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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

SOCHA U ZŠ EDISONOVA OPĚT NA SVÉM MÍSTĚ

Pražský sochař Oldřich Hejtmánek daroval škole repliku zničeného díla
„Dívka se závojem“ zdobila
nádvoří základní školy v Edisonově ulici přes dvacet let, už
od postavení školní budovy. Až
do loňského podzimu. Tehdy ji
zcizilo několik vandalů, kteří se
neštítili bronzovou sochu rozřezat
s úmyslem zpeněžit ji ve sběrných
surovinách. Šťastnou shodou
okolností byla zničená socha nalezena v autě při běžné kontrole
cizineckou policií. Mladíci čekají
na svůj příděl trestu za krádež
a poškození uměleckého díla. Ale
co s rozřezanou sochou?

O zkáze uměleckého díla,
jehož tvůrcem je akademický
sochař Ivan Záleský z Rumburku, se doslechl významný pražský sochař Oldřich Hejtmánek.
Ten je známý např. vyhotovením
kopie ukradené sošky děvčátka
ze sousoší památníku v Lidicích
nebo předáním daru prezidentu
USA Baraku Obamovi při
návštěvě ČR v podobě sochy
Woodrowa Wilsona (1856 -1924),
amerického prezidenta, který se
zasloužil o vznik Československa
po první světové válce.
Tento sochař dostál své
pověsti a učinil Varnsdorfu
vskutku gentlemanskou nabídku
vyhotovit zcela zdarma nového
odlitku původní sochy z materiálu, který by již neměl být
terčem sběračů kovů. Skutečně
se tak stalo a v samém závěru
školního roku, 28. června před
polednem, byla socha i s novým
podstavcem osazena zpět na
původní místo. Za město panu
Vyjadřujeme
podporu
řediteli
nemocnice

Hejtmánkovi přímo na místě
poděkoval i místostarosta Ing. Josef Poláček a vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Ladislava Ondráčková:
„Chtěli bychom vám touto cestou
poděkovat za vaši šlechetnou nabídku a kvalitně vykonanou práci.
Jsme rádi, že mezi námi jsou lidé,

kteří mají silné humánní cítění
a snahu pomoci. Velice si vážíme
vaší práce, kterou jste vykonal
pro naše město bez nároku na
odměnu.“ Vděk patří též Ivanu
Záleskému, který se pro tento
případ vzdal autorských práv.
Vzkaz pro případné nenechavce, které by lákal přivýdělek:

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO
BAZÉNU FINIŠUJE

Pokračování na str. 3

U BAZÉNU SE OTEVŘELY JEDNOSMĚRKY
Jak jsme vás již informovali v březnovém HS, v lokalitě u bazénu
došlo od pondělí 11. července k realizaci první etapy úprav dopravního řešení. Tyto úpravy spočívající v osazení nového dopravního
značení proběhly v měsíci červnu. S jejich odkrytím počkal správce
komunikace až na začátek prázdnin a dovolených z důvodu menšího
provozu, a tím i snazší orientace řidičů v ulicích Křižíkova, Edisonova
a Západní (vnitřní část). Jako u každé podstatné změny, na všech
větších křižovatkách je umístěno přechodné dopravní značení „Pozor
změna dopravního značení“ s výstražným trojúhelníkem.
Doufejme, že tato první nestavební část úpravy sídliště bude
k lepšímu a že se po dalších investičních úpravách v nadcházejících
letech zvětší počet parkovacích míst, zlepší průjezdnost a dopravní
obslužnost. Dobrou zprávou je také kompletní výměna asfaltového
povrchu v celé ulici Edisonova od bazénu až po ulici Čs. letců, ke
které dojde v průběhu letních měsíců.
JS, foto DS

Po téměř dvouletém přerušení provozu městského bazénu ve Varnsdorfu se chýlí jeho komplexní rekonstrukce
ke konci. Dodavatelská firma a subdodavatelé technologií
již dokončují poslední práce před zahájením zkušebního
provozu. Termín předání díla je smluvně stanoven na
15. srpen, veřejnost se slavnostního otevření dočká
po měsíčním zkušebním provozu, kdy je nutné prověřit
zabudované technologie, ověřit kvalitu filtrací, nastavit
parametry odbavovacího systému, vybavit prostory
nábytkem, zajistit a zaškolit personál a zejména obdržet
kolaudační rozhodnutí.
Provoz městského bazénu bude mít na starost akciová

Pokračování na str. 3
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Přerušení dodávky tepla

V době od čtvrtka 4. 8. do úterý 9. 8. 2011 bude přerušena dodávka
teplé užitkové vody do města. Důvodem jsou každoroční revize rozvoden, opravy na teplárně a oprava potrubí horkovodu. K obnovení
dodávky teplé užitkové by mělo dojít v odpoledních hodinách v úterý
dne 9. 8. 2011.
Ing. Miroslav Novotný,
ředitel teplárny

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO NÁJEMNÉ V OBECNÍCH BYTECH
ORIENTAČNÍ CENÍK PLAVECKÉHO AREÁLU
JAK JE ŘEŠENA PROBLEMATIKA NOVÝCH NEPŘIZPŮSOBIVÝCH?
DALŠÍ ČÍSLO HLASU SEVERU VYCHÁZÍ 26. SRPNA

Čtěte na str. 4

www.varnsdorf.cz

Svatební obřad
je dojemný
okamžik
plný lásky,
štěstí
a očekávání
Čtěte na str. 6
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Muž ve spodním prádle

Cestou krizové linky 156 bylo na služebnu oznámeno občankou města, že slyší u železničního přejezdu na ulici Plzeňská
mužský hlas volající o pomoc. Vyslaná hlídka po kratší době
v udané lokalitě zjistila třiadvacetiletého muže ve spodním prádle
a zjevně pod vlivem návykových látek. Vzhledem k tomu, že
muž trpěl halucinacemi a nebylo možno s ním komunikovat,
byla přivolána RZS, která si muže převzala a převezla do
zdravotnického zařízení.

• Zdravotní výcvik strážníků se znovu uplatnil

Na služebnu bylo oznámeno, že na ulici Krkonošská upadla
starší žena a je zraněná v obličeji. Vyslaná hlídka městské
policie na místě zjistila zraněnou starší ženu s podezřením
na zlomený nos. Strážníci ženu na místě ošetřili a převezli do
nemocnice Varnsdorf, kde byla předána lékaři k dalšímu odbornému ošetření.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR
• Zase ty kontejnery

Chvilku po půlnoci zapálil v Lesní ulici ve Varnsdorfu neznámý
vandal tři plastové kontejnery. Plameny ale přeskočily na další
box, a co čert nechtěl, také na automobil, který měl tu smůlu,
že stál poblíž. Vyklubala se z toho škoda za zhruba šedesát
tisíc korun. Po pachateli pátrají místní policisté a budou rádi
za každou informaci od občanů. Pokud pachatele dopadnou,
bude se zodpovídat z přečinu poškození cizí věci, za což může
dostat až roční vězení.

• Na pár dní vykázán

Po půlnoci vykázali varnsdorfští policisté z bytu a přilehlých prostor jednatřicetiletého muže. Jeho přítelkyně totiž na
tísňovou linku oznámila, že poté, co rozbil postel, jí vyhrožuje
s kladivem v ruce a ona má z něho strach. Strážci zákona situaci vyhodnotili a shledali pádné důvody pro své rozhodnutí.
Teď má muž několik dní na to, aby přemýšlel o svém jednání.

• Fantom ze školky dopaden

Kriminalistům se podařilo ukončit případ fantoma, který od
poloviny března navštěvoval po celém okrese mateřské školky,
základní školy a také nemocnici s poliklinikou za účelem krádeže
peněz. Od té doby data po současnost takto úspěšně navštívil
deset objektů. Škoda, kterou natropil, dosahuje bezmála hranice sedmdesáti tisíc korun. Do pole jeho působnosti spadal
i Varnsdorf. Když přišel do jedné mateřské školky v Rumburku
„žádat o místo kuchaře“, zaměstnanci pojali podezření, že by se
mohlo jednat o proslulého fantoma, a zavolali strážce zákona.
Vzhledem k výši pokradených financí hrozí obviněnému až
pětileté vězení.

• Vykázání ignoroval

Jednatřicetiletý muž, kterého varnsdorfští policisté vykázali
z bytu a přilehlých prostor pro fyzické napadání a vyhrožování
své družce, se nevzdává tak snadno. Při kontrole, kterou zde
strážci zákona provedli týž den dopoledne, zjistili, že výtečník
je stále na místě. Objekt tedy musel opustit v jejich doprovodu,
tentokrát na služebnu, kde si udělal prohlídku policejní cely
zevnitř. Včera si od rumburských kriminalistů vyslechl obvinění
z trestného činu nebezpečného vyhrožování, což ho může stát
mnohem více než desetidenní vykázání. Trestní zákoník hovoří
až o třech letech za mřížemi. Bude vypracován podnět na vzetí
do vazby.
Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín
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Zastupitelstvo schválilo výši nájemného v obecních bytech
Zastupitelstvo města rozhodovalo standardně o převodech
majetku města. Zajímavým byl
převod části p. p. č. 3469/1 - trvalý travní porost o výměře 3402 m2
firmě Busline Real, a. s., za cenu
1.020.600 Kč. Firma zde chystá
vybudovat čerpací stanici.
Schváleno bylo zadání změny
č. 10 územního plánu sídelního
útvaru Varnsdorf, která řešila
19 dílčích změn a navrhla
u 14 ploch výstavbu rodinných
domů.
V platnost také vejde směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, která
rozpoutala diskuzi o zásadách
transparentnosti, zodpovědnosti
příslušného referenta a činnosti
výběrové komise. Odsouhlaseno bylo financování projektu
„Oprava komunikace, opěrné
zdi a soustavy propustků po

Upozornění
knihovny
Vzhledem k nutným opravám podlah v budově MCKV
bude změna v uzavření budovy
a oddělení.
Od 25. 7. 2011 do 12. 8. 2011
bude uzavřena celá budova.
Výjimkou bude Městské informační středisko REGIA, které
bude provizorně přestěhováno
do spolkové místnosti tak, aby
služby byly zachovány po dobu
uzavření budovy. Vchod bude
z ulice Otáhalova (původní
vchod do školy).
Od 18. 7. do 22. 7. a od 15. 8.
do 19. 8. bude uzavřeno jen
hudební a dětské oddělení.
Ilona Martinovská,
Městská knihovna Varnsdorf

STRUČNĚ
Z RADNICE
21. 6. Jednání k tvorbě nových webových stránek města
a infocentra
28. 6. Zasedání bezpečnostní
rady za účasti policejních složek,
řešení situace nepřizpůsobivých.
29. 6. Setkání se zástupci
o. p. s. Českosaské Švýcarsko
ve věci vybudování informačních
tabulí ve městě
1. 7. Zasedání správní rady
Nadačního fondu Hrádek, kde
se mimo jiné hovořilo o dalších
možnostech vybavení Hrádku.
rm

povodni v 08/2010“ - se spolufinancováním města ve výši
10 % z celkových výdajů, tj. ve
výši 516.847 Kč.
Finanční výbor zastupitelům
předložil ke schválení nájemné
bytů. Zastupitelstvo stanovilo
nájemné u bytů v majetku města
Varnsdorf dle varianty D:
- u nájmů se stávající sazbou
nižší než 29 Kč/m2 /měs. bude
výše smluvního nájemného stanovena ve výši 35 Kč/m2 /měs.,
- u nájmů se stávající sazbou
29-45 Kč/m2 /měs. bude výše

smluvního nájemného stanovena ve výši 45 Kč/m2 /měs.,
- u nájmů se sazbou vyšší
než 45 Kč/m2 /měs. bude sazba
ponechána ve stávající výši.
Roční příjem z nájmů bytů je předpokládán ve výši
11.045.792 Kč.
Nájemné platí s okamžitou
platností u nově sjednávaných
smluv a pro ostatní byty s platností od 1. 1. 2012. Z programu
jednání ZM byl však stažen
bod o nájemném v nebytových
prostorách.
rm

Návrh jízdního řádu
železniční dopravy 2011/2012
S platností od 11. 12. 2011 začne platit nový jízdní řád železniční
dopravy pro období 2011/2012. Krajský úřad ÚK zveřejnil návrhy
jízdních řádů u vlaků objednávaných Ústeckým krajem a vyzval
zástupce obcí, aby zaslali připomínky k návrhu do 12. 7. 2011.
Podrobné schéma a návrh najdete na www.kr-ustecky.cz.
Na špatnou návaznost autobusu na vlakové spojení v našem
regionu, konkrétně v Rybništi, upozornila předsedkyně KČT Varnsdorf pí Uličná. Společně se členy varnsdorfské komise cestovního
ruchu doporučuje vést jednání k zajištění optimální dopravní obslužnosti s provozovateli drah na úrovni starostů.
rm

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Souhlasit s napojením nově
budované komunikace v ulici Hraniční stezka. • Souhlasit
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Varnsdorf
a Psychiatrií Děčín, s. r. o., za účelem provozování psychiatrické ordinace v č. p. 2060. • O přidělení veřejné zakázky
„Oprava chodníku v ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“ uchazeči
ZEPS, s. r. o. • O přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce
mostu v ul. Moravská“ uchazeči SaM silnice a mosty Děčín,
a. s. • Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo
s firmou Technické služby města Varnsdorf, s. r. o., na akci
„Oprava chodníku v ul. Čsl. letců“. • Schválit finanční příspěvek 7.000 Kč v rámci „Koncepce podpory sportu ve městě
Varnsdorf“ žadateli Mgr. Janu Novotovi na nadstandardní
reprezentaci města. • Povolit použití znaku města Varnsdorf
na čtyřech propagačních infotabulích Českého Švýcarska,
o. p. s. • Schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům
komisí RM, kteří nejsou členy ZM. • Schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM.
INZERCE

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:
8.00-12.00
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REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO
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společnost REGIA, která je provozovatelem všech městských
sportovišť a je 100 % ve vlastnictví města Varnsdorf. Termín
slavnostního otevření bude
ještě upřesněn jak v příštím
vydání HS, tak na internetových
stránkách města i REGIE a ohlášen městským rozhlasem.
Návštěvníci se mohou těšit
na opravený 25metrový plavecký bazén, který byl doplněn
přístavbou haly s tobogánem
o délce 93 m a dvěma vířivkami
v součtu pro 20 osob. Nové
prostory sprch byly doplněny
parní komorou, součástí bazénu zůstává tradiční finská
sauna. Zlepšení se dočkají
především maminky s malými
dětmi nebo invalidé, pro které
nové prostory šatny a sprch
představují komfortnější zázemí než v minulosti. Ačkoliv se
velikostní parametry nezměnily,
bude v novém bazénu možnost
využít i tzv. mokré občerstvení,
což ocení nejvíce čekající rodiče. Nový odbavovací systém bez
klíčků bude jistě výhodnější jak
pro návštěvníky, tak pro provozovatele. Tento systém lze využít
mnoha způsoby, např. lze kredit

nabít na libovolnou dobu, platit
v suchém i mokrém baru bez
hotovosti atd.
Město Varnsdorf na náročnou
rekonstrukci vynaloží celkem
96 mil. Kč. Tyto prostředky
byly rozloženy do období 4 let
(2009-2012), poslední úhradu
pozastávky ve výši 10 mil. Kč
bude město hradit až po uplynutí jednoho roku od kolaudace
stavby a po odstranění všech
vad a nedodělků.
Přejme si, aby zrekonstruovaný městský bazén dobře
sloužil jak nejmenším dětem
a školákům, tak všem ostatním
občanům a návštěvníkům města.
OSMI, foto rm

VSTUP DO BAZÉNU BUDE NA ČIPY
Na dotaz k provozním záležitostem odpovídá vedoucí plaveckého areálu Zbyněk Šimák: „Ceník je zatím ještě orientační. Vše
se v tuto dobu dolaďuje. Vstup do
plaveckého bazénu bude na čipy
a s nimi se budou otvírat a zavírat
i skříňky. Zároveň se čipy budou
nabíjet jako permanentky, takže
budou uspokojeni i ti zákazníci,
kteří jdou na kratší dobu než
1 hodinu, neboť si zakoupí tzv.
časovou permanentku a právě
z tohoto nabitého času se jim
bude postupně vstup odebírat.“
V bazénu budou parní odpočívárny, dvě vířivky a tobogan.
Plavecký bazén nabídne posilovnu zaměřenou na plavecké
sporty a dále malou tělocvičnu
na cvičení.
Součástí bazénu bude jak
suché, tak i mokré občerstvení.
Nově si tedy zákazník přes čip
bude moci užívat občerstvení
i v zóně u bazénu.
„Touto cestou nabízíme možnost pronájmů, a to posilovny,
malé tělocvičny a občerstvení
v nově zrekonstruovaném bazénu. Bližší informace přímo na
mém čísle 602 104 571,“ vyzval
podnikavé Zbyněk Šimák.
„Otevírací doba bude zveřejněna na stránkách infocentra
v Otáhalově ulici i na nových

SOCHA U ZŠ EDISONOVA OPĚT NA SVÉM MÍSTĚ

Pražský sochař Oldřich Hejtmánek daroval škole repliku zničeného díla
Dokončení ze str. 1

nový odlitek vám ve sběrně nevezmou. Pan Hejtmánek použil
technologii fosforového bronzu nanášení práškové metalurgie
na skelet z umělé pryskyřice.
Socha má přesto vzhled bronzu. Leskne se novotou a opět
zkrášluje školní nádvoří.
Původní kovová socha nepřijde vniveč. Na radnici se bude
jednat o financování její opravy
a o jejím budoucím bezpečném
umístění. ham, foto Michal Šafus
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stránkách určených pro plavecký bazén. V dopoledních hodinách bude probíhat výuka škol
a v hodinách odpoledních bude
otevřeno pro veřejnost. Zároveň bude přes čip volný vstup
do sauny,“ vysvětlil Z. Šimák
a vyzval tentokráte zákazníky:
„Touto cestou si dovolujeme
opět kontaktovat naše bývalé
a nové zákazníky, aby si blokovali pronájem sauny na plavec-

kém bazénu na již zmiňovaném
čísle telefonu.“
Ranní plavci se mohou také
těšit na své kondiční plavání. Od
pondělí do pátku bude od 6.00
hodin do 7.50 hodin vždy bazén
otevřen pro ranní plavání.
„Už nyní se těšíme na bývalé
a nové návštěvníky našeho zrekonstruovaného bazénu,“ dodal
vedoucí plav. bazénu.
Text a foto rm

Orientační ceník plaveckého areálu
Všední dny

Dospělí

50 Kč/1,5 hod.
80 Kč/3 hod.

Děti do 110 cm

25 Kč/1,5 hod.
40 Kč/3 hod.

Rodinné vstupné
2 děti do 150 cm, 2 dospělí

120 Kč/1,5 hod.
220 Kč/3 hod.

Zvýhodněné vstupné
děti od 1-15 let, studenti,
důchodci, ZTP a jejich doprovod

40 Kč/1,5 hod.
60 Kč/3 hod.

Důchodci (senioři)
bez atrakcí

30 Kč/1,5 hod.
50 Kč/3 hod.
100 Kč/1,5 hod.

SAUNA

Víkendy a svátky
Dospělí

60 Kč/1,5 hod.
100 Kč/3 hod.
25 Kč/1,5 hod.
40 Kč/3 hod.

Děti do 110 cm
Rodinné vstupné
2 děti do 150 cm, 2 dospělí
Zvýhodněné vstupné
děti od 1-15 let, studenti,
důchodci, ZTP a jejich doprovod

140 Kč/1,5 hod.
240 Kč/3 hod.
40 Kč/1,5 hod.
60 Kč/3 hod.
100 Kč/1,5 hod.

SAUNA
INZERCE
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JAKO ZASTUPITEL NEZNÁM ODPOVĚĎ
Vážení občané, jsem denně
zastavován lidmi s otázkami,
na které neznám jako zastupitel
odpověď. Rozhodl jsem se, že
otázky položím na zastupitelstvu s žádostí, aby byly včetně
odpovědí povolaných osob
zveřejněny v Hlasu severu pro
všechny.
1. Je pravdou, že do našeho
města přišel nezjištěný počet
nepřizpůsobivých osob?

2. Má někdo z kompetentních
pracovníků městského úřadu
přehled, kde tito lidé bydlí?
3. Je pravdou, že tito lidé
dostávají sociální výpomoc
v penězích, které jsou jim vypláceny městským úřadem?
4. Je ve městě zřízena komise pro projednávání záškoláctví? Kolik případů projednala od začátku škol. roku
2010–2011?

5. Jestliže byly projednávány
v komisi případy záškoláctví,
jaká byla přijata opatření ke
snížení počtu zameškaných
hodin, případně kolik bylo uloženo pokut?
Otázky jsou stručné, jistě nepostihují celou problematiku, ale
jsou těmi nejčastějšími dotazy,
se kterými se občané na mne
obrací s žádostí o odpověď.
Vladislav László,
zastupitel města

Nepřizpůsobivé nelze posoudit při přihlašování
Záškoláctví je řešeno a pokutováno
Na odboru správních agend
se občané přihlašují k trvalému
pobytu ve městě Varnsdorf. Při
přihlašování občana k trvalému
pobytu však nejsou pracovnice
schopny posoudit, zda se
jedná o nepřizpůsobivou osobu.
Do lokality na ulicích Pražská,
Žitavská a Kovářská se do bytů
pronajímaných soukromými
osobami přistěhovalo asi 15
obyvatel ze spádových obcí
a z Krásné Lípy.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nezaznamenal žádný
příliv nových klientů žádajících
dávky hmotné nouze. Vedoucí
odboru Bc. Josef Fibiger objasnil i řešení záškoláctví: „Pro
záškoláctví bylo v roce 2010
kurátorem pro mládež řešeno
celkem 51 dětí. Z toho byl ve
29 případech předán podnět
na projednání přestupku dle
§ 30 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích. Ve všech případech
byli rodiče nezletilých dětí uznáni
vinnými a byla jim příkazem
MěÚ Varnsdorf uložena pokuta.
Celková výše uložených pokut
za rok 2010 činila 31.600 Kč.
Ve 4 případech pak byl pro
opakované záškoláctví podán
podnět na PČR k prošetření,
zda jednání rodičů nelze hodnotit jako trestný čin zanedbání
péče. Pouze v jednom případě

Lokalita

byli rodiče Okresním soudem
v Děčíně podmíněně odsouzeni.
Pro opakované záškoláctví podal OSPOD v roce 2010 v jednom případě návrh na nařízení
soudního dohledu, přičemž
soud svým rozsudkem návrhu
vyhověl a dohled nad výchovou
dítěte nařídil.
Pro záškoláctví bylo do
června letošního roku řešeno
kurátorem pro mládež celkem
34 dětí. Z toho byl ve 13 případech dán podnět na projednání přestupku dle § 30 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Ve všech pravomocně ukončených případech (dosud v 7 případech) byli rodiče nezletilých
dětí uznáni vinnými a byla
jim příkazem MěÚ Varnsdorf
uložena pokuta. Celková výše
uložených pokut u 7 pravomocně
ukončených rozhodnutí činí
8.100 Kč. V ostatních případech
ještě rozhodnutí nenabyla právní
moci. V 5 případech pak byl pro
opakované záškoláctví podán
podnět na PČR k prošetření,
zda jednání rodičů nelze hodnotit jako trestný čin zanedbání
péče. Již ve třech případech
byli rodiče Okresním soudem
v Děčíně podmíněně odsouzeni,
ve zbývajících dvou případech
není řízení zatím ukončeno.
Pro opakované záškoláctví

Krádeže
vloupáním

Krádeže
prosté

podal OSPOD v tomto roce
ve třech případech návrh na
nařízení soudního dohledu,
přičemž soud svým rozsudkem
návrhu vyhověl a dohled nad
výchovou dítěte nařídil. Ve dvou
případech pak byl podán návrh
na nařízení ústavní výchovy,
i v těchto případech soud
vyhověl a dětem nařídil ústavní
výchovu.“ I v komisi pro výchovu
a vzdělávání se již několikrát
diskutovala snižující se úroveň
slušného chování a narůstající
agresivní chování žáků i rodičů.
„Výchovná opatření k těmto
jevům (přestupky žáků proti
školnímu řádu) jsou v kompetenci ředitele školy a pedagogické rady školy,“ vysvětlila
Mgr. Ladislava Ondráčková,
vedoucí odboru školství, kultury
a tělovýchovy.
Statistiky městské policie
ukazují, že od 1. 1. 2010 do
30. 6. 2010 bylo zaznamenáno
a řešeno 63 přestupků a ve stejném období roku 2011 bylo
67 přestupků. Z toho vyplývá
nárůst o 6,35%. Jedná se
o drobné krádeže, které má
v kompetenci řešit městská
policie. Závažnější přestupky
a trestné činy byly předávány
Policii ČR. Statistika Policie ČR
pak uvádí jasná čísla:

Majetková
kriminalita
celkem

Násilná
trestná
činnost

Trestné
činy
celkem

ŠLUKNOV 1 - 4/2010
ŠLUKNOV 1 - 4/2011
ROZDÍL

12
41
29

15
31
16

32
78
46

10
12
2

66
115
49

RUMBURK - 4/2010
RUMBURK - 4/2011
ROZDÍL

47
70
23

65
66
1

123
144
21

18
15
-3

239
232
-7

VARNSDORF - 4/2010
VARNSDORF - 4/2011
ROZDÍL

20
45
25

38
75
37

64
136
72

8
10
2

139
216
77

Z podkladů zpracovala rm

Vyjadřujeme podporu řediteli nemocnice
Velmi si vážíme návštěvy pana místostarosty Karla Dubského
v naší nemocnici, který osobně poděkoval zaměstnancům za odváděnou práci, a to na základě děkovného dopisu, který náš bývalý klient
adresoval k rukám starosty. Jsme velmi rádi, že osud nemocnice
není zřizovateli, kterým je město Varnsdorf, lhostejný.
Bohužel díky založené odborové organizaci v nemocnici se
varnsdorfští občané v Hlasu severu již mohli dočíst o nedobrém
hospodaření této nemocnice. Na základě tohoto byl proveden audit
a odborníci z Prahy tuto uvedenou skutečnost vyvrátili.
Ještě zhruba před rokem byla atmosféra v celé nemocnici
pohodová a přátelská, interpersonální vztahy byly dobré. Nyní
došlo k vytvoření dvou názorově rozdílných stran, jimiž jsou
odboráři a na druhé straně většina personálu - troufáme si tvrdit
95 % zaměstnanců.
Tímto vyjádřením chceme podpořit ředitele MUDr.Václava Járu
a celé vedení Nemocnice Varnsdorf, p. o., a uvádíme, že chceme
v klidu nadále pracovat,jelikož nedobrá atmosféra neprospívá nejen
nám, ale především pacientům.
MUDr. Eidi Hakimi, lékař chir.ambulance
Kateřina Hrobniková, fyzioterapeut

Problematika nemocnice vyřešena
V průběhu minulých několika měsíců docházelo k soustavnému
poklesu lůžkodnů v nemocnici Varnsdorf. Tato skutečnost byla
důsledkem nastartování změn v restrikci akutních lůžek v ČR a sociálním zázemím pacientů s možností zabezpečovat péči o pacienty
jak v domácím prostředí, tak v ústavech sociální péče.
Trend poklesu znamenal pro zdravotnické zařízení ztrátu měsíčních příjmů přibližně o 300 tis. Kč, což znázorňuje graf.
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Organizačním opatřením Nemocnice Varnsdorf, a. s., schváleným
i Radou města Varnsdorf v dubnu letošního roku, dojde i přes trvale
snížený počet pacientů hospitalizovaných ve zdravotnickém zařízení
od srpna 2011 k vyrovnanému hospodaření nemocnice.
MUDr. Václav Jára,
ředitel nemocnice
INZERCE
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Řádková inzerce

Nemovitosti

Výzva pro chytré podnikatele
Chcete, aby vaše firma byla známá ještě za 100 let?
Chcete zanechat stopu, která bude trvalá
a nezničí ji žádná krize?
Chcete pomoci dobré věci
a zároveň dobře uložit své peníze?

Inzerujte v ročence Mandava 2011,
která již 16 let přináší zajímavé články o historii našeho
města a blízkého okolí. Mapuje naši současnost
a nechává jasnou zprávu budoucím generacím o našem
aktivním vztahu k životu. Propaguje naše město,
náš region a firmy po celých Čechách a v Německu.
Její vydavatel Kruh přátel muzea Varnsdorf pomáhá
rozvíjet a udržovat mnohé volnočasové aktivity.
Vydává knihy o našem krásném kraji, zachraňuje
a udržuje drobné neregistrované památky. Ještě mnoho
dalších podrobností najdete ve sbornících Mandava
a na našich webových stránkách
http://muzeum.varnsdorf.cz.
Informace k inzerci na e-mailu: kpmv@quick.cz
nebo na telefonu 412 334 107.
Uzávěrka příjmu inzerátů: 30. srpen 2011

SKZ NORD, s. r. o., zprostředkuje prodej velmi pěkného bytu 3+1+L v centru města
Varnsdorf. Součástí prodeje je
i chatka se zahradou nedaleko
bytu. Více info: 603 536 548.
Pronajmu hezký byt 1+1
s balkonem ve zrekonstruovaném panelovém domě ve
Varnsdorfu, ul. K. Světlé. Nájemné dohodou + kauce.Tel.
725 662 499.
Prodám byt 2+1 s garáží
(u domu) v OV v centru Varnsdorfu. Tel. 608 517 283.
Pronajmu byt 2+1. Nájem
4.000 Kč + poplatky. Telefon
608 051 050.
Pronajmu byt 1+1 o vel.
41 m2 ve 2. patře na Pražské
ulici. Nájemné 3.000 Kč +
měsíční platby. Info: mob.
604 291 366.
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Prodám dr. byt 3+1+L za
495 tis. Kč a zahrádku s chatkou. Tel: 733 725 912.
Prodej družstevního bytu
ve Vdf 1+KK, 43 m², 3. P. Přepaženo na 2 části - ložnice
a obývací pokoj s KK. Vše
nové (dřevěná okna, zděná
koupelna, interiér. dveře). Není
potřeba jakékoliv rekonstrukce,
včetně nové kuchyňské linky
a spotřebičů. Cena dohodou.
Tel. 776 679 109.

Nabízím rychle a bez poplatku předem úvěry se zástavou
domu, bytu v OV a družst.
bytu, řešíme exekuci a oddlužení. Tel. 774 719 141.
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.

Služby

Různé

Kadeřnictví u Kapustičky si vás dovoluje pozvat ke
zkrášlení za velmi příznivé
ceny. Tel. 728 510 962.

Antikvariát Klariani Varnsdorf. Vykoupíme - knihy, plakáty, LP desky, pohledy atd. Tel.
775 034 226.

Nabízím kompletní vedení
účetnictví, daňové evidence
a zpracování mezd. Telefon
775 926 924.

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

Oddlužíme vás dle Insolvenčního zákona. Zastavíme
exekuce a splátky. Bude vám
stanoven jeden nový splátkový
kalendář na vše. Záruka spokojenosti. Tel. 774 719 141.

Prodám 4díl. obýv. stěnu
s nástavci d = 4 m, v = 2,5 m
za 5 tis. Kč, ping-pong stůl 2 tis. Kč a klavír August Förster pancéř., hnědý za 25 tis. Kč.
Tel. 606 563 492.

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.
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Vzpomínka
Dne 30. července vzpomeneme druhé výročí úmrtí mojí babičky Zdeňky Polcarové.
Stále s láskou vzpomíná vnučka Šárka
s rodinou.

Tiše jsi odešel, muselo to být, ale v našich
srdcích budeš stále žít.
Dne 2. července uplynulo 10 let, co vzpomínáme na pana Volfganga Horáčka, manžela,
tatínka a dědečka . Stále nám chybíš.
Vzpomíná manželka, syn, dcera s manželem a vnoučaty.

Dne 29. července to budou 3 roky, co nás
navždy opustil pan Jan Karásek.
S láskou vzpomíná manželka Eva, děti
Roman a Eva s rodinami, ostatní příbuzní
a přátelé.
Dne 23. července to bude rok, co nás opustil pan Jaroslav Krčál. Dne 11. července by
se dožil 40 let.
Stále vzpomíná přítelkyně Marcela a celá
rodina Čepelíkova.
Dne 11. srpna uplyne 5 let, kdy nás navždy
opustil pan Karel Šimoušek.
Stále vzpomínají manželka Drahomíra,
dcery Drahomíra a Pavlína s rodinami.

Dne 26. července uplyne již 10 let, co nás
navždy opustil pan Pavel Císař. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Dne 31. července uplynou tři smutné roky, co nás opustila
naše milovaná maminka a babička Miloslava Barešová. Dne
28. srpna by oslavila již 81. narozeniny. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
S úctou a láskou vzpomínají dcera Eva s rodinou.

Blahopřání
Dne 29. července oslaví své osmdesáté
narozeniny náš tatínek Josef Hrobník.
Hodně štěstí a zdraví do dalších let přejí
synové s rodinami.
Ke krásným 80. narozeninám pana Josefa Hrobníka též přejeme hodně zdraví, lásku a pohodu do dalších let.
Přítelkyně s dcerou a vnučkou
Dne 9. července oslavila paní Marie Slušná krásných 90 let.
Přejeme i nadále pevné zdraví, kterému se těší, spokojenost a pohodu v kruhu svých drahých a známých.
Dcera Karin
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NECHYSTÁTE SE NÁHODOU K SŇATKU?
Z matriky varnsdorfského úřadu vám tlumočíme hrst informací
ohledně svatebních obřadů.
Samozřejmě těch občanských;
o církevních zde řeč nebude.
Zbystřit by na tomto místě tedy
měly hlavně partnerské dvojice,
které se již rozhodly vstoupit
do manželství nebo se k tomu
postupně odhodlávají.
Na matrice si totiž nemusíte
jen vyřídit nutné formality (rodné listy, vyplněný dotazník a tak
podobně) a objednat sobotní
termín do obřadní síně. Obligátní
rituál v obřadní síni, podkreslený
nejlépe Mendelssohnovým svatebním pochodem, to už zdaleka
není samozřejmostí. Zkrátka,
svatebčanům se rozšířil prostor
pro kreativní přístup.
Svatební obřady v netradičním aranžmá nejsou žádnou
zvláštností a jejich podoba je
na dohodě s matrikářkami a oddávajícím. Radou města máme
sice úředně určeno místo a dobu pro uzavření manželství
(sobota od 8.00 do 17.00 hod.
v obřadní síni MěÚ), ale ma-

Poděkování
Mateřská škola Na kopečku
děkuje rodičům za celoroční
aktivní spolupráci a za finanční pomoc při modernizaci
školky. Děkujeme i sponzorům
- firmám RETOS, Perník Manufaktury, Varnsdorfské uzeniny
a pivovaru Kocour. Poděkování
patří i studentkám VOŠ a SŠ
za celoroční spolupráci při
Netradičních dnech MŠ.
Vlasta Tarnóczyová,
ředitelka MŠ

Sňatky
Andrea Dohnalová
Václav Šustr

SENÁTORSKÉ
DNY

18. 7. 2011
ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat

v úterý 9. 8. 2011
od 15 hodin v Pohádce.
Výbor SDČR

Svoz zákazníků

ZDARMA
10. 8. 2011

Ing. Bohdana Křížová

Martin Louka

Jiří Sucharda

Karel Dubský

trika může povolit obřad na
jiném vhodném místě či v jinou
dobu, a to za zákonem stanovený poplatek 1 000 Kč. Ve
Varnsdorfu se jako alternativní a velmi působivý - obřadní pro-

Z ubní

pohotovost
16.-17. 7. 2011
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 153/7, Děčín VI
tel. 412 539 298
23.-24. 7. 2011
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539
30.-31. 7. 2011
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14, Děčín 1
tel. 412 502 216
6.-7. 8. 2011
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10, Děčín IV
tel. 412 532 216
13.-14. 8. 2011
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989
20.-21. 8. 2011
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619

Svozy pytlového
tříděného odpadu

21. 7. 2011
4 a 18. 8. 2011

stor osvědčil Hrádek, ale obřady
už se konaly například i v divadle, na soukromé zahradě, ba
i v lese pod Špičákem, na vrcholu
Jedlové... tedy i mimo Varnsdorf,
ale musí to být na území obcí
spadajících pod varnsdorfský
matriční obvod.
I oddávajícího si můžete
sami vybrat - záleží jen na tom,
zda dotyčný je na daný termín
k dispozici. V současnosti jsou
oprávněni oddávat starosta
Martin Louka, místostarosta
Karel Dubský a členové rady
města Ing. Bohdana Křížová
a Jiří Sucharda.
Bohdana Křížová jako jediná
oddávající žena ve Varnsdorfu
sdělila své pocity: „Na první
svatbu jsem se velmi pečlivě připravila. Je to dojemný okamžik
plný lásky, štěstí a očekávání
a je těžké těmto emocím nepodlehnout. Musím přiznat, že
svatební obřady jsou nejkrásnější
záležitostí z mých zastupitelských
povinností.“
Snoubenci si mohou zvolit
vlastní hudební doprovod k obřadu, ovšem po předběžné domluvě s matrikou. Anebo to mohou
vůbec nechat na matrice a ta
hudbu obstará, aniž by se tím
budoucí novomanželé museli
zaobírat. K důstojnému průběhu
jistě přispěje i slavnostní přípitek,
pokud si jej snoubenci na své
náklady zajistí. Volba fotografa
je zcela na snoubencích.
Matrikářky vám s výběrem
místa, času, hudby či oddávajícího rády poradí. Stačí za nimi zajít
do budovy městského úřadu na
ul. T. G. Masaryka 1838, 1. poschodí, dveře č. 27.
ham, foto Petr Zápotocký
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Z TENISOVÝCH TURNAJŮ VE VÝBĚŽKU

CYKLISTICKÝ ROHAS CUP 2011
Tento seriál má za sebou pět ze dvanácti závodů, na kterých
se cyklisté z našeho města rozhodně neztrácejí. Zatím se odjely
Bělská vteřina v Bělé pod Bezdězem (silniční časovka jednotlivců na
18 km), Českolipská jarní časovka (trasa Česká Lípa - Zákupy - Srní
v délce 18 km), Českolipské Kozly (trasa Česká Lípa - Kozly - Taneček
s 8 km), Holanský Vodník 2011 (trasy 56 a 40 km) a Českolipský maraton 2011 (trasy 101 a 50 km). V kategorii mužů 19-29 let sbírá na těchto závodech dobrá umístění Michal Kozlok (CYCLO CLUB Varnsdorf,
dále jen CC). Nejhůře dojel 6. a na posledním maratonu vybojoval
3. místo.
V kategorii 40-49 let absolvoval zatím všechny závody Jiří Fabry
(CC) a vždy dokončil v rozmezí 5. až 9. místa. V Českolipské jarní
časovce byl klasifikován ještě na 7. pozici Martin Prokop a na Bělské
vteřině jako 8. Tomáš Čiháček (oba R+R Varnsdorf).
Mezi muži 50-59 let se velice daří Milanovi Spurnému (CC). Tři
starty proměnil v jedno vítězství a dvě druhá místa. V časovce do
Srní byl navíc pátý Jaroslav Juda (CC).
Také na horských kolech sklízí varnsdorfští borci vavříny. Tomáš
Čiháček startoval čtyřikrát, dvakrát nenašel přemožitele a k tomu
přidal po jednom druhém a třetím místě. Dvě třetí a dvě páta místa
v této kategorii získal ještě Pavel Retych a jednou byl čtvrtý Václav
Šimonek (oba CC).
Na Českolipských Kozlech vyhrál dále mezi juniory 15-18 let Jakub
Spurný (CC) a v žácích 11-14 let získal pátou příčku David Čiháček
(R+R). Nejbližší akcí Rohas cupu je Mácháč Tour dne 13. srpna. ZdS

Taky si chceme hrát - závěrečné hodnocení

Do Jiříkova se o prvním červnovém víkendovém dni sjelo
15 deblových dvojic Šluknovského výběžku. Celkovým vítězem
se stala dvojice Aleš Ondráček,
Zdeněk Barborík z Varnsdorfu a
obhájila tak loňské prvenství. Na
druhém místě skončila rodinná
dvojice Josef Franěk, otec
(Varnsdorf), Tomáš Franěk,
syn (Jiříkov). Třetí byli rumburští hráči Milan Polach a Radek Engl.

SENZAČNÍ
VÝHRA MŽIKU
V první červencový den byl
na tenisových dvorcích Slovanu Varnsdorf předehrán zápas
seniorské soutěže družstev
mezi týmem MŽIK Varnsdorf
a letošním lídrem soutěže
Slovanem Jiřetín pod Jedlovou
A. Ve výborné atmosféře a po
dramaticky vyrovnaných bojích
senzačně zvítězilo mužstvo
MŽIKU 4:2! Výsledky dvouher
a čtyřher: M. Seibt - Ž. Souček
4:6, 1:6, M. Hájek - A. Krejčí
6:3, 6:3, M. Žižlavský - Z. Barborík
7:6, 6:4, R. Mládek - P. Zoser
1:6, 7:5, 6:8, M. Klusoň, M. Žižlavský - P. Zoser, J. Zoser 7:6, 6:2,
M. Hájek, R. Mládek - Z. Barborík, A. Krejčí 7:6, 7:6. Všem
hráčům tímto děkuje za výkon
šéf mužstva Milan Klusoň.

Mixy stoletých, tak se nazývá
turnaj, který se hrál o týden
později v Krásné Lípě a v němž
součet obou partnerů nesmí být
nižší než sto let. Celkově zvítězila dvojice manželů Hačeckých
z České Lípy. Jako druhá skončila nejstarší dvojice Jarmila
Fischerová a Zdeněk Barborík z
Varnsdorfu. Třetí místo společně společně obsadili manželé
Krausovi z Děčína a Mitošinkovi
z Dolní Poustevny.
V závěru června se v Rumburku
uskutečnil již tradiční turnaj deblů

mužů nad 45 let a přihlásilo se na
něj 12 párů z Rumburku, Varnsdorfu, Jiříkova, Prahy a Šluknova.
Pořadatel je rozdělil do dvou
skupin, hrálo se systémem každý
s každým do 5 gamů a postupovaly první čtyři, které se pak utkaly
křížem o další umístění. První dvě
příčky v turnaji obsadili Rumburští
a o 3. místo si to rozdaly dvojice
z Varnsdorfu. To získal pár Klusoň Žižlavský, když nejtěsnějším
výsledkem 5:4 porazil dvojici
Barborík - Krejčí.
Z. Barborík, M. Klusoň

VARNSDORFSKÝ KILOMETR
Od 22. až do 25. června se konal Varnsdorfský kilometr. Tuto
akci pořádá SK Paintbal Varnsdorf a letos proběhl již 4. ročník.
V termínu od 22. do 24. června se účastnily školy a v sobotu 25. června byla akce přístupna pro veřejnost. Soutěž byla podpořena městem
Varnsdorf, a to grantem. Celkem se zúčastnilo 149 závodníků. Úplně
nejrychlejším závodníkem byl Pavel Vodička, který zaběhl kilometr
v čase 3:05,3 minuty, což je dosavadní rekord tohoto závodu. Nejmladší účastníci byli Jonáš Kudláček a Adam Pešek. Oba závodníci
tuto trať zvládli do 4:20. Nejstarším účastníkem byl Sláva Kubíček,
který tuto trať zdolal za 3:58,6 minuty. Všichni vítězové obdrželi
sladké odměny. Za pořadatele děkujeme a těšíme se na 5. ročník
v roce 2012.
Zbyněk Šimák

Někdy něco končí a někde něco začne
Jmenuji se Karolína Špičková
a byla jsem 8 let členkou varnsdorfského plaveckého oddílu.
Za tu dobu jsem si „vyplavala“
několik titulů přeborníka kraje
a mistryně České republiky.
Ano, byla to dřina, ale můj dík
patří mému trenérovi Zbyňku

Šimákovi. Za 8 let, kdy jsem
pod jeho ochrannými křídly
trénovala a plavala, jsme si
spolu užili spoustu legrace. Ne
vždy to byla procházka růžovým
sadem. Uznávám, že jeho rady
a připomínky jsem občas, hlavně v době puberty, brala až moc

Úspěšná sezona stolních tenistů
Závěrečnou soutěží her 2010-2011 pracovníků škol ve Varnsdorfu
byla atletika. Ta se uskutečnila v poslední červnové úterý na stadionu v Kotlině a byla skvělou tečkou jak za celou sezónou, tak za
všemi turnaji a soutěžemi, kterými pracovníci škol prošli. V atletice
za každou školu a v každé disciplíně soutěžila minimálně jedna žena
a jeden muž. Postupně se vystřídali v hodu oštěpem, ve sprintu, ve
skoku dalekém, v běhu na 200 m, resp. na 400 m a ve štafetě, která
byla vyvrcholením soutěže a kde rozhodovala týmová strategie každé
školy. Atletickými fenomény se stali pracovníci spojeného týmu dvou
škol - Gymnázia Varnsdorf a ZŠ Seifertova, kteří při rovnosti bodů se
SŠ Bratislavská zvládli nejlépe štafetu a stali se vítězi atletiky.
S malým bodovým odstupem skončila na třetím místě ZŠ náměstí.
Po pěti soutěžích během celého školního roku celkově vyhrálo Gymnázium Varnsdorf a ZŠ Seifertova (výhry ve stolním tenisu, volejbalu
a atletice). Druhé místo po zásluze patří ZŠ náměstí (prvenství
v košikové a jinak samá třetí místa). Třetí překvapivě skončila
SŠ Bratislavská (třikrát druhá - v košíkové, volejbalu a atletice). Na dalších místech skončila SŠ Mariánská (nejlépe druhá ve stolním tenise)
a SŠ K. Světlé (nejlepší v kopané). Všem účastníkům i organizátorům
zajímavých klání patří velký dík.
V.Z., foto archiv škol

Uplynulý ročník soutěží lze z hlediska oddílu stolního tenisu
TJ Slovan hodnotit výborně. Čtyři družstva v okresních soutěžích
oproti dřívějším dvěma a zdařilý průběh 39. ročníku Varnsdorfské
ligy družstev to dokládají. Navíc D-tým postoupil do vyšší okresní
soutěže.
V okresním přeboru skončilo áčko šesté hned následované béčkem na sedmém místě. V úspěšnosti jednotlivců se umístili jako
čtrnáctý Somič, osmnáctý Šimek a devatenáctví Fuchsig.
Do okresní soutěže byla nově přihlášena družstva C a D. Obě
tuto soutěž ovládla a déčko díky hráčům Golovi, Vejlovi, P. Exnarovi
a Ondráčkovi postoupilo do přeboru, kde by tak měl mít Varnsdorf
tři týmy. Za béčko nastupovali Kovář, Ptáček, Svratecký, Novotný
a Michálek. V úspěšnosti jednotlivců byl nejlepší Gola, třetí skončil
Vejl, pátý Kovář atd.
Varnsdorfskou ligu hrálo šestnáct týmů a třicet osm hráčů. Vyhrál
ji tým Bernard (L. Žítek, M. Charouzek) před AXE-Borci (Strnad, Ptáček, Somič) a Bowling barem (Miško, Gola, Fuchsig). Nejúspěšnějšími hráči byli Miško, M. Charouzek, L. Žítek, Chlan, Fuchsig atd.
Oddíl dále uspořádal Vánoční turnaj, jehož vítězem se stal
P. Šimek. Úspěchy uplynulé sezony jsou odrazem pravidelného
a kvalitního tréninku hráčů i jejich přístupu ke snaze oddílu dosáhnout
co nejlepších výsledků. Ocenění zaslouží všichni hráči a poděkování
za příspěvek na činnost patří i Městu Varnsdorf.
Miroslav Exnar

osobně. „Co na mě pořád vidí?“
často mi znělo v hlavě. Ale teď
vím, že jen díky němu jsem se
naučila obrátky, skok, motýlka
a spoustu dalších věcí. Na střední školu jdu do Ústí nad Labem
a přestupuji tam i do plaveckého
klubu. Nezbývá tedy nic jiného,
než říct sbohem skvělému kolektivu a ještě skvělejšímu trenérovi.
Děkuji, Zbyněčku!
K. Špičková, foto archiv oddílu

V BAHNĚ UTOPENÝ KELLYS MALEVIL CUP
MISTROVSKÝ ÚPRK VYTRVALKYŇ
Dva týdny po zdařilé Zlaté tretře se na vítkovickém stadionu konalo MČR v atletice dorostu a juniorů. Z atletického oddílu Slovanu
splnila limit pro účast pouze Daniela Forgáčová, jejíž doménou je
vytrvalostní běh na 3000 m. Po dlouhých letech tak máme běžkyni
na delší tratě, která se může měřit s republikovou špičkou. V nedělním dopoledni nastoupilo na start 14 závodnic včetně rumburských
sester Drahotových (USK Praha), které již měly ze soboty každá po
jedné zlaté medaili. Ty ihned nasadily ostré tempo a roztrhaly peloton na drobné skupinky. O tom, jaký to byl úprk, svědčí skutečnost,
že sedm dívek posunulo svá osobní maxima. A Daniela o celých
17 vteřin! Přesto s časem 11:40,76 skončila až devátá. Kvalitu závodu
potvrzuje fakt, že pátá v pořadí dosáhla času shodného s časem
vítězky loňského mistrovství v Táboře. Protože Daniela bude ještě
příští rok patřit věkově do kategorie dorostenek, lze očekávat další
výrazná zlepšení. K tomu jí přejeme pohodu a zdraví.
Trenéři Jaroslava a Stanislav Skaličtí

DALŠÍ PŘEDNÍ UMÍSTĚNÍ V BAZÉNU

Plavci oddílu TJ Slovan Varnsdorf se zúčastnili dvoudenních
závodů ve Stráži pod Ralskem spolu se zástupci dalších šesti
klubů, z nichž jeden byl ze SRN. Varnsdorfští nezklamali a dosáhli
na pěkná umístění. Dobře si vedl Tomáš Fajt, který skončil na 50 m
volný způsob druhý, na 100 m volný způsob třetí a bronzový stupínek
mu patřil také v celkovém hodnocení. Stejného výsledku dosáhla
i Adriana Koldová díky třetím místům na 100 m polohový závod
a na 50 m prsa. Ještě lepší výsledky si připsala Lenka Bendová. Ta
obsadila první místo na 200 m prsa a druhá byla na poloviční trati.
Pochvalu za své výkony si zaslouží i Bára Boháčová, Dominika Tvrdá
a neustále se lepšící Anička Švamberková.
Zbyněk Šimák

Letošní ročník tradičních
mezinárodních závodů bikerů
Lužickými horami patřil snad
k nejtěžším především pro
neskutečné bahno po deštích,
které dělalo problémy úplně
všem. Jedno, jakou si zvolili trať.
Na té dlouhé (105 km) zvítězil
J. Jobánek s časem 4:29:00 hod.
a náskokem třiceti vteřin před
V. Ježkem. Z varnsdorfských bikerů byl na 39. pozici (11. v M30)
klasifikován J. Švorc v čase
5:26:49 hod., 124. (19. v M40)
M. Vohnout a 126. (20. v M40)
J. Dužár. Cíle dosáhlo 292
jezdců, z nichž některé dle sdě-

lení jednoho z doprovodných
motocrosařů na určité části trati
zaskočila „přestřelka“ družstev

NABÍDKA LETNÍCH SPORTOVNÍCH AKCÍ
VARNSDORFSKÝ BARTYS
TRIATLON 2011 (ne 17. července) - 6. ročník veřejného cross
triatlonu, Mistrovství Libereckého kraje 2011 v triatlonu
(pro kategorie dorost, junioři,
muži a ženy), závod „Poháru
Cyklorenovy Cvikov“ a 1. závod

KOLOBJEH (so 30. července) - jubilejní 10. ročník populárního sportovně-recesistického
závodu, ve kterém se zdolává
kopec na Studánku k bývalému
hotelu Monte Carlo po svých či
na kole jakéhokoliv druhu a stáří.
Masky, převlečení a netradiční
vybavení vítáno! Prezentace
účastníků od 13.00 do 14.30 hod.
v prostorách pivnice Penzionu
U Rudolfa III., start v 15.00 hod.
na vlastní nebezpečí a za plného
provozu. Po vyzkoušení fyzičky
a návratu zpět proběhne v pivnici

NA JIŘETÍNSKÝCH HRÁCH 2011 DRUZÍ
Pokud někdo nezná pojem Jiřetínské hry, pak vězte, že se každoročně konají v areálu sportu v Jiřetíně pod Jedlovou a pro ZŠ je
pořádají starostové měst regionu Tolštejnské panství. Součástí her
jsou tyto soutěže a disciplíny: kopaná, přehazovaná, minigolf, sprint,
přespolní běh a hod na koš.
I přes určité problémy s nominací (v tomto termínu probíhaly
výlety, konala se Olympiáda pro 2. stupeň ZŠ) se našim žákům
a reprezentantům města Varnsdorf sice nepodařilo obhájit loňské
prvenství, ale v konečném účtování obsadili velmi slušnou druhou
příčku. Naší škole se nejvíce dařilo ve sprintu (1.) a v přespolním
běhu (2.). V naší parádní soutěži - kopané - jsme obsadili až čtvrtou
příčku. Konečné pořadí škol: 1. Krásná Lípa, 2. Varnsdorf, 3. Dolní
Podluží, 4. Jiřetín pod Jedlovou, 5. Horní Podluží, 6. Chřibská,
7. Rybniště. Všem zúčastněným gratuluji a přeji hodně úspěchů
v dalších ročnících.
V. Zemler, ředitel ZŠ náměstí, foto rm

paintballistů. Kolem 140 jezdců
z různých důvodů nedojelo.
Na kratší trati (66 km) si prvenství zajistil S. Hejduk, který
trasu zvládl za 3:05:25 hod.
s náskokem téměř pěti minut
před dvěma německými soupeři.
Na 7. místě (4. v M30) s odstupem dvanácti minut na vítěze
dokončil závod J. Novota, na
70. (7. v M40) byl J. Mádl a na
110. J. Kroupa. Tento závod dokončilo 487 startujících, téměř 70
cílem neprojelo. Na závěr je vhodné připomenout, že na trati Malevilu by se v příštím roce mělo konat
Mistrovství Evropy MTB.
ZdS

o „Krále Lužických hor 2011“.
Start: Dětský závod v 10.00,
hlavní závod ve 13.00 hodin.
Novinka!!! Plavecký závod na
500 m pro mládež od 0 do 18 let
v 11.15 hodin. Dějištěm celé
akce je městské koupaliště
Varnsdorf, restaurace Koliba
a přilehlé okolí.
TENISOVÝ TURNAJ VARNSSDORFSKÝ MIX (so 30. července) - celostátní mezinárodní
turnaj amatérů bez rozdílu věku,
3. ročník soutěže určený pouze pro smíšené čtyřhry (muž
a žena) hrající se na varnsdorfských tenisových dvorcích od
ranních 9.00 hod.
VARNSDORFSKÝ TURNAJ
HOSPOD (so 30. července) tradiční fotbalová akce týmů
varnsdorfských restaurací se
koná od 9.00 hod na stadionu
v Kotlině.

vyhlášení výsledků s losováním
cen pro každého. Letos k dobré
pohodě hrají skupiny BALÁŽ
a TOHARD.
HOUMRŮV TRIATLON (so
13. srpna) - se uskuteční ve
sportovním areálu města Jiříkov
pro dorostenecké ročníky 19931996 a dále ženy a muže v kategoriích dle věku. První start je
situován na 10.00 hod. Od 14.00
pak začíná doprovodný hudební

festival pro zájemce, kteří přišli
nejenom za sportem, ale i za
kulturou. Letos vystoupí David
Kraus, Lenka Filipová, Medvěd 009, Emma band, Monika
Agrebi, Nikita, Těla atd. Časový
program bude upřesněn. Vstup
na festival je zdarma!
EUROREGION NISA 2011
(so 20. - ne 21. srpna) - 6. ročník oblíbeného mezinárodního
turnaje amatérů bez rozdílu
věku a pohlaví ve dvouhrách
a čtyřhrách hrající se na varnsdorfských tenisových dvorcích.
Ojedinělý a největší turnaj
v rámci euroregionu Nisa.
TOUR DE JEDLOVÁ (ne
21. srpna) - 13. ročník tradičního
závodu horských kol se startem
v 10 hod. před restaurací Lidová
zahrada ve Varnsdorfu. Závod je
určen pro širokou veřejnost na
trase dlouhé 11 km s převýšením 400 m. Cíl je u rozhledny
Jedlová, startovné 0 Kč.
SAMAT TOUR (so 27. srpna) - VIII. ročník cyklistických
závodů ve sportovním 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 doprovodu rodičů); v 11.00 hod.
kategorie C - mládež a dospělí
od 16 do 99 let. Zápis účastníků
vždy 30 minut před startem,
z nichž vylosovaní získají hodnotné ceny. Pro ty malé bude
připraveno občerstvení zdarma.
Hlavní cena: kolo.
VARNSDORFSKÝ KRAŤAS
(so 27. - ne 28. srpna) - 2. ročník
celostátního turnaje neregistrovaných hráčů, mužů bez rozdílu
věku ve čtyřhrách.
ZdS
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