve třech
třicetiminutových a dvou hodinových tréninkových jednotkách.
V průběhu soustředění se provedly dva fyzické testy, které
budou sloužit jako motivační
faktor pro další zlepšení. Tradičně na soustředění nechyběl aerobik Karin Znamenáčkové, večerní
hluboká relaxace po náročných trénincích P. Znamenáčka, táborák
a diskotéka. Celkově trenéři zhodnotili soustředění velmi pozitivně
a již se těšíme na další.
P. Z., foto web SPORT RELAX

Již zápas Slovanu s Hlučínem
(referovali jsme v minulém čísle)
sledoval z tribuny nový trenér
Aleš Křeček (38), absolvent
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor
tělesná výchova a občanská
výchova a od roku 1999 držitel
profesionální licence UEFA.
Naposledy působil jako asistent
na lavičce ligového 1. FC Brno.
První zápas v novém působišti
jej spolu s týmem čekal v ještě
nedávno prvoligovém Mostu. Po
poločase 0:0 dostal Slovan do
vedení Jarda Jordák, ale domácí
měli po většinu času míč více na
kopačkách a po třech minutách
srovnali na konečných 1:1. A Slovan si tak vezl domů první druholigový bod ze hřiště soupeře.
Trenér viděl duel takto: „Pro nás
je bod tady úspěchem, soupeř
byl po celý zápas lepší, vytvářel si více šancí. Most je silný
soupeř, mají hodně hráčů, kteří
umějí hrát jeden na jednoho.
Z tohoto pohledu jsme se na něj
připravili, ale přesto nás domácí
přehrávali a musíme poděkovat
našemu brankaři Porcalovi.“
V týdnu přijel do Kotliny
k pohárovému zápasu ONDRÁŠOVKA CUPU tým Bohemians
1905. V normální hrací době
skončilo utkání před 1600 diváky 1:1 (12. Hozda - 41.Bálek)
a na řadu přišly penalty. Ty Slovan vyhrál 5:4 zásluhou promě-

Fotbal hledá
talenty
SK SLOVAN VARNSDORF A
FAŠV (Fotbalová akademie
Šluknovského výběžku) přivítají do svých řad další talenty
pro fotbal. Přijďte hrát za naše
týmy - kontaktujte trenéry - každý může vykročit za splněním
fotbalového snu i na stadionu
v Kotlině!
Pro nejmladší adepty fotbalu (ročník narození 2003
a mladší) jsou tréninky dvakrát
týdně ve ST a PÁ od 16.00 do
17.30 hod. vede je Petr Lisý.
Mladší přípravka (ročník
narození 2002 a mladší) má
tréninky v ÚT, ST a PÁ od
16.00 do 17.30 hod. pod vedením trenérů Mirka Machana
a Zdeňka Kramera.
Pro starší přípravku (ročník
narození 2000 a mladší) jsou
tréninky v ÚT, ČT a PÁ od
15.30 do 17.00 hod. a vedou je
trenéři Jirka Minařík a Zdeněk
Zvěřina.
ZdS

nění Pimparou, D. Procházkou,
Kulhánkem, Hykou, Jordákem
a prvně v historii jde v pohárovém klání před prvoligového
soupeře do dalšího kola, kde
jej čeká Opava. Trenér Aleš
Křeček dal v utkání příležitost
dalším hráčům z kádru týmů,
kteří v druholigových kláních
zatím do hry příliš nezasáhli a ti
jej rozhodně nezklamali.
V neděli čekal doma další druholigový zápas a to s vedoucím
celkem tabulky Vlašimi. Ta
potvrdila kvality a měla po většinu zápasu více ze hry. Branka
nepadla, takže Slovan sice ztratil
první bod doma za remízu 0:0,
ale soupeř si výhru neodvezl.
Trefil jen tyč (80.), naproti tomu
sudí mohl písknout penaltu za
zákrok na Matěje Kotiše minutu
před tím. Trenér Křeček (na
snímku) na tiskovce po zápase
m.j. uvedl: „Středeční pohárový
duel nás stál hodně sil, upravili

jsme tedy program přípravy
a v tomto remízovém utkání
jsme museli hodně zabojovat.“
V klubové mládežnické
kopané SK Slovan a FAŠV je
novinkou, že od sezony 20102011 hrají krom přípravek
i žákovské týmy pod hlavičkou
FAŠV. Dorosty pod hlavičkou
SK Slovan Varnsdorf a FK Rumburk, aby jejich hráči mohli
v případě potřeby naskočit za
týmy dospělých. Text a foto ZdS

KDY NA DRUHOLIGOVÝ FOTBAL?
Vzhledem k tomu, že fotbalisté SK Slovan Varnsdorf hrají nyní
dvakrát venku (12. 9. v Karviné, 19. 9. ve Znojmě), nejbližší domácí zápas je čeká až v neděli 26. září a soupeřem bude Dukla
Praha. Zahájení duelu je opět ve 14.30 hod. Sponzorem je a ceny
do slosování na tento duel věnuje EUROGREEN CZ, s.r.o., Jiřetín
pod Jedlovou. Návštěvníky čeká dále opět bohaté občerstvení,
obvyklá nabídka zboží z fanshopu i sázení na výsledek.

Nábor do školy basketu
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu organizuje na začátku
školního roku nábor chlapců a dívek ročníku narození 2000 a 2001
do smíšeného družstva nejmladšího minižactva jako pokračování
loňského družstva přípravky. Přijat bude každý chlapec a dívka, kteří
přinesou rodiči podepsanou přihlášku. Trenéry tohoto družstva jsou
Bára Michalinová, Jan Šišulák. Tréninky probíhají vždy v úterý
a ve čtvrtek od 15.00 do 16.30 hod. v tělocvičně pod náměstím
v Národní ulici.
Dále rádi přivítáme každého zájemce o basketbal do těchto
družstev: žákyně a minižákyně (ročník narození 1997-1998), trenéři
Jan Bartl a Karel Reindl. Starší minižáci (1998-1999), trenér Adam
Cedrych. Kadeti U16 (1995-1997), trénér Miroslav Novotný. Více
informací na http://www.basketvarnsdorf.cz.
Z. S.

KLUB KARATE HLEDÁ NOVÉ ZÁJEMCE
Karate klub SPORT RELAX Varnsdorf provádí opět nábor nových
členů. Do našeho klubu se mohou hlásit dívky a chlapci od věku 6 let
a výše. Pokud projeví zájem i dospělí, mohou se přihlásit do stávající
skupiny. Dne 16. září od 16.30 hodin dostanete informace od trenéra
Jana Bartla v ZŠ Edisonova. Dále se můžete hlásit každé úterý
a čtvrtek od 16.30 hodin v tělocvičně.
Náplň tréninků: vyučuje se tradiční shotokan karate, soutěžní karate, sebeobrana, doplňková cvičení (posilování, dechová cvičení,
hry, strečink, meditace). Klub pořádá mezinárodní výukové semináře,
soutěže a soustředění.
Informace: e-mail: bartl.jan@gmail.com, tel.: 777 307 236,
www.karate-znamenacek.cz.
Pavel Znamenáček
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