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INZERCE

INTENZIVNÍ SRÁŽKY ZVEDLY MANDAVU NA 135 cm

PROBÍHÁ ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÉ NETĚSNOSTI NA MAŠÍŇÁKU

NEDOSTATEK MÍST V MŠ MĚSTO ŘEŠÍ

NEZAMĚSTNANOST VE VARNSDORFU JE NA 15,67 %

Americká
hip hopová
kapela
na festivalu
NOCOMMENT

Čtěte na str. 4

STARSKY
přivezly 
z Paříže
spoustu

cen

REKONSTRUKCE VODNÍCH 
NÁDRŽÍ BYLA ZAHÁJENA

Čtěte na str. 4

V průběhu měsíce srpna byly zahájeny stavební práce 
na opravách třech vodních záchytných nádrží na území 
města. Jedná se o rybníky Valcha, Kočka a U Billy. V rámci 
stavebních prací bude provedena kompletní rekonstrukce 
hrází, vtokových a výpustních objektů a přívodního koryta 
v ulici Pod Strání.  Na tyto opravy město získalo z Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR (program Obnova obecního 
majetku) dotaci ve výši 14,4 mil. Kč. Slovení ryb a úplné-
mu vypuštění nepřálo počasí, nejdříve ve formě bleskové 
povodně a následně několikatýdenního deště. Slovení se 
nakonec rybářům podařilo a nyní jsou již prováděny fyzické 
stavební práce. Celkové dokončení oprav všech tří rybníků 
je stanoveno na konec letošního roku. V jednání je možnost 
prodloužení termínu dokončení do konce prvního čtvrtletí 
roku 2011 z výše uvedených důvodů.           Text a foto JS

Nestává se až tak často, 
abychom vám mohli přinést in-
formaci o dalším zachráněném 
objektu v našem městě. I když 
po letošním zřícení ostudné 
budovy na Horním nábřeží a pro-
deji dalších objektů soukromým 
vlastníkům to již vypadá, že 
bychom se mohli s těmi nejhor-
šími vypořádat, na druhé straně 
přirozeným vývojem vznikají na 
území města další. Proto může-
me s radostí konstatovat, že další 
část komplexu Panorama získa-
la v červnu nového vlastníka. 
Komplex známý pod názvem 
Panorama obsahuje kino (Cen-
trum Panorama – vlastník Pavel 
Nejtek), ubytovnu Panorama 
(vlastník fa Lumines Temple), 
hasičárnu se zahradou (vlastník 
město) a hotel Panorama. 

Tím „šťastným“ majitelem 
hotelové části se stal vícemé-

INZERCE

V rámci 34. ročníku zahrad-
nického veletrhu Zahrada Čech 
2010 v Litoměřicích proběhlo 
17. září vyhodnocení 3. ročníku 
soutěže „Potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje 2010 – Kraj 
Přemysla Oráče“ a premiéry 
soutěže „Regionální potravina 
Ústeckého kraje 2010“. V devíti 
kategoriích nejlepších potra-
vinářských výrobků obsadily 
dvě varnsdorfské fi rmy krásná 
čtyři místa. V kategorii II. - Mléko 
a mléčné výrobky - se mezi 
dnes módními výrobky z kozího 
a ovčího mléka prosadila na tře-
tím místě Mlékárna Varnsdorf,
s. r. o., se  svým 40% BIO sýrem 
Mandava. V kategorii V. - Pivo 
včetně nealkoholických piv -
- všechna tři medailová místa 
získal Pivovar Kocour Varns-

dorf, s. r. o. Na prvním místě se 
umístilo pivo Kocour Haka NZ 
Lager, druhé místo získalo pivo 
Kocour Weicenbock a třetí cenu 
si vydobyl Kocour tmavý ležák. 
Zástupci oceněných firem si 
z rukou hejtmanky Ústeckého 
kraje Jany Vaňhové přebrali di-
plomy a skleněné plakety. Oce-
něným fi rmám patří nejen naše 
gratulace, ale i poděkování za 
vzornou reprezentaci dobrého 
jména našeho města.          JS

ČTYŘI CENY ZA „VÝROBEK KRAJE 2010“ 
PŘIŠLY DO VARNSDORFU

ně z donucení majitel Centra 
Panorama Pavel Nejtek. Po 
zřícení části stropu a schodiště 
v bývalém sále hotelu tak svým 
rozhodnutím v podstatě předešel 
možnému omezení či uzavření 
provozu kina, které hrozilo 
z důvodu možného zřícení hote-

lu do prostoru chodby u bývalých 
šaten a na příjezdovou cestu. 
Po nabytí právní moci smlouvy 
a zápisu do katastru nemovitostí 
byla jako první provedena static-
ká zajištění odcizených nosných 
prvků. Následně bude opravena 
střecha tak, aby nastávající zima 
neohrozila statiku celého objek-
tu. Dalšími kroky je zabezpečení 
objektu před bezdomovci a ne-
nechavci, kteří v budově hledají 
poslední zbytky železa. Podle 
vyjádření nového majitele bude 
objekt zatím zakonzervován. 
Nepoškozené přízemní prostory 
by se po zprovoznění mohly 
využít ke společnému projektu 
s hasiči – připravovanému letní-
mu kinu. Doufejme tedy, že se 
i v době fi nanční krize bude novým 
vlastníkům dařit a postupně se tak 
dočkáme zvelebení a využití obou 
zakoupených objektů v rozsahu, 
jak jejich noví vlastníci plánují.

JS, foto rm

HOTEL PANORAMA MÁ NOVÉHO MAJITELE
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

• Krádež se mu nevyplatila
 V dopoledních hodinách byla hlídka městské policie 

přivolána do jednoho z marketů našeho města, kde 
pracovník bezpečnostní agentury zadržel neplatícího „zá-
kazníka“. Na místě hlídka MP provedla kontrolu totožnosti 
muže podezřelého z přestupku proti majetku a lustrací přes 
Obvodní oddělení Policie ČR bylo zjištěno, že byl již za ob-
dobný delikt trestán. Po provedení standardních úkonů, 
které strážníkům ukládá zákon, byl předveden na Policii ČR 
k dalšímu šetření. 

• Strážníci, nebo honáci dobytka
Za uplynulý měsíc strážníci městské policie řešili opa-

kovaně únik dobytka jednoho zemědělce v našem městě. 
Krávy tohoto podnikatele likvidovaly majetky zahrad 
a nemovitostí v okolí pastvin. Strážníci se snažili domluvit 
zemědělci, aby zabezpečil své stádo. To se však zdá být 
nedostatečné, neboť k únikům dochází stále. Strážníkům 
došla trpělivost, a proto formou úředního záznamu byly tyto 
přestupky předány ke správnímu řešení na Městský úřad.

Martin Špička, velitel MP

• Zloděj v herně
Cigarety, mobilní telefon a notebook v hodnotě přes 

dvaatřicet tisíc korun „vyhrál“ v jedné herně ve Varns-
dorfu neznámý vetřelec. Trochu ale švindloval, protože 
pro trofej si došel záchodovým okénkem mimo otevírací 
dobu. Policisté z místního obvodu udělají vše pro to, aby 
chmatákovi připomněli pravidla a dali mu takovou výhru, 
jakou si zaslouží. Tou může být až dvouletá „dovolená“ 
na státní útraty.

• Půjčíš? Ne? Tak tumáš!
Většina lidí se s odmítnutím dokáže s většími či menšími 

obtížemi smířit. Ne tak dvaadvacetiletý lump z Varnsdor-
fu, ten je z jiného těsta. Devatenáctiletého mladíka, který 
si dovolil mu nepůjčit své kolo, shodil na zem. Po chvíli 
přetahování mu bicykl, který napadený stále držel, vyrval 
a odjel. Zanechal mu jen vztek a škodu tři a půl tisíce 
korun. Týž den si pobertu místní policisté vzali do parády 
a obvinili z loupeže. Za to nabízí trestní zákoník až deset 
let odnětí svobody.

• Nedá si říct a nedá
Varnsdorfská policejní služebna je pro něj důvěrně 

známým místem. Netrvalo dlouho a navštívil ji znovu. 
Tentokrát proto, že si dovolil přes pokladnu v obchodě 
pronést žiletky bez zaplacení. Leč oko profesionála za-
chytilo škodnou a vykutálený zlodějíček čelí podezření
z trestného činu krádeže, za což mu hrozí tentokrát až 
tříletá stáž v nápravném zařízení s ostrahou.

• Samozvaný umělec poničil tři auta v Horním Podluží! 
Vykutálený raubíř neznámým předmětem poškrábal lak 
zaparkovaných vozů a zmizel. Po stvořiteli dvaadvace-
titisícové škody nyní pátrají varnsdorfští muži zákona. 
Pokud se jim podaří smělého viníka najít a usvědčit, bude 
v budoucnu čelit obvinění z trestného činu poškození cizí 
věci, za což mu hrozí peněžitý trest nebo až roční pobyt 
ve věznici.

Petra Trypesová

Již v průběhu poslední 
zářijové soboty začal ČHMÚ 
vydávat výstrahy na intenzivní 
srážky v oblasti Libereckého 
a Ústeckého kraje. Během nedě-
le se upřesnilo, že nejvydatnější 
srážky by měly opět dopadnout 
na již v srpnu postižená území 
Šluknovska a Frýdlantska, což 
se také potvrdilo. Po tříden-
ních intenzivních srážkách se 
naplnila koryta potoků a řek 
a povodňové stupně skákaly jak 
o závod. Nejvíce opět na Man-
davě ve Varnsdorfu a Smědé na 
Frýdlantsku. 

V pondělí 27. září nastal 
v 6 hod. na Mandavě (72 cm)
a přítocích 1. povodňový stu-
peň – BDĚLOST, již v 7.20 hod.
byl vyhlášen 2. povodňový stu-
peň – POHOTOVOST (91 cm), 
v 10 hod. nastal dopolední 
maximální stav 105 cm a voda 
začala kulminovat. Během 
dopoledne se vyskytly pouze 
menší problémy v dolní části 
Zaječího potoka. Ty byly hasiči 
a pracovníky TSmV neprodle-
ně odstraněny. Potencionálně 

Jak jsme vás již před nedávnem informovali na stránkách časo-
pisu Hlas severu a na webových stránkách města, bylo z důvodu 
vhodného klimatického období zahájeno odstranění zjištěné netěs-
nosti spár v konstrukci zdiva bezpečnostního přelivu (kašnový přeliv 
s dřevěnou lávkou za nemocnicí) na vodním díle Mašíňák. Protože 
se jednalo o jedinou závadu stavby zjištěnou v rámci ověřovacího 
provozu, která navíc nijak nebránila řádnému provozu, bylo její 
odstranění naplánováno až po skončení letní sezony. U vodních 
staveb podobného charakteru a rozsahu se stanovuje zpravidla 
roční zkušební provoz právě z důvodu zjištění případných skrytých 
vad, které se projeví až po napuštění vody na provozní hladinu. 
V souvislosti s opravou byla hladina rybníka snížena o více jak 
metr pod přelivnou hranu. Zhotovitel stavby nyní v rámci reklamace 
provede opravu kamenného zdiva přelivného objektu, následně jej 
opatří hydroizolačním nátěrem a navýší zhutněný těsnící klín ze 
štěrkopísku a jílovitopísčité zeminy. Dobu potřebnou k této opravě 
využije město k odplevelení, údržbě a zkulturnění písčitého vstupu 
do vody v prostoru pláže. Po dokončení opravy bude rybník dále 
provozován podle schváleného provozního řádu.

JS

Intenzivní srážky zvedly Mandavu na 135 cm

ohrožení obyvatelé byli infor-
mováni telefonicky. Zatímco ve 
13 hod. Mandava ještě klesala, 
v 15.20 hod. opět dosáhlá do-
poledního maxima 105 cm 
a stoupala. V 17.45 hod. dosáh-
la hladina Mandavy hodnoty 
110 cm a byl vyhlášen 3. SPA. 
Začíná se provádět aktivní mo-
nitoring na území celého města. 
Byla zveřejněna další výstraha 
meteorologů. Od 19.00 hodin 
zasedala na městském úřadě 
povodňová komise a krizový 

MAŠÍŇÁK PROCHÁZÍ ÚDRŽBOU

štáb. Byly stanoveny ohrožené 
lokality, kde budou preventivně 
umístěny bariéry z pytlů s pís-
kem – křižovatka ulic Stromovka 
a Karolíny Světlé, Azylový dům 
v Orlické ulici a dále ulice Po-
toční a Duchcovská. Během 
večera byly ještě operativně 
upřesňovány lokality ulic Brati-
slavská, Závoznická a Kloster-
mannova, kam hasiči navozili 
preventivní bariéry z tandemo-
vých pytlů s pískem. Zároveň 
bylo určeno kontaktní místo na 
městské policii. Ve 23.59 hod.
hladina Mandavy dosáhla hod-
noty 135 cm a hasiči ukončili 
aktivní činnost.

 Po zbytek noci hlídkuje a mo-
nitorovací službu provádí 
městská policie ve spolupráci 
s PČR. Po půlnoci začala 
hladina Mandavy kulminovat
a pomalu klesat. V úterý v 6 hod.
byl odvolán 3. SPA. V 8.00 hod.
zasedal na MěÚ krizový 
štáb, který zhodnotil stav. 
Po celou noc byla situace 
ve Varnsdorfu a pověřených 
obcích dobrá a bez problé-
mů. Veškerá bezpečnostní 
a preventivní opatření zůstanou 
zatím v platnosti. 

Další zasedání krizového 
štábu bude svoláno operativně 
dle potřeby. Během dne došlo 
v několika domech k odčerpá-
vání spodní a povrchové vody, 
která zatopila sklepy a garáže. 
Na zásahy vyjížděla jednotka 
HZS. V 16.00 hod. byl odvolán 
2. povodňový stupeň. Mandava 
sice pomalu, ale stále klesá. 

Ve středu 29. září byl
v 4.00 hod. odvolán i 1. povod-
ňový stupeň. Nebyla provedena 
evakuace osob a nebyly hlášeny 
poškozené obytné prostory. Po 
celou dobu byl krizový štáb ve 
spojení s obcemi Dolní Podluží, 
Horní Podluží a Chřibská, kde 
také nebyly zaznamenány větší 
problémy.                             JS

Hasiči a dobrovolníci plnili pytle. Foto Michal Šafus

Pytle se převážely k Zaječímu potoku. Foto Michal Šafus.
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DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

NEDOSTATEK MÍST SE ŘEŠÍ
Situace s nedostatkem míst v mateřských školách je vedení 

města známa. V letošním roce bylo možné přijmout opatření 
- snížení počtu rezervních míst. Intenzivně byla nabízena místa 
pro děti s odkladem školní docházky v přípravných třídách při IZŠ 
Karlova, kterých v letošním roce využilo 16 rodičů, a nyní se počet 
neumístěných dětí ve výchovně-vzdělávacích zařízeních (MŠ, ZŠ) 
pohybuje okolo čísla 20. 

Pokud budeme vycházet ze školského zákona č. 561/2004 Sb., 
paragrafu 179, je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdě-
lávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro 
děti s místem trvalého pobytu na jejím území; povinnost zajistit místo 
všem zapsaným dětem do MŠ ve věku od 3 let zákon neukládá.  

Odbor školství je připraven jednat s každým rodičem nepřijatého 
dítěte do MŠ individuálně a hledat řešení tak, jak je tomu i v případě 
paní Jasanské.

Na závěr si dovolím jeden optimistický výhled pro příští školní rok. 
Již nyní se vedení města zabývá návrhem na zřízení jedné školkové 
třídy. Pokud by se tento záměr podařilo zrealizovat, měli bychom 
všichni v blízké budoucnosti o starost méně.  Na svém posledním 
jednání zastupitelstvo schválilo návrh zřízení třídy mateřské školy  
při ZŠ Bratislavská, kde jsou dostatečně velké prostory. Zahájení 
provozu se plánuje od 1. 9. 2011. Po drobných stavebních úpravách 
bude školka v prvním patře školy. Dojde tak ke spojení základní
a mateřské školy v rámci jedné příspěvkové organizace.

Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT, foto OŠKT

Můžete se nám představit?
Jmenuji se Petr Heinrich. 

Jsem místním rodákem již 47 let
a jsem kandidátem Věcí veřejných 
Varnsdorf. Dříve jsem pracoval 
například jako vychovatel domo-
va mládeže, jako mistr ve výrobě
a i jako vedoucí expedičního skla-
du. Momentálně jsem zaměstnán 
jako pracovník ostrahy.

Máte nějaké zkušenosti s ko-
munální politikou?

Po listopadu 1989 jsem byl 
členem kontrolního výboru, nyní 
pracuji jako předseda komise 
cestovního ruchu rady města. 
V minulém volebním období 
jsem kandidoval za Občanské 
demokratické hnutí. Mnoho let 
jsem pravidelně docházel na 
jednání zastupitelstva. V poslední 
době je to pro mne bohužel pouhá 
ztráta času.

Myslíte si, že jsou komunální 
volby důležité?

Dovolím si pár poznámek. 
Komunální zastupitelstva v Čes-
ké republice budou v drtivé míře 
startovní čárou pro nové, poctivé 
a pracovité politiky strany Věci 
veřejné. Byl bych rád, aby byli 
v co nevětší míře „vpuštěni“ 
na komunální politickou dráhu. 
Komunál je základ pro dobrého 
politika. Jsem přesvědčený, že 
si naši občané váží svého města
a není jim lhostejný vývoj „věcí ve-
řejných“. Nedělám si iluze o tom, 
že komunální politika je „čistší“ než 
politika celostátní, a všichni víme, 
že je nezbytná kontrola politiků 
i „zespodu“. Tím, že přijdou lidé 
k volebním urnám, se distancují 
od mnohých vrstevníků, kterým 
jsou problémy v našem městě 
úplně lhostejné. 

Věříte v úspěch Věcí veřej-
ných ve Varnsdorfu?

Bylo by špatné, kdybych nevěřil. 
Důležité bude po volbách vyjedná-
vání s politickými partnery. Naší 
snahou není moc ve městě. Naší 
snahou je spokojený spoluobčan 
a zamezit korupci. 

Máte něco konkrétního na 
mysli?

Ano. Musíme se stát součástí 
„Platformy pro transparentní ve-
řejné zakázky“. Je potřeba zavést 
„Protikorupční strategii“ na radnici. 
Úřad musí už konečně umět podá-
vat vysvětlení toho, proč uchazeč 
tendr vyhrál. Veřejné zakázky musí 
být zadávány formou internetové 
aukce. A všichni se musíme vždy 
dozvědět záměr, musíme vidět 
smlouvy, složení komisí a hlavně 
dodatky smluv. Skutečným zákaz-
níkem, který platí, jsme my občané, 
my ze svých daní nakupujeme tyto 
služby. Víte co je paradox? Jsme 

Milé zastupitelstvo města 
a paní Ondráčková (vedoucí od-
boru školství), „mile” mě překvapil 
článek v Děčínském deníku ze 
dne 7. 9. 2010, kde píšete, že 
jste zredukovali počet míst ve 
školkách z 41 nepřijatých dětí 
asi na 20 nepřijatých dětí. Je mi 
to líto, ale vůbec tomu nevěřím!

Proto píši do Hlasu severu. 
Jsem jedna z maminek, která 
má skoro tříletou holčičku (říjen). 
Byli jsme v dubnu u zápisu,
a přestože mám nastoupit 
do práce, tak jsme nebyly do 
školky přijaty. Paní ředitelka 
to odůvodnila tím, že malé 
jsou tři roky až v říjnu, a proto ji 
nemůže přijmout do školky. Přece 
nemůžeme za to, že se narodila 
až v říjnu? Dokážu pochopit paní 
ředitelku, že bohužel školku ne-
může nafouknout. Ale co nedo-
kážu pochopit, je přístup města. 
Byla jsem si stěžovat na odboru 
školství a tam mi bylo vysvětleno, 
že je jim to velice líto, ale že mi 
nedokážou pomoci. Můžou mi 
jen poradit a to: aby hlídala 

NEDOSTATEK MÍST VE ŠKOLKÁCH

schopní jet několik kilometrů autem, 
abychom ušetřili za nákup v ob-
chodě, ale je nám lhostejné, jak 
utrácíme naše společné peníze.

A na vaši otázku o konkrétním 
případě? Víte, pokud se „…já na 
bráchu…“ a uplácení v politice 
bude pořád tolerovat, nikdo jej 
neodsoudí a nepadnou žádné 
tresty, veřejnost bude tento jev 
cítit pořád jako něco normálního. 
Cesta ke snížení korupce vede 
například cestou kontroly úředníků 
a zastupitelů a ptaní se proč takto 
rozhodli. Z jiného soudku bych 
něco konkrétního přeci jenom 
měl. Nelíbil se mi průběh výbě-
rového řízení na místo vedoucího 
sociálního odboru. Za městské 
peníze jsme nechali vystudovat 
zkušené sociální úřednice, aby se 
vedení ujal někdo, kdo ani údajně 
nemá odbornou způsobilost a ani 
se údajně nedostavil na výběrové 
řízení, protože byl na dovolené. To 
je například jedna z věcí, kterou 
bych rád, pokud bych dostal tu 
šanci, nechal prověřit. 

Co je nejdůležitější podle vás 
v práci politika?

To je jednoduché. Důvěra lidí. 
Těžce získanou důvěru lze ztratit 
během několika vteřin. Je před 
námi dlouhá cesta přesvědčit 
spoluobčany, že se dá politika dělat 
i poctivě. Nic neslibovat. Co politik 
řekne, musí také dodržet. A vědět, 
že pořád je co zlepšovat.

O co byste se chtěl v zastupi-
telstvu pokusit?

Tomu, čemu rozumím a čemu 
jsem se věnoval předešlé volební 
období. Rozvoji cestovního ruchu 
v našem regionu a ve Šluknov-
ském výběžku. Nejdůležitějším 
krokem bude přesvědčit nové 
zastupitelstvo a veřejnost o nut-
nosti směřování našeho regionu 
tímto směrem. Je nutná ochota ke 
spolupráci, k diskuzi a pracovnímu 
nasazení všech možných aktérů. 
Zároveň je ale nutné mít město 
čisté a bezpečné. 

S kým v této oblasti spolupracu-
jete nebo chcete spolupracovat?

Rád se podepíši pod názory 
a směr Marka Mráze, odborníka 
na oblast turismu a ředitele
o. p. s. České Švýcarsko. Ta 
se ve spolupráci s národním 
parkem, krajem a obcemi stará 
o rozvoj turismu a získala ocenění 
Evropská excelentní turistická de-
stinace. On tvrdí:“… je to oblast, 
která teprve hledá svoji vlastní 
turistickou kulturu. Tento region 
patří k nejchudším v Česku, zažil 
totální přervání tradic, po odsunu 
Němců sem po válce přišli úplně 
noví lidé, je tu jedna z nejvyšších 
nezaměstnaností a nejmenší vzdě-

lanost a cestovní ruch je v podstatě 
jediná možnost, jak to tady trochu 
povznést.“ Netvrdí, že je cestovní 
ruch samospasitelný, ale je tu velká 
šance na oboustrannou spolupráci 
a promarnit jí, by byla velká škoda. 
Naše město a zastupitelstvo v této 
oblasti zaspalo deset let.

Máte ještě jiné plány nebo 
představy?

Určitě navrhneme zrušení pozi-
ce III. místostarosty, kterou zastává 
Ing. Jakubec. Budeme požadovat 
komplexní zprávu o jeho činnosti 
a o úspěšnosti grantů.  Místo této 
zbytečné funkce je potřeba posílit 
zpracovávání dotací. Do konce 
čerpání dotačních titulů zbývá již 
jen pár let.

Oblast podpory podnikání má 
obrovské mezery. Jak ze strany 
města, tak ze strany samotných 
podnikatelů a živnostníků. Jak 
spolupracovat? Tak to je na di-
plomovou práci. Věřím, že cesta 
vede i přes podporu takových 
akcí, jako jsou filmový nebo pivní 
festival, pořádání farmářských trhů, 
anebo přes podporu regionálních 
výrobců. Určitou představu snad 
máme.

Je nutné revidovat strategické 
dokumenty a zpracovat nové 
koncepce pro „Rozvoj cestovního 
ruchu“, „Činnost městské policie“
a „Rozvoj sociálních a komunitních 
služeb“. Při zadání těchto koncepcí 
by se projevila smysluplnost našich 
komisí a členové by neměli pocit 
zbytečné práce. A třešnička na 
dortu? Tak to je nový, spravedlivý 
způsob rozdělování městských 
grantů.  

Chcete něco vzkázat voličům 
na závěr? 

Je ještě jedna věc, nad kterou 
se neustále zamýšlím. V našem 
zastupitelstvu je bohužel dost 
zastupitelů, které jsem i za dvě 
volební období neslyšel promluvit 
ke konkrétní problematice. V na-
šem městě je mnoho schopných 
lidí, kteří budou přínosem pro 
nové zastupitelstvo. Takové lidi 
kandidátka Věcí veřejných nabízí. 
Proto bych chtěl závěrem vyzvat 
naše voliče: 

„Volte naši kandidátku jako 
celek, zvýšíte tím možnost 
změn v Zastupitelstvu města 
Varnsdorf.“ 

Další informace o programu 
a kandidátce se dozvíte na
www.veciverejnevarnsdorf.estran-
ky.cz/ a http://www.facebook.com/
home.php?#!/group.php?gid=
127259097314452&ref=ts. 

Děkuji za rozhovor. 
Jan Sklenář, předseda klubu 

Věcí veřejných Šluknovsko

Věci veřejné usilují o radikální změnu 
v městském zastupitelstvu

INZERCE

babička - ta je pracující a také 
bydlí ve 38 km vzdáleném 
městě, nebo najít paní na hlídání 
- ty chtějí 6.000 Kč měsíčně,
a na to já opravdu nemám, anebo 
jiná maminka na mateřské dovo-
lené - žádnou takovou ochotnou 
jsem nenašla. Myslím si a vím, 
že nejsem jedinou rozhořčenou 
maminkou ve městě. Nepřijetí 
do školek je docela časté téma 
mezi maminkami.

A proto mě zajímá, jak se k to-
muto problému postaví zastu-
pitelé města a odbor školství. 
Myslím si, že každé dítě, které 
dosáhne věku tří let, má nárok 
na školku, a město by mělo být 
povinno tuto službu zajistit! 

Za maminky nepřijatých dětí 
Irena Jasanská
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Po roční přestávce NOCOMMENT znova přišel mezi mladé lidi 
ve Varnsdorfu.  Letos s podtitulem „Úspěšný život“. Neznamená to, 
že bychom jako církev měli nějaký patent na úspěch, spíše jsme 
chtěli otevřít témata, která pokládáme za dobré s mladými lidmi 
sdílet. Základními pilíři pro akci byla podpora rodiny, morálních 
hodnot, cena, kterou úspěch vyžaduje, a víra – v sebe, v lidi kolem 
nás a v Boha.

Rozdíl oproti jiným ročníkům byl dvojí. Prvním byl třídenní 
maraton přednášek se 17 lektory z různých zemí a profesí. Druhou 
novinkou byla přítomnost americké hip hopové kapely Legend-ent, 
která přijela celou akci podpořit. Lektoři studentům předkládali svou 
cestu k úspěchu a snažili se je motivovat, aby přemýšleli o své 
budoucnosti, aby šli za svým cílem, využili času ve škole správným 
způsobem a aby rozvíjeli především svůj talent a schopnosti. Projekt 
jsme se studenty zahájili 21. září v kině Panorama, další dva dny 
proběhla setkání s lektory na VOŠ a SŠ Varnsdorf v Mariánské 
a Bratislavské ulici. Dohromady se zúčastnilo asi 1100 mladých lidí. 
Nejvíce je zaujalo setkání s pamětníkem, který přežil holocaust, 
téma o podnikání, setkání se zahraničními lektory z USA a jako již 
pravidelně téma partnerství.

Skupina Legend vystupovala už od soboty ve Šluknově, ve 
Varnsdorfu jsme pak mohli sledovat jejich krátká minishow v parku 
před novou knihovnou. Nejvíce navštívenou akcí byl právě jejich 
koncert ve čtvrtek na Střelnici. Dalším zajímavým programem byla 
sobotní Talent show (zpěv, divadlo a tanec) a páteční bojová noční 
hra, která končila až na Jedlové.

UKLIĎME SVĚT, POJĎTE SI I HRÁT

Koncert na záchranu 
Červeného kostela

Občanské sdružení na záchranu Červeného kostela ve Varnsdorfu 
mělo 16. 9. 2010 valnou hromadu, kde zvolilo výbor a odsouhlasilo 
další postup v aktivitách. Reportáž je ke zhlédnutí na stránkách 
www.bntv.cz.

Jednou z prvních akcí podporujících naše snažení bude benefiční 
koncert, který se uskuteční 22. října v aule gymnázia od 19 hodin
a na kterém jako hlavní interpret vystoupí varnsdorfský rodák, toho 
času žijící v zahraničí, Tomáš Flégr.           Petr Šmíd, předseda OS ČK

NOCOMMENT, SEDMÝ ROČNÍK

V pátek 17. 9. o půl páté 
odpoledne vyvrcholila naše 
dlouhá příprava na Mezi-
národní soutěž European 
Open 2010 v Paříži. Nástupem 
do připraveného autobusu si 
uvědomujeme, že nás dělí už 
„pouhých“ 1 100 km. Odjíždíme 
plni očekávání, co vše zažijeme, 
jak dopadneme při soutěži. 

I s častými přestávkami jsme 
18. 9. o půl deváté opouštěli 
autobus před branou Disney-
landu. Teď teprve začíná ten 
pravý maraton. Vyhledat Hotel 
New York-kongresové centrum, 
kde probíhá registrace, posbírat 
veškeré informace. Rozložit 

hlavní stan, naplnit bříška, 
úpravy výstroje a zevnějšku. 
Zde začíná stoupat i naše 
nervozita, začínají zkoušky, 
které sledují rozhodčí, a pak 
z reproduktorů slyšíme: „Czech 
Republic Stars Varnsdorf junior 
cheer“, a už to jde ráz na ráz.

Zkoušky střídala samotná 
vystoupení, a tak se převlékalo, 
malovalo, upravovalo, a to vše 
v tempu až pekelném. Konečně 
př išlo poslední vystoupení, 
porada poroty a samozřejmě 
vyhlášení výsledků. 

Na výsledky čekala plná hala 
cheerleanders ze 24 zemí jak 
z Evropy, tak i ze zámoří. A my?

2. místo za Junior allgirl 
cheer, 4. místo Senior hip hop 
(zde zapracovaly nové choreo-
grafky týmu, které připravily 
kompletní program-Bára Ger-
hár tová a Hanka Vaňková, 
super práce děvčata!), 5. místo 
Junior pompon dance, 5. místo 
Peewees dance, 5. místo Duo 
dance (Hanka+Bára), 9. místo 
Senior pompon dance.

Po skončení závěrečného 
ceremoniálu přišla odměna v po-
době slíbeného Disneylandu, 
centra Paříže i Eiffelovky.

Stars Varnsdorf-manima, 
sekrys, marys

  

Chýše z vrbového proutí Tunel z vrbového proutí

S našimi hosty z Indianopolisu jsme se mohli setkat kromě koncertů 
i na seminářích o životě ve Venezuele a „americkém snu“ (ne, není 
pravdou, že v USA jde všechno jednodušeji). Zpěvačka Sarah také 
navštívila maminky v klubu Brouček ve Varnsdorfu.

Proč naše církev takovou akci pořádá? Rádi bychom podpořili 
mladé lidi v jejich vývoji, dali pozitivní pohled do budoucnosti, 
podpořili jejich snahu v životě něčeho dosáhnout pro sebe i pro naši 
společnost. Setkání se zajímavými a úspěšnými lidmi považujeme 
za jednu ze skvělých motivací. Druhým důvodem je, že chceme jako 
církev ukázat, že jsme přišli na tento svět s nějakým záměrem a každý 
z nás má určitě talenty, kterými může přispět k lepším vztahům 
i k rozvoji našeho výběžku. 

Za Apoštolskou církev Martin Penc, 2. pastor

STARSKY DOVEZLY Z PAŘÍŽE SKVĚLÁ UMÍSTĚNÍ

V rámci celosvětové akce „Ukliďme svět“ připravuje komise pro čistotu a ochranu veřejného 
prostranství na 23. října od 9 hodin  akci na hřišti za nemocnicí. Cílem bude uklidit hřiště a jeho 
okolí od odpadků a představit připravovaný projekt na úpravu okolního lesoparku. Kromě pytlů 
na odpadky a diskuze nad projektem bude k dispozici stánek s občerstvením, pro děti budou 
připraveny různé hry.  Akce je pod záštitou projektu Zdravé město Varnsdorf.                                                                            

OŽP

S cedulí CZECH REPUBLIC se Starsky pyšnily při uvítacím ceremoniálu. Foto STARS

Americká hip hopová kapela Legend-ent na parketu Střelnice 
Foto Rostislav Moldan
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KÝHO
VÝRA

Den 22. září je každoročně vyhlašován Světovou zdravotnickou 
organizací jako Evropský den bez aut v rámci kampaně Evrop-
ský týden mobility. Tuto celoevroptskou kampaň podpořil místní 
autobusový dopravce Quick Bus, a. s., zorganizováním MHD po 
městě zdarma. Kampaň podpořili také úředníci cyklovýletem aneb 
i úředníka uvidíte na kole. 

Dále se pod záštitou projektu Zdravé město  Varnsdorf uskutečnila 
soutěž pro děti a mládež s názvem Cyklohrátky. Tuto akci zorgani-
zovalo místní skautské středisko v parku u divadla. Sešli se mladší 
i starší soutěžící, někteří za doprovodu svých rodičů, kteří se také 
zapojili do soutěžení. Nejmladším účastníkům byly 3 roky. Děti si 
při soutěžení ve slalomu a přejezdu přes překážku užily hodně 
zábavy, prokázaly dobré znalosti v poznávání dopravních značek, 
dopravních situací a ve zdravovědě. Všichni soutěžící byli oceněni 
sladkou odměnou a ti nejlepší si odnesli věcné ceny.                 AS

INZERCE

Tak mi teda řekni, Karle, z če-
ho že už teda mám nechat ty 
lavičky vyrobit, když ani beton 
nevydržel? A tři medvědi na 
to koukali a stejně všechno 
neuhlídali. Omluvou jim budiž 
snad to, že na tři medvědy mají 
jen jedno oko!!!                  -mk-

Klesá počet nezaměstnaných, 
ale i nových pracovních míst
Varnsdorf má 1 332 nezaměstnaných

Nejnovější údaje o vývoji nezaměstnanosti na Šluknovsku 
přinášejí zajímavé informace. Zatímco v červenci přibylo v evidenci 
úřadů práce ve Šluknovském výběžku 105 lidí, v srpnu si naopak 
přesně stejný počet lidí práci našlo. Ubylo však volných pracovních 
míst. V červenci jich bylo v okrese Děčín nahlášeno 180 a na každé 
z nich připadalo 56 uchazečů, v srpnu jejich počet klesl téměř 
o dvacet. O každé pracovní místo tak usiluje téměř 62 zájemců.

Míra nezaměstnanosti v okrese Děčín dosáhla koncem srpna 
14,6 procenta, na Šluknovsku 16,13 procenta. 

Mezi městy s nejvyšší nezaměstnaností se na prvních příčkách 
stále drží Jiříkov, Chřibská a Šluknov. Pokles nezaměstnaných osob 
byl zaznamenán u všech sledovaných kategorií, tedy u žen, občanů 
se zdravotním postižením, uchazečů mladších 25 let a starších 50 let, 
i u uchazečů se základním vzděláním. Pouze čerstvých absolventů 
škol a mladistvých osob na úřadech práce přibylo, a to o 31 osob. 
Varnsdorf má 1 332 nezaměstnaných, což činí 15,67 procenta.    

gdo

Nezaměstnanost na Šluknovsku k 31. 8. 2010

                                      srpen 2010      červenec 2010
             počet evidovaných osob / nezaměstnanost/ rozdíl 

    Varnsdorf       1332  /  15,67 %  1377  /  16,20 %   -45 

 Varnsdorfsko       1756  /   16,14 %  1807  /  16,61 %    -51
 Šluknovsko        1169  /  16,23 %  1204  /  16,72 %   -35
 Rumbursko        1611  /  16,03 %  1630  /  16,22 %   -19
 Šluknovský výběžek    4536  /  16,13 % 4641  /  16,50 %  -105

            aneb 
  Medvědí služba

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT VE VARNSDORFU



Chcete inzerovat
v Hlasu severu?

Rádi vám vždy
poradíme

a vyhovíme
Pište na e-mail:

hs@varnsdorf.cz
volejte 412 372 241.
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Pozor práce z domu!!!
www.byznyszdomu.cz.

Zaměstnání

Salon pro psy - kou-
pání, stříhání, tr imování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská 99, 
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.

www.hubnu.net - Chcete 
krásné křivky? S pomocí na-
šich programů a za dohledu 
našeho poradce to jde. Vy-
zkoušejte měsíční program.

Úpravy a opravy oděvů, 
tašek, batohů. Kvalita za 
rozumnou cenu. E. Krás-
nohorské 1549, Varnsdorf.
J. Zarnack. Tel. 728 764 809.

Služby

Svatební a společenská 
móda Viktoria. Luxusní šaty 
na míru. Více než 10 000 mo-
delů. Svatební doplňky. Více 
na www.e-viktoria.cz nebo na 
tel. 777 583 506.

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

Domácí péče pro senio-
ry a handicapované osoby. 
Eva Hauber tová, telefon
725 305 766, www.domaci-
-asistence.tym.cz.

Řádková inzerce

Nemovitosti

Různé

Antikvariát Klariani. Vy-
koupíme: knihy všech žánrů, 
LP desky, hračky, plakáty, 
poklady z půdy. Více na tel. 
775 034 226.

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

Nabízím pronájem míst-
nosti v budově, kde jsou již 
v provozu solária + masáže. 
Místnost je vhodná k pro-
vozu kosmetiky, modeláže 
nehtů apod. Nájem + energie
3 tis./měs. Tel. 605 244 671.

Prodám byt 3+1+L, 80m2

v OV., 1. NP. Cena 647.000 Kč. 
Tel. 732 588 981.

Prodej stavebního pozem-
ku v Rumburku cca 1.200 m2. 
Prodejní cena: 250 Kč/m2.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej bytu 2+1 v osob-
ním vlastnictví ve Varns-
dorfu. Výměra:  58 m2. Snížená 
prodejní cena: 460.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej ideální poloviny 
rodinného domu ve Varns-
dorfu. Výměra celkem: 618 m2.
Prodejní cena: 890.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej rekreační chalupy 
v Chřibské. Z větší části pro-
vedena citlivá rekonstrukce. 
Pozemek: 694 m2. Prodejní 
cena: 1,5 mil. Kč. Info Lužic-
ká R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej rodinného domu 
v Krásném Buku – Krásná Lí-
pa. Nová plastová okna, nové 
rozvody vody a elektřiny, nové 
komíny. Snížená prodejní 
cena: 980.000 Kč. Info Lu-
žická R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Prodám byt, zateplený, 
plast. okna, nová koupelna, 
nová kuch. linka. Cena doho-
dou. Tel. 736 446 661.

Pronajmu byt 1+1 ve Var-
nsdorfu I. kat. v panelovém 
domě. Nájem 5.500 Kč, tel. 
605 746 181.

Prodám byt 1+1 v OV, 43 m2,
6. NP, Varnsdor f. Obývák 
+ kuch. linka 18 m2, ložnice
13 m2, chodba 6 m2, komo-
ra, koupelna s WC. Cena 
400.000 Kč. Ne přes RK. 
Tel. 763 699 240.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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VARNSDORFSKÉ 
TRHY

20. října 2010

Svoz zákazníků
ZDARMA

13. 10. 2010
odjezd: Varnsdorf, AN 

v 14.45 hod.
příjezd: NC Géčko

v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

SENÁTORSKÉ
DNY

18. října 2010
v zasedací místnosti

MěÚ Varnsdorf.
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Vzpomínka Blahopřání

9.-10. 10. 2010
MUDr. Alena Křemenová 
Sokolská 129, Děčín IX
tel. 412 544 539

16.-17. 10. 2010
MUDr. Olga Sudová 
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 213

Zubní
pohotovost

Svozy pytlového
tříděného odpadu

14. října 2010

Poděkování

ZŠ Bratislavská děkuje Pharm. Dr. J. Šmídovi za sponzorský dar 
k výtvarnému projektu.                                    J. Beniačová, ředitelka ZŠ

Děkuji všem přátelům a známým za poslední rozloučení
a květinové dary pro mého zesnulého manžela Jindřicha Stehlíka. 
Rovněž děkuji Pohřebnímu ústavu Kamelie, paní Heczkové za 
vstřícné jednání a panu Fundovi za citlivý přístup.

Stanislava Stehlíková

Dne 3. října oslavila paní 
Jarmila Jílková krásné
80. narozeniny. Děkujeme 
naší milé mamince za její 
celoživotní péči a lásku a pře-
jeme hodně zdraví, optimismu 
a elánu do dalších let. 

S láskou dcery Daniela
a Jarmila s rodinami.

Dne 4. října oslavila své ku-
laté narozeniny paní Zdeňka
Opičková. Do dalších let 
přejeme hodně zdraví, štěstí
a úspěchy, a to z celého srdce. 

Rodiny  Hromkova, Opičko-
va a Dančova.

„Jen láska zůstane, ta smrt nezná.“
Dne 17. září by se dožila 69 let naše ma-

minka, babička a teta Ludmila Neumannová.
Za celou rodinu vzpomínají syn Petr, vnuk 

Péťa a snacha Ivana.

Dne 2. října uplynulo 5 smutných roků od 
úmrtí mého manžela Antonína Jupy. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. 

Manželka a dcera s rodinou.

Dne 21. října uplyne 10 let, co nás navždy 
opustil pan Jindřich Novák. Kdo jste ho znali, 
věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 

Za všechny děkuje manželka Blanka, syn 
Jindřich s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 12. října uplyne neuvěřitelných 20 let 
od náhlého úmrtí pana Zdeňka Sochůrka.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínají dcera a syn s rodinami a man-
želka.

Dne 15. října uplynou smutné 3 roky, co 
nás navždy opustila naše drahá maminka, 
babička a prababička Maruška Krsková. Ti, 
kdo jste jí znali, věnujte jí tichou vzpomínku.

S láskou v srdci stále vzpomínají manžel 
Karel a dcery Zdeňka a Naďa s rodinami
a vnoučata.

Dne 22. září uplynul smutný rok, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček Josef Záleský. 

S láskou v srdci stále vzpomínají manželka 
Mariana a děti s rodinami.
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Poslední sportovní akcí v areálu varnsdorfských tenisových dvor-
ců  byl turnaj o přeborníka Varnsdorfu. Účast nebyla valná, krásné 
počasí lákalo spíše na houby a do přírody. Přesto se odehrálo dost 
zajímavých utkání. Andrej Zavadský z áčka dospělých musel v prvním 
kole dvouher odvracet mečbol, který na něj měl Josef Hambálek! 
Nakonec to Andrej zvládl a zápas vyhrál. Tenis, to jsou nervy. Turnaje 
se zúčastnily i čtyři dámy Hájková, Spurná, Fischerová a Šumová. 
Mužské svaly a síla však tentokráte zvítězily nad krásou a něhou. 
Turnaj proběhl bez větších problémů, ale někteří borci se musí hlu-
boce zamyslet nad svou morálkou a chováním na dvorcích. Celkově 
tedy nedošlo k velkým překvapením, turnaj vyhrál a tedy nejlepším 
tenistou ve Varnsdorfu se stal A. Zavadský, který přehrál ve finále 
Mirka Hájka 2:0 na sety. Velmi mu k tomu pomohla přítomnost rodiny 
na lavičce. Třetí skončili Barborík a Suchomel ml. Finále čtyřhry 
zvládla nejlépe dvojice Hambálek-Suchomel ml., která porazila Hájka 
se Storczerem až v tie-breaku třetího setu 9:7! Byl to obrovsky vyrov-
naný zápas, vítěz byl lepší pouze o dva míčky. Vítězové mají letos 
formu, vyhráli všude, kde byli účastni. Jen je škoda, že občané města 
nepřišli zkusit tenis a dva dny hrát na našich perfektních dvorcích. 
Turnaj byl uspořádán právě pro ně.                                         M. H.   

Tenisoví přeborníci jsou známi

Dorost SK Slovan v KP: Neštěmice – starší dorost (STD) 
7:0, mladší dorost (MLD) 0:5 (branky Pešek 2, Kučera, Mikula, 
Demeter). V Litoměřicích byla utkání pro nezpůsobilý terén od-
ložena. STD – Ústí nad Labem B 0:2, – MLD 1:0 (Mikula).

Žáci FAŠV A, C v KP: Starší žáci A - Chomutov 1:3 (Herejk 
na 1:0), mladší žáci C 2:4 (O. Kramer 2), STŽ A - Ústí n. L. B 4:2 
(Doležal 3, Kurel), MLŽ C 2:4 (O. Kramer, Luňák), Kadaň – STŽ A
2:3 (Kurel 3), - MLŽ C 4:3 (O. Kramer 2, Stavinoha); Louny – STŽ A
3:0, - MLŽ C 6:4 (O. Kramer 2, Ulrich, Marko).

Žáci FAŠV B v I. A třídě: Starší žáci B - Chlumec 7:2 (Bužík 
3, Jessl 2, Hampl, Janč), Modrá - STŽ B 0:4 (Janč, Bužík, Chlan, 
Císař), STŽ B - Proboštov 4:1 (Jessl 2, Janč, Bužík), Benešov 
– STŽ B 1:1 (Žďánský ).

Starší přípravky FAŠV I A, B (skupina Varnsdorf) mají 
odehráno po 12 zápasech v Libereckém KP. Ze čtyř utkání
s Jabloncem I A, B uhrály tři body, s Českou Lípou I A, B šest, 
doma s Libercem I A, B vyšly naprázdno a stejně tak v Mladé 
Boleslavi proti týmům I A, B. Proti Pěnčínu/Turnovu získaly tři 
a z Mnichova Hradiště přivezly sedm bodů. 

Starší přípravky FAŠV II A, B (skupina Rumburk) vybojovaly 
v Mnichově Hradišti šest bodů, s Jabloncem II A, B získaly čtyři, 
s Českou Lípou II A, B šest, s Libercem II A, B šest a proti Mladé 
Boleslavi II A, B opět šest. 

Poslední a vzájemné zápasy obou přípravek: FAŠV I A – FAŠV 
II A 6:3, - FAŠV II B 8:0; FAŠV I B – FAŠV II A 1:13, - FAŠV II B 
4:2. Ve druhé polovině podzimu si přípravky své další soupeře 
prohodí.                                                                              ZdS

Výsledky mládežnického fotbalu

Posledním závodem seriálu 
Peklo severu byl FOFR CUP - 
XV. ročník – malého Lužického 
cyklomaratonu v Prysku. Mezi 
mladšími chlapci tam vyhrál
D. Dužár, který si v pěti závodech 
seriálu připsal body, jen ve dvou 
z nich a celkově skončil čtvrtý 
za trojicí českokamenických 
mladých cyklistů. V kategorii 
mužů zvítězil v Prysku T. Pod-
razil, třetí byl J. Novota a dva-
náctý V. Šimonek ml. Mezi muži 
celkově uspěl J. Novota před
T. Podrazilem, V. Šimonek 
skončil čtvrtý. O pořadí na 
prvních dvou místech rozhodl 
fakt, že vítěz bodoval ve všech 
pěti závodech, zatímco druhý 
v pořadí ve čtyřech. Ve vete-
ránech II skončil v posledním 
závodu Pekla M. Vohnout čtvrtý 
(celkově pátý), J. Dužár čtrnáctý 
a V. Šimonek st. jednadvacátý. 
Mezi veterány III si na FOFR 
CUPU připsal sedmé místo
P. Retych a celkově mu to zajis-

VYZNAVAČI KOL OPĚT SE 
SKVĚLÝMI VÝSLEDKY

S podzimem končí specialita 
české atletiky soutěže druž-
stev. Mladší žactvo mělo svou 
soutěž v Jablonci jako první
a vzhledem k malému počtu 
našich atletů ročníku naro-
zení 1997-98 byla družstva 
doplněna mládím z přípravky. 
Jeho bojovnost nestačila,
a i proto skončila naše družstva 
na konci závodního pole, když 
dívky získaly 10 bodů a chlapci 
22. Z dívek bodovaly: A. Poláč-
ková (1999) - 60 m za 9,25 s
a 800 m za 3:02,99 min., S. Mar-
cziová (1999) - 150 m za 22,94 s;
B. Lánská (1997) -300 m za 
52,95 s. Mezi chlapci T. Endál 
(1998) - 300 m za 55,24 s, J. Sol-
loch (1999) - 300 m za 61,24 s,
P. Žítek (1997) - 800 m za 2:53,85 
min., D. Husár (1997) - 800 m za 
2:55,74 min., L. Bláha (1997) -
1 500 m za 5:34,92 min. 

Soutěž družstev dospělých 
měla své vyvrcholení v Turnově. 
Na čerstvě položeném povrchu 
Conipur utvořily varnsdorfské 
dívky a ženy v bězích neuvě-
řitelné osobní rekordy a stejné 
platí i o chlapcích startujících 
mimo bodování. Pravděpo-
dobnou příčinou zlepšení po 
proležených prázdninách ale 
byla porucha elektrické časo-
míry, takže výkony neuvedu, 
a v soutěžích družstev stejně 
rozhodují pro zisk bodů pořadí 
v disciplínách. Naše dívky skon-
čily druhé o 7 pomocných bodů 
za B-družstvem jabloneckého 
LIAZ, v celkovém hodnocení 
měly shodný počet 13 hlavních 
bodů. 

Dorostenky Slovanu v tří-
kolovém KP skončily po finá-
lových bojích v Liberci rovněž 
druhé za posíleným favoritem 
družstvem AC Česká Lípa. 
V posledním, vítězném kole 
dokonce Českolipské o jeden 
pomocný bod porazily a trochu 
nečekaná pozice znamenala 
možnost postupu do republi-
kového semifinále družstev. To 
znamenalo za pouhý týden opět 
se utkat v Liberci s nejlepšími 
družstvy českých krajů. Z nich 
mělo vzejít pět nejlepších pro 
MČR. Tam postoupí ještě tři 
nejlepší družstva z Moravy. 
Dvanáctku varnsdor fských 
děvčat, z nichž je polovina 
ještě žákovského věku v den 
D, kterým bylo 25. září, tvo-
řily: J. Čiháčková, P. Dubská,
D. Forgáčová, P. Kabeláčová,
E. Křížová, I. Mouleová, M. Pás-
ková, P. Řeháková, T. Sladkov-
ská, T. Školoudová, J. Tomáš-

tilo páté místo mezi pětadvaceti 
klasifikovanými této kategorie.
V kategorii žen byla v Prysku 
pátá V. Koktová a jediný start 
v seriálu Pekla jí stačil na celko-
vou sedmnáctou pozici.

Letošní IX. ročník crossového 
duatlonu (5 km běh, 19 km kolo, 
3 km běh) v Kytlici u České 
Kamenice vyhrál v mužích do 
40 let s více jak dvacetisekun-
dovým náskokem J. Podrazil 
za 1:31:08 hod., čtvrtý skončil 
J. Švorc, devátý byl J. Novák.  
Mezi muži nad 40 let vybojoval 
M. Vohnout třetí místo za čas
1:47:25 hod. a zhruba o půl mi-
nuty zpět skončil čtvrtý V. Zem-
ler. Ve dvoučlenných štafetách 
dosáhli J. Novota s P. Lajtkepem 
na druhé místo za D. Podrouž-
kem a F. Landou z HO Harcov 
(absolutně nejrychlejší čas
1:26:00 hod.) a od vítězů je dělily 
více jak tři minuty, když ztratili jak 
v bězích, tak na kole. 

ZdS

ková a M. Váňová. V soutěžích 
družstev je nade vše výsledek 
kolektivu, a proto uvedu jen to, 
že špičkové závodnice odvedly 
své standardní výkony a ostatní 
většinou zlepšily osobní maxi-
ma, někdy až překvapivě hod-
ně. Zvítězit se podařilo pouze
E. Křížové ve výšce výkonem 
1,64 m a štafetě na 4x400 m 
po opět famózním závěru finiš-
manky M. Váňové. Po celých 
šest hodin bylo na libereckém 
polytanu o Varnsdorfu hodně 
slyšet, protože děvčata se sou-
peřek z renomovaných oddílů 

Družstvo dorostenek dvě místa od finále MČR

Sobotní dopoledne 25. září bylo pro varnsdorfské Soptíky ve 
znamení  1. ročníku soutěže v požárním útoku, kterou ve spoluprá-
ci s SDH Varnsdorf pořádali. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 sborů 
Šluknovského výběžku (Varnsdorf, Rumburk, Rybniště, Šluknov
a Velký Šenov) a 1 sbor zahraniční (FFw Grossschönau).  Soutěžilo 
se ve dvou věkových kategoriích – mladší kategorie (6-10 let), starší 
kategorie (11-15 let). 

Varnsdorfští Soptíci se v mladší kategorii umístili na 4. místě
a v kategorii starší na 2. místě – od prvního místa je dělilo necelých 
7 vteřin.                                                                      Lenka Holubová

Od prvního místa je dělilo necelých 7 vteřin

nezalekla. Tedy reprezentace 
města jak má být! Z výsledko-
vého pořadí si každý soudný čte-
nář udělá závěr o společnosti,
se kterou naše dívky soupeřily:
1. AC Česká Lípa 206,5 bodu,
2. SK ZŠ Jeseniova Praha 
201,5, 3. TJ Sokol Kolín 164,
4. Sokol České Budějovice
149,5, 5. AK Škoda Plzeň 78, 
6. Hvězda SKP Pardubice 74, 
7. TJ Slovan Varnsdor f 71,
8. TJ Dvůr Králové n. L. 25,
9. SK Star t Třeboň 22,
10. AC Nýřany 18,5 bodu.

Text S. Skalický, foto ViBa

Za úspěchy mladých atletek stojí také trenérka Jaroslava Skalická.
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Na ten lze zajít tuto neděli 10. října. Soupeřem bude Tesco-
ma Zlín. Zahájení duelu je opět ve 14.30 hod. Sponzorem je
a ceny do slosování věnuje EUROGREEEN CZ, s.r.o., Jiřetín 
pod Jedlovou. Návštěvníky dále čeká bohaté občerstvení
a i obvyklé sázení na výsledek.

Dukla odjela s bodem spokojena
Od prvního dne posledního víkendu měsíce září sílilo na severu 

Čech deštivé počasí a fotbalisté domácího SK Slovan hostili po 
Vlašimi další vedoucí celek druholigové tabulky tým FK Dukla Praha. 
Na obou stranách bylo v zápase ke vstřelení branky šancí poskrovnu 
a dominovaly především obrany obou týmů. Téměř nepřetržitý déšť
a plocha připomínající nasáklou houbu tak nasměrovaly duel
k remíze 0:0 a Slovan nadále uhájil domácí podzimní neporazitel-
nost. Navíc uhlídal kanonýra soutěže Kamerunce Dani Chigoua, 
který prvně v podzimních zápasech neskóroval. ŽK viděli jen Kotiš, 
Jordák - Hašek, Vrána.

Diváků v nečase přišlo 1000. SK Slovan: Porcal - Mach, Pimpara, 
Stehlík, Hozda - Kulhánek (79. Rudnytskyy), Kotiš, Jakobovský, 
Chod (74. Čemba), Jordák - J. Procházka. Na tiskové konferenci 
po zápase se oba trenéři, domácí Aleš Křeček i hostující Luboš 
Kozel, shodli, že výsledek za daných podmínek je spravedlivý 
a L. Kozel přidal, když viděl před utkáním stav hrací plochy
a poté, co sledoval Slovan v některých předcházejících střetnutích,
v lepší výsledek nedoufal. Další duel čekal varnsdorfský celek na 
půdě exligového Kladna, které ztrácelo na Slovan tři body. Ve 28. 
vystihl Pimparovi pokutový kop gólman Tesař a dvě minuty poté 
varnsdorfští inkasovali jedinou a rozhodující branku. Čtvrtou žlu-
tou kartu viděl Jaroslav Jordák, a tak si nedělní zápas se Zlínem 
nezahraje. Z komentáře trenéra Aleše Křečka k utkání vybíráme: 
„Chybí nám stále větší klid a zkušenost ve fi nální fázi. My jinak 
soupeře přehráváme, častěji posbíráme odražené balóny a klukům 
rozhodně nemohu vyčíst snahu a vůli utkání zvrátit. Podle mne 
zápas rozhodla neproměněná penalta. Pokud by byla využita, jsem 
přesvědčen, že máme natolik semknutý tým, že bychom branku 
nedostali.“                                                               Text a foto ZdS

REGIA, a.s., nabízí organizacím i jednotlivcům možnost pronájmu 
volných hodin na varnsdorfských sportovištích, ve sportovní hale 
(malý sál, velký sál), na fotbalovém stadionu (umělá tráva) a na 
zimním stadionu pro sezonu 2010-2011. Kontakt Zbyněk Šimák na 
tel. čísle 602104571 nebo e-mail: zbynek.regia@tiscali.cz.

POJĎTE SI ZASPORTOVAT

KDY NA DRUHOLIGOVÝ  FOTBAL?

Posledním letošním zá-
vodem varnsdorfského OST 
(oddíl silového trojboje) byl
2. ročník Olympského mrtvého 
tahu, kterou pořádal na zahradě 
před fítkem OLYMP FITTNES 
Nový Bor. Kromě nádherných 
cen nechyběla ani výborná 
hudba, nádherné počasí a jako 
bonus pro všechny čekalo zlatově 
propečené prasátko. Náš oddíl do 
soutěže vyslal pouze Jana Pian-
ku, neboť ostatním zhatily start 
zdravotní komplikace. Bratr Dan 
a M. Tarnóczy mu tak ale mohli 
poskytnout podporu a luxusní 
zázemí, což se projevilo na jeho 
kvalitních výkonech. V úvodních 
kategoriích se představily ženy
a poté muži-amatéři. Až pak při-
šli na řadu muži-profesionálové 
(registrovaní, zkušení závodníci). 
Do Nového Boru přijeli převážně 

SPORTOVNÍ SILÁCI U NÁS NECHYBÍ

závodníci ze severu Čech, 
ale výkony na vysoké úrovni 
předvedli všichni. Jednoznačně 
nejlépe se dařilo varnsdorfskému 
Luboši Šosovi (osobní hmotnost
117,2 kg), který se přes váhy 300 
a 320 propracoval k vynikajícímu 
výkonu 335 kg. Ale to nebylo 
zdaleka vše. Na poslední pokus 
si nechal naložit úctyhodných
345 kg a bez velkých problémů 
zdolal i tuto hmotnost, čímž zís-
kal 199,5 Wilksových bodů (ty 
se používají při soutěžích borců 
odlišných hmotností). Šlo už
o výkon, který lze vidět zejména 
na světových soutěžích, a Lu-
bošovi přinesl první místo! Dru-

hý skončil Viktor Horák (90,9 kg)
po výkonech 260 kg, 270 kg
a 280 kg. Bohužel čtvrtý pokus 
se mu nevydařil a zůstal na 
177,9 bodech. Těsně za ním 
s odstupem pouhých 1,1 bodu 
se třetí umístil Jan Pianka
(59,3 kg). Také jemu se soutěž 
vydařila a po základu 180 kg 
zvládnul 190 kg, 200 kg a po-
sledním čtvrtým pokusem 205 kg,
což je při tělesné hmotnosti 
59,3 kg nadlidský výkon. Nejen 
z těchto výsledků je vidět, že 
ve Varnsdorfu siláci rozhodně 
nechybí a co víc… patří k těm 
nejsilnějším v celé ČR.

Text a foto M. Tarnóczy

Zahájil pátý ročník bowlingové ligy
Poslední zářijovou neděli 

začal prvním kolem 5. ročník 
Varnsdorfské amatérské bow-
lingové ligy (VABL), do kterého 
se přihlásilo dvanáct družstev.  
Bude tedy o jedno více než 
v minulé sezoně, a tím druž-
stvem je MĚLNÍK. Přes léto 
došlo k několika menším, ale
i větším změnám. Z těch men-
ších lze uvést tři změny názvu 
týmů na KOBRA 11 (bývalá 
RYCHLÁ ROTA), ASPOŇ KILO 
(dříve TOS B) a X-TEAM (JAS-
NEJ STRIKE). K těm větším patří nebývalé množství přestupů. Od 
loňských vítězů NIC-MOC odešel D. Katzer, který založil již zmíně-
ný nový tým MĚLNÍK. Ke SPLIŤÁKŮM přišel zkušený J. Trojan od 
družstva JASNEJ STRIKE a tento tým opustil i L. Řáda, který zamířil
k BAHŇÁKŮM. Minulý vítěz soutěže NIC-MOC pak získal dva hráče 
z Rumburku a jsou to A. Šamšová a R. Pilař. Lze se tedy těšit na 
nový ročník bowlingové ligy a sledovat se zájmem, kterému týmu 
nejvíce prospějí „přestupové rošády“.

Z výsledků varnsdorfských hráčů v okolí: Na pátém turnaji
v rumburském Lužanu zvítězil J. Trojan a třetí skončil M. Langer. 
Také v Rumburku v areálu koupaliště probíhá Sporlife cup 3, který 
má na programu dvanáct turnajů. I tam jsou vidět hráči z našeho 
města. R. Pácha z dosud odehraných pěti turnajů jednou zvítězil
a jednou byl druhý, J. Vašut skončil jednou druhý a J. Trojan dvakrát 
čtvrtý. Zahájila rovněž liga v České Lípě, kde máme opět svůj tým 
a nově také v rumburské lize. Výsledky z těchto soutěží uvedeme 
v některém z dalších vydání HS. Nezbývá než přát všem našim 
hráčům „AŤ TO PADÁ“.                                                RP, foto ZdS

V sezoně 2010-2011 jsme přihlá-
sili do soutěží žen dvě družstva. 
Ženy TJ Slovan A v ní budou 
oproti té minulé nastupovat od 
října ve vyšší soutěži KP I. tř.
a naše juniorky jsme přihlásili 
pod názvem ženy B. Ty již 
zahájily svou soutěž v KP II. tř.
Jelikož se jedná o mladé
a nezkušené hráčky ve věku 
15-19 let, absolvují tuto soutěž 
navíc krom své vlastní juniorské, 
kde však již očekáváme, že zde 
zúročí získané zkušenosti.
V prvních utkáních na počátku 
září si vedly dobře v České Lípě, 
kde sice prohrály dvakrát 3:1, 
avšak předváděly velmi dobrou 
hru. Tyto výsledky tedy přičítá 
trenérka Ivana Procházková 
na vrub menších zkušeností.
V dalším domácím utkání přivíta-
ly ženy  Turnova, které v loňské 
sezoně hrály vyšší soutěž,
a tak rozdíl v kvalitě byl patrný -
- výsledky 0:3, 0:3. Prvního 
vyhraného utkání se dočkaly 
na kurtech v Českém Dubu, 
kde se jim podařilo vyhrát 2:3. 
V druhém jim však již nestačily 
síly, a tak odešly poraženy 3:1. 
V předehrávce hned následující 
den přivítaly družstvo z Vyso-
kého nad Jizerou, které naše 
děvčata přehrálo dvakrát hlad-
ce 0:3. Rozpis utkání a výsledky 
našich volejbalistek naleznete 
na našich webových stránkách 
www.slovanvdf.webpark.cz.

Petr Damnitz

Volejbalistky do 
KP se dvěma

družstvy


