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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

DRUHÁ DISKUZE V PANORAMĚ,
DALŠÍ POCHOD K UBYTOVNÁM

Plný sál kina, rozjitřená atmosféra, lidé nabroušení za
policejní zákrok proti místním při pochodu DSSS před
týdnem. Transparent „Nebijte nás, jsme tu doma. Chceme
zde žít jen v klidu“. Z řad občanů rozhořčená kritika televize, rozhlasu i tisku za zkreslené reportáže z Varnsdorfu.
Tak v sobotu 17. září dopoledne začínala druhá diskuze
k problému kriminality nepřizpůsobivých obyvatel. S občany přišli diskutovat starosta a oba místostarostové, vedoucí
Centra sociálních služeb Karel Jiřišta, vedoucí OSVZ Josef
Fibiger a ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin
Šimáček, který to celé moderoval.

Pokračování na str. 8

BAZÉN JE V PROVOZU

V pátek 16. září 2011 dopoledne proběhlo ve Varnsdorfu po zkušebním neveřejném provozu otevření rekonstruovaného plaveckého
bazénu. Bazén, otevřený v roce 1989, sloužil 20 let a poté bylo
nutné přistoupit ke kompletní rekonstrukci, která nebyla jednoduchá.

Pokračování na str. 2
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PROTIROMSKÉ NÁLADY VYVRCHOLILY
POCHODEM V REŽII DSSS I MÍSTNÍCH

Občané byli vmanévrováni do nebezpečného střetu s „těžkooděnci“
Neklidný byl již pátek 9. září.
Odpoledne se asi 300 lidí sešlo
na náměstí, následoval jejich
pochod k ubytovnám obývaným Romy, ke konfliktům tam
ale nedošlo.
Na mítinku, jehož oznámení
nebylo platné, byl policisty
zadržen Lukáš Kohout. K tomu oficiální vyjádření policie:
„Pan Lukáš Kohout byl v pátek
9. 9. 2011 předveden na místní
policejní služebnu z důvodu, že
se bez řádné omluvy nedostavil
k podání vysvětlení na SKPV
Děčín, kam byl předvolán
v rámci vyšetřování trestného
činu podvodu. Jelikož jsme
zachytili informaci, že se výše
zmiňovaný nachází v dané
lokalitě, policie operativně
zareagovala a dotyčnou osobu
pro potřeby trestního řízení zajistila.“ Lidem na náměstí se ale
zatýkání nelíbilo, policisté od nich
sklidili pískot a pokřik „Kde jste
byli včera?“. Byla to narážka na
loupežné přepadení a okradení
48leté ženy. Podezřelými jsou
čtyři mladíci - dva mladiství
a dva nezletilí. Do uzávěrky
nebylo známo, zda spolu s obviněním z trestného činu bude
řešen i rasový podtext.
Na sobotu 10. září svolala
Dělnická strana sociální spravedlnosti mítinky do Nového Boru,
Rumburku a Varnsdorfu. Zatímco ve dvou prvně jmenovaných
městech proběhly vcelku klidně,
u nás došlo k ostrému střetu za
asistence létajícího kamení, jízdních policistů a vodního děla.
Mítink byl svolán na 17. hodinu
na náměstí. Po projevu předsedy
DSSS Tomáše Vandase se „jeho“
lidé spolu s místními občany

vydali na neohlášený pochod
k ubytovně na ul. T. G. Masaryka
a k ubytovně Sport. Ti pochodující, kteří chtěli v klidu protestovat
proti neřešeným problémům
s romskou komunitou, se ovšem
ocitli ve „špatnou dobu na špatném místě“. Přístup k ubytovně
Sport zatarasili „těžkooděnci“,
most na Dělnické ulici a nábřeží

ROZŠÍŘENÁ AUTOBUSOVÁ LINKA
PLNĚNÍ OPATŘENÍ RADY MĚSTA
VÍCE FÁM JAK SKUTEČNOSTÍ
ZASTUPITELSTVO MĚSTA SE KONÁ 22. ZÁŘÍ

u firmy KWL se staly dějištěm tvrdého přetlačování. Na policisty létalo kamení a plastové lahve, policie zasahovala jízdní jednotkou
a vodním dělem; na obou
stranách byly použity dělbuchy.
Extremisté si je předem připravili v místech, kudy průvod
procházel. Skupinky vytrvalců
Pokračování na str. 2
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BAZÉN JE V PROVOZU
Dokončení ze str. 1

Postupně se renovoval prostor velkého a malého dětského
bazénu. Novinkou je dovybavení areálu tobogánem, parní komorou a vířivkami. V horním patře vznikla aerobiková tělocvična
a spiningový sál.
Hosty na slavnostním aktu přivítal Zbyněk Šimák, který
připomněl historii bazénu a seznámil je se současným stavem.
Starosta města Martin Louka ve svém projevu uvedl, že bazén
se stává moderním sportovním zařízením, které splňuje náročná
kriteria vedoucí k úsporám energií a nižším provozním nákladům.
Poděkoval také projekční kanceláři a projektantům firmy H-projekt
Praha, generálnímu dodavateli stavebních prací firmě CL-EVANS
Česká Lípa i všem dalším subdodavatelům, kteří se na stavbě
podíleli. Před slavnostním přestřižením pásky ještě o problémech,
spojených s rekonstrukcí, pohovořil hlavní projektant.
Komfortnější provoz zajišťuje instalace moderního odbavovacího
systému (čipy) a systému kamerového. Bazén je bezbariérový, instalována jsou zařízení pro návštěvníky s omezeným pohybem.
V letech 2009-2011 byly realizovány 3 ze 4 plánovaných etap
rekonstrukce bazénu. Celkovou investici ve výši 95 milionů korun
hradilo město ze svého rozpočtu. Technicky a technologicky je
bazén připraven na plánovanou čtvrtou etapu za cca 20 milionů
korun - tou by měla být přístavba venkovních bazénů, brouzdališť
a zázemí pro letní provoz.
Po přestřižení pásky si pak všichni mohli prohlédnout staronové
prostory. U dětského bazénu čekalo hudební vystoupení dětí z mateřské školy, ve velkém bazénu se předvedli členové a členky plaveckého
oddílu. Ti také „pokřtili“ nový tobogán. Na závěr akce čekalo hosty
malé občerstvení v prostorech „kantýny“.
Text a foto Ivo Šafus

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR
• Přepadení ve Varnsdorfu

Ve čtvrtek 8. 9. 2011 kolem sedmé hodiny večerní přepadla
skupinka přibližně tří až pěti neznámých pachatelů na ulici ve Varnsdorfu osmačtyřicetiletou ženu. Neznámým předmětem jí udeřili
do obličeje, sebrali z kapsy mobilní telefon v hodnotě tisíc korun
a utekli. Policie případ šetří jako loupež a intenzivně po pachatelích pátrá. Zároveň prověřuje i rasový podtext této události. Byla
ustanovena čtveřice mladíků (dva nezletilí, dva maldiství), kterým
v následujících dnech hned po zpracování všech nezbytností,
bude sděleno obvinění z trestného činu loupeže.

• Vše je nakonec jinak

V pondělí 12. září se na policii obrátil jednadvacetiletý muž
s ohlášením přepadení, k němuž údajně došlo téhož dne lehce
po osmé hodině večerní. Uvedl, že pět mladíků mu zahradilo
cestu a požadovalo od něj cigarety. Když jim je nedal, použili
výhružky a násilí. V obavách o život jim „přepadený“ vydal vše,
co u sebe měl.
V průběhu policejního vyšetřování bylo následující den zjištěno,
že výše uvedený jednadvacetiletý muž si celou událost vymyslel, proto bude celá věc s přihlédnutím ke zjištěným informacím
v průběhu následujících dní odložena. Zjištěnými informacemi
pominuly důvody dalšího prověřování.

• Napadena před knihovnou

Ústy policejní vyšetřovatelky promlouval k pachatelce
napadení ze 12. 9. před městskou knihovnou zákon. Osmnáctiletá žena, procházející v uvedený den ve tři čtvrtě na
osm večer Otáhalovou ulicí ve Varnsdorfu, byla napadena
místní rodačkou nejprve slovy a poté i několika údery a kopy.
Ty směřovala útočnice na hlavu povalené oběti. Za tento atak
čelí žena hned dvěma obviněním, a to z přečinu výtržnictví
a trestného činu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu.
O výši trestu rozhodne soud. Důkazním materiálem byly záznamy
z kamerového systémy města.
Petra Trypesová, KŘP Ústeckého kraje
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PROTIROMSKÉ NÁLADY VYVRCHOLILY
POCHODEM V REŽII DSSS I MÍSTNÍCH

Občané byli vmanévrováni do nebezpečného střetu s „těžkooděnci“
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se pokoušely ke Sportu dostat
až do večerních hodin. Teprve
kolem 22. hodiny nastal klid.
Policie uvedla, že zraněni
byli tři policisté (hozenými kameny) a tři demonstranti (jeden
byl zraněn hozenou rozbuškou,
další obuškem a opilá žena si
poranila rameno).
Ještě v sobotu bylo ve Varnsdorfu a okolí předvedeno na
policii celkem 37 osob, z toho
33 pro přestupky (většinou
neuposlechnutí výzvy, z toho
16 osob z Varnsdorfu a okolí,
zbytek z celé republiky) a 4 pro
trestné činy (z toho jedna
osoba z Varnsdorfu) - z útoku
na policisty a za nedovolenou
symboliku.
Situaci ve Varnsdorfu i dalších městech osobně sledoval
i ministr vnitra Jan Kubice. Zásah policistů označil za správný.
Účast místních lidí na pochodu
bagatelizoval, podle něj se
k pravicovým radikálům masově nepřidali.
Po zásahu se diskutovalo
o tom, zda se místní lidé nenechali zneužít extremisty, zda nebyli záměrně použiti jako živý štít
v čele průvodu, zatímco kameny
na policisty létaly zprostředka
davu. Policisté při odvetách
ovšem nerozlišovali, kdo je kdo.
V pondělí 12. září L. Kohout
organizoval protest proti neadekvátnosti sobotního policejního
zásahu. 20minutového shromáždění se zúčastnilo kolem
dvou set lidí.
K incidentům ve Šluknovském
výběžku se poprvé vyjádřil prezident Václav Klaus, a to v tom
smyslu, že stát musí nemilosrdně
zasáhnout silou a ukončit nepokoje, také má ale zabránit vzniku
ghett občanů, kteří nejsou zapojeni do normálního života společnosti.
rm, ham

• Díky výraznému systému kontrol a na základě předchozích zákonných opatření byl nezletilý, který se významně podílel na trestné
činnosti v souvislosti s přepadením ve Varnsdorfu, převezen do
diagnostického ústavu. S ostatními se intenzivně pracuje.
• Starosta města společně s Kumarem Vishwanathan vyzval romskou komunitu, aby zvolila svého zástupce k jednání s radnicí.
• Bezpečnostní rada ORP Varnsdorf ustanovila pracovní štáb, který
bude v pravidelných intervalech monitorovat bezpečnostní situaci.
• Radnice přijala návrh sponzorského vybavení pracoviště
ostrahy v lokalitě Sport včetně bezplatného pronájmu prostor od
firmy Velveta, a. s.
• Institut Veřejné služby Městského úřadu Varnsdorf posílil hlídky
označené Dozor dětí na dvě trojčlenné smíšené hlídky. (Pozn. redakce:
Hlídky nejsou hrazeny z rozpočtu města. Více v samostatném textu)
• Ředitel Městské policie Litvínov tentokráte navštívil Varnsdorf
a předával další zkušenosti řediteli MP Karlu Dubskému.
• Pro zajištění aktuální informovanosti proběhla další diskuze
s občany. Dále starosta města bude odpovídat v on-line diskuzi na
webových stránkách města v daný den a hodinu.
• Byla rozšířena autobusová linka o další zastávky (více v samostatném textu).
rm, foto IŠ

Veřejná služba
posílila hlídky,
které dohlíží na děti

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Od 13. září jsou v ulicích
v okolí Sportu navýšeny počty
smíšených hlídek, které z institutu Veřejné služby při Městském
úřadu Varnsdorf pomáhají zajišťovat bezpečný přesun dětí do škol
v době od 7 hod. do 8.15 hod. a od
11.45 hod. do 14.30 hod.
Hlídky jsou označeny reflexními vestami s nápisem Dozor
dětí.
rm

Plnění opatření Rady města Varnsdorf v kostce

Autobusová linka bude rozšířena o čtyři zastávky
V současné době městský úřad zpracovává na základě Opatření
Rady města Varnsdorf změnu licence na stávající linku městské
dopravy č. 515002, jejíž provozovatel je Quick Bus a. s. Vedení
firmy ochotně přistoupilo k rychlému řešení situace.
Tato linka bude rozšířena o čtyři nové zastávky, a to na ulici
Žitavské u Retosu, na ul. Mostecké u Vaspedu, na ul. Bratislavské
na křižovatce s ulicí Tajchmanovou a u ZŠ na ul. Bratislavské.
Radě a zastupitelstvu města bude předložen návrh dodatku ke
stávající smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti, který předpokládá navýšení financí.
Rozšíření linky bylo přijato na základě požadavků obyvatel, zejména
rodičů dětí, které docházejí do škol kolem problematických lokalit.
Předpokládaný termín zahájení provozu na této rozšířené lince
je 1. říjen 2011.
rm

Rada města rozhodla: • O přidělení veřejné zakázky „Vybavení
archívu MěÚ Varnsdorf pojízdnými regály“ uchazeči: PROMAN,
s. r. o., • Nesouhlasit s nabídkou ČD k odkoupení či pronájmu
budovy vlakového nádraží ve Varnsdorfu. • Souhlasit s navrženými
opatřeními k nápravě zjištěných skutečností Českou školní inspekcí
na MŠ Pražská. • Souhlasit s navrženými opatřeními k zajištění
stability ZŠ Bratislavská. • Odvolat V. Zemlera st. z funkce člena
sociální komise - doplňková péče a do této funkce jmenovat Janu
Pacltovou. • Odvolat Marii Neuvirtovou z funkce člena komise pro
otevírání obálek. • Schválit dodatek ke smlouvě o poskytování dopravní obslužnosti autobusovým přepravcem Quick. • Trvat na fungování RTG na poliklinice Varnsdorf, Poštovní 2060 až do odvolání.
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MyšLenka aneb sloupek starosty
OTÁZKY NA TĚLO
STAROSTOVI MĚSTA
MARTINU LOUKOVI
Jak hodnotíte uplynulé víkendy ve Varnsdorfu?
S velice negativními pocity vnímám to, že proti sobě dnes stojí
lidé, kteří by při stanovení a přijetí normálních životních zásad mohli
žít vedle sebe jako sousedé.
Proč jste nebyl na místě demonstrací?
V místě demonstrace jsem dříve přítomen nebyl. Pracuji v té době
v řídícím štábu a řídím se doporučením zkušených pracovníků policie. Zároveň velmi silně vnímám oprávněnou nespokojenost občanů,
kteří chtějí klidně a bezpečně žít. Vystoupení těchto lidí je vlastně
zvýrazněným požadavkem na zajištění tohoto základního práva.
Práva, které by mělo platit pro všechny stejně. Takový požadavek
je pro vedení města závazkem a přijímá proto řadu opatření směřujících ke stabilizaci situace. Ovšem v nepovolených pochodech
a populistických snahách nechvalně známého „létajícího asistenta“
vidím jen gradování problému nesnášenlivosti, a to nemohu podporovat. Rozhodně pak nesouhlasím s aktivitami radikálních skupin,
které v našich městech chtějí cestou násilí řešit problémy, jež jsou
dlouhodobě neřešené na vyšších úrovních. Jsem pro veřejné diskuze, které město pro občany pořádá.
Kde myslíte, že se stala chyba? Co vede k takovýmto událostem?
Je to dlouholetý, na všech úrovních odsunovaný a nedostatečně
řešený problém, jehož kořeny spadají do poloviny minulého století,
se kterým si neporadil režim minulý a jenž zůstal důsledně neřešený
i v současnosti. Dnes graduje a přivádí nespokojené lidi do ulic.
Je chyba na straně města? Neobáváte se, že by mohlo dojít
k pokusu o odvolání vedení města?
Chyba je v první řadě v nedostatečné legislativě, v důslednosti kontroly nad jejím dodržováním, ve vymahatelnosti postihu,
v chybné sociální politice a následném vzniku nové generace nepřizpůsobivých, kteří nerespektují pravidla soužití, nerespektují rodiče,
ba ani zákony. Dovolují si to, co jim nedokonalost těchto pravidel
nabízí. Co se týká odvolání - všechna rozhodnutí mají své příznivce
a své odpůrce, a pak záleží na většinovém názoru. Za sebe mohu
říct, že po necelém roce ve funkci nechci před problémem utéct,
ale přičinit se o to, aby tento kraj nebyl pro špatné lidi a příživníky
zemí zaslíbenou.
Do Varnsdorfu si lidé přivezli různé zbraně. Jak se koukáte
na tuto problematiku?
Zásadně odmítám násilí ve všech jeho podobách. Vyzbrojování
lidí je také důsledkem toho, že legislativní předpisy udělaly z policistů
úředníky a ne ochránce. Obce dlouho a marně volají po změně.
V souvislosti s tím mě napadá, kolik pochůzkářů by asi mohlo sloužit
v ulicích za peníze, které se vynaloží na současné zabezpečení
protestních akcí v celém Šluknovském výběžku…
Jaký máte celkový pocit z dění ve městě? Jaká panuje atmosféra? Změnila se hodně od prvních demonstrací?
Lidé jsou naštvaní, situaci soužití s nepřizpůsobivou komunitou
vnímají jako problém, se kterým jim nikdo nepomáhá a chtějí tento
svůj názor veřejně projevit. Ve městě panuje trochu přiživovaná
atmosféra nervozity, neklidu. Kolují zde i „zaručené“ zprávy
o událostech, které se nikdy nestaly, a můžeme se tedy domnívat,
že existuje i podivný zájem udržovat napětí mezi lidmi. Hlídky policie
v ulicích pomáhají udržovat pocit bezpečnosti, signály o obavách
obyvatel samozřejmě jsou. Myslet musíme na to, co bude, až skončí
policejní mise, a snažit se prosazovat požadavky „Desatera Šluknovského výběžku“, které při urychlené realizaci povedou k dávno
požadovaným nápravám.
Redakce
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SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ ŠLUKNOVSKA
Vážený pane premiére,
obracíme se opět na Vás
s výzvou, týkající se návštěvy
našeho Šluknovského výběžku
a se žádostí, abyste pomohl
řešit problémy tohoto regionu
se vzrůstající kriminalitou a násilím, způsobenými skupinami
nepřizpůsobivých osob, jejichž
jediným zdrojem obživy, kromě
sociálních dávek, jsou krádeže,
loupeže a přepadávání lidí, a to
i za bílého dne.
Vaše mlčení, pane premiére,
v nás vzbuzuje obavy, že naše
problémy buď nechcete, nebo
neumíte řešit, anebo v horším případě, že nemáte zájem je řešit.
Nemůžeme se ubránit dojmu,
že Vám nezáleží ani na problémech starostů měst a obcí
Šluknovského výběžku, ale že
Vám nezáleží ani na občanech
tohoto státu, zejména těch
občanů, na které nedohlédnete
z oken Strakovy akademie.

Pane premiére,
v tuto chvíli se Šluknovský
výběžek zmítá ve vlnách násilí
a značné sociální a společenské
nejistoty, která se pomalu vymyká veškeré kontrole.
Vaši návštěvu zde už neočekáváme jen my, starostové osmnácti obcí a měst Šluknovska.
V tuto chvíli zde na Vás čeká
60 tisíc občanů, zoufalých ze
současné situace, frustrovaných Vaším mlčením a nezájmem, naštvaných z toho, že
dosud, za poslední čtyři týdny
vyhrocené situace, nepadla ani
z Vaší strany, ani ze strany vlády
žádná jasná slova, jakým způsobem chcete a budete problémy
s kriminalitou a násilím ze strany
nepřizpůsobivých v tomto regionu, ale i v celé republice, řešit.
Vážený pane premiére,
důrazně Vás žádáme, abyste v co nejbližší době přijel na
Šluknovsko a hovořil s námi.

Abyste začal řešit problémy,
které jsou smutným a tragickým
důsledkem sociální politiky všech
polistopadových vlád České republiky.
Víme, že jste po svých
předchůdcích zdědil příliš velký
a těžký problém, a jsme ochotni
udělat vše, co je v našich silách,
abychom Vám ho pomohli řešit.
Ale bez Vás to, pane premiére, opravdu nepůjde.
Stejně, jako to nemůže jít
Vám bez nás, starostů a občanů
této země.
Pane premiére,
žádáme Vás - komunikujte
s námi, mluvte s námi a spolupracujte s námi!
Za šedesát tisíc občanů
a za osmnáct starostů měst
a obcí Šluknovského výběžku
Jaroslav Sykáček,
Josef Zoser,
Martin Louka,
Eva Džumanová

Hejtmanka Jana Vaňhová přijela za starosty Šluknovska
V souvislosti s eskalací problémů s nepřizpůsobivými navštívila
starosty Šluknovska hejtmanka
Jana Vaňhová, aby jim prezentovala balíček legislativních opatření,
který připravil proti extremistickým
projevům Ústecký kraj. Hejtmanka
mluvila se starosty také o krajské
strategii prevence kriminality
a sbírala podněty ke své plánované schůzce s ministrem vnitra.
Na setkání starostů byli přizváni
také zástupci Ministerstva vnitra,
Ministertva práce a sociálních
věcí, Policie ČR a Agentury pro
sociální začleňování. Jitka Gjuričová z MV řekla, že záležitosti by
se měl věnovat nově zřízený vládní
zmocněnec, který by působil jako
prostředník mezi jednotlivými ministerstvy, krajem a obcemi.
Cenným přínosem pro starosty
bylo vystoupení ředitele městské
policie v Litvínově Martina Kliky,
který se svým týmem představil
projekt Nulová tolerance a další
opatření, jež byla aplikována
v Janově při obdobně vyhrocené
situaci. Starostové dostali rady
prověřené praxí v další sociálně
vyloučené lokalitě Ústeckého kraje. (Pozn. redakce: Vedení města
Varnsdorf však již litvínovskou
radnici navštívilo v předchozích
dnech a zkušenostmi se nechalo
již inspirovat).
Jak připomněla hejtmanka
Jana Vaňhová: „Sociálně vyloučených lokalit je v Ústeckém kraji
63 a žije v nich 22 tisíc lidí. Proto
je třeba situaci řešit systémově,
a to příčiny, ne jen důsledky.
V těchto oblastech se potýkáme

se sníženou bezpečností a rostoucí kriminalitou. Existují
však i další hrozby související
s výskytem sociálně vyloučených
lokalit. Rizikem jsou pravicoví extremisté, kteří staví na populismu,
využívají špatné vymahatelnosti
práva a profilují se jako ochránci
obyčejných a slušných lidí.
Ve své podstatě ale podporují
občanské nepokoje, narušují
svým působením klidné soužití
a hlavně konstruktivní řešení problematiky sociálně vyloučených
lokalit.“ (Opět pozn. redakce: Riziko extremistů se ve Varnsdorfu
potvrdilo, bohužel.)
V diskuzi dále zazněly další
návrhy na možné legislativní
úpravy a hejtmanka slíbila pod-

poru regionu při svých dalších
jednáních s představiteli vlády.
Starosta města Varnsdorf
Martin Louka konstatoval: „Setkání vnímáme jako krok k dlouhodobějším řešením. Hledáme
stále cesty, které máme sdělit
obyvatelům. Vítám balíček
legislativních změn. Ovšem věci
nejsou dostatečné. Výstižným
požadavkem starostů Šluknovského výběžku je DESATERO.“
Starosta dále vyzval krajské
odborníky k pomoci výchovným
pracovníkům ve školách.
J. Vaňhová pozvala starosty
na podzim na další setkání, kde
poinformuje o všech aktivitách.
Z tiskové zprávy čerpala rm

Ústecký kraj vytvořil návrh právních předpisů
Balíček legislativních opatření by měl směřovat ke zlepšení podmínek boje proti extremismu a sociálnímu vyloučení v rámci zákonodárné iniciativy ve smyslu Čl. 41 odst. 2 Ústavy České republiky.
Návrh balíčku legislativních opatření podle závěrů této
konference obsahuje:
a) zákonnou úpravu sociálního bydlení, zejména definici sociálního
bydlení, stanovení práv a povinností uživatele a poskytovatele sociálního bydlení a zavedení práv a povinností obcí v oblasti sociálního
bydlení,
b) novelizaci zákonné úpravy provozování hazardních her a sázek
zakotvující účinnou možnost obcí regulovat počet a umístění heren
a loterijních terminálů všech typů na svém území,
c) novelizaci zákonné úpravy veřejné služby, zakotvení povinnosti
příjemce sociálních dávek odpracovat si veřejnou službu a povinnosti obcí vytvářet podmínky pro uplatnění příjemce sociálních dávek
v rámci veřejné služby a návrh zákonné úpravy možnosti občanů
odpracovat si dluhy vůči obcím a veřejným institucím,
d) novelizaci zákonné úpravy postupu proti narušování veřejného
pořádku či rušení nočního klidu, trestání opakovaných drobných
výtržností jako trestného činu.
rm
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Pomáhat a chránit naruby?
Sobotní zákrok Policie ČR proti obyvatelům města Varnsdorf, kteří
se sešli na neohlášené demonstraci, aby vyjádřili svůj postoj vůči
cikánské otázce, byl opravdu věrný heslu „Pomáhat a chránit“.
Ale koho. Mám pocit, že PČR posílila policejní hlídky proti nám.
Dlouhá léta snášíme nechutnosti ze strany cikánských přistěhovalců, ale i některých starousedlíků. Když se sejdeme na poklidném
protestu, tak proti průvodu na nábřeží nasadí policie těžkooděnce
a koně. Vrcholem je použití agentů - provokatérů a dělobuchů, proti
lidem, kteří jen stojí a vyjadřují svůj názor na násilí a rasismus ze
strany cikánů a na skutečnost, že se tento problém dlouhé roky
mete pod kobereček. Má to svoji logiku. Pořád jsou nějaké volby,
a nikdo nemá odvahu řešit tak závažný sociální problém, vždyť jde
o nemalé počty volebních hlasů. Od počátků protestů jsem se
policistů zastával. Vždyť konají přeci svoji práci a kdoví, co by dav
lidí bez policejní ochrany provedl s cikánskými ubytovnami. Ale po
sobotním tvrdém zásahu na nábřeží mají u mne minus sto bodů.
Najdou se samozřejmě i hlasy, že jsme měli zůstat doma, když šlo
o neohlášený pochod. Ale doma již sedíme dost dlouho. Když budeme
pořád sedět doma, tak k žádné změně nedojde. Pořád si myslím, že
by se mělo v protestech, ale dále POKLIDNÝCH, pokračovat. A protesty by se měly rozšířit do dalších měst, kde je problém s cikánským
etnikem. A těch míst jsou určitě desítky, ne-li stovky. A přihlouplá
upozornění, co tyto manévry stojí peněz? Tyto peníze mne vůbec
nemrzí. V tomto státě se promrhalo a rozkradlo daleko více.
Dovětek k vyjádření p. starosty Louky, že zásah policie byl adekvátní útoku na jejich řady - pane starosto, byl jste tam? Já ano?
Na nábřeží nikdo na nikoho neútočil!
Dovětek k vyjádření mluvčího ÚOOZ, že extremisté zneužívají
místní situace a obyvatele. Mluvte raději o tom, že se pochodu
zúčastnilo přibližně 2000 lidí. Kolikpak si myslíte, že z toho bylo
obyvatel Varnsdorfu? Většina. Já je na rozdíl od Vás, vážený pane,
znám. Při problémech v Janově se také psalo, že jde pouze o akci
extremistů a radikálů, a přitom tam policie zmastila hodně místních
obyvatel. Je pravda, že extremisté nic konstruktivně neřeší, ale kdo
tento cikánský problém v tomto státě konstruktivně kdy řešil?
Toto je pouze důsledek.
Petr Heinrich,
občan Varnsdorfu

ČERNOBÍLÝ KONFLIKT
Když jsem coby desetiletý capart stál uprostřed rozvášněného
hloučku obestoupený mladistvými Romy, nebylo mi do smíchu. Chtěli
„půjčit“ kolo. Jindy nám romský fotbalový mančaft neodpustil vítězství
a namísto přátelského stisku ruky došlo na rvačky a spousty nadávek.
Zúčastnil jsem se všech demonstrací, které v našem výběžku
v průběhu září proběhly. Vyslechl jsem jak rozhořčené výstupy rodičů
bojících se o bezpečnost svých dětí a četné příběhy okradených,
tak i názory druhé strany. Tedy té slušné a pracující části minority,
která se událostmi posledních měsíců cítí ohrožena úplně stejně.
10. září jsem diskutoval s mládežníky odhodlaně se vrhajícími do střetů
s těžkooděnci. A nemohl jsem se zbavit dojmu, že snaha o konstruktivní debatu nad palčivým problémem přerostla v adrenalinový sport.
Zajímavá, i když aktuálně nepopulární fakta prezentuje místní
kriminalista. „Za většinou případů trestné činnosti, které v praxi
řešíme, nestojí Romové, ale „bílá“ většina. Rovněž agresivní chování a fyzické napadání je ze strany Romů v porovnání s majoritou
mnohem menší.“
Snaha o zjednodušující paušalizování „vždyť jsou to prostě cikáni“
je ve svém důsledku marná a nic neřešící. Ano, problém soužití
s Romy je momentálně vidět více než jindy.
Měl jsem možnost pracovat s několika náctiletými Romy. Hráli jsme
hru, při níž na začátku dostali „herní“ peníze, s nimiž měli hospodařit.
Uvážlivá část z nich v závěru hry skončila se slušnou hotovostí, zbytek
pak s lichvářskými dluhy. Teď je to pro ně hra. Ale co za několik let?
V důsledku demonstrací možná dojde ke zvýšení pravomocí
policistů, změnám v postupech při vyplácení dávek, problematické
lokality budou více monitorovány. To jsou jistě pozitivní zprávy.
A to i ve stínu těch negativních, které bohužel stále převažují.
„Nenávist je přítěž. Život je moc krátkej na to, abyste byli pořád
naštvaný. Prostě to nestojí za to,“ praví těsně před závěrečnými titulky
filmu Kult hákového kříže mladý hlavní hrdina Danny Vinyard.
Martin Penc, 2. pastor Apoštolské církve Varnsdorf
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POHLED NA SOUČASNOU SITUACI
Protesty, které panují v našem městě, mě donutily, abych
se vyjádřila k celé této situaci.
V našem městě se za poslední
měsíce zvedla vlna fyzických
útoků a také nárůst drobné
kriminality. Ano, z větší části
páchaná Romy. V dalších případech jde většinou o drogově
závislé občany.

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
I má rodina nebyla ušetřena
v minulosti brutálního napadení i krádeže, a to ze strany
Romů. V jednom případě to byli
starousedlíci, v druhém to byli
přistěhovalci. Po takovéto zkušenosti se už člověk dívá na tuto
menšinu jinýma očima. Přesto
se snažím neházet všechny
do jednoho pytle. Bohužel je
ale pravda, že v našem městě
velká část minority v tomto
pomyslném pytli je. Každého
z nás jistě zvedají ze židle
výhody, které proti nám slušným občanům, Romové mají.

Parazitují náš stát, který jim to
umožňuje, a ještě se nám drze
vysmívají.
Hlavními viníky jsou politici,
kteří sedí a seděli ve vládě. Ti
umožnili a zavinili to, že dnes
tu máme takové zákony, které
ani zastupitelům a policistům
nedovolují dělat svou práci
kvalitně a dobře. Ti zavinili, že
v naší republice Romové mají
(budeme doufat, že už budeme
moci říkat, měli) vlastně takový
pomyslný „ráj na zemi“. Byla
otázka času, kdy tato časovaná bomba vybuchne a lidé
se vzbouří. Jsem zastánce
demonstrací, bez kterých by
se o problémech, se kterými tu
dennodenně musíme žít, nikdo
nezabýval, protože opravdu
musí být slyšet o tom, co se
tu děje. Na druhou stranu si
myslím, že zakázané pochody
jsou nahrávkou pro některé
naše politiky, kteří této situaci
chtějí využít a vedou jen k ještě
větším nepokojům.
Na pochody městem se vydává mezi slušnými lidmi i spousta
darebáků, kteří páchají stejnou
trestnou činnost jako Romové,
a je to pro ně snaha pobouřit lidi

proti policii, která je pro ně nepřítelem číslo jedna. Většina lidí
by chtěla adresovat své názory
přímo nepřizpůsobivým, ale je
mezi mima i dost těch, kteří se
chtějí hlavně bít. A řekněme si
popravdě, jak by to asi dopadlo,
kdyby se celý dav dostal přímo
k ubytovnám a policie jim nebránila? To by teprve pak bylo
krveprolití, masakr, a to na obou
stranách. Osobně nechápu ani
rodiče, kteří na demonstrace
berou své děti. Vždyť předem
jsou lidé informováni a žádáni,
aby se pochodů (a to hlavně
10. 9.) neúčastnili. Tito rodiče
přeci nemůžou myslet vážně
to, že se o své děti bojí, když je
vystavují takovému riziku. Myslím, že už toho bylo dost.
Věřme tedy, prosím, že se
konečně zastupitelé pohnou
z místa a začnou řešit to, co
se jim tu za několik let vymklo
z rukou. Desatera snad bude dostáto. První vlaštovka v podobě
kontrol ubytoven už vyletěla.
Nechme prosím ukázat radnici,
co pro nás udělá, bedlivým pohledem sledujme změny, které
nám slibují a dopřejme nám
všem klidné víkendy.
JVDF

VÍCE FÁM JAK SKUTEČNOSTI

Na základě některých příspěvků v diskuzi na stránkách města
se vynořilo několik informací
a zaručených zpráv o nákupu
a opravách řady budov pro
ubytování nepřizpůsobivých.
Jelikož mě jako místního občana také zajímalo, nakolik jsou
tyto informace pravdivé, oslovil
jsem majitele těchto nemovitostí
a požádal je o jejich vyjádření.
Fáma č. 1 - Objekt bývalého
komunálu - tento objekt vlastní od
roku 2010 Pavel Vlček z Horního Podluží, který je také vlastníkem společnosti, investorem
současných oprav střechy a okolí.
Jednatelem firmy je pan Kozák,
který v objektu provozuje v rámci své firmy Kuchyně Kozák
kuchyňské a nábytkové studio.
V telefonickém rozhovoru mi
sdělil, že: „Vzhledem k poměrně
značné investici a jasnému vymezení územního plánu (stavba
občanského vybavení) jsme
nikdy neuvažovali o podobných
záměrech a považujeme je za
nesmyslné. Objekt je určen
zejména pro skladování, provoz
dílen a k dalšímu komerčnímu
nájmu (např. kanceláře apod.).
V objektu je v současné době
provozována autolakovna,
zámečnická dílna, kuchyňské

studio a sklady, část je pronajata varnsdorfské prádelně.“ Firma
mj. vlastní pizzerii v Krásné Lípě.
Fáma č. 2 - Opravovaný dům
na rohu Plzeňské a M. Alše
u MPK - dům vlastní od roku
2007 manželé Kamberští a opravují ho pro potřeby své a svých
nájemníků. Paní Kamberská je
projektantkou ve Varnsdorfu
a opět, vzhledem k investici,
kterou za pomoci úvěru do
domu vkládají, neuvažovali
o podobném využití.
Fáma č. 3. - Objekt bývalého
MPK - objekt získal v letošním
roce v dražbě místní podnikatel
pan Václav Markvart, který
vlastní ve Varnsdorfu a okolí více
nemovitostí. V současné době je
objekt zcela zdevastován. Dle
jeho vyjádření se nyní snaží
obnovit zničenou infrastrukturu
(zajištění základních sítí) a dalším krokem bude sanace celého
objektu a zastavení jeho další devastace. V dlouhodobém záměru
by objekt měl sloužit jako výrobní
nebo prodejní areál. O využití pro
nepřizpůsobivé nikdy neuvažoval, naopak, tyto osoby objekt
zcela zdevastovaly a několikrát
v letošním roce zapálily.
Fáma č. 4. - Přepadení pošťačky - po ověření u PČR i u ře-

ditelství pošt v rámci děčínského
okresu nedošlo k žádnému přepadení pracovnice pošty.
Fáma č. 5. - Přepadení a znásilnění vietnamské dívky - tato
informace byla velmi emotivní
a prezentovala se tak, že
vietnamská komunita nebude
případ hlásit, ale že si spravedlnost vezmou do vlastních
rukou. Podle vyjádření mluvčího
vietnamské komunity se taková
událost nikdy nestala, ale byl
v této souvislosti kontaktován
dvěma neznámými muži a požádán o potvrzení uvedené skutečnosti. To jednoznačně odmítl a nehodlá do podobných
záležitostí zatahovat sebe, svoji
rodinu, ani svoji komunitu, která
se zde snaží řádně a slušně žít
a podnikat.
Tolik na dokreslení jen
vybraných největších a nejrozšířenějších informací. Čím
dál tím více se ale ukazuje, že
v době vyhrocené situace ve
městě jak média, tak někteří
občané záměrně vymýšlejí
a vypouštějí „zaručené“ zprávy,
čímž ještě více vyhrocují napjatou atmosféru. Možná by stálo
zato se pelíškovsky zamyslet:
„A komu tím prospějete?“.
JS
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Návštěvnost městských stránek na rekordní úrovni
Vedení Města Varnsdorf i jeho občané věnují v posledních týdnech mimořádnou pozornost webovému zpravodajství.
Město Varnsdorf vyvíjí v současné době maximální snahu o informování občanů. Největšímu zájmu
se pochopitelně těší informace týkající se aktuálního dění ve městě a přijatých a plánovaných opatřeních. K této činnosti využívá radnice i moderní a rychlý komunikační nástroj - městský web. Podobná
zpravodajství naleznete v současné době i na stránkách okolních obcí, takže si každý čtenář může
udělat vlastní obrázek o úrovni a aktuálnosti jednotlivých webů.
To, zda a jak se tato práce daří nám a jaký je zájem ze strany občanů a čtenářů, dokumentují
i následující čísla:

Posledních 30 dní - 39288 návštěv

K vysoké návštěvnosti stránek bezesporu přispívají i webové diskuze, které se staly oblíbenou součástí internetového zpravodajství našeho města. Při této příležitosti znovu apelujeme na diskutující dodržujte prosím i v tomto složitém období pravidla diskuze na webu. Nespokojenost se současným stavem se dá vyjádřit důrazně, ale v mezích slušnosti, bez výhrůžek a osobního napadání. Děkujeme.
JL, JS, LV - administrátoři

Nezaměstnanost v srpnu 2011
Základní územní jednotka
Název města, obce, oblasti1)
Varnsdorf
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chribská
Jiretín pod Jedlovou
Rybnište
Varnsdorfsko (mikroregion)
562777
Rumburk
562581
Jiríkov
562611
Krásná Lípa
530417
Doubice
562823
Staré Křečany
Rumbursko (mikroregion)
562858
Šluknov
562441
Dolní Poustevna
562751
Mikulášovice
562912
Velký Šenov
562661
Lipová
545708
Lobendava
562947
Vilémov
Šluknovsko (mikroregion)
Šluknovský výbežek
Číslo
562882
562432
562505
562530
562572
562793

Evidovaní uchazeci
Celkem Ženy Muži
1192
622
570
104
52
52
50
22
28
135
61
74
57
37
20
59
24
35
1597
818
779
712
352 360
397
175 222
290
119 171
5
3
2
130
54
76
1534
703 831
500
238 262
123
62
61
176
84
92
159
75
84
57
21 36
32
10 22
32
17
15
1079
507 572
4210 2028 2182

Míra
nezaměstnanosti
14,03 %
16,64 %
12,44 %
18,52 %
20,65 %
16,95 %
14,68 %
12,11 %
21,44 %
16,84 %
10,20 %
23,90 %
15,27 %
17,36 %
12,42 %
13,62 %
15,73 %
18,15 %
21,33 %
5,67%
14,98 %
14,97 %

Rada města Varnsdorf jako jediný akcionář vyhlašuje
výběrové řízení na místo
ředitel/ředitelka společnosti REGIA, a. s.
Základní náplň práce:

• Řízení společnosti - zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí (realitní kancelář), služby
v oblasti provozování a údržby sportovišť, ubytovací služby, služby v oblasti správy bytových
a nebytových prostor, služby v oblasti provozování informačního centra.
• Stanovení a naplňování vize a strategie rozvoje společnosti.
• Management služeb, produktů, financí, lidí, procesů a projektů.
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2011. Lhůta pro podání přihlášky: do 14. 10. 2011
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Výluky na trati 089
Rybniště / Seifhennersdorf Varnsdorf - Zittau - Liberec
Od 21. 9. 2011, 7.14 hod. do 26. 9. 2011 se konají výluky na
různých traťových úsecích mezi Rybništěm a Žitavou.
Dne 27. 9. 2011 od zahájení provozu do 18 hod. trvá ještě výluka
Rybniště - Varnsdorf.
Od 21. 9. 2011, 7.14 hod. do 30. 9. 2011, 16.37 hod. se koná
nepřetržitá výluka Zittau - Chrastava. Dne 30. 9. 2011 od 7.30 hod.
do 13.30 hod. se koná výluka Chrastava - Liberec.
Z toho důvodu platí od 21. 9. 2011, 7.14 hod. do 30. 9. 2011
výlukové jízdní řády.
Prosím, všimněte si, že autobusy odjíždí zčásti o několik minut
dřív než vlaky.
Provoz se koná takto:
21. 9. 2011, 7.14 hod. - 27. 9. 2011, 0.11 hod.: náhradní autobusová doprava Seifhennersdorf/Rybniště - Chrastava.
Obsluha obcí Hainewalde, Mittelherwigsdorf, Chotyně a Bílý Kostel se koná zčásti dodatečným zastávkovým autobusem. Ten nemá
v Chrastavě přípoj na shodný vlak. Buď návazuje na příští vlak
(30 minut později), nebo jede podle potřeby dále do Liberce. Zastávkový autobus pro vlaky do Rybniště, které v Žitavě začínají,
a zastávkový autobus pro poslední vlak do Rybniště odjede ze
Žitavy o 12 minut dřív. Cestující ze směru Liberec a ze Žitavy do
Hainewalde a Mittelherwigsdorfu mohou v tomto případě také jet
přímým autobusem do zastávky Hainewalde Berghäuser a tam
přestoupit v protisměru.
27. 9. 2011, od zahájení provozu do 17 hod.: náhradní autobusová
doprava Rybniště - Varnsdorf.
27. 9. 2011, od zahájení provozu do 30. 9. 2011, 16.37 hod.: náhradní autobusová doprava Zittau - Chrastava. Obsluha obcí Chotyně
a Bílý Kostel se koná jako předtím. Dne 30. 9. 2011, od 7.30 hod. do
13.30 hod. náhradní autobusová doprava Zittau - Liberec.
Další informace získáte v internetu na adrese www.trilex-online.cz
nebo telefonicky na čísle 484 800 595.
Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.
Vogtlandbahn-GmbH/Trilex
INZERCE

Lidová zahrada, s. r. o.

žádá školy a učiliště,
které si zamluvily pronájem sálu
pro konání maturitního plesu
na r. 2012, aby se přihlásily
na tel. 604 294 320, p. Heinrich.
Jedná se o potvrzení termínu
a sepsání smlouvy.

17/2011

Jak zmírnit sociální napětí na
„Divokém Severu“?
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Spanilá jízda motocyklů
Čechie - Böhmerland

Český rozhlas 1 - Radiožurnál nabídne odpovědi v diskuzním
pořadu Speciál Martina Veselovského. Mezi pozvanými hosty jsou
poslankyně PSP Ivana Řápková, ředitel odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček, starostka Obrnice
Drahomíra Miklošová a majitel ubytovny Sport Jan Ruszó. Zúčastnit
se můžete i vy. Stačí přijít v úterý 27. 9. 2011 před 17.00 hod. do kina
Panorama ve Varnsdorfu.
Čerpáno z ČR 1, JS

Na Zemi živitelce se představily
venkovské regiony z Čech, Moravy
a také ze Slovenska
38. ročníku výstavy Země živitelka se s úspěchem zúčastnila
i naše Místní akční skupina Šluknovsko. Po celý týden představovala
v pavilonech R1 a R3 regionální výrobky, které obdržely certifikát
Českosaské Švýcarsko regionální produkt. Více se o těchto výrobcích dozvíte například na adrese http://www.ceskesvycarsko.cz/
regionalnivyrobky/.
Asociaci regionálních značek - www.regionalni-znacky.cz zastupovala řada řemeslníků a výrobců, kteří značku mají na svých
výrobcích. Výstaviště jim věnovalo pavilon R3 a také několik
venkovních stánků. Na tradičních Národních dožínkách, které se
konají v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, oslavili
předseda české vlády Petr Nečas a ministr zemědělství Ivan Fuksa
spolu se zemědělci výsledky jejich práce. Celý týden od 25. do
30. srpna byl i týdnem pracovních schůzek a seminářů. Všechny
dny provázela přátelská atmosféra, družná debata s návštěvníky
i vystavovateli, navazovaly se nové kontakty a nová přátelství. Pro
náš region Šluknovského výběžku zaznamenala akce určitě dobrou
reklamu v rámci cestovního ruchu. Již nyní se těšíme na další
ročník.
Petr Heinrich
MAS Šluknovsko

Letošní, již třináctý mezinárodní sraz výjimečných motocyklů
značky Čechie - Böhmerland v sobotu 3. září 2011 zažil při své
spanilé jízdě po Šluknovském výběžku jednu změnu. Zastávka ve
Varnsdorfu se totiž letos neuskutečnila na náměstí, ale v areálu místního pivovaru Kocour, kde její účastníci strávili čas vyhrazený na
oběd. Tyto „nejdelší motocykly na světě“ na jejich cestě doprovodila
řada dalších historických vozidel a hlavně neutuchající zájem diváků
na každé jejich zastávce.
Text a foto Ivo Šafus

DO PRVNÍCH TŘÍD USEDLO 173 PRVŇÁČKŮ
Dva měsíce prázdnin uběhly a do školních lavic se opět vrátil
smích a štěbetání našich žáků a studentů. Jako každý rok proběhlo
na základních i středních školách slavnostní zahájení nového školního roku, jehož hlavním momentem bylo vítání prvňáčků. Těch letos
přišlo do základních škol celkem 173. Této významné události se
v prvních třídách a ročnících zúčastnili zástupci města, kteří popřáli
dětem mnoho úspěchů, radostí a nových kamarádů.
OŠKT

RADOST NA MŠ NEZVALOVA
Čtvrtek 1. září nebyl pouze dnem zahájení nového školního
roku, ale také dnem, kdy byla v mateřské škole Čtyřlístek slavnostně uvedena do užívání nájezdová rampa pro děti - vozíčkáře, kteří
školku navštěvují a které do posledního srpna t.r. rodiče a učitelky
vyváželi a sváželi po schodech do zvýšeného patra s obavou, zda
jim vozík nevyklouzne a nepřevrátí se. Pentli na nájezdové rampě
slavnostně přestřihl místostarosta Karel Dubský a první testovací
jízdu absolvovala paní ředitelka Mgr. Dana Korecká za asistence
pana tajemníka Ing. L. Samuhela. Velké poděkování patří všem,
kteří se na pořízení rampy podíleli, a uživatelům přejeme pohodový
a radostný pobyt ve „Čtyřlístku“.
OŠKT
INZERCE

PRVOTINA
VARNSDORFSKÉ
AUTORKY
Čas od času se v literárním
světě objeví nové jméno spojené
s Varnsdorfem. V takovém případě o něm na stránkách Hlasu
severu rádi referujeme. Naposledy to byla Evita Naušová, autorka
románu Jizvy, jelikož děj se přímo
v našem městě i odehrává.
Dnes můžeme do seznamu
autorů pocházejících z Varnsdorfu zahrnout další ženské jméno,
Danu Baumrukovou. Jméno vám
nic neříká? Správně, je to pseudonym. S jejím svolením sděluji
pravé jméno - Dana Matoušová.
Narozena je ve Varnsdorfu (1968),
její domov byl ale na Studánce. Po
absolvování rumburského gymnázia (1987) pracovala ve varnsdorfské městské tehdy střediskové
knihovně. Po dvou letech odešla
do Prahy studovat španělštinu na
Filozofické fakultě UK. Část studií
strávila ve Španělsku. Ve svém
profesním životopise uvádí mimo
jiné průvodkyni, překladatelku,
učitelku jazyků... V Praze dlouhodobě působila jako asistentka
na mexickém velvyslanectví. Nyní
žije v Českých Budějovicích a působí v jedné rodinné firmě.
A čím se zapsala do literatury?
Její prvotinou je román Spoutaná
láskou. Příběh mladé české ženy,
která se skrze nečekané dědictví
dostane k odhalení dávného
rodinného tajemství, vydala u třebíčského nakladatelství Akcent.
Román nemá ambice „velké
literatury“, můžeme ho pokládat
za oddychové čtení pro ženy.
Třeba na dovolenou na Mallorce,
v jejíchž reáliích se podstatná
část příběhu odehrává. Protože
právě tam Dana svého času působila jako au-pair, můžeme při
četbě vsadit na důvěrnou znalost
prostředí.
Kniha se dá ve Varnsdorfu koupit. Jestli se už letos do Středomoří
nechystáte, můžete si ho užít alespoň nad stránkami románu.
ham
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Pronajmu podkrovní garsonku (70 m2 ), po rekonstrukci, s kuchyňskou linkou,
zahradou a parkovacím
stáním v rodinném domku ve
Vdf., ul. Dvořákova. Kauce!
Tel. 602 104 610.
Prodám rod. dům v dobrém stavu s dvěma byty 3+1,
velkou dvougaráží v klidné
části Vdf. Cena 1,95 mil. Kč.
Tel. 603 899 905.
Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:
8.00-12.00

Pronájem nebytových prostor, schválených pro služby.
Tel. 606 904 899.
Prodej udržovaného bytu
2+1+L v osobním vlastnictví
ve Varnsdorfu. Výměra: 67 m2.
Možno přikoupit i garáž. Prodejní cena: 590.000 Kč. Info
Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
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Prodej zrekonstruované
samostatné části zděného
dvojdomku s pěknou zahradou, situované ve vyhledávané,
klidné lokalitě ve Varnsdorfu.
Pozemek: 741 m2. Prodejní
cena: 1.500.000 Kč. Info Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Pronájem bytu 2+1+L ve
druhém patře bytového domu
v centru Varnsdorfu. Výměra:
67 m2. Nájem: 4.500 Kč/měs.
+ služby. Možno pronajmout
i garáž. Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Prodej výrobního areálu
ve Šluknově. Pozemek: cca
3 254 m 2 . Prodejní cena:
2.650.000 Kč. Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.
Prodej stavebního pozemku v Rumburku s krásným
výhledem. Sítě na hranici po.
zemku. Výměra: cca 1 500 m2
2
Prodejní cena: 290 Kč/m . Info
Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.
Prodám družstevní byt
3+1+L ve Varnsdorfu. Výměra:
81 m2, ulice Pražská. Hezký
prostorný byt se nachází
v přízemí. Prodejní cena:
670.000 Kč. Tel. 777 232 038.

Prodám zděnou garáž
v centru Varnsdorfu. Nová
střecha. Prodejní cena: 88.000
Kč. Kontakt 777 232 038.

Služby
MÁTE POCIT AKUTNÍHO
OHROŽENÍ? KLUB BIATLONU VARNSDORF a firma
B TRADE SECURITY, s. r. o.,
nabízí: - kvalifikovanou jednodenní přípravu k úspěšnému
složení zkoušky k získání
zbroj. průkazu - výuku a výcvik se zbraní na střelnici ve
Varnsdorfu - prodej zbraní,
střeliva, ochranných prostředků (plynovky, spreje atd.)
Informace a objednávky na
tel. č. 608 332 885.
Bezplatná výuka německého jazyka pro zač. a mírně
pokroč. Každé úterý (popř.
středa) ve večerních hod., od
4. října na biskupském Gymnáziu Varnsdorf v rámci projektu
Akademie příslibu. Kontakt:
Mgr. Geschwentner, telefon
605 514 193. mail: p.geschwentner@seznam.cz.

Různé
Hledám pojízdný Jawa
Pérák. Kontakt: Německo 035771/60472 nebo 01511
2992080.
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Vzpomínka
Dne 20. září by se dožil 80 let pan Vladimír (Mirek) Novák, bývalý volejbalista
a pracovník Elite.
Děkujeme všem, kdo si vzpomene s námi.
Manželka a dcera Vladimíra.

Dne 4. října by se dožil 50 let pan Vladimír Hájas. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Vzpomínají manželka Eva a syn Michal.

Blahopřání
Dne 13. září oslavila naše maminka,
babička a prababička Libuška Doubravová
70. narozeniny. Přejeme ti do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí a pohody. Děkujeme
ti za všechno, co pro nás děláš, a zůstaň
s námi ještě dlouhá léta.
Máme tě rádi. Manžel Jirka a děti s rodinami.

P oděkování
Děkuji touto cestou firmě Realit - servis, paní Evě Škodové z České Lípy za profesionální služby při prodeji naší nemovitosti.
Hana Venclová

Sňatky
Martina Hesseová
Roman Krajzinger

Z ubní

pohotovost
24.-25. 9. 2011
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 216
28. 9. 2011
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 153/7, Děčín VI
tel. 412 539 298
1.-2. 10. 2011
MUDr. Jiřina Miličová
Anenská 385/2, Děčín I
tel. 412 510 154

Svozy pytlového
tříděného odpadu

29. 9. 2011

Partner RWE Energie, a. s.,
zajišťuje smluvní vztahy
u nově zřizovaných
míst spotřeby
Po vzájemné dohodě se
zástupci RWE a společnosti
LUMINES TEMPLE, a.s., se
podařilo zajistit nové zřizovací
místo spotřeby ve Varnsdorfu
pro všechny občany celého
Šluknovského výběžku.
Na této pobočce lze nejen zřídit nové odběrné místo či přepis
plynu, ale také vám můžou
nabídnout výhodnější elektřinu.
Zřízení nového místa spotřeby:
Poštovní 1559, Varnsdorf
407 47
Tel. 800 100 396
Provozní doba:
Po: 8.00 - 17.00 hod.
St: 8.00 - 17.00 hod.
Pá: 8.00 - 12.00 hod.

MOŠTOVÁNÍ
JABLEK
OD 24. ZÁŘÍ 2011

V ZAHRÁDKÁŘSKÉM DOMĚ
V ULICI SV. ČECHA
PŘIHLÁŠKY

NA TEL. 412 371 738
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DRUHÁ DISKUZE V PANORAMĚ,DALŠÍ POCHOD K UBYTOVNÁM
Dokončení ze str. 1

Zástupci policie se nedostavili, jejich účast by asi ke klidnému
průběhu nepřispěla. Stručnou
zprávu za ni přednesl starosta
Martin Louka: od 21. 8. bylo
šetřeno 16 závažných trestných
činů, z toho 10 objasněno, čtyři se
ukázaly být smyšlenými. Stav u
státní policie byl navýšen o 20 lidí. Obyvatelé byli vyzváni, aby
na trestnou činnost upozornili,
jakmile ji zjistí.
Více než dvouhodinový
prostor pro otázky a diskuzi
byly prostorem jak pro laciná
prohlášení a útoky, tak pro seriozní návrhy řešení problémů.
Týkaly se provozu ubytoven,
příliš štědrých sociálních dávek,
práce s romskými dětmi, přísného

dohledu nad školní docházkou,
veřejně prospěšných prací,
zrušení všech heren, vymýcení
prostituce, odpovědnosti rodičů
za děti, věkové hranice trestní
odpovědnosti, snížení hranice
mezi přestupkem a trestním
činem (nyní 5.000 korun)... Padl
návrh sestavit občanskou komisi
dohlížející na práci radnice.
Nechyběla výzva k odstoupení
místních politiků - a naopak ani
výzva, aby právě oni zesílili tlak
na Prahu, který by popohnal
zákonodárce.
Dominovalo téma ubytoven:
Kde a proč se tu vzaly, jsou vůbec nutné? Kdo tam zodpovídá
za pořádek? Město přece samo
využívá státní peníze na ubytování? Podle sociální pracovnice

Fórum Zdravého města
Varnsdorf a další akce projektu
Zdravé město
V rámci projektu Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21 se
uskuteční opět Fórum Zdravého města, veřejná diskuze o problémech
našeho města. Na fóru v loňském roce jste odhlasovali 10 nejpalčivějších problémů Varnsdorfu, poté ověřili v anketě a po roce vás pan
starosta seznámí s postupem jejich řešení. Přijďte znovu diskutovat
se zástupci radnice u kulatých stolů o tom, co je třeba v našem městě
zlepšit, a upozorněte znovu na největší problémy. Fórum se uskuteční
v úterý 4. října 2011 od 17.00 hodin ve studentském klubu Střelnice.
Zdravé město Varnsdorf se na podzim připojí k celoevropským
kampaním Evropský týden mobility (ETM), Evropský den bez aut
(EDBA) a Dny zdraví. Při příležitosti EDBA proběhla tradiční soutěž
pro malé a mladé cyklisty Cyklohrátky a ETM ještě nepřímo podpoří
8 vybraných studentů z místních středních škol, kteří se nyní v září
účastní mezinárodního projektu. Odjedou do Polska, mobilitu podpoří svými výlety a aktivním poznáváním cizího kraje a přírody.
Dny zdraví podpořte společně s námi pobytem na čerstvém
vzduchu při Drakiádě dne 15. října 2011 od 10.00 hodin u vysílače
na Špičáku. Dny zdraví přislíbili podpořit pěším výletem také členové
místního svazu zdravotně postižených a senioři.
AS

Speciálně pedagogické centrum
v Rumburku změnilo adresu
Speciálně pedagogické centrum (SPC) poskytuje dětem, rodičům
(zákonným zástupcům) a odborné veřejnosti své bezplatné služby,
zejména ambulantní logopedickou péči. Dále zpracovává komplexní
speciálně pedagogickou i psychologickou diagnostiku; zabezpečuje
činnosti poradenské, terapeutické a metodologické při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji dítěte; vydává
odborné posudky pro potřeby správních řízení a především stanovuje
konkrétní edukační/reedukační postupy, kdy cílem je poskytnutí péče
podle individuální potřeby klientům se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím eliminovat příznaky postižení a zabránit sekundárnímu
zhoršení stavu. Služby poskytují speciální pedagogové, logopedi,
psycholog a sociální pracovnice. Činnost SPC se uskutečňuje
ambulantně na pracovišti, návštěvami ve školách, v rodinách nebo
zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením.
SPC se nyní nachází v Sukově ulici č.p. 870/6 v objektu Domova
mládeže Střední zdravotnické školy a OA Rumburk a má stejný vchod
s Pedagogicko-psychologickou poradnou.
Kontakt: tel. 412 335 570, mobil: 731 411 908
Mgr.Vladimír Šamša,
ředitel Spec. ZŠ a SPC Rumburk

z Jiříkova je tam nájem neúměrně vysoký. Místostarosta Poláček
vysvětlil, že městské ubytovny
byly původně určeny hlavně pro
dlužníky vystěhované z obecních
bytů. Postupně do nich byli sestěhovány problematické rodiny
z paneláků. Zaznělo i řešení
projektem prostupného bydlení
(s ním mají zkušenosti v Litvínově.) Město už před dvěma lety
jednalo o rekonstrukci ubytovny.
Lidé požadovali výsledky čerstvé
kontroly ubytoven: dozvěděli se,
že jediným problémem byla černá
stavba u hotelu Sport.
Vystupující Romka se ohradila
vůči napadání své komunity, ale
sklidila jen projevy nesouhlasu
a výtku, že sama je s výchovou
svých dětí na štíru. Některé hlasy
se ale zastaly slušných a pracujících Romů, kteří trpí nepřizpůsobivostí těch ostatních.
Návrhy se zapisovaly a vedení města ujišťovalo, že všemi se
bude okamžitě zabývat, včetně
těch připomínek, které lidi mohli
předat mimo diskuzi na papíře.
Sálem znělo „nechceme parazitující nepřizpůsobivé“. Žádné
jednoduché a okamžité řešení
ale stát nemá, tím méně obce.
Poslanec parlamentu Jaroslav
Foldyna uznal, že vlády po dvacet
let problém opomíjely. Poděkoval
místním, že „to tady rozhýbali“
a díky tomu prý máme „vládu na
lopatě“. Připomněl iniciativu kraje,
který sice také zaspal, ale teď se
snaží, předkládá návrhy; on sám
má připraveny interpelace na
premiéra i ministry pro nejbližší
jednání parlamentu.
V předsálí se podepisovala
petice „Desatero Šluknovského
výběžku“ a sálem také oběhla
petice předaná občanů: Odmítáme spojování varnsdorfských
občanů s extremismem. Základním požadavkem je bezpečnost
všech obyvatel bez ohledu na
barvu pleti.
Odpoledne se na náměstí
konala další demonstrace, kde
padly výzvy na vládní činitele
a na odstoupení varnsdorfského
zastupitelstva. Zaznělo cinkání klíčů, písnička pro pana prezidenta.
Proslovy na náměstí zakončil
starosta města, který se odmítl
účastnit pochodu. Dav se rozpohyboval směrem k ubytovnám,
kde těžkooděnci vytvořili zátarasy. Novou taktikou bylo údajné
náboženské shromáždění. Opět
diskuze, výkřiky, nadávky…Závěr
policie: 2 zatčení za rasistické
projevy. Pochod, tak jako většina
předchozích protestních akcí, byl
organizován Lukášem Kohoutem.
Chce v nich prý pokračovat tak
dlouho, dokud neodstoupí celé zastupitelstvo města.
rm, ham
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Tenisti
Mžiku obstáli

ČASOVKA LUŽ 2011

Cyclo club Varnsdorf pořádal na trati z Mařenic k parkovišti
u Myslivny Luž po loňské generálce 1. ročník silniční časovky. Na start
trasy dlouhé něco přes 5,5 km a s převýšením kolem 260 m se letos
dostavilo třicet, z velké části varnsdorfských vyznavačů cyklistiky, kteří
se vydávali na trať v půlminutových intervalech. V noci před závodem
pršelo, ale trať byla suchá i přes absenci slunečních paprsků. Nejrychleji se do cíle dostal českolipský J. Matoušek, který jediný pokořil
hranici třinácti minut, když trasu odšlapal přesně za 12:50,73 min.
Druhý skončil vítěz loňské generálky J. Valeš, také z České Lípy,
za 13:21,16 a třetí rumburský
H. Schwarz časem 14:12,99 min.
Přední umístění v jednotlivých
kategoriích - ženy (4 startující):
1. K. Pultarová 19:43,44; kadeti (4): 1. J. Švorc 14:42,26,
2. M. Švorc 15:48,60; muži
19-29 let (4): 1. J. Matoušek; muží
30-39 (6): 1. H. Schwarz, 2. A.
Aleš Vohanka z CC Varnsdorf Vohanka 14:24,76, 3. P. Pražák
dokončil časovku celkově čtvrtý. 15:16,07; muži 40-49 (7):
1. J. Valeš, 2. M. Vohnout 16:11,94, 3. R. Kamenický 17:
25,96; muži 50-59 (3): 1. J. Macan 17,11,26, 2. M. Javůrek
18:30,84, 3. K. Křížek 19:46,76; muži nad 60 let (2): 1. H. Michel 18:25,42,
2. J. Podlešák 18:45,92 min. Souhrnné výsledky lze nalézt na webu
Cyklo clubu Varnsdorf.
Text a foto ZdS

STŘEDEČNÍ KOTRMELCOVÁNÍ

Spontánní setkávání dětí, rodičů a sportovních lektorů za sportovní halou ve Varnsdorfu dále pokračuje, a to od 21. září. Každou
středu od 15.15 do 16.45 hod. mají příchozí možnost společně vyzkoušet různé sporty, zahrát si hry a poměřit své síly v soutěžích
a závodech. Podporujeme získávání pohybových dovedností a radost z pohybu. Neodrazuje nás ani špatné počasí, protože jak staré
latinské přísloví praví: „Ve zdravém těle zdravý duch“. Sportování je
zdarma, stačí jen najít chuť a prvotní odvahu. Těšíme se na vás.
Mgr. K. Marková, KPTVS a lektorka aktivity

Rozpis zápasů basketu - podzim 2011

Severočeská liga mužů

23. 09. SLUNETA Ústí n. Labem - TJ Slovan
8. 10. TJ Slovan - BNK Most od 19.00 hod.
22. 10. BK Baník Most A - TJ Slovan
29. 10. TJ Slovan - VSK Sl. TU Liberec od 17.00 hod.
5. 11. USK Slávie Ústí n. L. - TJ Slovan
19. 11. TJ Slovan - BK Děčín - juniorka
26. 11. BK REAL Roudnice n. L. A - TJ Slovan
3. 12. TJ Slovan - Sj. BK Litoměřice B od 17.00 hod.
17. 12. BK Česká Lípa - TJ Slovan

Středočeský KP kadetů U17

24. 09. Nymburk - TJ Slovan
25. 09. Kutná Hora - TJ Slovan
22. 10. TJ Slovan - Benešov od 17.00 hod.
23. 10. TJ Slovan - Kralupy od 10.00 hod.
5. 11. TJ Slovan - Kutná Hora od 17.00 hod.
6. 11. TJ Slovan - Nymburk od 10.00 hod.
17. 12. Kralupy - TJ Slovan
18. 12. Benešov - TJ Slovan

Krom mužů TJ Slovan budou v přeboru severočeské oblasti hrát
dále starší minižákyně, mladší minižáci a nejmladší mini. Tým žákyň
U15 se zúčastní celorepublikové divize a včetně kadetů U17 se do
přeboru středočeskeho kraje zapojí také žáci U14. Změny termínů
v uvedených rozpisech jsou vyhrazeny.
Ing. Strolený/ZdS

V neděli 11. září odehrálo seniorské mužstvo MŽIK Varnsdorf
na domácích kurtech za slunečného a dusného pařáku poslední
zápas letošní sezony s Canabou
Děčín. Po odehraných singlech
byl stav 2:2, ale závěrečné debly
zvládli domácí hráči skvěle a bez
problémů i nervů. Celkově zvítězili 4:2. Teď jen budeme čekat na
dohrávky ostatních družstev,
a ty určí celkové pořadí. Už nyní
je však jasné, že jsme obstáli se
ctí … nechme se mile překvapit.
M. Klusoň
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PATNÁCTÝ ROČNÍK
FRANCOVA DLOUBÁKU
V srpnu se uskutečnil
15. ročník nohejbalového turnaje trojic Francův dloubák, který
pořádají na počest předčasně
zesnulého Vladimíra Dvořáka
Šimkáči, jeho kamarádi. V tomto
sportovním turnaji v první řadě
nejde ani tak o výsledek, jako
o vzpomínku na našeho kamaráda, o pokoru k životu, který
všichni máme jenom jeden,
a je nutné jej žít na plné pecky.
Nicméně vyhrát hlavní putovní
cenu, originál Francovy kecky,
je velice prestižní záležitost.

Ocenění si zaslouží letos Pepa
Šusta za bezplatné pronajmutí
nových kurtů za „keramičkou“
(pivovar Kocour). Předešlých
14 ročníků se odehrálo za bývalým Klubem Elite, kam nám
již však není umožněn přístup
a raději se kurty nechají zarůst!
Konečné pořadí turnaje: 1. AUTO
HERRY, 2. TOS MONTÁŽE,
3. ČÁPI, 4. PP-PERPETUM
PROMILE, 5. FRTŘI, 6. JAMADA, 7. HEMEROIDI, 8. SEVERKA II, 9. SEVERKA I, 10. SEŠLOST.
Za Šimkáče MŽ

Z PRÁZDNINOVÉ ATLETIKY
Představa prázdnin na
výletech a s ní spojené babiččino servírování je zakořeněná
i u současné generace sportovců. I ti nejméně pracovití si
nárokují potřebu regenerace při
dobrém jídle a dlouhém spánku.
Přesto se mezi varnsdorfskými atletkami našlo pár
dívek, které zkoušely, zda lze
i o prázdninách vyburcovat
tělo k hodnotným výkonům.
Motivace byla dvojí: příprava
na Mistrovství republiky žactva v případě Markéty Váňové
a Terezy Sladkovské. Eliška
Křížová svou šanci účastnit
se mistrovských bojů juniorek
vyměnila za přípravu k maturitě, ale ještě v květnu začala
intenzivně vracet svému tělu
původní zdatnost.
V řeči čísel vynechám některé závody, které měly efekt spíše
přípravný. Zmíním se pouze
o soubojích, jejichž výsledek
znamenal nějaký posun výkonnosti. V případě Markéty to byl
sprint na Atletické středě pořádané v Edenu pražskou Slavií.
Tam Markéta zaběhla 150 m za
19,78 s. V srpnu Eliška Křížová
využila Děčínské víceboje, aby
otestovala svou všestrannost.
V sedmiboji skončila na druhém
místě se ziskem 3643 bodů, což
ji v juniorských průběžných tabulkách roku 2011 vyneslo na
5. místo. O dva týdny později
zkusila obhájit svá minulá vítězství na Cvikovské laťce. Vítězství
se nekonalo, ale druhé místo výkonem 1,61 m znamenalo posun
letošního maxima a v průběžných
tabulkách atletického svazu
7. místo v kategorii juniorek.

Na závěr měsíce srpna se
v polském Zgorzelci konalo
trojutkání žactva Sasko - Dolní Slezsko - Liberecký kraj.
Z varnsdorfského oddílu v krajském výběru závodila Markéta
Váňová, která obsadila 4. místo,
a na stejném pořadí skončila
Tereza Sladkovská v chůzi
na 3000 m. Chladnější počasí
posloužilo Tereze natolik, že
si zlepšila svůj osobní rekord
na 17:43,39 min. Tento čas ji

v průběžných republikových
tabulkách řadí na 4. místo
a je pouze potvrzením, že
Tereza byla na MČR dobře
připravena.
Velké prázdniny jsou minulostí. Atletika znovu nabízí
všem svým věrným nové příležitosti utkat se se soupeři
a vylepšovat svá maxima. K tomu jim přejí trenéři dostatek
vytrvalosti a vůle.
Text Skalický, foto ZdS

Hop mezi kry - klub otužilců
Vzniká nový kroužek z dílny Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf. Je určen pro odvážlivce, kteří mají zájem udělat něco pro své
zdraví. Od září až do jara - ano, tedy i přes zimu - se pokusíme
otužovat svá těla hopsnutím do postupně čím dál studenejších vod
domácího rybníka. Cílem je nejen posilování imunity, ale také setkávání podobně nadšených lidí při nevšední aktivitě. Sportovní obuv
s sebou, je třeba se před i po otužování trochu zahřát. Sraz každý
pátek v 17.30 hod. na pláži Mašíňáku.
JN

VÝHRY S JIHLAVOU I MOSTEM
Bronz z atletického MČR pro Terezu
Ve dnech 3. - 4. září 2011
proběhlo atletické MČR žactva
v Novém Městě nad Metují.
Uvedený víkend byl žhavý nejen
programem a konkurencí, ale také
teplotou i pro dvě varnsdorfské
atletky, které splňovaly letošními
kvalitními výkony nároky pořadatele, takže technickým delegátem
byla potvrzena jejich účast na mistrovství. Pro 3000 m chůze se kvalifikovala Tereza Sladkovská, pro
sprint na 60 a 150 m Markéta Váňová. Ta se tentokrát neprosadila
již v rozbězích, kde zaostala nejen za svými letošními maximy, ale
i za nejlepšími časy roku minulého. Disciplína 3000 m závodní chůze
bylo nejen pro Terezu, ale i pro všechny ostatní účastnice nejdelší
žákovské trati velkou zkouškou vůle. Nás velmi těší, že naše atletka
v této zkoušce obstála a do své sbírky si přivezla bronzovou medaili za třetí místo. Protože závod byl obsazen kompletní špičkou
z průběžné statistiky výkonů tohoto roku, nelze umístění naší závodkyně zlehčovat, byť její čas byl o dost horší než osobní maximum.
V minutovém a vteřinovém vyjádření na tom byly všechny její soupeřky stejně.
Text a foto Skalický

Lesní běh Šluknovskem
Letošnímu jubilejnímu 50. ročníku nepřálo počasí, i účast
proto nebyla valná. Výsledky
dle věkových kategorií na trati
10 km - muži do 40 let: 1. P. Pinďák (Varnsdorf, vítěz na fotu
z Bartys triatlonu) 34:42,8 min.
2. P. Lajtkep (AC Liberec)
36:12,5, 3. O. Švarc (Varnsdorf) 41:19,8. Muži nad 40 let:
1. J. Petr (AC Liberec) 39:20,9,
2. J. Coubal (Č. Lípa) 42:03,2,
3. L. Hemér (Kr. Lípa) 46:41,0,
4. P. Richter (Varnsdorf) 51:50,3. Muži nad 50 let: 1. Z. Bufka (AC
Č.Lípa) 39:55,3, 2. V. Šrachta (Cvikov) 41:28,1, 3. V. Kubr (Pardubice)
42:52,1. Muži nad 60 let: 1. V. Kuthan (Kr. Lípa) 42:36,9, 2. J. Pecháček (Mělník) 53:56,8. Ženy nad 40 let: 1. D. Kubrová (Pardubice)
49:38,2 min. Akce se uskutečnila pod pořadatelstvím TJ SK Plaston
a MÚ Šluknov a za sponzorství varnsdorfských organizací ReTOS,
MK, foto ZdS
TOS, ZABAL, VOHNOUT a Ing. P. Haláse.

Šachové střípky
Na bleskovém turnaji na 2x5 minut, kterým byl 35. ročník Fejfarova
memoriálu v Novém Boru, se varnsdorfským šachistům nedařilo.
Mezi sedmdesátkou hráčů obsadil V. Vladyka 33. místo (7,5 bodu),
M. Zapletal byl 43. (7) a K. Sládek skončil 50. (6,5). Zvítězil mezinárodní mistr (IM) M. Konopka s 12 body.
Krajský přebor Libereckého kraje ve Stráži p. R. měl na programu
17 kol tempem 2x5 minut na partii a hrálo čtyřicet šachistů. V. Vladyka s 9 body dosáhl na 13. místo, K. Sládek nastřádal o půl bodu
méně, což stačilo na 22. pořadí. Vyhrál P. Kučera z Nového Boru se
13,5 bodem.
V.V.

Po dvou domácích porážkách
s českými týmy a třech remízách
s moravskými se varnsdorfský
FK dočkal až v šestém kole
sezony 2011-2012 výhry, ale
o to přesvědčivější. Odnesla to
FC Vysočina Jihlava po konečném rezultátu 4:0 (1:0). Branky
dali Pavlo Rudnytskyy 2 (50.,
53.), nová útočná akvizice Alen
Melunovič z Teplic (13.) a Láďa
Martan (82.). „Pevně věřím, že
nás tenhle výsledek nakopne,“
uvedl mj. po zápase trenér Aleš
Křeček. V dalším kole odjel Varnsdorf k severočeskému derby do
Mostu, odkud si gólem Melunoviče přivezl výhru 0:1 a posunul se
na 10. místo tabulky. Tyto výhry
jsou nejlepší pozvánkou na další
duel doma se Sokolovem.
Další zápasy České ligy sehráli dorostenci FK U19. Podle
slov trenéra Pavla Hradiského
je cílem týmu hrát do 14. mís-

P. Rudnytskyy vstřelil na
podzim zatím tři branky.
ta, protože poslední dva celky
v soutěži budou muset dokazovat
oprávněnost účasti v licenčním
řízení. Neméně důležitým cílem
je připravit a posunout nejlepší
dorostence do druholigového
áčka. I kdyby to byl jeden za

sezonu, bylo by to skvělé. Na
Olympii Hradec Králové dorost
FK prohrál 7:0 (3:0) po špatném
vstupu do utkání. V 8. min. to bylo
2:0 a brzy po půli už 4:0. Dále hrál
u lídra soutěže Slavie Praha B,
který neztratil zatím jediný bod.
Odtud se vrátil s porážkou 2:0
(0:0) a domácí utkání rozhodli až
v závěru gólem z PK.
Dorostenci FK Varnsdorf U17
a U16 pod trenéry Zbyňkem
Přibylem a Liborem Bartůňkem
startují v této sezoně v krajském
přeboru a snahou bude vytrénovat kvalitní hráče pro U19. Jejich
dosavadní výsledky: U17 - Litoměřice 2:3 po vedení 2:0 (góly
Šolc, Šiška), U16 - Litoměřice
0:3; Litvínov - U17 12:2 (Spurný,
Zounar), Litvínov - U16 4:0; Junior
Děčín - U17 1:3 (Hauer 2, Kučera), Junior - U16 5:3 (góly Chlan,
Kučera, Šolc); Lovosice - U17
3:0, Lovosice - U 16 1:3.
Text a foto ZdS

Úspěchy jsou během na dlouhou trať
Žákovská družstva FAŠV
měla na programu další duely
České ligy. Na Dukle Praha
prohrál tým U15 5:1 (2:1), když
domácí byli produktivnější v zakončení šancí a jediný úspěch
hostů zaznamenal Česenek.
Družstvo U14 na Dukle neuspělo 6:0 (3:0), přesto herně
nezklamalo. Do Kotliny pak
přijela Admira Praha. Zahozené šance a skvělí brankaři měli
zásluhu na poločase 0:0 v duelu
týmů U15. Brzy po změně stran
však domácí inkasovali, fotbalovost i vůle bojovat opadla a jen
brankař Ticháček skvělými zákroky držel naděje na případnou
remízu. Tu zhatil gól na 0:2 tři

minuty před koncem. V souboji
U14 zvítězila Admira těsně 1:2,
na konečný stav upravoval Stárek. Trenéry těchto týmů jsou
Martin Hamada a Karel Pešek.
V Teplicích-Bystřanech
hrály FAŠV U13 a FAŠV U12.
„Třináctka“ v lize prvně zklamala po celkovém skóre čtyř
utkání 21:4 (4:3, 5:1, 6:0, 6:0).
Na lepší dílčí výsledek bylo jen
v prvním zápase. Branky dali
Kramer, Polák, Lisý a Marko.
„Dvanáctka“ dopadla daleko
lépe. Celkový výsledek 4:3
(2:1,1:2, 0:0, 0:1) mohl být klidně
i opačný, škoda. Góly Mládek 2
a Svačina. Také mladší žáci U13
a U12 hostili Admiru Praha. Ta

si odvezla výhry 3:11 (0:3, 0:6,
1:2, 2:0), góly Kramer 2, Polák
a dále 1:11 (1:1, 0:3, 0:3, 0:4), trefil se Šindelář. Příčinou porážky
u třináctiletých byly chyby brankaře a touha poprat se o výhru,
u dvanáctiletých pak neproměněné šance spolu s komplikovaným zakončením. Trenérsky
u U13 a U12 působí P. Hradiský, Z. Just, Z. Heinzel a P. Lisý.
Svoje soutěže již rozehrály
také přípravky fotbalové akademie. Starší v krajském přeboru Libereckého kraje a mladší
v okresní soutěži OFS Česká
Lípa. Výsledky a podrobná
hodnocení zápasů jsou uvedeny na www.fasv.cz
ZdS

TOUR DE ZELEŇÁK STÁLE TÁHNE
Na kopcovité trase o délce
56 km se jel letos již po 27. stále
přitažlivější a prestižnější silniční
závod Tour de Zeleňák. Ten letos
v absolutním pořadí ovládli cyklisté Kooperativy Jablonec nad
Nisou (první a třetí na „bedně“,
další dva do šestého místa).
Vítěz Lukáš Sáblík zdolal trať
za 1:14:00 hod. Varnsdorfský
Tomáš Podrazil skončil čtvrtý
v čase 1:15:47 hod. Špatné výsledky si nepřipsali ani ostatní
známí cyklisté z našeho města
či někteří další z regionu - viz

výsledky dle kategorií. Ženy
do 39: 1. I. Loubková 1:22:30,
6. K. Marková 1:34:47; Ž do
49: 5. L. Mašková 1:57:36,
6. H. Hulánová 2:03:07; Ž do 59:
3. B. Michalinová 2:00:40; Muži
do 29: 3. T. Podrazil 1:15:47,
4. M. Malík 1:15:48, 6. J. Kalivoda 1:15:49; M do 39: 2. J. Novota 1:15:50; M do 49: 13. J. Mádl
1:18:33; M do 59: 4. M. Spurný
1:18:34, 13. J. Macan 1:25:44;
M do 99: 10. H. Michel 1:33:52,
12. J. Podlešák 1:37:59.
A ještě jedna cyklistická

informace. Na 14. podniku Cyklomaraton Tour 2011, kterým byl
závod Okoloprahy na trati 50 km
dojel Jan Strož na třetím místě
se ztrátou necelých čtyř vteřin
na vítěze a svého stájového
kolegu Václava Ježka (Alpine
Pro Author team). Startovalo
350 cyklistů a v cíli jich bylo
klasifikováno 252. Po závodě
Okolobudějc, kde byl Strož 4.,
to je pro varnsdorfského další
úspěch a tučný bodový zisk do
souhrnného pořadí Cyklomaraton Tour.
ZdS
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