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Sobota 18. června slibovala ve městě řadu zajímavých 
akcí, bohužel i počasí se rozhodlo vybrat si tento den svůj 
díl. I když v průběhu závodu nespadla ze zachmuřené 
oblohy ani kapka, prudký noční déšť udělal své. Pořada-
telé z Motosport klubu Varnsdorf proto z důvodu zhoršení 
technických podmínek na trati vypustili kvůli bezpečnosti 
závodníků ze závodu velkou lavici, pod kterou se vytvořila 
velká louže bláta a jílu. Po registraci a technické přejímce 
všech strojů už bylo jasné, že loňský ročník měl u nás 
úspěch a že startovní pole se značně rozrostlo. V kate-
gorii Klasik startovali 4 účastníci, v kategorii Speciál bylo 
39 závodníků a v dětské kategorii Minibike se přihlásilo 
závodníků 5. Potěšitelné je, že celá třetina startujících (14) 
byla z našeho města, a to se ještě někteří další z letošního 
ročníku omluvili. S ohledem na velký počet startujících se 

INZERCE

Čtěte na str. 5
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Sobota 18. června 2011 byla 
v areálu varnsdorfského pi-
vovaru Kocour velmi rušná. 
Dopolední farmářské a bleší 
trhy vystřídalo odpoledne 
Vernarovo létohraní. Na něm 
vystoupila taneční skupina 
STARS Varnsdorf, která před-
vedla kreace, při nichž se mnoh-
dy tajil dech. Divadélko Matýsek 
z Nového Boru pobavilo dětské 
návštěvníky a skupina TOHARD 

USMĚVAVÁ KATARÍNA KNECHTOVÁ 
SI Z VARNSDORFU ODVEZLA OBROVSKÉ SRDCE

svým bohatým repertoárem 
polichotila všem přítomným.
To hlavní přišlovečer, bohužel 
společně s deštěm, který ale ne-
dokázal početné diváky odradit. 
Jako součást Varnsdorfského 
hudebního léta se díky četným 
sponzorům uskutečnil koncert 
populární slovenské zpěvačky, 
textařky a kytaristky Kataríny 
Knechtové a její kapely. Hned 
v úvodu koncertu věnoval Ka-
taríně velké perníkové srdce na 
uvítanou místostarosta města 
Varnsdorf a zároveň zástupce 
generálního sponzora SVS, a. s.,
Ing. Josef Poláček. A pak už 
se jen hrálo a zpívalo. Katarína 
obdivovala nadšení posluchačů: 
„V mém městě by za takového 
počasí rozhodně tolik poslucha-
čů nebylo. Děkuju za pozvání 
a krásnou atmosféru.“

Poděkování za celou akci 
patří nejen organizátorům akce 
(tým z Odboru školství, kultury 
a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf), 
partnerovi akce - pivovaru Ko-

cour, Českému červenému kříži, 
Nemocnici Varnsdorf, hasičům, 
městské policii i PČR, ale přede-
vším všem sponzorům, kterým 
za pořadatelský tým děkuje  
Mgr. Ladislava Ondráčková: 
„Vážení sponzoři koncertu 
Kataríny Knechtové, dovolte 
mi touto cestou poděkovat vám 
všem za finanční a věcné dary

,,Slibuješ, že se budeš o kníž-
ky dobře starat?“  „Budeš knihy 
včas vracet do knihovny?“ Tyto 
a další otázky musely kladně 
zodpovědět v sobotu 18. června
budoucí čtenáři. V městské 
knihovně probíhalo slavnostní 
pasování prvňáčků na čtenáře, 
které bylo vyvrcholením AKCE 
PRVŇÁČEK na podporu čtenář-
ství. Akce se zúčastnilo 31 dě-
tí ze všech základních škol spolu 
s rodiči i prarodiči. 

Pro děti byla připravena 
scénka s ekologickým námětem 
a několik soutěží, kde prvňáčci 
předvedli svoje dovednosti. 
Poté si každý z nich našel po-
klad - svůj opravdový čtenářský 

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
průkaz ukrytý v knize, kterou si 
každý musel s pomocí knihov-
nic najít. Na závěr proběhlo 
slavnostní pasování, při kterém 
děti obdržely originální tričko 

s logem AKCE PRVŇÁČEK, 
knihu a diplom. Tato akce je 
spolufinancovaná z grantových 
příspěvků Města Varnsdorf.

Text a foto I. Martinovská
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Rada města rozhodla: • Pověřit starostu města uzavřením 
smlouvy o dílo s firmou SAMAT, spol. s r. o., na akci „Výměna 
oken v části bytových domů č. p. 2739, 2740 a 2741. • Ne-
souhlasit s přístavbou - rozšíření provozovny u č. p. 591 v ulici 
Fr. Kmocha.  • Jmenovat  Mgr. Štěpánku Martinkovou do funkce 
ředitelky Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994, od 1. 8. 2011.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Dělal problémy a skončil na Policii ČR
Z jedné čerpací stanice v našem městě bylo obsluhou ozná-

meno, že zavírají a mají zde muže, který vypadá jako pod vlivem 
drog a brání uzavření stojanů. Vyslanou hlídkou byl na místě 
zjištěn muž středního věku z Děčína. Strážníci ho standardním 
způsobem legitimovali a byla provedena lustrace osoby. Tou bylo 
zjištěno, že muž je v pátrání Policie ČR.  Dotyčný byl předveden 
na Obvodní oddělení Policie ČR k dalším úkonům.

• Nalezené kolo pocházelo z krádeže
Majitelkou firmy bylo na služebnu oznámeno, že již delší dobu 

před její prodejnou stojí opřené nezamčené dámské kolo. Hlídka 
do uvedené lokality zajela a kolo převezla na služebnu MP jako 
nález. O dvě hodiny později bylo občanem města oznámeno 
vloupání do sklepa jeho domu a odcizení dvou kol. Jeden 
z popisů byl shodný s dámským kolem výše uvedeným. Celá 
záležitost byla předána Policii ČR k dalšímu šetření včetně 
nalezeného kola.                                Martin Špička, velitel MP

Dokončení ze str. 1

• Dělal navíc, co neměl
Jednapadesátiletého chlapíka si najala jistá firma, aby 

v prostorách objektu ve Varnsdorfu rozřezal a rozboural vnitřní 
kovové vybavení. Ten se úkolu zhostil poněkud po svém a ne-
celých devět tun šrotu odevzdal do výkupny, za což vyinkasoval 
částku ve výši necelých třiceti tisíc korun. To ve smlouvě nebylo. 
Další, co vyinkasoval, je podezření z krádeže, které mu sdělili 
místní policisté ve zkráceném přípravném řízení. Hrozí mu tak 
až dvouletý pobyt v nápravném zařízení.

• Kdo si ty peníze odnesl?
Ve středu osmého června zmizelo z varnsdorfské prodejny 

stavebnin lehce před polednem několik tisíc korun. Ty byly ulo-
ženy v příruční pokladničce uvnitř prodejny a cesta k nim nebyla 
složitá. Jestliže se potvrdí verze krádeže a viník skutku bude  
dopaden, může si pro změnu on odnést mimo jiné i několikaletý 
trest odnětí svobody. 

• Na benzinové stanici netankoval
Většina z nás jezdí čerpat pohonné hmoty na benzinovou 

čerpací stanici. To ovšem neplatí pro vykutáleného lapku 
z Varnsdorfu, který si během druhého červnového víkendu  
přijel natankovat do jedné uzenářské společností ve městě. 
Z nádrží zaparkovaných náklaďáků zmizelo během chvilky sto 
dva litrů motorové nafty a majitel vozů zároveň přišel o necelých 
tři a půl tisíce korun. Když  se místním strážcům zákona podaří 
výtečníčka dopadnout, může si jít odpočinout do státní věznice 
až na dva roky.

• Zřejmě překážel…
Majitele varnsdorfského pohostinství  ve středu ráno čeka-

lo překvapení. Z terasy jeho restaurace mu během noci zmizelo 
několik polí plotu, čímž přišel i o 12,5tisícovou investici. Kde části 
plotu skončily, je už v tuto chvíli v rukou varnsdorfských policis-
tů, kteří si prověří všechny verze, jež mohou vést k rozpletení 
záhady. Za přečin krádeže lze uložit kromě peněžitého trestu 
také několikaleté vězení.

Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR

STRUČNĚ Z RADNICE
8. 6. Pravidelné zasedání bezpečnostní rady města, kde byl 
nadnesen i problém nových lokalit s nepřizpůsobivými občany.
10. 6. Další jednání o možnosti spolupráce fotbalového 
klubu a města
11. 6. Účast na slavnostním zakončení fotbalové sezony
14. 6. Diskuze vedení města a úřadu jako reakce na stížnosti 
občanů žijících u hotelu Sport a v ulici Kovářská
17. 6. Jednání o stavebním využití pozemku bývalé školní 
zahrady
20. 6. Jednání se zástupci REGIE o webových stránkách infor-
mačního centra města                                                                      rm

STÁTNÍ MATURITY V NAŠICH ŠKOLÁCH
Po 14 letech příprav a legislativních tahanic se středoškoláci letos 

„dočkali“ státních maturit. Uvozovky naznačují, že studenti - většina 
z nich - po nich moc netoužili. Pro generace pamětníků dřívějších 

jednotných maturitních zkoušek může být naopak satisfakcí, že ma-
turitnímu vysvědčení se vrátí význam dokladu jisté úrovně znalostí 

v celonárodním měřítku, a to nezávisle na výšce laťky nastavené na 
té které škole. Opomiňme možnost volby ze dvou úrovní náročnosti 
testů, ostatně drtivá většina maturantů volila tu snazší.

V městě tak bohatém na středoškoláky, jako je Varnsdorf, nás přiro-
zeně zajímá, jak to u nás dopadlo a jak si zdejší školy stojí ve srovnání 
s celostátním průměrem. Ten činí necelých 20 % neúspěšných maturantů 
a navíc téměř 10 % studentů, kteří k maturitě ani nebyli připuštěni.

O maturitní statistiky a právě probíhající analýzu výsledků maturit-
ních zkoušek na škole jsme požádali obě varnsdorfské střední školy, 
blízké rumburské gymnázium, polygrafickou školu, zdravotnickou školu 
a obchodní akademii. Údaje publikujeme níže. VOŠ a SŠ Varnsdorf 
zatím výsledky neposkytla s odůvodněním současného analyzování 
výsledků a odvoláním na doporučení Ministerstva školství tyto údaje 
nezveřejňovat. Ve Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii 
Rumburk ucelené vyhodnocení výsledků maturitních zkoušek zpraco-
vávají třídní učitelé (v době uzávěrky HS byli na turistických kurzech) 
na klasifikační poradu, která se koná v posledním červnovém týdnu. 
Poté bude možné přehledy poskytnout.

Tedy alespoň ještě celostátní srovnání typů škol: u gymnázií bylo 
neúspěšných 5,1 % maturantů, u odborných škol podstatně více 
(např. u technicky a ekonomicky zaměřených 16,5 %), u maturitních 
oborů SOÚ asi třetina, v nástavbovém studiu téměř 44 %. Vše dle 
statistik na www.novamaturita.cz. 

Gymnázium Varnsdorf
K maturitě postoupila jedna třída o 26 studentech (osmiletého 

studia). Ve společné části (tzv. státní maturita) prospělo 25 studentů, 
1 neuspěl z jednoho předmětu. V profilové části (tzv. školní maturita) 
prospěli všichni studenti.  Celkem bylo vyznamenaných 8 studentů.

Gymnázium Rumburk
K maturitě bylo připuštěno všech 70 žáků závěrečného ročníku (dvě 

třídy čtyřletého a jedna třída osmiletého studia). Ve společné části (tzv. 
státní maturita) prospělo všech 70 žáků. V profilové části (tzv. školní 
maturita) neprospěli 2 žáci, každý z jednoho předmětu. 

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk
připuštěno: 27 žáků
prospělo celkem: 17 žáků
neprospělo celkem: 10 žáků
neprospělo u profil. zkoušek: 5
neprospělo u ústních státních zkoušek: 3
neprospělo u písemných státních zkoušek: 1
neuspělo u didaktických státních testů: 8
Někteří žáci se kryjí (např. neudělali 2 části).              rm, ham

na uspořádání koncertu sloven-
ské zpěvačky. Open air koncert  
s doprovodným odpoledním pro-
gramem přilákal tisícovku diváků 
a věřím, že návštěvy nelitovali, 
přestože počasí nebylo zcela 
ideální. Poděkování patří jme-
novitě generálnímu sponzorovi 
Severočeská vodárenská spo-
lečnost, a. s., a všem sponzorům 
akce: Město Varnsdorf; firma 
Pavel Menza, Dolní Podluží -
úklidové a deratizační služby; 
Stamo, spol. s r. o.; Teplárna 
Varnsdorf, a. s.; Perník manufak-
tury Varnsdorf, s. r. o.; EKO ser-
vis Varnsdorf, a. s.; EKOFARMA 
Zahrady u Rumburku; VU LINH 
NGOC; Marek Dvořák Tiskárna 
TRIO; Pension U Rudolfa III.; 
Technické služby města Varns-
dorf,  s. r. o.; CL-EVANS, spol.
s r. o. Děčín; ReTOS Varnsdorf, 
s.r.o.; ProProjekt, s. r. o.; HORÁK
stavební a obchodní společnost, 
s. r. o.; Richter + Frenzel, s. r. o.; 
Progres Liberec, s. r. o.; Lékárna 
Varnsdorf Jindřich Šmíd; METAL 

USMĚVAVÁ KATARÍNA KNECHTOVÁ 
SI Z VARNSDORFU ODVEZLA OBROVSKÉ SRDCE

OKA, s. r. o.; Pavel Bukáček Eu-
ronix; NOVIA FASHION, s. r. o.;
Novia, spol. s r. o., Krásná 
Lípa; MDG Servis, s. r. o.; 
Mlékárna Varnsdorf, spol. s r. o.;
DOKOM FINAL, s. r. o.; Beatri-

ce Křenovská - Cukrárna Slu-
níčko; Česká spořitelna, a. s.;
BusLine, a. s.; VELVETA Varns-
dorf, a. s.; EUROGREEN CZ, 
s. r. o.; Interdata.                            

IŠ, rm

Medvědí služba
Tímto označením lze beze-

sporu označit počínání některých 
občanů našeho města, kteří svým 
chováním nebo jednáním městu 
škodí. Zatímco jedni se snaží ve 
městě něco vybudovat, udělat 
z něj hezčí místo pro bydlení, 
nebo jej proslavují svými 
aktivitami a úspěchy v kultuře 
a sportu, jiní pro vlastní prospěch 
neváhají způsobit ostudu nám 
všem. Mnozí si vzpomenou na 
nechvalnou proslulost „našeho 
parlamentního cestovatele“ či 
přestřelku mezi cikány a přísluš-
níky býv. Jugoslávie, nebo na 
sportovní fanoušky, kteří do státní 
vlajky vepsali slovo Vanďák, jež  
se v záběru sportovního přenosu 
„velmi vyjímalo“.

Tím posledním, který naše 
město v současné době pro-
slavuje, je příslušník cizinecké 
policie. Jeho jméno s naším 
městem posledních několik dnů 
plní hlavní stránky všech deníků 
a televizních či rozhlasových zpra-
vodajství. Svým trestným činem, 
k němuž se tento týden vyjadřoval 
i prezident naší republiky, ukázal 
nejen naprosté osobní selhání, 
ale zejména sobectví v honbě 
za slávou a prospěchem a také 
nesmírnou naivitu v domnění, že 
se na to nepřijde. 

V této situaci mě napadá myš-
lenka ironicky poděkovat těmto 
lidem za negativní propagaci a zvi-
ditelnění našeho města. Ale upřím-
ně - tihle lidé mi za to ani stoji.        js
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DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

MyšLenka aneb sloupek starosty

O PEJSCÍCH
A JEJICH 
LIDECH II

Téma je to často diskutované, často „omílané“ v tisku, v rozhla-
sových relacích a nakonec i při posezení u piva. Přesto se k němu 
účelově vracím. Když člověk nemá psa - je to vlastně docela běžné. 
Když ale pes nemá svého člověka, nastává problém, o kterém by 
mnozí mohli dlouze vyprávět. Volně pobíhající psi jsou nebezpečím 
pro čistotu a hygienu komunikací i parků a setkání s nimi může za-
hrozit úrazem dětí i dospělých. Toulavé, ale také zaběhnuté psy pak 
odchytávají strážníci městské policie (pokud není na blízku odborný 
pracovník odchytové služby) a řeší problém, co dál. Mimo kotců 
v Rumburku není v celém Šluknovském výběžku útulek pro opuštěná 
zvířata. Proto také starostové zdejších obcí vyvíjejí iniciativu, která 
směřuje ke vzniku takovéhoto zařízení. Vstřícná nabídka a. s. UNI-
LES k získání potřebných prostor za příznivých podmínek posunula 
řešení o další krůček dál. Návštěva starostů v děčínském útulku, který 
si vybudoval dobré zázemí a celý systém péče o čtyřnohé kamará-
dy, přinesla první důležité informace o zařízení, o spolupráci města, 
o práci zaměstnanců i o potřebném vybavení. První konzultace 
s úřadem v Krásné Lípě (kde se pozemek zamýšleného útulku 
nalézá) přinesly kladný výsledek. Zásadním problémem se však 
zatím ukázal odmítavý postoj majitelů sousedících pozemků. 
Obávají se nákazy vlastních psů a snížení kvality přiléhajícího eko-
logického hospodářství. Proto v další etapě proběhlo informativní 
jednání se smluvní veterinární lékařkou děčínského útulku, která 
pravidelně dohlíží na zdraví a zdravotní rizika umístěných zvířat. 
V jejím vyjádření jasně zaznělo odmítavé stanovisko k naznače-
ným negativním jevům a doporučení odborné konzultace a posudku 
z Ústavu infekčních chorob a epizootologie Fakulty veterinárního 
lékařství v Brně. Tento posudek by měl být jasným stanoviskem pro 
schvalující orgány. V další fázi bude nutné posoudit rizika prolínání 
a blízkosti zařízení a. s. UNILES a zbudovaného útulku. A tak, pokud 
bude pro přítomnost opuštěných pejsků vše vycházet dobře, nastane 
nelehká cesta schvalovacího řízení, které podléhá splnění mnohých 
přísných norem a předpisů. Ale to už trošku předbíhám událostem, 
které teprve přijdou. Snad proto, že bych byl rád, aby i o pejsky, kteří 
zatím nenašli svého člověka, bylo dobře postaráno. 

 Martin Louka 

Přináším jednu dobrou zprávu 
všem, kteří trpí množstvím ka-
tastrofických předpovědí, které 
se šíří éterem různými způsoby, 
často vyskakují v prostředí, kde 
vždy byl klid a pronásledují nás 
svými důsledky i v černých vizích 
do budoucna. 

Ozývám se a píši tuto zprávu 
jako babička malé Haničky 
ze speciální třídy mateřské 
školy Čtyřlístek. Vyjadřuji vel-
ký obdiv práci paní ředitelky 
Mgr. Dany Korecké a kolektivu 
jejích spolupracovníků a ze 
srdce jim děkuji.

Zvláštní úctu si zasluhují 
všichni, kteří pracují s kolektivem 
dětiček ve speciálních třídách. 
Jejich práce je namáhavá a ne 
vždy přináší viditelné výsledky, 
které té námaze odpovídají. 

Přesto pracují s láskou k dě-
tem, nebojí se experimentovat 
a stále hledat způsoby, jak zne-
výhodněné děti přiblížit průměru 
jejich vrstevníků. 

Pozoruji svoji vnučku a její 
pokroky za dobu docházky do 
speciální třídy MŠ Čtyřlístek 
už druhý rok. Vděčně oceňuji 
profesionalitu pedagogů, kteří 
rodičům a nám, ostatním členům 

rodin s dětmi s poruchami vývo-
je, pomáhají v mnoha situacích 
typu návštěva a stříhání dětí 
u holiče, prohlídka v zubní ordi-
naci nebo výlet s přespáním přes 
noc v cizím prostředí už tím, že 
poprvé děti tento krok absolvují 
ve školce. 

Podporují nás dospělé, pomá-
hají nám přijmout fakt, že naše 
dítě bude jiné a připravují nás na 
jiný způsob jeho přijetí, aby rostlo 
zdravě a bylo také šťastné.

Chtěla bych takto všem pra-
covníkům MŠ Čtyřlístek vzkázat: 
„Považujeme za velké štěstí, že 
Vás máme a vážíme si Vás. Do 
další práce Vám přejeme osobní 
zdraví, radost a sílu k překonává-
ní každodenních úkolů.“

 S úctou 
Ludmila Podzimková

VÍTE, CO VŠE DOKÁŽÍ V MŠ ČTYŘLÍSTEK? 

Kvalita, kvalita a zase 
kvalita

Josef Novosvětský je ve 
funkci od počátku letošního 
roku a má o rozvoj továrny 
zájem. „Nabízíme opravdu 
kvalitní zboží, vyberou si 
děti, dívky, mladé i starší 
ženy,“ ukazuje na sortiment. 
Jeho kolega Petr Krauskopf 
vytahuje další eso. „Návrhy 
některých vzorů nám vymýšlí 
Beáta Rajská, která pak zboží 
prodává ve svých buticích. Ur-
čitě lze říci, že naše punčochy 
nosí leckterá hvězda show 
businessu a nevídím důvod, 
proč by je nemohly nosit i ženy 
běžně do zaměstnání,“ říká 
p. Krauskopf. Materiál z Elitky to-
tiž není šizený a má výdrž vhod-
nou pro denní nošení. Beáta 
Rajská varnsdorfské zboží vyro-
bené dle svých návrhů představí 
i na módní přehlídce 15. září ve 
Vratislavicích.

„Beáta Rajská nám vychází 
maximálně vstříc, my na ní 
velmi oceňujeme to, že se 
orientuje na české výrobce, je 
to patriot, nechce, aby některé 
značky zanikly, a ta naše patří 
mezi ně,“ pochvalují si muži 
z managementu přístup slavné 
módní návrhářky.

Na své si přijdou i muži
Ve vzorkovně sedí Vlasta 

Drunecká, jediná, která tu 
zbyla z kdysi mnohačlenného 
kolektivu návrhářů. Kolem 
ní jsou rozmístěné plastové 
štíhlé nohy a na nich natažené 
punčochy. Každá má jiný vzor, 
některé nohy vypadají, jako by 
ani nebyly obuty do punčoch, ale 
měly vzory jen nalepené, zejmé-
na ty, které mají zdobení jen nad 
kotníkem, tedy jakési tetování. 
„Sáhněte si, fakt jsou to celé 
punčochy,“ pobízejí muži z ma-
nagementu i Vlasta Drunecká. 
Punčochy jsou skutečně jemné, 
přitom pevné, téměř neviditelné 
a hlavně příjemné na omak. 
Některým kusům chybí špičky, 
takže i ženy, které nechtějí mít 
holé nohy do otevřených bot, 
se při oblečení těchto pun-
čoch nedopustí módního faux 
pas. Vyrábí tu i samonosné 
punčochy, zvané samodržky. 
Padají vám? To prý lem, který 
punčochu na stehně drží, oschl. 
Stačí jej trochu navlhčit a pokud 
nemáte jinou možnost, tak lehce 
naslinit a padat přestanou. 

„Vždyť říkám, že naše zboží 
je velmi kvalitní, moderní, 
a právě proto věřím, že se 
značka Elite znovu dostane do 

Zeptáte-li se dvacetileté 
slečny, jakou značku punčoch 
si kupuje, nejspíš nebude vědět, 
a pokud ano, napadne ji značka 
zpravidla zahraniční, třeba v su-
permarketech rozšířená Bellinda. 
To, že v děčínském regionu fun-
guje fabrika na opravdu kvalitní 
punčochové zboží, slečna určitě 
neví. Značka Elite, jež byla 
výkladní skříní socialistického 
průmyslu, upadla v zapomnění. 
Ani někteří obyvatelé Varnsdorfu 
netuší, že věhlasná Elitka pořád 
funguje a dokonce se zdá, že 
pomalu vstává z mrtvých.

Zašlá sláva
„Továrna ročně chrlila miliony 

kusů punčochového zboží, od-
bytiště neměla jen na domácím 
trhu, ale velkou část produkce 
posílala do zahraničí, hlavně 
do Sovětského svazu, ale i na 
Západ. Když si odtamtud někdo 
přivezl punčocháče, mohl si být 
téměř jist, že na krabičce objeví 
značku Elite Varnsdorf,“ vzpo-
míná šéf výroby Elite František 
Drunecký, který v továrně pracu-
je dodnes už od roku 1967. 

Na vině toho, že fabrika upa-
dala tak, že jí hrozilo i insolvenč-
ní řízení, byla špatná obchodní 
taktika. „Nechceme opakovat 
chyby bývalého managementu, 
zaměřujeme se na maloodběra-
tele a malé butiky. Kdokoliv bude 
mít zájem, může naše zboží pro-
dávat, i když velkých odběratelů 
se samozřejmě nezříkáme,“ říká 
člen představenstva varnsdorf-
ské Elite Josef Novosvětský. 

Punčochy z Elite nosí i slavné hvězdy
Z obra, který zaměstnával tisíce lidí, zbyl trpaslík. Ale i ten umí.  

povědomí nejen žen. Myslíme 
i na muže a sportovce. V ko-
lekci totiž máme i funkční pun-
čochové zboží pro sportovce 
a punčocháče i pro muže,“ říká 
vedoucí výroby Drunecký.

Ženy věrné své fabrice
Kdysi v Elitce vrčely na čtyři 

stovky strojů umístěných ve 
dvou patrech, dnes je jedno 
celé patro zticha, nepracuje se 
v něm. O patro níž už to ale vrčí. 
Moderní italské i české stroje tu 
štrikují punčocháče, další je se-
šívají, tvarují špičky. Ženy, jež 
tu pracují, vypadají spokojeně. 
„Dřív měla Elitka zhruba čtyři 
tisíce zaměstnanců, dnes jen 
čtyřicet. Dřív se ročně vyráběly 
desítky milionů kusů punčocho-
vého zboží, dnes je to jen zlo-
mek bývalé výroby. Ale pokud 
by byla velká zakázka, můžeme 
ji s těmi stroji, které tu dneska 
zahálí, klidně zrealizovat,“ tvrdí 
F. Drunecký.

Věra Hronková a Eva Hej-
dová v Elitce pracují několik 
desítek let. Patří mezi ty, které 
se vyučily v eliťáckém učilišti 
a které nepostihlo masivní pro-
puštění. „Věříme, že s Elitkou 
to půjde jen k lepšímu, vždyť 
takové zboží, které tu vyrábíme, 
by měla ocenit každá žena. Je 
fakt kvalitní a navíc pěkné. 
Samy ho nosíme. Značka Elite 
určitě znovu na trh prorazí,“ 
shodují se.

Značka se opět stane 
známou

Jedním z kroků, který by 
také měl pomoci znovu dostat 
značku Elite do povědomí lidí, je 
zřízení internetového obchodu. 
„Už brzy ho rozjedeme, ale po-
kud by měl někdo z okolí zájem 
o naše zboží dřív a nesehnal 
ho ve svém obchodě, stačí tu 
u nás zazvonit, my ho vezmeme 
do skladu a může si tu nakoupit, 
co hrdlo ráčí,“ zve člen předsta-
venstva Josef Novosvětský.

Alice Klaubenschalková, 
www.nasedecinsko.cz
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Bleší trhy netáhly, 
česká zelenina měla úspěch         

 
Fronty v obchodech nemáme rádi, ale za fronty na Farmářských 

trzích Šluknovska jsme návštěvníkům vděčni. Nejvíce nás potěšil 
zájem o sezonní českou zeleninu a ovoce. Tohoto sortimentu 
bylo na druhých Farmářských trzích Šluknovska, které probíhaly 
18. června ve varnsdorfském pivovaru Kocour, dostatek. Počet 
prodejců a farmářů nebyl oproti květnovým trhům tak veliký. Ale má 
to svoji logiku. Konkurence mezi farmářskými trhy je obrovská, my si 
na naše trhy prodejce a výrobce opravdu vybíráme a „naši“ farmáři 
si do Varnsdorfu cestu teprve hledají. Dalším problémem je fakt, že 
v naší oblasti Šluknovského výběžku větší pěstitelé zeleniny a sadaři 
téměř nejsou. No a farmáři, kteří k nám zavítali až z Litoměřicka, musí 
mít jistotu, že svoji produkci prodají. Pěstitelům zeleniny a ovoce, 
kteří u nás byli poprvé, se v pivovaru líbilo a slíbili účast opět příští 
měsíc. Úrodu brambor, cibule a květáku sklízeli den před varnsdorf-
skými trhy, aby bylo vše zaručeně čerstvé. Tradicí se pomalu stává 
úspěšný prodej kozích sýrů, farmářského mléka a tvarohu, vajec, 
hovězích výrobků plemene Angus, výrobků Varnsdorfských uzenin, 
varnsdorfského medu od p. Bártla a kynutých koláčů, které se derou 
na svět podle domácích receptur. 

Bohužel na prostranství před pivovarem bylo prázdno. Nikdo 
z obyvatel města si netroufl přijít prodávat na varnsdorfský bleší trh. 
Na obrovské ploše se krčil jediný prodejce s dětským ošacením. 
Bleší trhy se konaly v rámci druhých farmářských trhů. Věříme, že 
odhodíme počáteční stud a „blešák“ se stane v pivovaru tradicí. Další 
trhy se uskuteční 23. července. Veškeré informace najdou návštěvníci 
a prodejci na www.trhy.estranky.cz.                             Petr Heinrich

MAS Šluknovsko
Možná jste už stačili zjistit 

(nebo rovnou vyzkoušet) nové 
možnosti letních aktivit spor-
tovního areálu v sousedství roz-
hledny a restaurace na vrcholu 
Jedlové.

• Obec Rybniště končí s pro-
vozem biokotelny, která byla 
v době výstavby (2002) prvním 
alternativním zdrojem vytápění 
svého druhu na Šluknovsku. 
Původně ekonomicky výhodný 
provoz se neúnosně prodražil 
kvůli dovozu dřevní hmoty 
a vysoké ztrátovosti energie 
při její distribuci do obecních 
a soukromých objektů. Jejich 
majitelé se nakonec vracejí 
k vytápění uhlím a dřevem.

• V Jiřetíně pod Jedlovou 
jsou připraveni vybudovat 
obecní kompostárnu, která 
by zpracovávala ročně okolo 
150 tun biologického odpadu. 
Její výstavba má v obci ale 
i odpůrce, kteří argumentují 
nevhodným umístěním, kde 
bude obtěžovat obyvatele 
a chalupáře hlukem a emisemi 
z nákladních aut.

• Po několikaměsíční pauze 
se do funkce starosty Krásné 
Lípy vrátil Zbyněk Linhart, 
zatímco stávající starosta 
Jan Kolář přešel na pozici 
místostarosty. Toto místo mu 
uvolnila Ivana Preyová, nyní 
ředitelka místní ZŠ. Nejde o 
žádný „palácový převrat“, tyto 
změny byly předem dohodnuty 
už po loňských komunálních 
volbách.

• Dolní Poustevna odstartuje 
největší investici ve své historii -
výstavbu čističky odpadních 
vod, nové splaškové kanaliza-
ce a částečnou výměnu vodo-
vodních řadů. S tím spojený 
stavební ruch v ulicích města 
má trvat od letošního července 
po dobu 20 měsíců.

• V Krásné Lípě se koncem 
května konal první Festival 
romské kultury Savore, na 
který se přihlásilo 18 tanečních 

Střípky z okolí
a hudebních souborů z Ústecké-
ho a Libereckého kraje.

• Bývalý ředitel rumburského 
domu kultury Jiří Král čelí trest-
nímu stíhání za zpronevěru 
a porušení povinnosti při sprá-
vě cizího majetku. Hrozí mu 
až tříletý trest odnětí svobody. 
Nesrovnalosti v hospodaření 
byly zjištěny roku 2009 po jeho 
dvouletém působení v čele pří-
spěvkové organizace. Vyčíslená 
škoda dosahuje částky 750 tisíc 
korun.

• Šluknov disponuje domo-
vem důchodců i domem s pe-
čovatelskou službou. Nabídku 
bydlení pro seniory ale rozšíří 
ještě výstavbou nových 24 bytů
s pečovatelskou službou. Vloni 
na podzim se městu podařilo 
získat dotaci ve výši půl milionu 
eur, pro dofinancování si ale vza-

lo 15milionový úvěr na deset let. 
Byty by měly být dokončeny již 
během prázdnin. 

• Šluknovské radnici se 
podařilo vykoupit zpět od 
soukromého majitele bývalou 
sladovnu zámeckého pivovaru 
a chce ji zrekonstruovat v ná-
vaznosti na areál zámku. Čeká 
ovšem na vhodné dotační po-
bídky, které by tomuto záměru 
pomohly. O využití objektu ještě 
není rozhodnuto.

• V Doubici se 30. dubna ko-
nala vojenská podívaná nazvaná 
Westfront s ukázkami dobového 
života ve vojenském táboře, 
prohlídkou výzbroje a výstroje 
vojáků i samotných bojových 
akcí z konce 2. světové války. 
Akci pořádal Vojensko-historický 
spolek Lužice. 

Z místního a regionálního 
tisku vybral ham

Podpořme pivovar Kocour 
v celostátní soutěži

Dne 20. 6. 2011 spustila agentura CzechTourism další ročník 
soutěže o nejlepší turistickou nabídku roku 2011. Z více než 5 tisíc 
nabídek portálu www.kudyznudy.cz vybrali odborníci v cestovním ru-
chu reprezentativní desítku aktivit za každý region, a to v rozdělení do 
tří sekcí: Novinky sezony, Podnikatelský počin a Tradiční cíl. Varns-
dorfský Pivovar Kocour byl za svůj stále rozšiřující se podnikatelský 
počin nominován za region Severozápadní Čechy právě za netradiční 
aktivity pro celou rodinu.

I vy nyní můžete přispět k tomu, aby se z Varnsdorfu stalo místo, 
kterým budou turisté nejen projíždět, ale najdou si i chvíli k zastávce 
a účasti na zajímavých akcích nejen s pivní tematikou, ale i orga-
nizovaných zábavách pro rodiny s dětmi, aktivitách  pro sportovní 
nadšence nebo třeba hudebních a kulturních vystoupeních.

Hlasovat můžete do 30. září 2011 přímo na interaktivní mapě nebo 
pomocí jednoduchého seznamu na webu www.kudyznudy.cz. I kdyby 
pivovar v těžké konkurenci v hlasování neobstál, můžeme alespoň 
tímto částečně přispět k informovanosti o stále oblíbenějším místě 
střetávání varnsdorfských i okolních obyvatel a výletníků.      M. R.

.

Pivovar Kocour děkuje všem 
dětem za účast ve výtvarné sou-
těži o nejkrásnějšího kocoura či 
kočičku. Děkujeme i „dospělá-
kům“ za krásné výtvory a rádi 
všem zpětně předáme diplom za 
účast přímo v pivovarské restau-
raci, kdykoliv se dostavíte. Přeci 
jen jedna práce byla nejkrásnější 
a to z mateřské školky Čtyřlístek 
ve Varnsdorfu. Výkresy jsou vy-
staveny u nás v pivovaru a díky 
dětem je to tam veselé.                        

NEJKRÁSNĚJŠÍ KOCOUR JE ZNÁM

Za všechny kocoury od srdce děkuje Miloš Kostlán. 

Pod vedením pracovnice ČČK L. Müllerové a učitelky 
Mgr. H. Šmídové se žáci ZŠ Bratislavská umístili v okresním kole 
v Hlídce Mladých zdravotníků dne 14. května  v Jílovém u Děčína 
na 1. místě a zajistili si postup do krajského kola, které se konalo 
tamtéž dne 28. května. Na krajském kole vybojovali krásné třetí mís-
to.                                                                Mgr. J. Beniačová, foto ZŠ Bratislavská

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI

Tip pro volný čas s trochou pohybu 

Pro ostatní, kdo ještě nezjistili 
a nezkusili: Na Jedlové si můžete 
půjčit terénní koloběžku a svézt 
se po některé z pěti tras, můžete 
si vybrat podle délky a náročnos-
ti. Na výběr je několik modelů 
koloběžek, třeba i s dětskou 
sedačkou. Koloběžku můžete 

vrátit v dolní stanici vleku nebo 
na vlakovém nádraží Jedlová. 

Dále je tu k dispozici down-
hillová trať, čili speciální sjez-
dová trať pro horská kola (délka 
1,5 km, převýšení 220 m). Cyk-
lističtí sjezdaři mohou využít 
lyžařský kotvový vlek. Ten je 
v provozu téměř každou sobotu 
(o prázdninách ve dnech: 2. 7., 
9. 7., 16. 7., 30. 7. 6. 8., 20. 8., 
27 .8).

A co takové lanové centrum? 
Na adrenalinovou výpravu mezi 
koruny stromů vám tu zapůjčí 
potřebnou výstroj, na přání 
(a za příplatek) vám své služby 
poskytne instruktor. Odvahu už 
musíte najít sami. 

Zmíněné atrakce jsou v obdo-
bí mimo prázdnin v provozu 
o víkendech a svátcích od 
10 do 18 hod., koloběžku vám 
ale zapůjčí obsluha restaurace 
i ve všední den. Lanové centrum 
vám mimo „otvírací dobu“ per-
sonál zpřístupní po předchozí 
objednávce. Ale pozor - během 
prázdnin bude otevřeno denně! 

Aktuální informace, ceníky 
apod. zjistíte z webových strá-
nek www.sport-jedlova.cz.                                                                

ham
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Pátek 3. června proběhl v ZŠ 
Východní ve znamení oslav Dne 
dětí. Paní učitelky a vychovatel-
ky připravily hry a soutěže nejen 
pro žáky školy, ale pozvaly na 
dopoledne i děti z mateřských 
škol, které si mohly zasoutěžit 
a získat krásnou perníkovou 
medaili a drobnou pozornost. 
Hlavní program byl připraven 
na odpoledne, kdy proběhla 
již tradiční klání rodinných 
týmů. Vítězi byli všichni, kdo se 
zúčastnili. 

Po hlavní soutěži byl přichys-
tán ještě zábavný program, ve 
kterém zdravotníci a lékaři 
předvedli první pomoc zraně-
ným a následný rychlý převoz do 
nemocnice. Děti a rodiče s chutí 
zhlédli i vystoupení fakíra.

Na závěr si všichni mohli 
posedět u táboráku, opéci si 
buřtíka nebo klobásku, osvěžit 
se limonádou, tatínkové si připili 
dobrým pivem.

Krásnému odpoledni přálo 
i počasí, a tak se navečer všichni 
rozešli se spokojeným pocitem 
hezky prožitého dne.

Děkujeme hlavnímu spon-
zorovi p. Goldammerovi, který 
financoval značnou část zá-
bavného programu a přizval i 
další sponzory - pány Vohnouta 
a Žítka, zdravotnici paní Mülle-
rovou  a  záchranáře pod vede-
ním MUDr. Hakimiho. Děkujeme 
i rodičům Woletzovým, Poláko-
vým, Linhartovým, pí Pasovské 
a Pjetašové a p. Krulišovi.

Mgr. Eva Janečková

Jonáš - nová alternativa předškolního vzdělávání
Od září mají děti ve Varnsdorfu alternativu předškolního vzdělávání. 

Jonáš je součástí Akademie příslibu Biskupského gymnázia Varns-
dorf, sídlí na starokatolické faře a způsob jeho přístupu k dětem, ma-
minkám i tatínkům je netradiční a nadstandardní. Děti mají možnost 
se zapojit do pohybových, výtvarných, hudebních a vědomostních 
aktivit pod odborným vedením. Jonášův program připravuje Bc. Jana 
Butalová, seznámit se s ním můžete u ředitele Akademie příslibu 
Mgr. Františka Pauluse přímo na gymnáziu. Slavnostní otevření cent-
ra pro veřejnost proběhne 16. září v 10.00 hodin ve Varnsdorfu v Tyr-
šově ulici 1232. Pokud máte o Jonáše zájem, vyzvedněte si přihlášku 
pro své dítě včas.                                                                Jiří Čunát

Drápanda 2011 se dočkala finále
V Městské knihovně Varnsdorf se v pátek 10. června uskutečnilo 

slavnostní finále literární soutěže pro žáky 2. stupně základních 
škol a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s názvem 
Drápanda 2011. Soutěže, která se koná jednou za dva roky, se 
účastnilo 113 soutěžících v kategoriích poezie a próza. Převahu měli 
soutěžící z Varnsdorfu, a to 72 z celkového počtu, ale soutěžní práce 
dorazily ze všech koutů republiky (Písek, Praha, Ústí nad Labem, 
Rakovník, Lovosice a další).

Práce hodnotila odborná porota ve složení Ivo Harák, Miroslava 
Kubešová a Vladimír Píša. Vyhlášení výsledků moderoval Milan 
Hrabal, večer doprovodili čtením ukázek oceněných prací studenti 
Gymnázia Varnsdorf, dramatické soubory „Učednice“ a „Tovaryši“ 
pod vedením učitelky Martiny Janákové. O hudební doprovod se 
postarala „Hudební grupa GV“ pod vedením učitelky Kateřiny 
Filipové.

Plamen se „rozhořel“
Ve dnech 17. a 18. 6. se ve Varnsdorfu konalo krajské kolo celore-

publikové hry Plamen 2011 pro mladé hasiče.  Okres Děčín byl v této 
náročné soutěži zastoupen třemi družstvy a jednou dorostenkou  -
v kategorii družstev mladých hasičů SDH Království, v kategorii 
dorostenců SDH Velký Šenov a v kategorii dorostenek rovněž 
SDH Velký Šenov. Jednotlivce pak reprezentovala Adéla Görgová 
z SDH Krásná Lípa. Nominace zástupců okresu Děčín byla na zákla-
dě výsledků okresního kola celorepublikové hry Plamen 2011, která 
se konala dne 21. 5. ve Varnsdorfu.  SDH Království a dorostenci 
z SDH Velký Šenov budou okres Děčín reprezentovat v celorepubli-
kovém kole v Ostravě.                                            Lenka Holubová

Otvírací doba knihovny v červenci a srpnu 2011
Po celý červenec a srpen bude v sobotu zavřeno.

Celá knihovna bude uzavřena od 25. 7. 2011 do 6. 8. 2011. 
Jedná se o 14 dní na přelomu července a srpna 2011.

Žáci ZŠ Seifertova se i přes 
školní povinnosti zúčastnili mno-
ha různých soutěží, projektů 
a akcí. Druhé místo jsme vybo-
jovali v celoročním sběru papíru, 
žáci na vlastní kůži zjistili, že tří-
dění má smysl. Soutěž byla pod 
patronátem Kovošrot Group CZ, 
a.s. Abychom environmentální 
výchovu rozvíjeli dál, zapojili jsme 
se do projektu Národního parku 
Českého Švýcarska - „Vracíme 
prales do Českého Švýcarska“, 
tím, že jsme vysadili sazeničky 
původních druhů stromků v ne-
zalesněných územích. Také jsme 
se účastnili vědomostní soutěže 
„Náš Národní park České Švýcar-
sko“, v níž se žák Michael Baran 
(7. A) umístil na krásném třetím 
místě (kategorie 12-15 let). 

Naši žáci reprezentují i ve vě-
domostních soutěžích, pravidel-
ně jsou v první desítce. Velkého 

Odborná porota 39. ročníku 
Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice 2011 mj. ocenila 
čestným uznáním příspěvek 
Jiřího Buršíka z varnsdorfské 
mateřské školy Čtyřlístek, 
Nezvalova 2024. Soutěž probí-
hala ve více kategoriích a byla 
obeslána 25 450 výtvarnými 
pracemi z řady zemí světa, 
z toho české školy (513) se zú-
častnily 6 765 pracemi. Porotci 
hodnotili nejenom individuální 
soutěžní práce, ale podle úrov-

První místo v kategorii poezie - mladší si odnesla varnsdorfská 
gymanzistka Andrea Dědečková, v kategorii próza - mladší Anna 
Králová z pražského gymnázia Nad Štolou, v kategorii poezie - starší 
porota první cenu neudělila, „stříbro“ získala Andrea Nagyová, také 
„v barvách“ našeho gymnázia. V kategorii próza - starší uspěla 
Kateřina Šafratová z lovosického gymnázia. Mezi oceněnými na 
dalších místech se kromě jiných umístili další reprezentanti Gym-
názia Varnsdorf: Zuzana Brádlerová, David Čiháček, Štěpánka 
Hockeová, Tereza Hrabáková, Jakub Maryška, Aneta Ondráčková, 
Barbora Ptáčková.

Účastníci soutěže si hned z vyhodnocení mohli odnést tradiční 
sborník prací, který pod názvem „Uprostřed kruhu“ vydala Městská 
knihovna Varnsdorf za podpory Města Varnsdorf.

Poděkování patří všem organizátorům, především pak dětskému 
oddělení varnsdorfské knihovny, na němž ležela největší část práce 
spojené s přípravou celé soutěže.                       Text: Ivo Šafus/gr

Foto: Ilona Martinovská

A. Nagyová získala druhé místo v kategorii poezie - gratuluje 
předseda poroty I. Harák.

úspěchu dosáhla např. Alena 
Holečková (7. A) v okresním kole 
soutěže Matematický klokan, kde 
se umístila na 4. místě.

I když čtení knih dnes není 
populární záležitostí, naši žáci 
neváhali a zapojili se do celo-
státní akce „Čtení pomáhá“. 

Akce podporuje čtenářskou 
gramotnost, a také děti svým 
čtením pomáhají „přečtenými 
penězi“ charitě. Děkujeme všem 
našim žákům za reprezentaci 
školy.    Bc. Barbora Louková, 

Bc. Vladimíra Holečková, 
ZŠ Seifertova Varnsdorf

DĚTSKÝ DEN 
VE VÝCHODNÍ

Úspěchy ZŠ Seifertova v letošním školním roce

ně zaslané kolekce také kvalitu 
práce pedagogů jednotlivých 
škol. I zde naše MŠ obstála se 
ctí. Výstava v Lidicích je ote-
vřena od 1. června do 31. října 
2011.                                      -r-

Varnsdorfský Jiří Buršík dovezl čestné uznání
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Zaměstnání

Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce

Antikvariát Klariani Varns-
dorf. Vykoupíme - knihy, plaká-
ty, LP desky, pohledy atd. Tel. 
775 034 226.

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:       8.00-12.00

Prodej bytu 2+1 v osobním 
vlastnictví ve Varnsdorfu, ulice 
B. Krawce, 2. NP, plastová okna, 
zděné jádro. Cena 530.000 Kč 
(při rychlém jednání sleva). 
Tel. 602 491 813.

Koupím rod. dům nebo 
vyměním za byt na ul. K. Svět-
lé 3+1+ L+ zahrada s chatkou. 
Tel. 733 725 912. 

Pronájem nebytových pro-
storů ve Varnsdorfu naproti 
Věžičce za obchodem BILLA. 
Místo prodejny Vše za 39 Kč. 
Volné ihned. Nájem 15.000 Kč.
Rozloha 150 m² + (denní 
místnost a soc. zařízení). 
Bezbariérový vstup. Telefon 
607 700 443.

Hledám pojízdný Jawa 
Pérák. Kontakt: Německo -
035771/60472 nebo 01511 
2992080.

MUDr. Helena Háková oznamuje zahájení 
psychiatrické ordinace 

od 1. 6. 2011 ve Varnsdorfu.
Ordinace každý čtvrtek od 8.30 do 14.30 hod. 

Telefon: 737 615 522
e-mail: ordinace@psychiatriedc.cz

Ordinace se nachází v poliklinice Varnsdorf 
(3. patro - Poštovní ulice).

Přijímáme nové pacienty i bez doporučení.

Pronajmu hezký byt 1+1 
s balkonem ve zrekonstruo-
vaném panelovém domě ve 
Varnsdorfu, ul. K. Světlé. Ná-
jemné dohodou + kauce.Tel. 
725 662 499.

Prodám dům 5+1 s velkou 
zahradou v klidné lokalitě 
ve Vdf. Cena dohodou. Tel. 
774 035 775.

Prodám řadovou garáž 
ul. Štefánikova (pod Kurťá-
kem). El. 230 V. Cena doho-
dou. Tel. 728 530 469.

Prodám byt  3+1+L. Nově 
udělaný, cena 660.000 Kč. 
Tel. 732 832 704.

Pronajmu dlouhodobě byt 
3+1+L, částečně vybaven spo-
třebiči.Tel. 721 723 140.

Pronajmu byt 2+1 v re-
konstruovaném cihlovém 
domě. Podmínky dle dohody. 
Tel. 725 755 388.

Pomůžeme vám získat 
odškodné za dopravní nehodu
a pracovní úrazy! Účastníci: 
řidič, spolujezdec, chodec, 
cyklista, atd. Újma na zdraví, 
smrt blízké osoby, ušlý zisk, 
náklady na léčení, bolestné 
atd. Info. Tel. 774 719 141.

Oddlužíme vás dle Insol-
venčního zákona. Zastavíme 
exekuce a splátky. Bude vám 
stanoven jeden nový splátkový 
kalendář na vše. Záruka spo-
kojenosti. Tel. 774 719 141.

Nabízím rychle a bez poplat-
ku předem úvěry se zástavou 
domu, bytu v OV a družst.  
bytu, řešíme exekuci a oddlu-
žení. Tel. 774 719 141.

Nabízím externí spolu-
práci schopné a zkušené 
švadleně. Zakázkové šití. 
Kvalitní řemeslné provedení 
a spolehlivost podmínkou. 
Motivační dopis s popisem 
praxe prosím na mail: 
j.zarnack@email.cz

Prodám trojmístnou za-
hradní houpačku za 1.200 Kč,
dvě betonové vázy 1.000 
Kč, vysavač 1.500 Kč, fritézu 
300 Kč a psací stroj Consul 
300 Kč. Tel 602 802 724. 

evropský
sociální
fond v ČR EVROPSKÁ UNIE

OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Společnost RETOS VARNSDORF, s. r. o., realizuje projekt „Učíme se navzájem“, na který obdržela 
finanční podporu z fondů EU a státního rozpočtu, oblast podpory 4.1.1., prioritní osa 4.1. Adaptabilita.

Tento projekt probíhá od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2012 a je zaměřen na vzdělávání všech zaměstnanců 
společnosti v několika oblastech, které tvoří průřez hlavními aktivitami společnosti.

Jedná se o oblast měkkých dovedností, oblast ekonomie, technologie strojírenství a ICT a jazykové 
znalosti.

Konkrétním výstupem projektu bude vytvoření efektivních aplikovatelných postupů pro vzdělávání 
všech zaměstnanců, které budou v souladu s dokumentací řízení kvality podle ISO 9001.

Projekt povede ke zvýšení odbornosti, kvalifikace a kompetentnosti zaměstnanců 
společnosti tak, aby byla posílena jejich adaptabilita na trhu práce a konkurence-
schopnosti firmy.
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Ještì snazší
EXPRES PÙJÈKA

pro velký úspech
akce prodloužena!!!

Tel: 608 051 052

PENÍZE JEŠTE DNES,
AŽ K VÁM DO DOMU

Zavolejte na naši infolinku

SNADNÁ PÙJÈKA

Tel: 777 969 569

RYCHLÉ
VYØÍZENÍ

peníze ještì dnes

NOVINKA, vysoká úspìšnost
zavolejte na naši info linku PO - NE

Ještì snazší
EXPRES PÙJÈKA

pro velký úspech
akce prodloužena!!!

Tel: 608 051 052

PENÍZE JEŠTE DNES,
AŽ K VÁM DO DOMU

Zavolejte na naši infolinku

Rychlá pùjèka
až do 500 tis. Kè

PENÍZE VÁM VYPLATÍME
JEŠTE DNES!!!

Tel. 776 440 470
NOVINKA !!!

Ještì snazší
EXPRES PÙJÈKA

pro velký úspech
akce prodloužena!!!

Tel: 774 496 077Tel. 608 520 794

RYCHLÁ PÙJÈKA
PENÍZE JEŠTE DNES
I PRO PROBLÉMOVÉ

KLIENTY !!!
VOLEJTE PO - NE na naši info linku

PENÍZE JEŠTE DNES,
AŽ K VÁM DO DOMU

SNADNÁ PÙJÈKA

30 - 500 tis. Kè
DNES SCHVÁLÍME,
DNES VYPLATÍME!

nízké splátky

Tel: 777 778 519

"NOVINKA"

Zavolejte na naši infolinku Zavolejte na naši infolinku Zavolejte na naši infolinku

Rychlá pùjèka
až do 500 tis. Kè

PENÍZE VÁM VYPLATÍME
JEŠTE DNES!!!

Tel. 776 440 470
NOVINKA !!!

Zavolejte na naši infolinku

ˇNemovitosti
Řádková inzerce

Prodám byt 2+1 v komplet-
ně zrekonstruovaném cihlovém 
domě, v příjemném klidném 
prostředí. Byt je v osobním
vlastnictví. Tel. 725 755 388.
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Vzpomínka

Svozy pytlového
tříděného odpadu

7. 7. 2011

V sobotu 11. června 2011 při dopravní ne-
hodě poblíž města Lohr am Main (Spessart, 
SRN) zahynul pan Frank Zeinar, někdejší 
dlouholetý občan Varnsdorfu, absolvent zdej-
ší Střední průmyslové školy strojní (maturitní 
ročník 1973), sportovec-cyklista a především 
dobrý člověk. Kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku. 

Marie Zeinarová s rodinou a přáteli

Svoz zákazníků
ZDARMA

13. 7. 2011
Odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum 

Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

Dne 2. července tomu budou  3 roky, kdy 
nás opustil milovaný, starostlivý a pracovitý 
manžel, tatínek a dědeček Miroslav Ma-
ryško. 

S bolestí v srdci a láskou vzpomínají man-
želka Věra, synové Mirek, Radek, Martin s ro-
dinami, též maminka a bratr s rodinou.

Dne 7. července by oslavil 70 let pan 
František Hlaváč.

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 23. června uplynulo 5 let, co nás navždy 
opustila naše milovaná Jarmila  Koderová.

Vzpomínají dcery Šárka, Lenka, Jindřiška 
a ostatní příbuzní.

Dne 30. června  to bylo 5 let, co nás opustil 
manžel, tatínek a dědeček Jan Gábor.

Stále vzpomíná manželka, dcera Jana 
s rodinou a syn Jaroslav. 

Za tvou lásku  k nám nemůžeme Ti dnes 
nic dát, jen v srdcích vzpomínku na Tebe 
zachovat.

Dne 5. července to budou tři smutné roky, 
co nás navždy opustil můj milovaný manžel, 
tatínek a dědeček Jan Svoboda.

S láskou vzpomínají manželka, synové 
Jan, Stanislav s rodinou a tchyně.  

2.-3. 7. 2011 a 5.-6. 7. 2011
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539
9.-10. 7. 2011
MUDr. Lukáš Milič
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 511 482

Zubní
pohotovost

Sňatky
Hana Brádlerová
Pavel Chaloupecký

Dne 15. července uplyne 1 rok, co nám   
navždy odešla moje manželka, naše maminka 
a babička Věra Hájková.

Stále vzpomínají manžel, syn a dcera 
s rodinami.

Dne 6. července by měla 80 let naše milovaná  maminka 
a babička Ludmila Špetlová. Dne 16. srpna uplynou již 2 roky, 
kdy náš navždy opustila.

Dne 12. července by se dožil 81 let náš  drahý tatínek a dědeček 
Miroslav Špetla a 1. října uplyne 16 dlouhých let, kdy navždy odešel.

S láskou na své rodiče vzpomínají dcera Dagmar a syn Miroslav 
s rodinami.

Blahopřání

Dne 3. července oslaví 
paní Ludmila Valečková 
85. narozeniny.

Hodně zdraví, štěstí a ži-
votní pohody přeje syn Václav 
s rodinou, vnučky Blanka a Iva 
a pravnoučata.

Ke krásným 85. narozeni-
nám naší maminky, babičky 
a prababičky Ludmily Valeč-
kové též přejí hodně zdraví, 
lásku a pohodu do dalších let 
syn Petr s přítelkyní Míšou, 
vnoučata Péťa, Míša a Petra.

Dne 9. července oslaví 60. na-
rozeniny pan Jaroslav Chyba.

Hodně zdravíčka a lovec-
kých úspěchů do dalších 
let přeje manželka, děti 
a vnoučata.

Děkujeme Renátě a Milano-
vi Kopeckým za zorganizování 
zábavného dopoledne pro děti 
včetně bohatého pohoštění. 

Za děti z logoped. třídy 
MŠ Čtyřlístek učitelky 

Bc. D. Calklová, B. Huráková
a asist. Ž. Kubrová

Učitelky ze třídy pro děti 
s PAS (poruchy autistického 
spektra) děkují rodině Mikulej-
ské za sponzorské dary po celý 
rok a krásný výlet na  Malevil 
i s občerstvením, který byl pro 
děti velkým zážitkem.

MŠ Čtyřlístek

Děkuji všem zúčastněným 
za projevy soustrasti při po-
sledním rozloučením s mým
tatínkem Heinzem Reslerem.
Poděkování patří i paní 
Heczkové, panu Fundovi a pa-
nu Suchardovi za laskavý 
a vstřícný přístup.                  

Čestmír Resler s rodinou

Badatelské úsilí a interpre-
tační aktivity na poli regionální 
barokní hudby se v červnu do-
čkalo jednoho ze svých velkých 
úspěchů. Byla vydána nahrávka 
chrámových árií význačného 
rumburského skladatele Johanna 
Christopha Kridela (1672-1733).

P oděkování

Dne 25. června oslavila 
krásné 60. narozeniny naše 
maminka a babička Zdenka 
Sýkorová.

Děkujeme za všechno, 
máme Tě moc rádi a přejeme 
hodně zdraví, radosti a po-
hody.

Tvé děti Zdenka, Jirka a Ra-
dek s rodinami

V divadle se křtily 
Kridelovy árie

CD chrámových árií s podti-
tulem „Nově otevřená květinová 
zahrádka“ bylo slavnostně po-
křtěno 11. června na jevišti 
varnsdorfského divadla. Nikoli 
náhodou. Právě na tomto místě 
totiž nahrávka vznikala během 
dvou natáčecích dnů v letošním 
březnu. Přednesu árií se ujala 
sopranistka Helena Krausová 
za doprovodu Komorního or-
chestru hudebníků Šluknovska, 
vedeného jejím otcem Zdeňkem 
Krausem. Na interpretaci se 
přirozeně podílel také Igor Heinz 
(viola), kterému Kridelova hudba, 
ale mnohé další hudební skvosty 
minulých staletí, vděčí za své zno-
vuobjevení i oživení v koncertních 
sálech. O zvukovou a hudební re-
žii a realizaci nahrávky ve svém 
pražském studiu se postaral 
Milan Potoček. Vydavatelem CD 
a zároveň pořadatelem křtu bylo 
Sdružení Tadeáše Haenkeho ze 
Chřibské.

Zpět ke křtu. Orchestr za přihlí-
žení téměř padesátky hostů uvedl 
několik ukázek. Dojem z nich byl 
velmi příznivý, což potvrdil zájem 
o zakoupení CD přímo na místě. 
Křtem provázel starosta Martin 
Louka, mezi kmotry CD byli 
i starosta Chřibské Jan Machač 
a ředitel divadla PhDr. Martin 
Musílek. Akce byla součástí 
hned dvou regionálních festi-
valů: Chřibského kulturního léta 
a Varnsdorfského hudebního 
léta.

CD je v prodeji za symbo-
lických 100 Kč. Objednat si je 
lze prostřednictvím kontaktů na 
webu sdružení Tadeáše Haen-
keho: www.haenke.slamow.com, 
k zakoupení je také ve Chřibské 
v muzeu a na radnici, postupně 
bude distribuováno též do infor-
mačních středisek.          ham

Kateřina Neumanová
Václav Pergl
(Natálie)
Žaneta Kesslerová Hromková
Miroslav Kessler
(Jiří)
Lucie Šímová
Juryj Vodvud
(David)
Pavlína Zálepová
Milan Vince
(Milánek)
Šárka Liďáková
Michal Přerovský
(Michal)
Lucia Schuldesová
Martin Schuldes
(Barbora)
Jiřina Šulcová
Zdeněk Cakl
(Viktorie)
Kateřina Novotná
Jakub Novotný
(Jakub)
Edita Kusinová
Vlastimil Kusin
(Dominik)

Narození
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Závody cyklistických seriálů pokračovaly
Další dva závody má za sebou Český pohár XC MTB, v nichž si 

v kategorii Expert dobře vedou Michal Malík a Jiří Kalivoda. V Plzni 
obsadil Michal druhé místo a Jirka dojel čtrnáctý. Také v Peci pod 
Sněžkou se oba neztratili a výsledkem byla umístění na čtvrtém 
a osmém pořadí. V celkové klasifikaci je M. Malík třetí (225 bodů) 
a J. Kalivoda sedmý (120). Vede M. Kohoutek (255) před 
O. Zeleným (251). Nyní čeká závodníky 17. července MČR 
v Teplicích a 17. září poslední, pátý závod poháru v Bedřichově. 

Seriál závodů Kolo pro život měl na programu také dvě 
akce, Závod Jestřebí hory Škoda Auto a Orlík Tour Kooperativy. 
J. Strož si v kategorii M19-29 na těchto podnicích zajistil osmé 
a poté výborné druhé místo. V celkové klasifikaci je devátý, ve své 
kategorii čtvrtý. M. Malík se zúčastnil prvně uvedeného závodu, kde 
skončil jednadvacátý. 

Peklo severu pokračovalo po Jehle druhým závodem opět v České 
Kamenici, jelo se O pohár starosty města. Zastoupení v chlapeckých 
kategoriích na předních místech Varnsdorf tentokráte neměl, ale 
v ostatních opět ano. Ve veteránech I potvrdil prvenství z prvního 
dějství J. Novota a nechal za sebou H. Schwarze z Rumburku. Ve 
veteránech II získal sedmé místo M. Vohnout a třinácté V. Šimonek. 
V kategorii veteránů III M. Spurný vítězství nezopakoval a z druhého 
místa mu k němu chybělo pouhých šest vteřin.                        ZdS 

ATLETICKÉ NADĚJE NA VÝBORNOU
Jsou-li zmiňovány „naděje“, jde v případě atletického oddílu 

TJ Slovan Varnsdorf o mladší žákyně a dívky z přípravky, tedy ročníky 
narozené 1998-2002. Jejich družstvo soutěží ve skupině B krajského 
přeboru Libereckého kraje. První kolo v České Lípě bylo pro polovinu 
družstva také první zkušeností s atletickými závody. V dalším kole, 
pořádaném Cvikováčkem Cvikov, vybojovaly dívky první pozici 
a v součtu obou kol je toto vítězství vyneslo do čela tabulky. Na 
úspěchu se podílely Tereza Adámková, Míša Bendová, Nikola 
Boczanová, Valerie Bučková, Tereza Košínová, Simona Marcziová, 
Alenka Poláčková, Nikola Šmídová a Karolina Veselá. Podrobný 
výčet jednotlivých výkonů by byl zdlouhavý, ty nejmladší by mohl 
demotivovat, a proto je důležitý celkový počet bodů v pomyslném 
měšci. Průběžné pořadí: 1. TJ Slovan Varnsdorf (6 hlavních bodů/782 
pomocných), 2. AC Česká Lípa (5/755), 3. DDM Cvikováček Cvikov 
(4/683), 4. SK ZŠ Jablonné v P.  (1/150).     

Soutěž je koncipována tak, aby závodnice v každém kole absol-
vovaly jiné disciplíny. Vychovává to k všestrannosti, na druhé straně 
těm jednostranně zaměřeným přináší samozřejmě řadu problémů. 
Obecně největší slabinou je hod míčkem. V této disciplině naše nadě-
je odevzdávají soupeřkám nejvíce bodů. Mohl by to být domácí úkol 
pro rodiče. Jde jen o to házet, házet a zase házet. Tak se nenechte 
přemlouvat. Hodně zdaru všem.                    Jaroslava Skalická

Prvenství se beachvolejbalistky 
Slovanu nedočkaly 

TJ Slovan Varnsdorf společně s občanským sdružením Friesland 
Tourist Club uspořádal další turnaj celorepublikové soutěže  plážové-
ho volejbalu v areálu Penzionu Jana v Horním Podluží, tentokrát pro 
ženy a juniorky. Body z turnajů se načítají a vítězové krajských oblastí 
postupují do celorepublikového finále ve Vyškově u Brna. 

V turnaji se utkalo 9 dvojic žen a juniorek ve třech skupinách, kde se 
hrálo na dva hrané sety. Z první skupiny postoupila suverénně dvojice 
Bláhová, Pokorná (Ústí nad Labem). Druhou, se štěstím a lepším 
rozdílem míčů, vyhrála Nikola Procházková a Marcela Procházková 
(Varnsdorf) a třetí po vyrovnaných setech, ale bez ztráty „kytičky“ další 
varnsdorfská dvojice Ivana Bučková a Ivana Procházková.

Ve finále se již hrálo na dva vítězné sety a uplatnily se zkušenosti 
ústecké dvojice, která má možnost trénovat na písčitých kurtech té-
měř celý rok. Nejmladší účastnice finále N. a M. Procházkovy zde již 
nestačily na své starší soupeřky a skončily třetí, když se jim nepodařilo 
získat jediný set. Druhou příčku obsadila I. Bučková  a I. Procházková.  
Ty vyhrály „jen“ nad svými mladšími spoluhráčkami z družstva našich 
žen a poté podlehly vítězkám z Ústí nad Labem.          Petr Damnitz

Na srpen se opět chystá 
SAMAT TOUR 

V pořadí VIII. ročník cyklistických závodů   SAMAT TOUR se koná 
dne 27. 8. 2011 a vydat se za ním opět můžete do sportovního areálu 
v Jiřetíně pod Jedlovou. Starty závodníků: v 9.30 hod. kategorie A 
děti do 8 let;  v 10.00 hod. kategorie B - děti do 15 let (malé v dopro-
vodu rodičů); v 11.00 hod. kategorie C - mládež a dospělí od 16 do 
99 let. Zápis účastníků závodu vždy 30 minut před startem. Vyloso-
vaní účastníci závodů získají hodnotné ceny, které věnovali sponzoři 
akce a pro malé závodníky bude navíc připraveno občerstvení zdar-
ma. Hlavní cena: kolo. Přijďte si změřit síly a utužit fyzickou kondičku, 
těšíme se na vaši účast!                  Barbora Rajtrová (Dvořáková)

Téměř v bezvětří se v Dolním 
Podluží konal závod kategorie 
upoutaných leteckých modelů 
UŠ (školní). Pořadatelem byl 
LMK Varnsdorf, dostavilo se 14 
soutěžících, z nichž převážná 
většina byli žáci a nejvzdálenější 
byli reprezentanti LMK Rakovník. 
Většina žáků letěla „upoutance“ 
na soutěži poprvé v životě, když 
nepočítáme trénink, který se 
některým pro poruchy motoru 
nezdařil. Celkem se létají tři 
kola, z nichž jsou do výsledků 
počítána dvě nejlepší.

A jak to dopadlo? V senio-
rech se na prvním místě umístil 
R. Sviták z LMK Nymburk. 
Druhý skončil Ondřej Skurčák 
a další senior z Varnsdorfu 
Vladimír Svoboda byl šestý 
(celkově 7.). 

Ve starších žácích byl nejlepší 

Michal Švorc si 
doplaval 

pro titul MČR
Ve dnech 18. a 19. června se 

konalo v Plzni MČR v plavání 
starších žáků. V malé dušičce 
se věřilo, že by mohla do Varns-
dorfu putovat opět nějaká me-
daile. Z našeho oddílu TJ Slovan 
Varnsdorf se z kvalifikace na 
tuto soutěž dostali plavci Lenka 
Bendová a Michal Švorc. Právě 
Michal zabojoval a přivezl titul 
MČR, a to v disciplíně na 100 me-
trů motýlek. V ostatních disciplí-
nách se už tolik nedařilo. Na 50 m 
volný způsob obsadil 5. a na 100 m
volný způsob 9. místo. Bylo vidět, 
že výpadek i trocha neochoty 
soustředěnosti v tréninku se na 
těchto výsledcích podepsaly. Len-
ka Bendová obsadila na 200 m
prsa 19. a na poloviční trati 
22. místo.                Zbyněk Šimák

M. Hoblík z LMK Rakovník (celko-
vě 4.). Druhé místo patřilo Ondřeji 
Motlovi z LMK Varnsdorf . Třetí se 
podle data narození umístil Da-
vid Jára ze stejného klubu (9.). 
Je třeba pochválit jeho osobitý 
postoj s levou rukou založenou 
do boku při vedení svého škol-
ního „upoutance“. Kolo od kola 
získával větší jistotu.

Kategorie mladších žáků byla 
výhradně domácí záležitostí. 
První byl David Pecinovský (cel-
kově 8.) Za ním s velkou bodovou 
ztrátou skončila Nikola Adámko-
vá, jediná dívka v soutěži (13.). 

A třetí v mladších žácích, ale 
poslední (čtrnáctý) v celkovém 
pořadí skončil Michal Podrou-
žek, který se špatně běžícím 
motorem neměl žádnou šanci na 
lepší umístění. Díky vysazení mo-
toru skončil předčasně první kolo
a v dalším kole svoje „účko“ úplně 
rozbil, když po vzletu motor zhas-
nul. Kladně lze hodnotit u těchto 
žáků to, že přes všechna úskalí 
soutěž všichni dokončili. V kruhu 
si vzájemně pomáhali. 

Na závěr si vítězové převzali 
diplomy a ceny, všichni soutěžící 
dostali za účast malé dárky.  
Sponzorem byl LMK Varnsdorf 
a zvláštní poděkování patří obci 
Dolní Podluží za pohostinnost 
a pěkné prostředí. A úplně na-
konec - všichni zúčastnění žáci, 
kteří si odbývali svůj první start 
na této soutěži, byli pochváleni. 
„Upoutanci“ v kategorii UŠ se tak 
možná dočkají své bývalé slávy 
právě díky této „nové krvi“.       

Za LMK ing. Aleš Podroužek

SOUTĚŽNÍ KŘEST NEJMLADŠÍCH MODELÁŘŮ  

A takto může skončit trénink, 
účko Ondry Skurčáka.

2. ROČNÍK VARNSDORFSKÉ PADESÁTKY SE POVEDL
prodloužila registrace, a tak se 
celý časový plán posunul o 30 
min. 

Po volném tréninku a povinné 
předstartovní rozpravě se již na 
start připravili do své první, pat-
náctiminutové rozjížďky ti nej-
mladší. Závodili na zkrácené, ale 
i tak náročné trati. Jakmile projeli 
cílem, už se na start připravovali 
jezdci do 1. části hlavního závo-
du. Dvě hodiny jízdy v rozmoklém 
terénu způsobily řadu pádů i tech-
nických problémů s motocykly, 
které v náročném prostředí 
dostávaly zabrat. Zatímco jezdci 
využili vytouženou 45minutovou 
přestávku nejen k občerstvení a 
regeneraci, ale zejména k údrž-
bě a přípravě na druhou polovi-

nu závodu, diváci se občerstvili 
druhou rozjížďkou dětí, které si 
s dospělými v ničem nezadaly a 
soutěžily jak o život. Druhá půlka 
závodu prověřila nejen celkovou 
přípravu strojů, ale zejména stav 
motorů, převodovek a spojek. 

Po ukončení závodu si děti 
odjely třetí a poslední roz-
jížďku a následovalo sčítání 
dosažených výsledků a zá-
věrečné vyhodnocení. Všichni 
zúčastnění ocenili, že jak trať, tak 
i celý závod byly dobře připraveny 
a že i přes nepřízeň počasí a řadu 
krizových situací nedošlo během 
celého závodu k žádnému úrazu 
ani jiným nepříjemnostem. 

A jak závody dopadly? V kate-
gorii minibiků přesvědčivě vyhrál 
Jirka Nacházel z Děčína, jehož 

famózní jízda přiváděla diváky 
do varu. Na druhém místě skon-
čila Karolína Machová ze Žibřidic 

a třetí místo obsadil domácí 
Šimon Tomko. Kategorii klasik 
vyhrál Jenda team z Dubnice, 
následovaný Šulcáky z Bořa-
novic a Blusk Faktory teamem 
z Hrádku nad Nisou. Hlavní 
kategorii, Jawa Speciál s pře-
vahou vyhrál Plasteko team ze 
Studence a Čisté u Horek (139 
kol), na druhém místě se umístil 
domácí Elektropol team (134 kol) 
a bronzový věnec patřil ČS2tS 
teamu z Čisté u Horek a Zálesní 
Lhoty (132 kol). Závod podpořilo 
více jak 30 významných, převáž-
ně místních sponzorů, kterým je 
třeba za jejich podporu a zájem 
poděkovat.                            JS
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S NOVÝM NÁZVEM I UDĚLENOU LICENCÍ
Problém s nepřidělením 

profesionální licence varnsdorf-
skému fotbalu pro 2. ligu na 
sezonu 2011-2012 příslušnou 
komisí ČMFS byl administra-
tivního charakteru. To lze vy-
světlit transformací fotbalového 
SK Slovan na akciovou spo-
lečnost, s čímž je spojena řada 
změn a smluv. Licenční tribunál 
ČMFS po zhodnocení všech 
obdržených informací pak 21. 6. 
licenci FK Varnsdorf a. s. udělil a 

Od čtvrtka 7. až do neděle 10. července se koná tradiční Tour 
de Feminin, letos 24. ročník Mezinárodního etapového cyklistic-
kého závodu žen. Jede se v rámci Světového poháru a opět také 
O cenu Českého Švýcarska. Jednotlivé etapy mají tyto názvy: Okolo 
Šluknovského výběžku (7. 7., 108 km), Jiříkovská (8. 7., 93 km), 
Bogatynie - časovka (9. 7., 21 km), Rumburské okruhy (9. 7., 92 km) 
a Z Varnsdorfu do Labských pískovců (10. 7., 98 km). 

TOUR DE FEMININ SE BLÍŽÍ
 

Výkonný výbor ČMFS zve-
řejňil v druhé polovině dubna 
seznam 102 klubů schvále-
ných jako držitelé statutu SCM 
(Sportovní centrum mládeže) 
a SpSM (Sportovní středisko 
mládeže), čímž tyto kluby 
budou automaticky účastníky 
nově vzniklých nejvyšších sou-
těží mládeže v sezoně 2011-
2012. Patři mezi ně i Fotba-
lová akademie Šluknovského 
výběžku (FAŠV), která se sta-
tutem SpSM bude patřit pod 
Komisí mládeže ČMFS. Od 
podzimu tedy čekají družstva 
dorostu a žáků FAŠV nové 
soutěže s náročnějšími sou-
peři než tomu bylo na krajské 
úrovni. Tam se rozhodně 
neztratili, a i proto se lze těšit 

S trochou nadsázky by se 
dalo použít Máchovo „na vrchu 
vrchol dvojí“. Krajské přebory 
jednotlivců řízené LKAS měly 
dva samostatné soutěžní dny. 
Nejprve v České Lípě pro 
kategorie dorostu, juniorů, žen 
a mužů. Atleti varnsdorfského 
Slovanu pobrali řadu medailí, 
zlato však na ně nezbylo. 
S jedinou výjimkou však doká-
zali vylepšit svá osobní maxima, 
což je důkazem jejich píle a chuti 
bojovat. Nejprve k medailím. 
E. Křížová brala stříbro v kate-
gorii žen za 1,55 m ve skoku vy-
sokém, bronz v dálce za 4,63 m
a právě ona je bez zlepšení 
osobních rekordů. V přípravě to-
tiž vsadila na maturitu. Bronzové 
medaile mezi  dorostenkami vy-
bojovaly M. Bielovičová na 400 m
časem 65,74 s, služebně nej-
mladší atletka A. Petrová v běhu 

NÁSKOK MÜLLERA SE ZTENČIL
Od posledně uvedeného pořadí pokerové Kovárenské ligy v HS 

k 24. květnu nejvíce zabodoval hráč Knitl (+ 74 bodů), posunul se 
na třetí pozici a spolu se Šosem snížili náskok vedoucího Müllera. 
Dosud bodovalo 48 hráčů a k účasti v TOP 18 momentálně stačí 
26 bodů. 

Průběžné pořadí k 25. červnu: 1. Müller 235 (192 + 43), 2. Šos 
219 (161 + 58), 3. Knitl 192 (118 +74), 4. Míka 185 (163 + 22), 
5. Pavel F. 134 (82 + 52), 6. Sovič 127 (95 + 32), 7. Picifuk 121 (108 
+ 13). Králem měsíce května se stal L. Míka.                         LM/ZdS

O Rohozecký soudek, to byl název turnaje v rapid šachu, jenž se 
konal v obci Podháj u Turnova a kterého se zúčastnil mezi 53 šachisty 
V. Vladyka (Rating i ELO národní 1966). Z jeho devíti soupeřů měli 
horší rating pouze dva, přesto dokázal i s těmi silnějšími uhrát další 
čtyři body (celkem šest), které mu stačily na konečné 8. místo. Hned 
za ním jako 9. skončil Jiří Prudek z Krásné Lípy.                       ZdS

od 1. 7. 2011 bude klub pod tímto 
názvem vystupovat. 

Předběžný plán přípravných 
duelů áčka FK je následující: 
úterý 5. 7. FK Mladá Boleslav, 
sobota 9. 7. FK Jablonec, úterý 
12. 7. SK Slavia Praha (13.30 
tréninkové hřiště Eden), sobota 
16. 7. FK Mladá Boleslav B, stře-
da 20. 7. Sokol Ovčáry, sobota 
23. 7.  Arsenal Česká Lípa, středa 
27. 7. SK Hlavice, sobota 30. 7. 
Ondrášovka cup - 1. kolo. Místa 
utkání a začátky budou upřes-

něny. Termíny úvodního kola 
2. ligy 2011-2012 jsou 6.- 7. 8.
a Varnsdorf hostí Vlašim. 

Dorostenci sehráli poslední 
zápasy pod hlavičkou SK Slovan 
v Kadani. Oběma týmům starších 
dorostů o nic nešlo a podle toho 
vypadal i výsledek 7:9 (3:3). Po 
sestupovém podzimu nakonec 
svěřenci Zbyňka Přibyla uhráli 
klidné sedmé místo ve středu ta-
bulky. Mladší po bezbrankové půli 
vyhráli u soupeře 0:1 a v krajském 
přeboru skončili čtvrtí.       ZdS 

na jejich zajímavé konfrontace 
s vrstevníky předních klubů ČR.

 Dorostenecká kategorie U19 
bude mít ve 2. dorostenecké 
lize dvě skupiny, A a B. FAŠV 
si zahraje v „béčku“, kde budou 
jejími soupeři Slovan Liberec, 
Rapid Liberec, Jablonec, FKM 
Úpa Trutnov, Kolín, RMSK 
Cidlina Nový Bydžov, Hradec 
Králové B, Olympia Hradec 
Králové, Pardubice B, Chru-
dim, Letohrad, Slavia Praha B, 
Meteor Praha, Viktoria Žižkov 
a Vyšehrad. Dorost U17/16 bude 
působit v krajském přeboru.

Žákovská kategorie U 15/14  
zahrnuje v 1. žákovské lize tři 
skupiny A, B, C. FAŠV byla 
zařazena rovněž do B-skupiny 
a hrát bude proti týmům jako 

Karlovy Vary, Sokolov, Most, 
Teplice, Ústí n.Labem, Junior 
Děčín, Kladno, Rakovník, 
Viktoria Žižkov, Meteor Praha, 
Admira Praha, Dukla Praha 
a Slavia Praha. Stejně tomu tak 
bude u žáků U13/12. 

Co se týče nejmenších adeptů 
fotbalového kumštu - přípravek, 
tak starší U11/10 si opět zahrají 
krajský přebor a stejně tak mlad-
ší U9/8.                           ZdS

Dorosty a žáky FAŠV čeká prubířská sezona 

na 800 m časem 2:48,86 min. 
a J. Červinka v trojskoku za 
11,02 m, všichni s novými maxi-
my. Bez medailí, ale s nejlep-
šími osobními výkony se 
představili L. Malina (100 m 
za 11,72 s a 200 m za 23,49) 
a D. Forgáčová (3000 m za 
11:57,38 min.). V juniorkách 
na téže trati P. Kabeláčová 
(13:02,90), dorostenky P. Řehá-
ková (300 m překážek časem 
50,45 s), P. Dubská (diskem 
23,59 m) a v mužích P. Vodička 
(5000 m za 18:21,36 min.).

Na jičínském stadionu se poté 
sešel výkvět mladšího a staršího 
žactva. Z varnsdorfské omladiny 
si našli čas pouze tři nejslušněj-
ší. Když se A. Poláčková, běžící 
v rozběhu na 60 m na druhém 
místě, potkala před cílem se 
zemskou gravitací a skončila 
s bolestivými odřeninami, zbyly
pouze dvě závodnice. S. Mar-

cziová obsadila ve finále na 
60 m mladších žákyň časem 
8,81 s šesté místo a v dálce 
v osobním rekordu se 4,10 m
místo sedmé. Ve starších žáky-
ních měla M. Váňová nelehký 
úkol - ve špičkové konkurenci 
zaběhnout časy, které by ji 
kvalifi kovaly na zářijové MČR. 
Za značného chladu zaběhla 
nejprve 300 m v osobáku 43,81 s
a poté 150 m za 19,93 s. To sta-
čilo na čtvrté místo a na poloviční 
trati na bronz. Z hlediska účasti 
na MČR tedy zatím mimo před-
pokládanou nominaci. Markétě 
zbývá ještě možnost vylepšit časy 
29. června na pražské Slávii  
zhruba o vteřinu. Účast na 
MR dorostu ve Vítkovicích má 
zajištěnou pouze D. Forgáčová, 
ta v průběžných tabulkách své ka-
tegorie fi guruje jako osmá. Danče 
přejeme mnoho úspěchů. 

Skalický

Ve Varnsdorfu lze sledovat průjezd 1. etapy  ve čtvrtek 7. července, 
kdy cyklistky přijedou do našeho města směrem od Dolního Podluží 
přibližně ve 13.30 hod. Dále budou pokračovat ulicemi Výpadovou, 
Čelakovickou, Čs. letců, Pražskou - kruhový objezd, Kmochovou, 
Střední, Národní na náměstí E. Beneše, kde bude RP (rychlostní 
prémie) a město  opustí ulicí Čs. mládeže směrem na Studánku, kde 
by ty nejrychlejší měly být kolem 13.45 hod.

Závěrečná etapa má 10. července start ve Varnsdorfu na náměstí 
E. Beneše v 9.55 hod. Odtud se peloton vydá ulicí Národní, Střední, 
Kmochovou, Pražskou, Čs. letců, Čelakovickou a Výpadovou do 
Dolního Podluží, Jiřetína a do oblasti Labských pískovců. Záštitu nad 
touto etapou přebral Martin Louka, starosta města Varnsdorf, který 
v propagačním bulletinu k tomuto závodu vyjádřil za Město Varnsdorf 
poděkování hlavním organizátorům i všem bezejmenným, kteří za-
jišťují hladký průběh celé vícedenní atraktivní soutěže.          ZdS

VRCHOL KRAJSKÉ ATLETIKY BEZ ZLATÉHO LESKU

Šachové střípky


