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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

LIDÉ NA NÁMĚSTÍ DORAZILI
Na páteční zrušený happening, který organizátor dle dohody s vedením radnice a se zástupci policie zrušil, dorazila
asi padesátka občanů, kterým současná nepříznivá situace
kolem ghett není lhostejná. Neuspokojivý stav ve známých
lokalitách, ničení soukromého majetku, v neposlední řadě
obavy občanů a zejména rodičů dětí, osobní zkušenosti
přerůstající agresivity… to vše přišli občané sdělit nejen
mezi sebou, ale i starostovi města Martinu Loukovi, který
mezi lid vstoupil. Občané požadovali okamžité řešení
situace právě samosprávou, jasné kroky chtěli slyšet od
starosty. Ten je ujistil, že se situací zabývá velmi intenzivně
nejen společně se všemi starosty Šluknovského výběžku,
a to již od května letošního roku, ale zároveň hledá cestu,
jak si problém vyřešit v rámci možných legislativních úprav
vyhlášky v našem městě.
Jak je již obecně známo, dopis premiérovi vlády nezabral. Ba naopak, odpovědi pověřených ministerstev byly
neuspokojivé až provokativní, neb radit samosprávám,
aby dělaly něco, co už řadu let dělají, svědčí o neznalosti
problematiky a nezájmu o celý region, který, jak řekl poslanec Foldyna, zůstává apendixem státu. Na jednom z mnoha
společných jednání starostů obcí výběžku zazněla i slova
velkého znepokojení: Co takhle diskriminace naruby?
Nemáme čas rozvíjet město, řešíme jen kriminalitu! Rady
z Prahy na náš výběžek skutečně nepasují! Společné prosby o zvýšení počtu policistů byly pouze vyslechnuty, ale
realita je ještě krutější. Stav policistů se skutečně sníží!
Co tedy starostové mají říci svým občanům? Že opět
nebylo nic domluveno? Že žádná ministerstva nemají
finance? Že ani policie nemá finance na posílení?
To ale občané slyšet nechtějí. Chtějí v klidu žít!
Dlouhodobé řešení slibují interpelace poslance Foldyny,
další výzvy k návštěvě premiéra a ministrů, kteří skutečnost
ani neviděli, a neustálé ataky na změny legislativy, která
rozhodně nepomáhá. Ba naopak: spravedlivé řešení financování obcí, omezení ve sběru drahých kovů, domovské
právo…
Co všem pomůže a kdy?
V současné chvíli je opět vše na nás. Musíme si tedy
pomoci sami? Pomůže Varnsdorfu nová vyhláška, kterou
starosta předloží zastupitelům? Kde se dovolat pomoci?
Mnohé jistě zazní na diskuzi, která proběhne tentokráte
ve spolupráci s radnicí. Přijít by mohli ti, kteří dokáží
vysvětlit situaci a současné možnosti, jak se k problému
v tuto chvíli postavit. Všichni obyvatelé našeho města to tak
cítí! Nechceme být ani my - bezproblémoví diskriminováni,
ohrožováni a obtěžováni!
rm

Proměna
na hřbitově
dokončena

OPRAVA CHODNÍKŮ POKRAČUJE
I v letošním roce pokračuje
oprava chodníků. Původně
asfaltové, dlážděné, betonové
nebo nezpevněné chodníky
dostávají jednotný kabát v podobě kvalitní betonové zámkové
dlažby. Rada města na základě
doporučení OSMI a vyjádření
dopravní komise vybrala opět
několik chodníků v centru
a jeden na okraji města. Největší akci roku 2011 představuje
rekonstrukce pravostranného
chodníku v ulici T. G. Masaryka,
kde byla v roce 2009 zrekon-

BAZÉN JE VE
ZKUŠEBNÍM PROVOZU

struována levostranná část
včetně veřejného osvětlení.
Rekonstrukce začíná na křižovatce ulic Východní a Žilinské
(u restaurace U Šimků) a pokračuje kolem budovy speciální školy a pošty až ke křižovatce ulice
Šafaříkovy (cukrárna Sluníčko).
Stavební práce zde poněkud
zkomplikovala krádež podzemního hydrantu, při které se místo
tzv. hrnečku muselo nakonec
měnit celé šoupě. Vzhledem
k velké délce a šířce chodníku
se zde jedná o plochu 1 392 m2
v hodnotě 1.661.765 Kč. Druhou
akcí je pravá strana chodníku na
ulici Legií od křižovatky u lékárny
až po křižovatku s ulicí Poštovní
(u býv. Jednoty), zde se jedná

o 495 m2 za 641.421 Kč. Třetím
rekonstruovaným chodníkem je
70 m2 od Döner Kebapu v ulici
Kmochově ke vjezdu na parkoviště Penny. Oprava je za
145.272 Kč. Posledním letošním
rekonstruovaným chodníkem je
levostranná část ulice Čs. letců
od ulice Fibichovy ke křižovatce
s ulicí Plzeňskou (křižovatka
u TOSu). Zde se opraví 388 m2
za 799.097 Kč. Termín dokončení většiny oprav je stanoven do
JS
30. září 2011.

REKONSTRUKCE MOSTU V MORAVSKÉ ULICI

Po téměř dvouletém čekání
se plavci i široká veřejnost ve
Varnsdorfu dočkají zprovoznění
zrekonstruovaného plaveckého
bazénu. Do konce srpna by
měla provádějící stavební firma
dokončit veškeré stavební práce
tak, aby mohlo v první polovině
měsíce září úspěšně proběhnout
kolaudační řízení a následný avizovaný zkušební provoz.
V případě, že provozní zkoušky
a kolaudační řízení proběhnou dle
plánu, bude bazén předán veřejnosti do trvalého užívání v druhé
polovině měsíce září. Slavnostní
otevření celého areálu pro veřejnost, tedy konkrétní termín přestřižení pásky, bude pevně stanoven
do vydání příštího čísla Hlasu severu.
rm, foto M. Hanousek

Další zrealizovanou investiční akcí města v tomto roce je rekonstrukce mostu v Moravské ulici, která začala v letních měsících.
Stávající ocelová konstrukce mostu byla 17. srpna odstraněna.
Bude postaven zcela nový most s nosností do 30 tun. Most, jenž
byl v minulosti využíván pouze jako lávka pro pěší a jehož havarijní
stav trval pět let, se tak dočkal rekonstrukce v hodnotě 4,744 mil.
rm
korun. Termín dokončení je stanoven na 15. říjen 2011.

SPOLUPRÁCE ČESKO-NĚMECKÉHO ČTYŘMĚSTÍ
PŘIZPŮSOBÍ SE NEPŘIZPŮSOBIVÍ? NAVRHNEME NOVOU VYHLÁŠKU
PROBĚHNE VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH
PRVNÍ POPRÁZDNINOVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA BUDE 22. ZÁŘÍ

Čtěte na str. 2

www.varnsdorf.cz

INZERCE

Divadlo nová fasáda,
nová okna,
nový web

Čtěte na str. 7
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Kamery opět pomohly

Na služebnu bylo oznámeno, že z trafiky utekl muž bez
zaplacení s kartonem cigaret. Vyslaná hlídka na místě zjistila
podrobný popis muže, který po radiostanici předala dozorčímu.
Dle popisu byl muž za pomoci kamer zjištěn na ulici Národní.
Po krátkém pronásledování byl zadržen na ulici Kmochova
a následně předveden na Obvodní oddělení PČR.
V brzkých ranních hodinách byli na kamerovém systému
zjištěni dva mladíci, kteří přemístili přenosnou dopravní značku
a kontejner do středu vozovky a následně se jeden z nich proběhl
po kapotách zaparkovaných vozidel. Na místo byla navigována
hlídka, která oba muže zadržela. Celá záležitost byla předána
PČR k dalším úkonům.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR
• Při uzavírání úvěru lhal

Počítačové sestavy a dvou notebooků se zachtělo sedmadvacetiletému muži z Varnsdorfu. Uzavřel tedy v Děčíně úvěrovou
smlouvu s finanční společností. Do akce podloudným způsobem
zapojil svou matku, aniž by o tom měla nejmenší ponětí. Půjčka
na téměř sedmatřicet tisíc korun tak byla zkalena použitím nepravdivých údajů. Zkalena je nyní i radost z nepoctivě nabytých
financí, neboť proti filutovi zahájili v sobotu děčínští kriminalisté
trestní stíhání pro úvěrový podvod. Za to si může odpočinout
v nápravném zařízení po dobu až dvou let.

Infotabule
Českého Švýcarska
i ve Varnsdorfu
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwickling Investition in Ihre
Zukuntft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cíl3.eu

V rámci projektu „Českosaské Švýcarsko - excelentní
příhraniční turistická destinace“
podpořeného dotací z Programu Cíl3/Ziel3 na podporu
přeshraniční spolupráce ČR Sasko instaluje o. p. s. České
Švýcarsko informační panely ve
12 vybraných obcích a městech.
V první etapě probíhá instalace
i ve Varnsdorfu. Infotabule s obecnými turistickými informacemi
a dalšími zajímavostmi o městě
a jeho okolí budou umístěny
u Městského centra kultury
a vzdělávání, na náměstí E. Beneše a na Hrádku.
PeV
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• Načapáni revírníkem

Dřevo za sedm tisíc korun přilákalo do Studánky tři výtečníky
ze Šluknovského výběžku, kteří se ho jali odnášeti za večerného
šera z tamního lesa. A ejhle, setkali se s revírníkem! Místo otopu
zažili „papírovou potopu“. Ještě téhož dne vyslechli z úst varnsdorfských policejních inspektorů sdělení podezření z krádeže.
Kromě vyslovení zákazu této nezákonné činnosti mohou navíc
posbírat i finanční pokutu či nedobrovolný pobyt v nápravném
zařízení.

• Neplní si povinnosti

Varnsdorfský odbor sociální péče nahlásil místní policii další
případ podezření z ohrožování mravní výchovy dítěte. Toho se
tentokrát měli dopustit rodiče patnáctiletého chlapce, jenž ve
škole moc nepobýval. Na svém vysvědčení má na osmdesát
zameškaných, navíc neomluvených hodin. Jak bude celá věc
vyřešena, prozradí až výsledek policejního šetření.

• Podivný koníček

Výtečník, který ve Varnsdorfu stříhal přívodní kabely internetového připojení, se již díky práci místních policistů zodpovídá
před zákonem. Za poslední období měl kvůli této kratochvíli
navštívit tři sklepy zdejších panelových domů, kde své dílo
zkázy provedl. Spousta obyvatel kvůli němu přišla o přístup
na síť a poskytovatel o více než osmadvacet tisíc korun. Muži
zákona dopadenému třiatřicetiletému muži sdělili podezření pro
poškození cizí věci. Za to by mohl skončit i ve vězení, a to na
dobu až jednoho roku.

• Neplatí na syna

Již jedenáct tisíc korun dluží na svého syna čtyřicetiletý muž
z Varnsdorfu. Dluh se nastřádal přibližně za pětileté období.
V tuto chvíli kvůli obvinění z trestného činu zanedbání povinné
výživy, o které se postarali rumburští kriminalisté. Za to mu hrozí
až dvouletý pobyt v nápravném zařízení.
Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

Městu Varnsdorf byla ve 14. výzvě Operačního programu Životní prostředí schválena žádost
o dotaci na projekt „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve
Varnsdorfu“. Začátkem roku bylo
odstraněno všech zbývajících
282 dřevin a byla provedena
výsadba 432 nových stromů,
které obnoví původní stromořadí v ucelené kompozici a zvýší atraktivitu i bezpečnost hřbitova. Výsadba byla dokončena
během měsíce května a celkové
předání hotového díla proběhlo
dne 15. června 2011. Kontrolou
poskytovatele dotace Státního
fondu životního prostředí
nebyly shledány nedostatky
a v nejbližších týdnech bude
proplacena schválená dotace
ve výši téměř 2,2 mil. Kč (tj. 90%
z celkových nákladů projektu).
Text a foto PeV
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Spolupráce česko-německého čtyřměstí
Po půl roce jednání a příprav byla uzavřena dohoda o spolupráci
Varnsdorfu, Rumburku, Großschönau a Seifhennersdorfu na konkrétním projektu, který reagoval na povodňové škody ze srpna loňského
roku a na možnost získat prostředky na spolufinancování. Žádost
o dotaci na projekt „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf - poskytování vzájemné pomoci“ do Programu Cíl3/Ziel3
na podporu přeshraniční spolupráce ČR - Sasko byla dne 29.7.2011
odevzdána na Krajský úřad Ústeckého kraje. Roli vedoucího partnera, který je zodpovědný za odevzdání žádosti i realizaci projektu,
převzalo město Varnsdorf.
Obsahem projektu jsou aktivity v oblasti prevence, protipovodňové ochrany a přeshraničního krizového řízení. Konkrétně se jedná
o provedení investičních opatření v Seifhennersdorfu (sanace protipovodňové hráze a vytvoření retenční plochy pro povrchovou vodu),
pořízení speciální techniky a vybavení ve Varnsdorfu, Rumburku
a Großschönau (terénní zásahová vozidla; elektrocentrály; kalová
čerpadla; záchranářská deska; suché obleky; záchranné čluny;
potápěčské vybavení; digitální přijímače pro svolávání jednotek),
společná teoretická školení, praktický výcvik a taktická cvičení pro
optimalizaci přeshraničního krizového řízení.
V následujících týdnech bude probíhat odborné posouzení projektu. České části projektu posuzuje Krajský úřad Ústeckého kraje,
německé části projektu posuzuje Saská rozvojová banka - dotační
banka v Drážďanech. O poskytnutí podpory pro přeshraniční projekty
poté rozhodne Monitorovací výbor pravděpodobně v listopadu letošního roku.
PeV

Upozornění podnikatelům
poskytujícím spotřebitelské úvěry
Dne 1. 7. 2011 vstoupil v platnost zákon č. 180/2011Sb., kterým se
mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a tím je dána nová povinnost pro podnikatele, kteří nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají
spotřebitelské úvěry a mají živnostenské oprávnění k provozování živnosti vázané „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“
a dále na podnikatele, kteří nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají
spotřebitelské úvěry a mají dosud živnostenské oprávnění k provozování
živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“, obor č. 47 „Zprostředkování obchodu a služeb“
nebo obor č. 70 „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“. V rámci živnosti volné mohou podnikatelé
výše uvedené činnosti vykonávat dle přechodných ustanovení zákona
č. 145/2010 Sb. nejpozději do 31. 12. 2011. Tito podnikatelé jsou povinni
finančnímu arbitrovi poskytnout zákonem stanovené identifikační údaje
dle § 19 zákona č. 180/2011 Sb. Pokud tak podnikatelé dosud neučinili,
je lhůta pro splnění této informační povinnosti stanovena nejpozději do
3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději do 1. 10. 2011.
U nově vzniklých živnostenských oprávnění pro vázanou živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ je povinnost dána
nejpozději ke dni vzniku živnostenského oprávnění. Za nesplnění této
informační povinnosti může být uložena pokuta až do výše 1.000.000 Kč
(viz. § 23 zákona o finančním arbitrovi). Více informací včetně formuláře
ke splnění informační povinnosti naleznete na internetových stránkách
www.finarbitr.cz.
Obecní živnostenský úřad Varnsdorf

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Pronajmout st. p. č. 48 o výměře 85 m2
včetně budovy skleníku bez čp./če na st. p. č. 4, část p. p. č. 51
o výměře 1 492 m2, část p. p. č. 53 o výměře 37 m2, ideální
polovinu p. p. č. 52 o výměře 114 m2 a část p. p. č. 62/1 o výměře
900 m2 za účelem provozování zahradnictví za cenu 10 Kč/m2/
rok firmě Vinabonsai, s. r. o., na dobu určitou do 31. 12. 2016.
• O přidělení veřejné zakázky „Oprava střechy Nemocnice Varnsdorf“. • O přidělení veřejné zakázky „Oprava městské komunikace ve Varnsdorfu - Studánka I a II“ uchazeči KOREKT DIPS,
spol. s r. o. • O přidělení veřejné zakázky „Pořízení technické
infrastruktury pro vybavení Technologického centra“ uchazeči
ENLOGIT, s. r. o. • O přidělení veřejné zakázky „Pořízení elektronické spisové služby“ uchazeči VERA, spol. s r. o. • O přidělení
veřejné zakázky „Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“ uchazeči KN-STAV, s. r. o.
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MyšLenka aneb sloupek starosty
NAVRHNEME
NOVOU VYHLÁŠKU

30. května se starostové
obcí a měst Šluknovska obrátili
na pana premiéra a v dopise
jej požádali o pomoc při řešení
zhoršené bezpečnostní situace
v regionu. Text dopisu zde byl otištěn v plném znění - jednalo se
o výraz znepokojení nad záměrem snižování počtu policistů, a tím
i ohrožení stability a ochrany obyvatelstva našich měst. V reakci
jsme z Ministerstva vnitra obdrželi odpověď s pochvalou za zájem
(což možná může potěšit, ale věc to příliš neřeší) a závěrečným
sdělením: „Existuje celá řada dobré a špatné praxe jednotlivých měst
a obcí, které se s tímto problémem snažily vypořádat. V obecné rovině
lze ovšem konstatovat, že všechny příklady dobré praxe vycházely
ze stejného základního principu, kterým je intenzivní komunikace
a spolupráce mezi zainteresovanými subjekty…….. Mohu Vás ujistit,
že Policie ČR je připravena aktivně se zapojit do uvedených koordinačních mechanismů, jakkoliv jsou její personální kapacity v současné
době značně limitované.“
Ano - jsme v současnosti v trvalém intenzivním kontaktu s Policií
ČR. Jednání o zásadní pomoci při pravidelném zajištění dohledu nad
pořádkem v problémových lokalitách však končí u systémově nezajištěné
dostatečné kapacity policistů v ulicích. Druhá odpověď, podepsaná ministrem práce a sociálních věcí, se zabývá rozšířením potřeby sociálních
služeb, přesouváním agendy výplaty dávek na úřady práce a odkazuje
na Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, která si již
nechala k situaci ve Šluknovském výběžku vypracovat odbornou studii.
Od Agentury jsme obdrželi doporučující návod pro systém prostupného
bydlení pro sociálně vyloučené. Tedy nic, co by nám aktuálně pomohlo.
A mezi tím přicházejí písemné, telefonické i osobní podněty a stížnosti
na vzrůstající agresivitu partiček mladistvých, na chování, které obtěžuje
okolí, na velké i malé zlodějiny.
Diskuze na městském webu jasně udávají míru roztrpčenosti lidí.
A nutno říct, že roztrpčenosti oprávněné. Chlácholivé dopisy v tuto
chvíli nic nevyřeší. Přesto v jednom z nich je možno mezi řádky
vyčíst dobrou radu: „…jednotlivých měst a obcí, které se s tímto
problémem snažily vypořádat...“
Nespokojenost lidí a současná situace nedává dostatek času k výhradně dlouhodobému řešení a k objevování toho, co už jinde objevili.
Jedním z míst, kde překonávali situaci ještě komplikovanější, je Litvínov. Mají zde v současnosti 54 (!) městských strážníků, kteří důsledně
dbají na dodržování velice zdařilé místní vyhlášky, výrazně omezující
nepříznivé projevy komunity nepřizpůsobivých. Díky iniciativě radního
Michala Dlaska jsme s litvínovskými vstoupili do prvního kola jednání.
Další následují a výsledek v podobě návrhu vyhlášky - jako nástroje
pro dohled nad pořádkem - bude zastupitelstvu předložen v nejbližším
možném termínu.
Martin Louka
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Co vlastně způsobuje situaci, která se v poslední době
vyhrocuje? Předem si musíme
říci, že se nejedná o žádný nový
fenomén, pouze o momentální
zhoršení a dozrání dlouho
neřešených problémů. Vše
v podstatě odstartovaly drobné
krádeže v marketech, krádeže
a poškozování obecního a soukromého majetku. Většina z nás
(obce nevyjímaje) zná situaci,
že si majetek a vybavení nepořizuje z hlediska jeho vzhledu
a užitných hodnot, ale zejména

že a poškozování obecního
a soukromého majetku. Tím
hlavu státu uvedli do rozpaků.
Co tedy způsobuje současnou
situaci?
První přímou příčinou je vysoká nezaměstnanost v našem
výběžku (nejvyšší v ČR), s čímž
souvisí odliv obyvatel v produktivním věku, opouštění a následné snižování ceny nemovitostí
a bydlení (včetně rekreačních),
a tak možnost pořízení bydlení
s poměrně nízkými náklady.
Druhou příčinou je legislativa, která se velmi pomalu
přizpůsobuje vzniklé situaci.
Zde se poukazuje zejména na
demotivační systém vyplácení
sociálních dávek a podpory
v nezaměstnanosti, které dnes
řada nepřizpůsobivých již nepovažuje za provizorní dávku
hmotné nouze, ale za pravidelný zdroj příjmu. Spolu s tím
se postupně činnost ubytoven
stává trvalým bydlištěm sice
s vysokými náklady, které
jsou však v plné míře hrazeny
dalšími dávkami. Tak se často
stáváme svědky toho, že ubytovny jsou „olepené“ satelity
a na parkovišti před nimi postávají tuzemská i zahraniční
vozidla. Z „první pomoci“ (dávky
v hmotné nouzi) vyplácené ve

z hlediska odolnosti proti vandalům a nájezdům „magnetů“ tj. sběračů kovů. Už to je pro
většinu z nás ponižující a marně
se srovnáváme se sousedním
Německem, kde nemají ploty
a svůj majetek chrání až v poslední době, a to zejména před
nájezdy našich spoluobčanů.
Situace už v roce 2007 byla tak
vážná a alarmující, že na dotaz
prezidenta Václava Klause (při
jeho návštěvě Šluknovského
výběžku) o největším problému
ve zdejší lokalitě většina starostů
spontánně odpověděla - kráde-

svízelné životní situaci se tak
pomalu ale jistě stává životní
styl. S tím souvisí i trestná činnost mládeže a vznik generace,
která již nemá základní pracovní
návyky. Ta naopak občany, kteří
chodí do práce, obtěžuje, budí
ze spaní a nakonec i ráno před
ubytovnou zesměšňuje slovy:
„Koukejte makat, gadžové, ať se
my můžeme mít dobře!“ Omezená možnost potrestání mládeže
je také využívána i samotnými
rodiči nebo příbuznými, kteří děti
navádí a kryjí jejich přestupky
a trestné činy.

Již řadu let trpí obyvatelé severních Čech problémy s nepřizpůsobivými spoluobčany. Mezi
takto „postižená“ místa patří
již delší dobu také Šluknovský
výběžek. Situace se vždy vyhrocuje zejména tam, kde dochází
k velké kumulaci těchto občanů
a kde se občas dostanou ke
slovu extrémistické organizace.
Nejznámějšími lokalitami sice
zůstává mostecký Chánov, či
litvínovský Janov, do povědomí
lidí v republice se však bohužel
dostává i Šluknov, Rumburk či
Varnsdorf.

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

Klid se mění ve strach

Poprvé v životě, mimo filmových braků z USA, jsem byl osobně přítomen přepadení za účelem okradení a ublížení na zdraví. Toto se událo na
ul. Legií ve Varnsdorfu kolem 18 hodiny v úterý 26. 7. 2011. Napadeni byli
dva cyklisté - manželé partou cikánů - cca 15 dětí ve věku od 10 do 15 let.
Parta se na ně vrhla z poza křoví, pána porazili na silnici, paní stačila
ze spárů mladistvých násilníků ujet. Okamžitě jsem reagoval a vyletěl.
Řval jsem a utíkal ke svému autu, lekli se a někam běželi. Pár napadených starších manželů nechali na pokoji. Násilníky jsem pronásledoval
autem, s krvavýma očima a pocitem sociální křivdy, až k jejich úkrytu.
Bublalo to ve mně jako v papiňáku. V jaké době to žijeme? Proč tady
máme takovéto občany?
Mladá parta násilníků se schovala v ubytovně na bývalé „Fučce“.
Jen jsem sledoval, jak mizí po schodech. Před ubytovnou stálo zřejmě
několik rodičů, asi tak dvacet. Všichni měli jistě jasný záměr pracovat.
V zákazu stání stálo asi 5 aut, zřejmě zde bydlí samí chudáci. Raději
jsem otočil plachty a jel absolutně naštvaný domů. Jednou jsem slyšel od cikána krásné rčení: „Jak budou makat „gádžové“, tak my se
budeme mít.“ A druhé: „Cikán pracuje? Jak to?.“
Prosím, neberte mé názory jako určující, ale už toho mám jako
občan Varnsdorfu DOST. Toto už není město žen a zahrad, ale cikánů
a pouličního násilí. Obávám se pouze jednoho, násilí plodí násilí. A to
pak bude velice špatné. Vše jsem okamžitě oznámil Městské policii
Varnsdorf.
Ing. Milan Hindrák - občan města Varnsdorfu

Další příčinou vzniklé situace v našem městě a okolí je
privatizace bytových domů,
zejména na sídlištích, a následné obsazení bytů náborem
obyvatel z problémových skupin.
Nejsmutnější na této skutečnosti
je fakt, že tuto činnost provádějí
lidé, kteří v našem městě vyrostli, mají zde rodiče, přátele,
budou zde nadále žít, a přesto
se ve vidině momentálního zisku
podílí na devastaci našeho města. Migrace jejich nájemníků jak
z jiných částí republiky, nebo
„jen“ v rámci Šluknovského
výběžku je způsobena různými
nepravdivými, ale „zaručenými“
informacemi o úhradě všech
nákladů na nájem, vyplácení
štědrých dávek apod. Stejnou
měrou přispělo také vytvoření
tzv. romských ghet (bývalý
hotel Sport, ubytovny T. G. Masaryka a Lounská), v rámci
kterých je sice možné získat
určité, vesměs dotační finanční
prostředky na pozitivní činnosti
(např. poradce), které však
nestačí na krytí negativních
dopadů. O situaci při vyplácení
dávky na nájemné nám vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bc. Josef Fibiger
sdělil: Většina „zaručených informací“, které do města lákají
nové obyvatele, se nezakládají
na pravdě. Naprostým výmyslem jsou informace o vyplácení
zálohy na tři nájmy dopředu pro
potřeby kauce na pronájem
bytu, nebo proplácení jakékoliv
částky za nájem. Tito občané
jsou velmi překvapeni, že po
předložení smlouvy na nájem se
dávky na bydlení přepočítávají
běžnou cenou na metr čtvereční v obecních bytech (tedy dnes
cca 45 Kč/m2) a že pro obdržení
dávek musí občan každý měsíc
dokládat prokazatelné náklady
na bydlení a služby. V současné
době se připravují další úsporná
opatření v oblasti hmotné nouze.“ Jak vyplynulo z rozhovoru,
sociální odbor vyplácí dávky na
základě stejných pravidel jako
v jiných městech, a tak naše
město rozhodně není zemí zaslíbenou, kde by pečení holubi
sami létali do úst.
Poslední příčinou narůstající nespokojenosti občanů
je činnost bezpečnostních
složek, které buď nevyužívají
všech svěřených pravomocí
a kompetencí, nebo je jejich
Pokračování na str. 4
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práce degradována státními
zástupci a nezávislými soudy.
Občané velmi negativně vnímají verbální útoky na policii ze
strany nepřizpůsobivých, stejně
tak se jich velmi dotýká tlak na
poškozené vedoucí ke snížení
kvalifikace činu i škody nebo
nedůstojné ověřování skutečně
vzniklé škody. To vede občany
k nenahlašování případů, pocitu bezmocnosti, marnosti
a hromadícího se příkoří, což je
opět živnou půdou pro nenávistné reakce.
Jak danou situaci řešit?
Starostové prostřednictvím
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
na jaře letošního roku žádali
policii, aby nesnižovala, ale
naopak navyšovala početní
stav. Dopis je podložen navýšením počtu trestné činnosti
ve Varnsdorfu a přestupkového
jednání v Rumburku v letošním
roce. V červnu následoval dopis
premiéru Nečasovi a ministru
vnitra Kubicemu, další jednání
s okresním vedením Policie
ČR, mimořádné zasedání Bezpečnostní rady ORP Varnsdorf
a další jednání SPRŠ. Ani jedna
ze jmenovaných aktivit zatím
však nevedla k požadovanému
výsledku. Naopak! Jak se zdá,
v posledním období se značně
stupňuje agresivita a síla útoků v Novém Boru byli napadeni
hosté restaurace mačetami,
ve Varnsdorfu dochází k verbálnímu a fyzickému napadání
občanů, zvyšuje se majetková
trestná činnost. Průjezd některými lokalitami je, pominu-li
estetickou stránku, nepříliš bezpečný. Nenalhávejme si však,
že všechny problémy způsobují
jen bezdomovci nebo cikáni.
Vzhledem k absenci trestu se
do vandalismu a poškozování
cizí věci velmi často zapojují
také skupinky alkoholem posilněných, jinak bezproblémových
mladých lidí. Kromě oznámení
přestupků, trestných činů a stížností jednotlivců (které jsou
dnes na denním pořádku) eviduje MěÚ Varnsdorf i první petici,
kde si hromadně stěžuje více jak
120 obyvatel lokality u ubytovny
(dříve hotelu) Sport na neúnosné
a provokativní chování zdejších
ubytovaných.
Vraťme se tedy opět na
začátek odstavce - povinností
obce (potažmo starosty obce)
je zajistit veřejný pořádek

a bezpečnost občanů. Tedy
jak? Jsem přesvědčen, že když
známe příčiny většiny problémů, můžeme s nimi něco dělat.
U majetkové trestné činnosti je
to zejména výkup tzv. druhotných surovin v čele se sběrem
kovového šrotu. Mnozí z vás si
jistě vzpomenou na sliby politiků
o regulaci výkupu, zasílání získaných prostředků pouze na účty
apod., ale je vidět, že „šrotařská“
lobby je silnější. O co jednodušší
je situace v sousedních zemích,
kde se druhotné suroviny nevykupují, ale pouze se bezplatně
odevzdávají, či se dokonce za
jejich uložení platí (vraky). Jistou
snahou zákonodárce je omezení
výkupu „zakázaných položek“ tj. kanálových vpustí, kolejnic
apod. Ale i tato regulace je za
asistence a podílu řady výkupčích obcházena. Přeci každému
musí být nad slunce jasné, že
nikdo nemůže mít doma deset
rohožek, hasicích přístrojů, hadic, zvon, sochu, kříž či 250mm
šoupě! Společným jmenovatelem majetkové trestné činnosti,
rušení nočního klidu a výtržností
je neomezená provozní doba.
V České republice to začíná
nedělním a svátečním prodejem v marketech, pokračuje
v nonstop hernách, barech
a končí u večerních a nočních
směn v bazarech, zastavárnách
a výkupnách druhotných surovin. Zde se pravděpodobně
nachází první možná a žádoucí
regulace ze strany státu a potažmo města a tou je omezení
provozní doby u zařízení, kde
se nejedná o zásadní omezení
podnikání (výjimku tvoří např.
čerpací stanice PHM, lékárny
apod.). Možná, že právě tady
je zapotřebí použít definici
demokracie, kterou se zaštiťuje řada pachatelů přestupků
a trestných činů - demokracie
je sice svoboda, ale zaručuje
především práva člověka!
Svoboda jednoho člověka tedy
končí tam, kde začíná svoboda
jiného! Zde přichází na řadu
další legislativní možnost, použitá v současné době při výtržnostech v Anglii - přistiženému
pachateli doživotně odebrat
všechny sociální výhody, což
je asi v našem státě jen těžko
představitelné. Ale je zde možnost odebrání sociálních dávek
za záškoláctví dětí, za prodej
kovového odpadu, za práci na
černo, za dlužné nájemné, a to

až exekučně. Další možností
regulace je vydání obecně závazných vyhlášek zakazujících
požívání alkoholu na veřejnosti,
což ovšem předpokládá vymahatelnost, důslednost a možná
ve finále ještě více zatíží policii.
Začít by se mohlo jistě i na místní úrovni striktním dodržováním
domovního řádu ubytoven, který při nerespektování pravidel
umožňuje okamžitou výpověď
z nájmu. Efektivním opatřením
by bylo opětovné zavedení tzv.
domovského práva, po kterém
volá i řada poslanců a senátorů. Domovské právo (právně
„příslušnost k obci“) fungovala
v našem státě bez problémů
99 let (1849-1948) a představovala právo na nerušený
pobyt v obci a na chudinské
zaopatření. Toto právo se nabývalo pouze narozením, sňatkem,
udělením obecním úřadem nebo
získáním úředního postu v obci.
Získání domovského práva bylo
tehdy asi stejně obtížné, jako je
dnes získání státního příslušenství. V případě nepřizpůsobivých
pak stačilo jen domovské právo
zrušit.
U mnoha navrhovaných
opatření si možná řada z vás
řekne: „Není to rasistické, nebo
diskriminační?“ Jsme přesvědčeni, že není. Veškeré návrhy
jsou přeci určeny pro všechny
obyvatele našeho státu či
města a nerozlišují barvu pleti,
národnost nebo náboženství.
A na celém světě platí: „Chceš-li
žít s námi (v našem státě nebo
městě), musíš dodržovat určitá
pravidla platná pro všechny.“ JS

Čechie letos jinak
Jako každý rok pořádá i letos
Čechie - Böhmerland klub první
zářijovou sobotu, tedy 3. září
2011, již XIII. mezinárodní sraz
těchto motorových kol v Krásné
Lípě na Křinickém náměstí. Naleštěné motocyklové veterány
poté podniknou pravidelnou
spanilou jízdu po regionu, při
které již posedmé navštíví naše
město. Letos však náměstím
pouze projedou a na oběd se
zastaví v pivovaru Kocour. Tam
je možné si je prohlédnout cca
od 11.00 do 12:30 hod. V rámci
této akce proběhne v pivovaru
malý moto sraz, při kterém
bude každý majitel motocyklu
odměněn.
JS
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Poslanec Foldyna mezi občany města
Ten, kdo dal koncem července přednost besedě s poslancem za ČSSD Jaroslavem Foldynou a radním Ústeckého kraje
Ing. Bc. Petrem Jakubcem před aktivitami, které v tento den nabízelo
letní počasí, nelitoval. Téměř zaplněný sál klubu Pohádka pak potvrzoval, že občané města mají zájem se o politickém dění dozvědět
přímo - tváří v tvář politikům a nespoléhat se jen na informace
zprostředkované sdělovacími prostředky.
Hned v úvodu se J. Foldyna účastníkům svěřil, že vzhledem
k tomu, co se dnes v politice odehrává, má jako politik před lidmi
výčitky a s výsledky své práce není zdaleka spokojen. Na příkladech
dění v Poslanecké sněmovně pak ilustroval, jak je často obtížné, až
nemožné při současném poměru sil prosadit zákony ve prospěch
občanů či zabránit přijetí takových zákonů, které jsou pro běžné
občany nevýhodné. Připomněl také, že politikům obecně chybí
zodpovědnost za chybná rozhodnutí. Dopady těchto rozhodnutí se
však přenáší na lidi, kteří za nic nemohou.
Zvláštní pozornost věnovali oba politici situaci ve Šluknovském výběžku. K závažným dlouhodobým problémům zde patří vysoká nezaměstnanost, nízké investice, stoupající kriminalita a v posledním období
nápadný nárůst přistěhovalectví sociálně nepřizpůsobivých občanů.
Právě tyto problémy se setkaly u přítomných se značnou odezvou.
Charakter otázek i připomínky občanů potvrzovaly, že lidem není
lhostejné, v jakém společenském a politickém klimatu žijí, že lidé
chtějí mít určité životní perspektivy a sociální jistoty, také chtějí žít
ve městě, kde je pořádek a bezpečno.
V reakci na některé otázky J. Foldyna a P. Jakubec naznačili, že
přistěhovalectví do našeho regionu může být někým organizováno.
Zároveň také vysvětlili zásady přihlašování občanů k trvalému pobytu.
Pokud občan splňuje stanovené požadavky, nemůže mu být přihlášení odmítnuto. V souvislosti s nárůstem kriminality jednal již poslanec
Foldyna s příslušnými orgány o potřebě navýšení počtů příslušníků
policie ČR. Ing. Jakubec sdělil, že na příštím jednání zastupitelstva
města navrhnou zastupitelé zvolení za ČSSD i zvýšení počtů příslušníků městské policie.
Průběh besedy ukázal, že o politické problémy obecně a o problémy života lidí v našem městě zvlášť mají občané živý zájem. Ocenit je
třeba i to, že Jaroslav Foldyna byl od posledních voleb vůbec prvním
poslancem, který mezi občany našeho města osobně přišel.
Dr. Miloslav Hoch

Velvyslanec Dánského království
ve Varnsdorfu

Ve čtvrtek 4. srpna 2011 v odpoledních hodinách navštívil Varnsdorf velvyslanec Dánského království Ole Moesby. Důvodem jeho
zastávky v našem městě při cestě po severních Čechách byla krátká
návštěva ve firmě EURO AIR CZ, s. r. o. Tato společnost je 100%
vlastněna mateřskou dánskou firmou EURO AIR A/S a vyrábí pro zahraniční odběratele klimatizační zařízení.
Text a foto Ivo Šafus

ZRUŠEN TELEFONNÍ AUTOMAT
Dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o opatřeních,
která bude naše společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s.,
realizovat ve vašem městě.
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů se společnost Telefónica O2 Czech Republic rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit současným potřebám.
V průběhu 2. pololetí letošního roku plánuje zrušení nevyužívaných VTA v lokalitě Svatopluka Čecha 2082.
-r-
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Nemovitosti
Prodám byt 2+1 s garáží
(u domu) v OV v centru Varnsdorfu. Tel. 608 517 283.
Prodáme stavební pozemek na klidném a slunném místě ve Vdf. Výměra: 2 972 m².
Prodejní cena: 110 Kč/m ² .
Telefon: 731 747 005.
Pronajmu byt 2+1. Nájem
4.000 Kč + poplatky. Telefon
608 051 050.

Přenechám pěknou zahrádku v lokalitě Zelený strom
s hezkou chatou. Cena dohodou. Tel. 604 265 371.
Prodám družstevní byt
1+1 plocha 36,50 m², volný
od září. Cena 280 tisíc Kč.
Tel. 734 677 548.
Prodám byt u Lidlu 2+1+L
zateplený. 500.000 Kč. Tel.
606 179 304 po 18 hod.
Prodám řadovou garáž
pod Lidovou zahradou. Cena
dle dohody. Tel. 606 526 173.

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.
Převod dr. bytu3+1veVarnsdorfu, 2. NP, obyt. plocha
69 m2. Výhodná cena 398 tis. Kč.
Převod dr. garsonek ve
Varnsdorfu, 2. NP a 4. NP, plocha 28 m2, částečně zařízeny.
Cena k jednání 192 a 196 tis. Kč.
Převod dr. bytu 2+1 ve
Varnsdorfu, 3. NP, plocha
58 m2. Cena 325 tis. Kč.
Pronájem plně zařízeného
bytu 2+kk ve Varnsdorfu,
1. NP, plocha 43 m2 za 5.830 Kč
+ el./ měsíc+ kauce a provize.
REALITY Janošek, s.r.o.,
Varnsdorf, tel. 602 354 389.
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Prodej RD 1+4+zděný
přístavek ve Varnsdorfu,
elektřina, dom. vodárna a studna, veř. vodovod a kanalizace u pozemku, klidné
místo. Cena 998 tis. Kč
včetně všech poplatků a právního servisu. REALITY Janošek s.r.o., Varnsdorf, telefon
602 354 389.
Pronajmu byt 2+1 cca 64 m².
Vybavený, plynové topení, ve
starším domě u Severní dráhy. Cena dohodou, telefon
777 154 583.
Prodej RD 1+6+komory
v Jiřetíně p. Jedlovou, elektřina, veř. vodovod, přípojky
kanalizace a plynu, pěkná zahrada, výhodná poloha. Cena
680 tis. Kč včetně všech
poplatků a právního servisu.
REALITY Janošek, s.r.o.,
Varnsdorf, tel. 602 354 389.
PRONAJMU/PRODÁM
GARSONKU v ul. Čelákovická a Žitavská. Pronájem pouze slušnému zájemci s kaucí!
Případně rovnou prodám.
Kontakt: 739 511 511, inzeratbyt@email.cz.

Různé
Antikvariát Klariani Varnsdorf. Vykoupíme - knihy, plakáty, LP desky, pohledy atd. Tel.
775 034 226.
Hledám pojízdný Jawa
Pérák. Kontakt: Německo 035771/60472 nebo 01511
2992080.

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.
Prodám kompl. vybavení
a zařízení kanceláře (Vdf),
která bude k pronájmu. Cena
dohodou. Tel. 777 249 411.

Služby
Od 1. srpna je nově
otevřeno pro vás Studio
Oriflame Natur swedisch cosmetics. Jste srdečně zváni.
Možnost objednávek a vyzvednutí i reklamace+registrace s 30% slevou na
výrobky. Těšíme se na vás.
adresa: Studio Oriflame
Salon Holky (budova městské policie), Národní 2939,
Varnsdorf.
Lidová zahrada, s. r. o.,
nabízí k pronájmu restauraci
se sálem pro společenské
akce - od 1. září. Podrobnější
informace p. Heinrich jednatel
společnosti, tel. 604 294 320.
Kamila Křivohlavá oznamuje zahájení každodenního
provozu od 1. září v kadeřnictví
v ul. Legií 3197, Varnsdorf. Nově
nabízím: prodlužování vlasů
a barevných proužků, hloubkové
kúry a zábaly od firmy Redken.
Pánské a dětské dle objednávek. Tel. 607 858 533.
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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.

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

15/2011

EXIT V PARKU

Možná jste si už všimli, že každý pátek večer (cca od 18 hod) se
schází v parku u knihovny skupina několika mladých lidí a pokaždé
dělá něco zvláštního. Pod názvem EXIT77, kdy jsme dělali každotýdenní klub, přednášky na školách, festival NOCOMMENT vystupuje
skupina mladých lidí Apoštolské církve Varnsdorf. V červnu jsme několikrát grilovali s hosty z Aljašky a Texasu a mluvili s mnoha mladými
ze škol, kde jsme krátce předtím měli přednášku s motivací učení se
anglickému jazyku. Jindy se konají různé soutěže, naposledy jsme si
hráli na zmrzlináře a natáčeli rozhovory na připravovaný dokument
o drogové problematice ve Šluknovském výběžku. Chceme tak do
konce prázdnin šířit dobrou náladu, pohodu, společně s příležitostnými hosty něco zahrát a někdy něco dobrého pojíst. Těšíme se na
vás další pátky.
Martin Penc, 2. pastor Apoštolské církve Varnsdorf

Vzdělávání dospělých 2011 výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v druhém pololetí roku 2011
výběrové šetření o vzdělávání dospělých v České republice - AES
Vzdělávání dospělých 2011. Smyslem je zmapovat situaci ve vzdělávání dospělých v ČR s důrazem na účast jedinců v jednotlivých
typech vzdělávání. Účast v šetření je pro domácnosti dobrovolná.
Šetření osob ve věku 18-69 let se uskuteční na území celé České republiky v cca 9 500 domácnostech. Vlastní šetření proběhne
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem
tazatele, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Český statistický úřad Ústí nad Labem

DIVADLO: NOVÁ FASÁDA,
NOVÁ OKNA, NOVÝ WEB
15. srpna, v den uzávěrky tohoto čísla HS, je průčelí varnsdorfského divadla obestavěno lešením. Přední část budovy totiž dostává
novou fasádu. Zároveň se mění okna v průčelí a z boku do Tyršovy
ulice. Tato spíše epizodní část rekonstrukce divadelní budovy si oproti loňsku naštěstí nevyžádá zkrácení sezony a vše má být dokončeno
tak, aby za necelý měsíc, tedy 14. září, byla představením „Dveře
aneb Pane, vy jste náhoda“ zahájena sezona 2011-2012.
Kromě zkrášlování budovy mění divadlo svou imidž také v propagačních materiálech a na webových stránkách. Nová podoba plakátů,
informačních letáčků či abonentek je dílem varnsdorfského grafika
Jiřího Berana. Jeho grafická osnova byla využita také při tvorbě
nové webové prezentace, na kterou chce tento článek upozornit
především.
Adresa webu zůstává stejná: http://divadlo.varnsdorf.cz.
Jeho návštěvníci s novou podobou stránek získávají přístup k více
informacím o připravovaných představeních i o divadle samotném.
Například kalendářová navigace přehledně zobrazuje termíny akcí,
v sekci „Program“ mohou návštěvníci nahlédnout do plánu představení na celou sezonu, který pravidelně aktualizujeme.
Důležitou novinkou jsou také fotogalerie a obrázkové upoutávky
k pořadům. Hostující soubory mají k dispozici technické parametry
vybavení divadla včetně výkresové dokumentace.
Zájemci o zasílání programu a dalších aktuálních informací se
mohou registrovat k odebírání novinek e-mailem. Tuto možnost již
dnes využívá několik stovek odběratelů.
Propojení na rezervační systém zůstane zachováno jako doposud v programu stačí kliknout na odkaz „vstupenky on-line“. Na úvodní
stránce nechybí ani odkaz na Facebook, protože i s využitím tohoto
komunikačního prostředku v budoucnu počítáme.
V tomto čísle Hlasu severu najdete dramaturgický plán předplatného na celou sezonu. Další divadelní, koncertní a přednáškové pořady
se uskuteční mimo předplatné. Zveme vás do divadla a přejeme vám
v hledišti jen ty nejpříjemnější kulturní zážitky.
Městské divadlo Varnsdorf

Organizace
školního roku
2011/2012
Období školního vyučování ve
školním roce 2011/2012 začne ve
všech základních, středních, základních uměleckých školách
a konzervatořích ve čtvrtek 1. září
2011. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno v úterý 31. ledna
2012. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 29. června 2012.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek
27. října 2011. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek
23. prosince 2011 a skončí
v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne jsou podle sídla školy
stanoveny takto: pro okres
Děčín od 13. února 2012 do
19. února 2012. Velikonoční
prázdniny připadnou na čtvrtek
5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat
od soboty 30. června 2012 do
neděle 2. září 2012. Období
školního vyučování ve školním
roce 2012/2013 začne v pondělí
3. září 2012.
-r-

DESÁTÝ ROČNÍK
RODEA

Přes nepříznivé předpovědi
a varování meteorologů začal
v sobotu 6. srpna za takřka
tropických teplot ve Varnsdorfu
v areálu místního koupaliště
10. ročník rodea, který uspořádaly Ranch „D“, Ranch SALOON
a Ranch „Š“. Za hojného zájmu
přihlížejících se v soutěžních
disciplínách představilo přes
30 jezdců, z nichž někteří dorazili i ze zahraničí. Na místě bylo
možno zakoupit jak jezdecké
potřeby, tak občerstvení. Na
děti po ukončení soutěže čekala
nabídka projížděk na koních a na
dospělé koncert.
Text a foto Ivo Šafus
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ZDRAVÉ MĚSTO VARNSDORF A TÝDEN MOBILITY
Zdravé město Varnsdorf je již poněkolikáté přihlášeno k celoevropské výzvě „Evropský týden mobility“, který letos proběhne v termínu
od 16. do 22. 9. 2011.
Město obdrželo dopis, ve kterém jsou zváni studenti našeho města
(Zdravého města) k účasti na mezinárodním projektu s ekologickou
tematikou do polského národního parku Pieniny. Setkání se uskuteční
v termínu od 19. do 28. září 2011 a účastníky budou kromě Poláků
a Čechů i Bulhaři. Po dohodě s řediteli škol ThMgr. J. Čunátem
a Ing. P. Kotuličem se za naše město zúčastní zahraniční mobility
4 studenti Gymnázia Varnsdorf a 4 studenti VOŠ a SŠ Varnsdorf. Jak
aktivně bude tým studentů prezentovat naše město, region a zemi,
se dozvíte v některém z následujících Hlasů severu.
Mgr. L. Ondráčková, OŠKT

Další příležitost pro získání dotace!

Místní akční skupina Šluknovsko vyhlásila 12. srpna 6. výzvu
k předkládání žádostí o dotaci
v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Programu rozvoje venkova ČR,
které budou v letech 2011-2013
naplňovat Strategický plán Leader „Šluknovsko návštěvníkům
i sobě“.
Příležitost pro získání dotace

se tentokrát naskýtá zemědělcům, podnikatelům, obcím
a svazkům obcí, nestátním neziskovým organizacím, občanským
sdružením a církvím. Kompletní
znění výzvy najdou zájemci na
www.mas-sluknovsko.cz pod odkazem Program Leader/Výzvy/
6. výzva. Příjem žádostí bude ve
dnech 14.-16. 9. 2011 vždy od
9 do 15 hod.
-r-

POSTŘEHY ZE STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY
Na jaře tohoto roku jsem měla možnost zavítat do kraje vína, oliv,
umění, historie a cypřišů - do Toskánska, konkrétně do městečka
Montalcino, které leží nedaleko renesančního města Sieny. Studijní
návštěva, které jsem se zúčastnila, byla zaměřena především na problematiku optimalizace škol v jedné z italských provincií. Účastníky
návštěvy byli ředitelé škol, vysokoškolští učitelé, vedoucí úředníci
školských odborů a školní inspektoři z 12 evropských zemí. Během
týdenní návštěvy jsme byli seznámeni s fungováním 11 škol ve
čtyřech městečkách, které od roku 2007 poskytují vzdělání cca
600 dětí a žáků pod hlavičkou jedné školy Istituto Comprensivo
„Insieme“ (v překladu „společně“). Všech těchto 11 škol (4 MŠ, 4 ZŠ
1. stupně a 3 ZŠ 2. stupně) řídí 1 ředitel a 1 zástupce ředitele, v každé z 11 škol je pak určen vedoucí učitel(-ka). Velmi důležitou součástí bezproblémového chodu sloučených škol je vzájemná spolupráce mezi čtyřmi městskými úřady a jednotlivými školami, bez které
by tak velká instituce jako je „Insieme“ nemohla fungovat. Na třech
radnicích nás přivítali představitelé navštívených městeček, kteří nás
podrobně seznámili s propojením úřadů a škol, jejich financováním,
společnými projekty a společenskými akcemi. Z osobních postřehů
ze studijní návštěvy uvádím především ty, které mne nejvíce zaujaly
a jsou více či méně rozdílné od naší výuky a organizace škol:
- v toskánských MŠ nechodí děti po obědě spát, nenajdeme zde
ložnice,
- děti se v MŠ nepřezouvají,
- v MŠ se nosí stejné zástěrky (chlapci modré, dívky růžové),
- děti v MŠ pobývají od 8.30 do 16.30,
- žáci v ZŠ 1. stupně nosí také stejné zástěry (chlapci černé,
dívky bílé),
- v ZŠ 1. st. se učí od pondělí do pátku (9.00 - 16.30),
- v ZŠ 2. st. probíhá výuka od pondělí do soboty (9.00 - 13.00),
- z osnov je téměř vypuštěna tělesná výchova,
- ve školách je kladen velký důraz na projektovou výuku a zájmové
vzdělávání v odpoledních hodinách.
Nezapomenutelným zážitkem pro mne byla ukázka lukostřelby
a „mávání prapory“ samotnými žáky škol, kteří předvedli tradiční
středověké zvyky v dobových kostýmech a za zvuku bubnů.
Proces optimalizace škol proběhl již v minulosti na několika
úrovních i u nás ve Varnsdorfu. V současné době se dotýká
především středního školství, ale v prostředí mateřských a základních škol našeho města by měl být pro nejbližší období zachován
současný stav. Pokud by nastala potřeba optimalizace, lze vycházet
i ze zahraničních zkušeností.
Mgr. L Ondráčková, vedoucí OŠKT
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Vzpomínka
Dne 21. července uplynuly 3 roky, kdy
navždy utichlo srdíčko naší milované dcery
Romanky Schuppanové.
S láskou a s bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a bratři.

Dne 25. července by se dožil pan Jaroslav
Přibyl 100 let.
Stále vzpomíná syn Jaroslav s rodinou.

Dne 16. srpna by se dožil 70 let náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Josef
Záleský.
Dne 22. září to budou dva smutné roky, kdy
nás navždy opustil.
S láskou v srdci stále vzpomíná manželka
Mariana a děti s rodinami.

Dne 23. července uplynulo 10 let, co nás opustila naše drahá
maminka a babička Jana Loskotová.
S láskou vzpomínají syn Pavel a vnuk Robin s rodinami.

Blahopřání
Dne 4. srpna oslavil pan Josef Městka 80. narozeniny.
K tomuto životnímu jubileu mu přejeme hodně zdraví, pohody
a spokojenosti.
Děkujeme za vše. Kamila, Markéta, Alena, Irena, Franta
a Pavel.

P oděkování
Chtěla bych poděkovat zaměstnancům LDN Varnsdorf, kteří
se vzorně starali o mou matku Emílii Palatkovou v posledních
dnech života.
Dcera Miroslava Najbrtová, Nový Bor
Děkujeme všem za účast a slova útěchy při posledním rozloučení s Mgr. Marií Huškovou dne 1. srpna. Děkujeme pracovníkům
pohřební služby Kamélie za lidský přístup v této pro nás nelehké
chvíli.
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem, kteří se účastnili posledního rozloučení s panem Ing. Hynkem Vojtěchem, a za projevy soustrasti.
Manželka Sabina, dcera Kamila a syn Hynek s rodinami
Nemocnice Varnsdorf tímto děkuje panu Františku Marschnerovi - majiteli zahradnictví na hřbitově za sponzorský dar,
který již po několik let poskytuje sadbu květin na záhony v areálu
nemocnice.
Jeho zásluhou má naše příspěvková organizace města Varnsdorf stále hezky vypadající zahradu a příjemné prostředí pro
hospitalizované pacienty i další návštěvníky nemocnice.
MUDr. Václav Jára, ředitel
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Z ubní

pohotovost
27.-28. 8. 2011
MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
tel. 412 507 588
3.-4. 9. 2011
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539

Narození
Eva Jelínková
Ludvík Szabo
(Kristýna)

Natáčení nového dokumentu
slovenskými filmaři
28. července navštívily naše
město dominikánská sestra
M. Justína Kostúrová OP a misijní sestra Ivica Kúšiková SSpS
ze Slovenska. V rámci příprav
natáčení filmového dokumentu
o věznění a perzekuování
řádových sester v období po
druhé světové válce se této
cesty zúčastnila i sestra dominikánka M. Bertranda Pešková
OP z Jablonného v Podještědí,
která byla v padesátých letech
ve Varnsdorfu spolu s dalšími
sestrami ubytována naproti

Rozloučení s ředitelkou ZŠ Bratislavská

Eva Hučková
Robin Hučko
(Mery)
Jana Beránková
René Ziesemann
(Patrik)
Marcela Hanykýřová
Jaroslav Hanykýř
(Adélka)
Vladimíra Hovorková Valentová
Jiří Hovorka
(Michal)
Michaela Syrová
Jaroslav Syrový
(Tereza)

Červen

Nina Marečková
Jan Křikava
66 let
55 let
80 let
83 let
61 let
78 let
86 let
86 let
94 let
90 let
73 let
65 let
60 let

Červenec
Václav Sládek
Emílie Palatková
Ondřej Benčík
Emilie Dulovitšová
Marie Hušková
Vlasta Jelínková
Anna Zámoravcová
Jaroslava Doktorová
Anna Jeřábková

Na stránkách 12. čísla Hlasu
severu obdržela paní ředitelka
Mgr. Jaroslava Beniačová ke
svému odchodu do zaslouženého důchodu krásné blahopřání
v podobě vysvědčení s jedničkou od kolektivu pracovníků

Sňatky

Úmrtí

Anna Kudlatová
Miroslav Danko
Vlasta Tománková
Emílie Vašková
Petr Beránek
Heinz Resler
Jaroslav Vávra
Veronika Červeňáková
Karel Kacálek
Marie Krupičková
Jiřina Strelecká
Jana Deszkásová
Vladimír Kubíček

ženské věznici a nasazena na
práci v textilce Elite. Během
posledního roku se tak po paní
Haně Truncové jedná již o druhou
návštěvu, která prošla varnsdorfským pracovním táborem.
JS

73 let
82 let
81 let
83 let
66 let
83 let
75 let
60 let
87 let

Barbora Krejčí
Ondřej Brodský
Lenka Prná
Pavel Retych
Lenka Lhotáková
Michal Paul
Romana Tůmová
Pavel Švarc
Marcela Klímová
Tomáš Matějka
Lucie Kousalová
Radek Zita

Svozy pytlového
tříděného odpadu

1. 9. 2011

školy ZŠ Bratislavská. Zástupci
města Varnsdorf - místostarosta
K. Dubský, tajemník úřadu Ing.
L. Samuhel a vedoucí OŠKT
Mgr. L. Ondráčková poděkovali na půdě městského úřadu
odcházející ředitelce za dlouholetou práci, kterou věnovala
především učitelskému povolání a rozvoji školy, v poslední den
jejího ředitelování 29. července
2011.
Paní ředitelce přejeme pevné
zdraví a osobní spokojenost.
Text a foto OŠKT

Bohoslužby
v kině Panorama
Jako Apoštolská církev Varnsdorf jsme se rozhodli ještě více
přiblížit duchovní hodnoty lidem
v našem městě, a proto budeme
po následující 3 měsíce 1x měsíčně konat naše bohoslužby
v areálu kina Panorama. První
termín byl 31. 7., následující
dva proběhnou 27. 8. a 17. 9.
Prostřednictvím tance, divadla,
hudby, projekce a kázání chceme přiblížit naši víru všem generacím, které přemýšlejí o duchovních věcech nebo by jen
chtěly vidět a zakusit něco nového. Čekejte žánr trochu akční,
chvílemi humorný, až do dramatického vyvrcholení.
27. 8. přivítáme amerického
novodobého misionáře, který
se rozhodl přestěhovat do České republiky.
17. 9. přijede několik amerických muzikantů, kteři spolu s naší
kapelou připraví speciální koncert.
Bohoslužby budou vždy od
10.30 hod. s délkou 75 minut
a jsou samozřejmě zdarma. 3D
brýle tentokrát nebudou třeba.
Martin Penc

15/2011
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NA TRIATLONU ZÁŘIL MLADÍK ŠVORC

Bílá Vdova vyhrála Květ 2011
Na čtyřech travnatých hřištích a za účasti 26 mužstev v 6 skupinách z celé ČR se konal ve Vilémově jubilejní 40. ročník populárního
turnaje v minikopané pod názvem Květ 2011. Základní skupiny vyhrály
týmy Nica Rumburk, Kádě 5000 Velký Šenov, Fojti Varnsdorf, Buenos
de Puta Madre Ostrava, Bílá Vdova Varnsdorf a Louka Košťany.

Spokojený vítězný tým varnsdorfské Bílé Vdovy.
Osmifinálové výsledky: Nica Rumburk - SG Český Dub 0:2, Union Vršovice - Bílá Vdova 0:2, Hapták Šluknov - Buenos de Puta Madre
0:0 (2:3 na PK), Contra Team Hrob - Kádě 0:0 (4:3 na PK), Louka
Košťany - Gromiho tlupa Děčín 1:0, Polnohospodár Staré Hraběcí Fojti 0:0 (2:3 na PK), JPS Gastro - Bláto na hřišti Mikulášovice
5:0, Dolní Poustevna - Stolspol Liberec 0:4. Čtvrtfinále: SG Český
Dub - Bílá Vdova 1:4, Buenos de Puta Madre - Contra team Hrob
0:0 (0:3 na PK), Louka Košťany - Fojti Varnsdorf 1:1 (5:3 na PK),
JPS Gastro - Stolspol 2:0. Semifinále: Bílá Vdova - Contra team
1:0, Louka Košťany - JPS Gastro 0:0 (3:2 na PK).
O 3.-4. místo: JPS Gastro - Contra team Hrob 7:6 (po vzájemné
dohodě si to týmy rozdaly jen na pokutové kopy.
Finále: Bílá Vdova Varnsdorf - Louka Košťany 1:0. Nejlepší hráč
turnaje Tomáš Jägr (Bílá Vdova Varnsdorf).
ZdS, foto Tomáš Fúsek ml.

OBHÁJCE ZNOVU NEZAVÁHAL

V nepříjemném deštivém počasí se v posledním víkendu července
opět konal každoroční fotbalový Hospodský turnaj, který na umělé
trávě varnsdorfského stadionu Kotlina pořádal minulý vítěz BentelerHilton. Z původně přihlášených osmi týmů se akce zúčastnilo pět,
a tak hrál každý s každým na 1x20 minut. Na úvod shodným poměrem
1:0 porazil Skleník tým Kovárny a Šimek zdolal Sloupák. Skleník se
pak rozešel smírně 0:0 se Šimkem a Kovárna nestačila na BentelerHilton po výsledku 0:2. Celek pořadatele následně vyhrál 1:0 nad
Skleníkem a se šesti body se blížil k obhajobě vítězství. Po něm
však výkony i výsledky toužil také Šimek, když porazil Kovárnu
2:0, čímž se dostal již na sedm bodů. Zbývalo sehrát čtyři zápasy.
Nejdříve ztratil Skleník naději na druhé místo - rozešel se bez branek
se Sloupákem a zůstal na konečných pěti bodech. V souboji neporažených se utkaly celky Benteler-Hilton a Šimek. Na jeho konci se
z výhry 1:0 radovali pořadatelé a mohli již slavit i celkové prvenství.
Kovárna si ve svém posledním vystoupení ochutnala rovněž radost
z výhry, když porazila 1:0 Sloupák a v závěrečném zápase porazil již
jistý vítěz turnaje pouze jednobodový Sloupák 3:0. Konečné pořadí:
1. Benteler-Hilton 400 7:0 12 bodů, 2. Šimek 211 3:1 7, 3. Skleník
121 1:1 5, 4. Kovárna 103 1:5 3, 5. Sloupák 013 0:5 1 bod. Vítězové hráli
v sestavě J. Vít - Vindyš - Hildebrandt, Mochlar, Balda - L. Vít, Růžička,
Kasal - Savka, Hrobár, Štěpánek, střídal Stodola. Cenu kanonýra
turnaje si odnesl Balda z celku vítězů, nejlepším hráčem byl vyhlášen Knitl (Skleník) a brankařem Levinský (Sloupák). Všechny zápasy
odřídil sudí OFS Děčín Vladimír Andrla.
ZdS

Varnsdorfský Bartys triatlon,
konaný v polovině července,
se opravdu vydařil a šestému
ročníku kraloval Michael Švorc
(viz foto). Tato akce směle
vykročila do své druhé pětiletky a byl to krok velmi jistý
a povedený. Jen doufejme, že
ta druhá nebude co do počasí
jako ta první. Vždyť 1. a 6. ročník
proběhly v tropickém a suchém
počasí, všechny ostatní ročníky
propršely. Pravděpodobně
i díky krásnému dni se na start
v jednotlivých závodech letos
postavilo přesně 122 účastníků,
čímž byl jednoznačně překonán
rekord z roku 2008 (98 startujících). Snad jen v dopoledním
dětském závodě se očekávalo
více než každoročně tradičních
8 mladých sportovců. Závod
pro sebe ovládl domácí Michal
Švorc, mezi dívkami Anežka
Lhotáková.

Nábor
do družstev
basketbalu

Po prázdninové přestávce
se opět rozběhne činnost
mládežnických družstev oddílu
basketbalu TJ Slovan. A právě
začátek školního roku je příležitost vyzkoušet si něco nového.
Jednou z variant může být
i pravidelná sportovní činnost
v našem oddíle. Nejmenším
zájemcům můžeme nabídnout
přípravku chlapců a dívek
(ročník narození 2002-03),
dále pak družstvo nejmladších
a mladších minižáků (chlapci
a dívky nar. 2000-01). Pro dívky
narozené v roce 1997 a mladší
máme družstva žákyň a starších
minižákyň. Chlapci narození
v roce 1998 a 1999 mohou rozšířit počet našich žáků. Trénují
u nás i kadeti (chlapci narození
1995-1997).
Kromě stálých členů oddílu
hrajících již soutěže, bude právě nyní probíhat na ZŠ nábor
chlapců a dívek ze 2., 3. a 4. tříd
(ročník nar. 2000 až 2003) do
přípravky a družstva minižáků.
Tréninky těchto mladých adeptů
jsou v tělocvičně pod městským
úřadem v pondělí a ve středu
vždy od 15.00 do 16.30 hod.
Další informace o činnosti oddílu
a rozvrhu tréninkových hodin
jsou uvedeny na stránkách oddílu: www.basketvarnsdorf.cz
M. Novotný,
předseda oddílu basketbalu

V plaveckém závodě pro mládež do 18 let byla účast oproti
loňské premiéře dvojnásobná.
Na startu se představilo po pěti
chlapcích a děvčatech, které
čekala trať hlavního závodu
triatlonu (500 m). Opět zvítězil
Michal Švorc následovaný Martinem Špičkou, mezi děvčaty
Kája Špičková před Kačkou
Buřičovou, všichni z domácího
plaveckého oddílu.
Heroický výkon po celý den
předváděl zejména talentovaný
Michal Švorc (14 let), který
vyhrál oba již uvedené závody
a hodinu poté se postavil na
start toho hlavního, kde se
nechal „ostaršit“ do kategorie
juniorů. Tu s přehledem vyhrál
a v absolutním pořadí skončil
na 11. místě! Naprosto stejně
náročný program zvolil také
Onřej Petr ze Cvikova, ale již

s horšími výsledky (2., 4., 16.).
Hlavní závod byl vyvrcholením
celého dne. Na čele se přetahovaly tři štafety, hned za nimi
se odehrával vyrovnaný souboj
bratří Francků s Pavlem Jindrou a nakonec i sestrovražedný
souboj sportovkyň Loubkových
se v průběhu triatlonu zdramatizoval. Pavel Jindra nakonec
vítězství obhájil, když se svým
soupeřům vzdálil zejména na
kole. Bratři Franckové doběhli
téměř pospolu v pořadí Venca
a Michal. V ženách musela
z prvního místa na kole opravovat Ivana Loubková, přesto
souboj se sestrou Kateřinou
nevzdala a na běh vybíhaly ještě v kontaktu. Kačka ale lepším
během další drama nepřipustila
a po roce si pořadí v rámci rodiny prohodily. Na třetím místě už
s větší ztrátou dokončila Jana
Vápeníková z Ústí nad Labem.
Ve štafetách nakonec zvítězilo
českolipské trio Charouzek,
Matoušek, Németh před štafetou Tuž, Schwarz, Šáfr a třetí
skončili Novota, Strož, Linhart.
Pořadatelé z varnsdorfské
Akademie příslibu a TT Cyklorenovy Cvikov tak mohou být
spokojeni, protože 6. ročník byl
po všech stránkách úspěšný
a rekordní. Jan Novota, foto ZdS

Varnsdorfský mix se
přece jen odehrál
V sobotu 30. 7. se
také proti tenistům
postavila příroda,
když pršelo již od
pátku večer a turnaj
Varnsdorfský mix
musel být zrušen,
resp. přesunut. Pořadatelé se sešli
ráno v 7.00 hod. a následně obvolali dvojice z České Lípy, Dolní Poustevny i Rumburku, aby nejezdili.
Naštěstí vše stihli a odložená akce proběhla o týden později za
účasti 14 párů z Varnsdorfu, Rumburku, Jiříkova, České Lípy, Dolní Poustevny, Německa a i Španělska. Rekord v počtu účastníků
nepadl, protože shodou okolností tři ženy z Varnsdorfu onemocněly
nebo byly zraněné. Ředitelství turnaje zvolilo variantu 3 skupin,
kde hrál každý s každým na jeden set s ukončením po dosaženém
6. gamu. Dále byly páry rozděleny do dvou pavouků a vyřazovacím
způsobem se bojovalo ve vrchním o vítěze, ve spodním o nelichotivého „černého Petra“. Všichni však zvládli 7 zápasů za jeden
den, takže si zahráli opravdu dosytosti. Zvítězil především sport,
přesto tři nejlepší viz foto (zleva K. Procházková z Jiříkova žijící
ve Španělsku a A. Krejčí, uprostřed vítězové P. Dulkaj - Kümfelová
z D. Poustevny a Z. Barborik - Kučerová (Německo). Nejlepší ženou
byla vyhlášena jiříkovská Kateřina Procházková. Na ženskou krásu
se celý den usmívalo sluníčko.
Poslední letošní zápas seniorského družstva Mžik Varnsdorf na
domácích kurtech se odehraje proti Canabě Děčín dne 11. září od
14.00 hodin.
Milan Klusoň, foto archiv TK

ROZPAČITÉ DOMÁCÍ VYKROČENÍ
Australanka ovládla Tour de Feminin

Také v úvodu čtvrté etapy dávaly o sobě vědět nejlepší cyklistky
a rozdělily si pak přední místa v tour. Zleva L. Panková (celkově 3.),
M. Pijnenborg (5.) z české stáje MX1 Mix ČR, S. Bubnenkova (4.)
a ve žlutém vítězka A. Spratt při stoupání ve Vlčí Hoře. V záběru
chybí jen N. Boyarskaya (2.), šlapající o několik metrů zpět.
Zpestřením stošedesátičlenného startovního pole byla na letošní
Tour de Feminin účast dvou týmů z Austrálie, jednoho reprezentačního a druhého klubového. Po letech jisté nadvlády německých nebo
ruských cyklistek nebylo opět daleko k obvyklým výsledkům, ale
reprezentantka ze země klokanů Amanda Spratt dala o sobě vědět
hned v první etapě třemi bodovanými umístěními na rychlostních prémiích ve Varnsdorfu, Šluknově a Mikulášovicích. Tuto etapu nakonec
vyhrála, oblékla se do žlutého trikotu, a byť její náskok činil po každé
další etapě jen několik vteřin, dokázala si jej udržet až do cíle tour.
Také proto, že byla stále u všeho podstatného dění a ještě v dalších
etapách vybojovala druhé a třetí místo. Bílý trikot (bodovací soutěž)
pro sebe získala rovněž A. Spratt, modrý (vrchařská soutěž) a oranžový trikot (soutěž aktivity) si odvezla S. Bubnenkova. Mezi sedmnácti
klasifikovanými týmy zvítězil v soutěži družstev TPC Team P.C.W.
s mezinárodním obsazením před reprezentacemi Austrálie, Ukrajiny
a Ruska. Reprezentace Německa skončila letos až desátá, nejlepší
jednotlivkyně patnáctá a nejpřednějším umístěním bylo páté místo
Romy Kasper v bodovací soutěži.
Text a foto ZdS

KOLOBJEHU NEPŘÁLO POČASÍ
Letošnímu jubilejnímu 10. ročníku sportovně-recesistické akce
vůbec nepřálo počasí, což se odrazilo na počtu účastníků, ale
i tak se jich vydalo na trať překvapivě dost (celkem 62) a všichni se
svým dílem postarali o propagaci radosti z pohybu, veselí a část
z nich o pobavení díky různým převlečením a vybavením. Na akci
nechyběli známí varnsdorfštrí cyklisté a běžci nebo běžkyně různých
generací, ale i Hurvínek či jeptiška, oba na vlastních koloběžkách,
zástupce tenisového
Mžiku, u něhož poutala
pozornost především
slušivá čelenka z míčků
atd. Hlavní cenou byl
letos na závěrečném
vyhlašování výsledků
a hodnocení akce živý
beran. Výsledky a foto
lze nalézt na www.koNa startu byli opět startující růzlobeh.estranky.cz.
ných ročníků narození.
Text a foto ZdS

Už 4. července začala pro
varnsdorfské fotbalisty příprava
na nový soutěžní ročník druhé
ligy. Po ranním výšlapu na Jedlovou se odpoledního tréninku
zúčastnilo pod dohledy trenérů
A. Křečka a P. Hradiského 23
hráčů, z nichž bylo 16 z jarního
kádru. Ze čtyř nově zkoušených posil plus tří dorostenců
(Šťastný, Šlechta a Linhart)
nakonec v kádru áčka zůstali
útočník Roland Hikspoors
(23 let, před tím II. liga v Helmond
Sports, Nizozemí) a obránce Jan
Hauer (21, Bohemians). K nim
dále přibyli a osvědčili se záložník Denis Cana (23, Černá Hora)
a varnsdorfský rodák, obránce
Ladislav Martan (21, Liberec).

Přípravné zápasy: Mladá
Boleslav - FK Varnsdorf 2:0,
Jablonec - FK 5:0, Ústí n. L. FK 0:4 (góly Jordák, Jakobovský, Hikspoors, Fejzič), FK Mladá Boleslav B 1:3 (Jordák),
dvojzápas na soustředění
v Nymburce FK - Jihlava
3:3 (Hauer, Hikspoors, Jordák)
a Ovčáry - FK 2:0, FK - Česká
Lípa 1:2 (Martan z PK), FK - Hlavice 5:0 (Rudnytskyy 2, Hikspoors, Kotiš a Martan z PK).
Ondrášovka cup 2011-2012:
Český Dub - FK 0:4 (Chod
a Matejov po 2). FK - Liberec 0:4.
Sestava: Hroš - Martan, Pimpara, Stehlík, Hozda - Jakobovský
(69. Koblížek), Chod (46. Kotiš),
Cana, Matějov, Rudnytskyy -

Hikspoors (58. J. Procházka).
Zápasy 2. ligy: Vlašim FK 0:1. Třinec - FK 2:2 (Rudnitskyy, Chod). FK : Porcal Martan (46. Hozda), Pimpara,
Hauer, Koblížek - Jakobovský,
Breite - Rudnytskyy, Chod,
Jordák (78. Kotiš) - Hikspoors
(46. Procházka). FK - Sparta B 2:5
(Chod z PK, Mach). Odchovanec
Chrudimi L. Juliš (nar. 2. 12. 1994),
účastník MS do 17 let v Mexiku
(2 branky) předvedl svoji gólovou
potenci i v Kotlině a třemi úspěchy
přispěl k porážce domácích. Že by
po téměř zapomenutém kanonýru T. Junovi vzešel další postrach
varnsdorfského týmu? Jun dal
v dresu Sparty B Varnsdorfu celZdS
kem šest branek.

Los FK Varnsdorf pro podzim 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ne 07.08. 17:00
So 13.08. 17:00
Ne 21.08. 17:00
Ne 28.08. 17:00
So 03.09. 19:00
Ne 11.09. 17:00
Ne 18.09. 16:30
Ne 25.09. 16:30
So 01.10. 16:00
Ne 09.10. 16:00
So 15.10. 17:00
Ne 23.10. 15:30
So 30.10. 10:15
Ne 06.11. 14:00
So 12.11. 14:00

Varnsdorf - Vlašim
0:1
Třinec - Varnsdorf
2:2
Varnsdorf - Sparta B
2:5
Varnsdorf - Opava
Zlín - Varnsdorf
Varnsdorf - Jihlava
Most - Varnsdorf
Varnsdorf - Sokolov
Karviná - Varnsdorf
Varnsdorf - Bohemians
Brno - Varnsdorf
Varnsdorf - Sezim. Ústí
Ústí n. L. - Varnsdorf
Varnsdorf - Čáslav
Znojmo - Varnsdorf

Jedna z posil Ladislav Martan, další
varnsdorfský rodák v týmu FK.

Kotlina svědkem MČR leteckých modelářů
LMK Varnsdorf pořádal
z pověření Svazu modelářů ČR
na obou plochách stadionu Kotlina Mistrovství České republiky
upoutaných maket F4B a SUM
a dále veřejnou soutěž upoutaných akrobatů F2B.
V kategorii SUM (sportovní
upoutané makety a polomakety)
se mistrem republiky pro rok
2011 stal R. Kutmon z Nymburka
s maketou Sorrell SNS-7 Hiperbipe. Druhý skončil V. Novotný
z Kladna (maketa Grumman
Avenger TBM-3E). Třetí místo
si zajistil domácí Petr Skurčák
(Piper PR-15) těsně před svým
synem Ondrou (IL-2 Šturmovik).
Celkem závodilo třináct ze šestnácti přihlášených a závěr startovního pole tvořili začátečníci pořádajícícho LMK O. Motl, D. Jára,
J. Cimpl a V. Svoboda.

V kategorii F4B (upoutané
makety dle FAI) se stal mistrem ČR V. Šťastný z Kladna
(maketa Fokker D VII) před
R. Kutmonem z Nymburka
(Cessna 150). Výborné třetí
místo opět bral domácí Petr
Skurčák (Jakovlev UT1).
Jako druhý závod letošního
upoutance byla volná soutěž
upoutaných akrobatických
modelů F2B. Zvítězil J. Kubeš
z Kladna před R. Radošem

Makety před startem.

z Turnova. Naši zástupci Pavel
Tomanec a Petr Tomanec získali
třetí, resp. čtvrté pořadí.
Závody proběhly za pěkného
počasí, i když nárazový vítr nad
5 m/s soutěžícím přece jenom
vadil a nutil je někdy, ke škodě
diváků, až k přílišné opatrnosti.
Za zdařilou akci je nutné ocenit
práci organizátorů LMK Varnsdorf (ředitel soutěže Josef Bartík
a výbor LMK), nejmenovaných
pořadatelů, dále výpočtářů
a nezbytných pomocníků
všeho druhu a věku. Dík patří
i bodovačům, časoměřičům
a jury soutěže. Je třeba poděkovat také všem divákům, kteří si
přes překrásné počasí, lákající
na koupaliště, udělali čas a soutěže navštívili.
Aleš Podroužek, foto ZdS
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