ČÍSLO

16
7. ZÁŘÍ 2012

CENA 6 Kč

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

www.varnsdorf.cz

KŘIŽOVATKA U LÉKÁRNY V NOVÉM KVĚTINÁČE NA SLOUPECH
Jak jste si již většinou všimli,
křižovatka u lékárny, kde se odbočuje k nákupním střediskům
Albert a Billa, doznala přes
prázdniny podstatnou změnu.
Tuto úpravu iniciovala mj. řada
stížností občanů na špatné

přecházení jak přes zmiňovanou
komunikaci k Bille, tak i přes ulici
Legií. Původní úprava napojení
byla velmi široká a díky neukázněným řidičům, kteří zastavovali
v obloucích na obou stranách
křižovatky, otáčení vozidel,
prodeji zeleniny na trávníku

naproti optice a v neposlední
řadě zvýšení průjezdu vozidel
po zprůjezdnění silnice kolem
Albertu byla i nepřehledná a nebezpečná.
Nové řešení vypracoval dopravní inženýr Miroslav Ouzký,

a jak už bylo naznačeno, cílem
úpravy bylo zejména vyřešit
pohyb chodců s ohledem na
skutečné potřeby přecházení,
minimalizovat riziko kolize
s motorizovanou dopravou
a jednoznačně určit způsob
uspořádání dopravy pro všech-

ny účastníky silničního provozu.
Navržené a posléze realizované
řešení obsahuje nový chodník
v délce cca 72 metrů podél koryta řeky Mandavy, fyzické rozdělení plochy křižovatky pomocí
dopravního ostrůvku, propojené
dílčími přechody s maximální
délkou 6 metrů, vysazení
chodníkové plochy a vytvoření
přechodu pro chodce přes ulici
Legií. Všechna opatření byla
realizována podle současně
platných norem a technických
pravidel včetně intenzivnějšího
osvětlení přechodů lampami
s odlišným zabarvením, snížení
výšky obrubníků se signálními
a orientačními hmatovými pásy
a novým vodorovným i svislým
dopravním značením.
Tuto zakázku ve výběrovém
řízení vyhrála firma ZEPS s.r.o.
Lindava, která veškeré práce
provedla v průběhu srpna. Celkové náklady na realizaci stavby
činily 282 tisíc Kč.
JS dle informací odboru
správy majetku a investic,
foto Ivo Šafus

Pomník zavražděného Josefa Munzara
skončil dočasně v muzeu
Na žádost ředitele Elite a.s.
byl z prostoru před bývalou
jídelnou a propagací odstraněn
pomníček zavražděného velitele
SNB - útvaru Varnsdorf - prap.
Josefa Munzara. Důvodem
k jeho odstranění bylo zejména
další využití celého areálu pro
potřeby firmy či jeho odprodej
bez věcných břemen, nikoliv
nepodstatný vliv měla i přehnaná aktivita a horlivost některých
obyvatel města.
Po domluvě s Odborem
péče o válečné hroby MinisterBilance
dotačních
žádostí
2007-12

Čtěte na str. 3

Foto miw

stva obrany ČR, členy Kulturní
komise RM a pracovníky muzea
bylo rozhodnuto, že pomníček
bude odborně zdemontován
a prozatímně umístěn v depozitáři varnsdorfského muzea.
Jelikož tyto pomníčky na rozdíl od válečných hrobů nepodléhají žádné evidenci, nebylo
třeba žádné administrativy.
V úterý 21. srpna bylo místním kameníkem panem Polákem provedeno odborné
Pokračování na str. 3

Po prvotních návrzích z roku 2004 a na základě
pozitivních zkušeností z okolních měst se i Varnsdorf
rozhodl své centrum zkrášlit závěsnými sloupovými
květináči. Jelikož tato zakázka vzhledem k nízké ceně
nepodléhá výběrovému řízení, byly po schválení rozpočtu
v poptávkovém řízení osloveny čtyři firmy. S nejlevnější
nabídkou vyhrála místní firma Ekoservis, která se na začátku prázdnin ujala instalace 20 půlkruhových nádob na
10 sloupech v ulici Legií a na náměstí. Ve vítězné ceně,
která činila 164,4 tis. Kč, je zahrnuta nejen vlastní montáž
a demontáž na zimu, ale i průběžný servis, tedy zejména zálivka se živinami, která je prováděna 2x týdně, a to
i v době dešťů. Vzhledem k malé otevřené ploše květináče se totiž plastový zásobník na vodu (stejně jako
např. betonové truhlíky na náměstí) dešťovými srážkami
přirozeně nedoplní.
Pokud zastupitelé v návrhu rozpočtu na příští rok
odsouhlasí další finanční prostředky, chtěl by odbor
životního prostředí pořídit květináče na dalších deset
sloupů a dokončit tak výzdobu v ulice Legií a zahájit
květinovou výzdobu v ulici Národní.
JS dle podkladů odboru živ. prostředí, foto Ivo Šafus

HLEDÁ SE POZOROVATEL METEOSTANICE
V DIVADLE BYLO ŽIVO I V LÉTĚ
STAROSTA JEŠTĚ JEDNOU O VZDĚLÁNÍ
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 20. 9. V 15.00 hod.

INZERCE

Volnobytí
hendikepovaných
malířů

Čtěte na str. 4
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Opakovaně kradl a byl znovu zadržen

V jednom marketu našeho města byl ostrahou zadržen mladík,
který šel „nakupovat“, ale za zboží neměl v úmyslu zaplatit.
Přivolaná hlídka MP provedla kontrolu osoby a její lustraci přes
Obvodní oddělení Policie ČR. Bylo zjištěno, že mladík měl
v posledních třech letech podobné problémy se zákonem. Proto
byl jako recidivista strážníky předveden na Obvodní oddělení
Policie ČR k dalším úkonům.

• Strážníci opět zachraňovali

Hlídka městské policie byla přivolána ke starší ženě, která
upadla do bezvědomí. Masáží srdce byly ženě vráceny životní
funkce a defibrilátor nemusel být použit. Paní byla dána do
stabilizované polohy a strážníky kontrolována až do příjezdu
zdravotníků, kteří ji naložili do sanitky a převezli k dalšímu
vyšetření do nemocnice.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Odnesl si notebook

Před zraky svého majitele zmizel notebook položený na palubce nákladního vozidla. Uzavřený parkující vůz na Národní
ulici se tak krátce po 22. hodině stal místem trestného činu.
Okradený muž se obrátil na místní služebnu státní policie, která
šetří krádež přístroje za osm tisíc korun.

• Vyhlédl si autobus

Autobus odstavený na parkovišti za sportovní halou navštívil v noci z neděle na pondělí 13. srpna nevítaný návštěvník.
Rozhodl si s sebou odnést ošacení účastníků zájezdu společně
s uloženou elektronikou, leč štěstí při něm nestálo. Na místo
krádeže téměř vzápětí dorazila hlídka policie, která pachatele
zadržela a poté umístila do cely. Muž se zpovídá z přečinu
krádeže věcí a poškození dopravního prostředku za bezmála
třicet tisíc korun českých.

• Odhalili lupiče

23. července letošního roku odstartoval sérii vloupání do
objektů ve varnsdorfském okolí. Jeho cílem se stala šatna
hokejistů, prodejní stánek, kiosek fotbalistů, autobus turistů,
obchod s potravinami i školní zařízení. Všude, kam zavítal,
po sobě nechal nějakou škodu. Odněkud si s sebou i něco
odnesl. Kam se nemohl dostat, zařízení poškodil. Rumburští
kriminalisté si posvítili na všechny detaily případů a výsledkem
bylo v polovině srpna zadržení podezřelého čtyřiadvacetiletého muže z místního prostředí, který čelí obvinění z přečinů
krádeže a poškození cizí věci. Celková škoda se vyšplhala
k 50 tisícům korun.

Z DIÁŘE STAROSTY
21. 8. Pracovní skupina pro řešení bezpečnostní a sociální
situace
22. 8. Kontrola z Úřadu vlády ČR - čerpání dotačních prostředků
na terénní práci
23. 8. Jednání s pracovnicemi sociálního odboru Krajského
úřadu ÚK a Agentury pro sociální začleňování o problematice „nepřizpůsobivých“
28. 8. Schůzka s krajským radním Martinem Klikou - náměty na
řešení situace ve vyloučených lokalitách

Hledá se městský meteorolog
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV hledá pozorovatele automatizované meteorologické stanice ve Varnsdorfu.
Předpokladem pro zřízení automatizované meteorologické stanice
je vhodný pozemek (oplocený pozemek, např. zahrada bez blízkých převyšujících překážek, vysokých stromů apod.), spolehlivost
a celoroční přítomnost pozorovatele (možný zástupce). Automatická stanice je vybavena 10metrovým stožárem, (na kterém jsou
umístěna automatická čidla
na měření teploty vzduchu,
vlhkosti vzduchu, slunečního
svitu, rychlosti a směru větru),
automatickým srážkoměrem
a čidly na měření půdní teploty.
Stožár je sklopný, prostor pro
umístění stožáru tvoří kruh
o průměru zhruba 6 m. V domě
pozorovatele či jiném vhodném
objektu je umístěn PC pro sběr
dat z automatické stanice, data
jsou prostřednictvím GPRS on-line přenášena do ČHMÚ.
Pozorovatel má povinnost
v průběhu dne zaznamenávat význačné atmosférické jevy (např.
mlhu, bouřku, kroupy, námrazu,…), změřit výšku sněhové pokrývky
aj. Tyto údaje ráno v termínu 07 h SEČ vloží do PC. Pozorovatel
zabezpečuje základní údržbu automatické stanice.
Celková měsíční odměna za provozování automatizované
meteorologické stanice činí cca 1.700 Kč btto/měsíčně. Spotřeba
elektrické energie pro automatickou stanici je měřena odpočtovým
elektroměrem a proplácena 1x ročně.
Prosíme případné zájemce, aby se obrátili písemně nebo
telefonicky na Ing. Richterovou (tel. 472 706 021, e-mail:
dasar@chmi.cz) nebo paní Schmiedovou (tel. 472 706 028), které
vám podají podrobnější informace.

• Naloupal si měď

Během třetího srpnového týdne kdosi vstoupil na území školy
v ul. T. G. Masaryka, odkud si odnesl na dvě desítky metrů
měděného svodu. Odebral i několik parapetů. Při své snaze je
získat poničil i část fasády domu. Jako vzkaz zanechal jedenáctitisícovou škodu. Místní zástupci zákona událost zaznamenali do
protokolů a jejich další kroky povedou k objasnění případu.

• Našla klíče od auta

Na parkovišti před místním panelovým domem našla mladá
obyvatelka města klíče od vozidla. Jelikož u nich byl i přívěšek
se značkou vozu, našla i odstavené vozidlo. Z něho odcizila
autorádio, to v zápětí nabídla k prodeji a nepojízdný dopravní
prostředek svěřila do rukou dvou zájemců, kteří vůz dopravili
do sběrny, kde za něj získali necelých jedenáct stovek. Leč
po zásahu policie nedostanou nic. Finanční prospěch skončil
v rukou majitele vozidla a ziskuchtivá slečna se v tuto chvíli
zpovídá spravedlnosti v podobě přečinu krádeže.
Nprap. Petra Trypesová,
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Jana Bobošíková je prvním z prezidentských kandidátů, který navštívil Varnsdorf v rámci předvolební kampaně historicky
první přímé volby českého prezidenta. Setkání s voliči se konalo
23. srpna u Kocoura. Debaty se zúčastnila i Jana Volfová coby lídr
strany Suverenita do krajských voleb.
ham, foto Ivo Šafus
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Finanční arbitr
Pozor na PIN!
Finanční arbitr, zákonem
zřízený mimosoudní orgán,
slouží k bezplatnému a efektivnímu vyřizování sporů klientů
s institucemi v oblasti platebních služeb. Předáváme varování, které vyplynulo z případů
často řešených právě finančním
arbitrem:
Nikdy nesdělujte PIN své
platební karty jiné (ani vám
blízké) osobě a neuchovávejte
PIN spolu s kartou. Při zjištění
ztráty či krádeže karty ihned
kontaktujte banku. Pokud
vznikne škoda a sdělení PIN
jiné osobě je prokázáno, jde
o hrubou nedbalost z vaší strany a vrácení ukradených peněz
bankou nebo platební institucí
se nedočkáte.
O řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra se více
dozvíte na www.finarbitr.cz.
ham

KRÁTCE
• Ústecký kraj připravuje
projekt sociálních služeb, jehož
součástí bude i několik pracovních míst terénních pracovníků
pro Varnsdorf, a to nejspíše od
poloviny příštího roku. Starostovi města to sdělila Mgr. Jana
Kubecová z odboru sociálních
věcí a zdravotnictví krajského
úřadu. Nastolena byla i otázka zřízení asistentů prevence
kriminality, kteří fungují mj.
v Děčíně a od letošního roku
nově i ve Šluknově.
• Na pozvání starosty města navštívil Varnsdorf člen Rady Ústeckého kraje a velitel
Městské policie v Litvínově
Mgr. Martin Klika. Za přítomnosti zástupců městské
policie, odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ, a.s. Regia
i obyvatel lokality byl projednán
další postup města při řešení
situace na Kovářské ulici s tím,
že budou využity zkušenosti
M. Kliky z řešení potíží v proslulé litvínovské čtvrti Janov.
• Občanské sdružení Skleněná cesta uspořádá počátkem října v Klubu Pohádka
třídenní Seniorskou akademii
o možnostech ochrany proti
nekalým praktikám podomních
obchodníků a osobní obraně
proti fyzickému napadení.
Podrobnosti zveřejníme v příštím čísle.
ham
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MyšLenka aneb sloupek starosty

Ještě jednou
o vzdělání
Prázdniny skončily - začal školní rok. Žáci, studenti, ale i dospělí
se vydávají na svou pravidelnou pochůzku za věděním, za nově nabývanými znalostmi, za tím, aby příčku vzdělanosti našeho regionu
posunuli o nějaký ten stupínek výš. Právě toto téma - téma přímého
vlivu vzdělanosti na život v regionu - jsem zmiňoval v červnovém
sloupku Hlasu severu. Právě tohoto tématu se chopil také Lukáš
Kohout při svém projevu na náměstí, kam 6. srpna svolal další
demonstraci. Mimo jiné zde řekl: „Víte, já jsem se nedávno dočetl
v Hlasu severu, že pan starosta přišel na to, proč je ve Varnsdorfu
tak vysoká nezaměstnanost. Prý jsou lidé ve Varnsdorfu méně
vzdělaní. Pane starosto, asi byste tedy přišel na to, že, kdyby tady
byl samej inženýr, JUDr. a MUDr., tak je tady nezaměstnanost asi
nulová.“ Nechci se v tuto chvíli pouštět do kontroverzní diskuze
o oprávněnosti těch nebo oněch slov. Chci se pouze omluvit čtenářům, kteří - podobně jako Lukáš Kohout - nepochopili význam mnou
citovaných slov a názorů. Vysvětlení z mé strany nebylo dostatečné proto ještě dnešní dodatek k tomuto tématu. Z červnového sloupku vyjímám: „…úroveň vzdělání pracovních sil v České republice,
kdy řada investorů není schopna najít na trhu práce kvalifikované
pracovní síly, zejména v oblasti technických profesí. Kritizována
je skutečnost, že v česku se rozpadl duální systém vzdělávání
v oblasti učňovského školství..“.
Nejedná se tedy v tomto případě (tedy v případě zájmu či
nezájmu investorů) o zástup právníků, lékařů, historiků a dalších
vysokoškoláků, ale o lidi připravené pro technickou práci ve výrobě,
cíleně vybavené škálou dobrých odborných a jazykových znalostí.
A určitě to není záležitost jen Varnsdorfu či regionu, ale problém
celostátního rozsahu. O to příjemnější je pak zjištění, že právě
v našem městě byl o prázdninách zahájen zajímavý projekt, který
na tuto situaci reaguje. Projekt, který připravila Vyšší odborná
škola a Střední škola Varnsdorf a který má reagovat na potřeby
pracovního trhu, a prohloubit spolupráci škol a budoucích možných
zaměstnavatelů. Věřím, že realizace tohoto projektu, o kterém se
jistě v Hlasu severu ještě dočtete, přinese potřebné výsledky,
a držím palce. A protože jsme na začátku září, chtěl bych také
popřát všem žákům, studentům a pedagogům úspěšný školní rok
a dobře odvedenou práci na poli vzdělávání.
Martin Louka

BILANCE DOTAČNÍCH ŽÁDOSTÍ
V červenci došlo na městském
úřadu ke střídání na postu projektového manažera. Za Bc. Petru
Vojtěchovou, odcházející na mateřskou dovolenou, nastoupila
Ing. Zuzana Benediktová.
Paní Vojtěchová zpracovala
„na rozloučenou“ přehled všech
dotačních žádostí od roku 2007
do června 2012. Podle tohoto
přehledu odbor správy majetku
a investic vypracoval 49 projektů

MAS Šluknovsko
podpořila
opravu kostela
Koncem roku 2011 započaly
v kostele sv. Kateřiny v Dolním
Podluží záchranné práce na
opravě části poškozeného
stropu a krovu. Tyto stavební
práce byly zahrnuty do I. etapy
rekonstrukce kostela a byly
podpořeny částkou 1.349.910 Kč
z Programu rozvoje venkova
ČR prostřednictvím Místní akční
skupiny Šluknovsko. Celkové realizační náklady dosáhly částky
1.744.300 Kč.
V srpnu 2012 byl projekt
úspěšně ukončen. Významnou
měrou se na tomto projektu
podílely obce Dolní Podluží
a Horní Podluží, které ze svých
rozpočtů poskytly půjčku na
předfinancování této investiční
akce. Děkujeme též všem dárcům, kteří svými příspěvky
pomohli k realizaci tohoto projektu.
Karel Bezchleba,
Sdružení na záchranu
kostela sv. Kateřiny,
občanské sdružení

Pomník zavražděného Josefa Munzara
skončil dočasně v muzeu
Dokončení ze str. 1
zdemontování vrchní části památníčku a vozidlem městských
hasičů byl pomníček odvezen na
nádvoří varnsdorfského muzea
do depozitu. Během příštího týdne bude ještě odvezena spodní
část pomníčku (tzv. sokl), který
bude uložen tamtéž.
Jelikož je podobně „nechtěných“ památníčků a pietních
míst více, hledá pracoviště
péče o válečné hroby ORP
Varnsdorf v současné době pro
tyto památníčky nové vhodné
umístění. Ve hře je městský
hřbitov, zahrada u Červeného

kostela nebo parčík před obvodním oddělením PČR.
Pro přesnost pouze připomínáme, že pamětní deska byla
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původně umístěna na zdi napravo od hlavní vrátnice, cca před
20 lety byla přemístěna naproti
do parčíku. JS, foto Ivo Šafus

a devatenáct z nich bylo nakonec schváleno. Městu se touto
cestou podařilo získat téměř
45,7 milionů korun. Nejvýznamnějšími podpořenými projekty podle objemu získaných financí byly: „Revitalizace vodní plochy
Mašíňák a deponie sedimentů“
(dotace přes 14 mil. Kč), „Výměna oken a rekonstrukce fasády
v ZŠ Edisonova“ (3 mil. Kč),
„Oprava komunikace a chodníků v Moravské ul.“ (2,25 mil Kč),
„Městská knihovna Varnsdorf setkávání přes hranice“ (3,7 mil.
Kč), „Rekonstrukce zeleně na
hřbitově ve Varnsdorfu“ (2,2 mil.
Kč), „Vybudování Technologického centra obce s rozšířenou působností Varnsdorf“ (5 mil. Kč),
systém poskytování vzájemné
pomoci hasičů měst Varnsdorf,
Rumburk, Großschönau a Seifhennersdorf (5,7 mil. Kč), „Regenerace sídliště na Západní ul.“
(4 mil. Kč). Poskytovateli dotací
byly např. Operační program
Životní prostředí, dotační programy ministerstva pro místní
rozvoj, ministerstvo financí, Ústecký kraj, Program Cíl 3/Ziel 3,
Integrovaný operační program.

Další projektové žádosti byly
zpracovány na jiných odborech
městského úřadu (sociálních
věcí a zdravotnictví; školství,
kultury a tělovýchovy). Ze 32 žádostí jich uspělo třináct s celkovým přínosem necelých 4 milionů
korun. Tímto způsobem byly podpořeny mimo jiné různé sociální
služby a sportovní soutěže pro
děti a mládež.
Třetí kapitolou jsou projekty,
jejichž přípravu a administraci
zajišťovaly jiné subjekty. Týká se
to opravy vodních nádrží Valcha,
Kočka a U Billy, fotovoltaického
solárního systému na ZŠ Edisonova a projektu informační
podpory cestovního ruchu ve
Varnsdorfu. Celková výše
poskytnutých prostředků byla
asi 18,5 mil. korun. Dalším pěti
projektům nebyla dotace schválena nebo teprve probíhá jejich
hodnocení. V jednom případě
byla dotace sice schválena, ale
z důvodu zvýšení finanční spoluúčasti byla městem odmítnuta
(oprava komunikace, opěrné zdi
a soustavy propustků po povodni
v srpnu 2010).
ham

STŘÍPKY Z REGIONU
• Koncem června byl novým starostou města Rumburk zvolen Jaroslav Trégr (nestraník, zvolený do zastupitelstva za ČSSD). Volba
nového starosty byla důsledkem rozepří mezi předchozím starostou
Jaroslavem Sykáčkem a místostarostou Darkem Švábem.
• Ve Šluknově otevřeli lesnické muzeum. Expozice v prostorách
šluknovského zámku vznikla úsilím učitelů a žáků střední lesnické
a sociální školy.
• Bývalý hotel Beseda na náměstí v Jiříkově se stal obětí požáru,
při kterém shořela celá střecha. Vyhořela také bývalá fara v Brtníkách. Nadprůměrný počet požárů v regionu vyvolává spekulace
o žhářství z obavy o pobyt nepřizpůsobivých obyvatel v nevyužitých
nemovitostech.
• Zato nad zámkem v Lipové u Šluknova snad svítá na lepší časy.
Zdevastovaného objektu se ujal nový majitel, občanské sdružení
Via Tempora Nova. Zatím se podařilo vyčistit zanedbaný park
a zámecký rybník. Dohled nad obnovou parku bude mít známý
botanik Václav Větvička. Sdružení shání prostředky na rekonstrukci
samotného objektu zámku, která má stát přes půl miliardy korun
a trvat až deset let.
• V Dolní Poustevně začala rekonstrukce Loutkového divadla,
z něhož do konce roku bude Multifunkční a kulturní centrum. Kromě
loutkářů bude sloužit také knihovně, volnočasovým aktivitám pro
mladé a česko-německým setkáním. Stavba za 4,7 mil. korun je
financována z mezinárodního programu Cíl 3/Ziel 3.
• Po více než dvacetiletých peripetiích došlo konečně i z německé
strany k rozhodnutí obnovit železniční trať mezi Dolní Poustevnou
a Sebnitz. Vlaky by tudy mohly jezdit od roku 2014.
• Město Ebersbach-Neugersdorf obdrží 2,12 milionů eur na
revitalizaci centra města z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(EFRE). Z těchto prostředků bude financovat např. projekty „Kulturní
a vzdělávací centrum vodárenská věž“, „Sanace sídla - Centrum
hrázděné architektury“ a „Malé projekty na oživení částí města
formou vázaného bydlení“.
Z regionálních médií vybral ham
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Výzva pro místní spolky k předkládání
žádostí o podporu jejich akcí
15. srpna 2012 jsme vyhlásili již druhou - podzimní - výzvu,
určenou pro registrované místní zájmové spolky, sdružení a církve
k finanční podpoře propagačních akcí MAS, uspořádaných v měsíci
říjnu a listopadu 2012. Žádosti na předepsaném formuláři je možné
zasílat poštou na adresu kanceláře MAS Šluknovsko, Boženy Němcové 476, 407 47 Varnsdorf nejpozději do 27. 9. 2012. Na podporu
spolkových akcí je vyčleněna částka 100 tis. Kč, spolky mohou na
svou akci obdržet částku od 3 do 5 tis. Kč.
Úplný text výzvy č. 2, formulář žádosti a vzor povinné publicity
je ke stažení na http://www.mas-sluknovsko.cz/Vyzva-PPS-c.2/717.html.
Máte-li ve svém okolí fungující zájmová sdružení a spolky, informujte je, prosím, o naší výzvě. Děkujeme Vám za spolupráci!
Dana Dudková, MAS Šluknovsko

Volnobytí hendikepovaných malířů

Chodba prvního patra varnsdorfské knihovny ožila v prázdninových měsících výstavou
„Volnobytí“. Měli jsme možnost
vidět malby hendikepovaných
autorů, kteří ve výtvarném
uskupení Paleta - pod patronací
šluknovské Agentury Pondělí uvolněným způsobem tvoří syrové umění Art brut.
„Malujeme proto, abychom
se uvolnili a vyjádřili, co právě
uvnitř cítíme,“ stálo v mottu
výstavy. A skutečně, na zdech
knihovny jste mohli až do konce srpna natrefit na díla, z nichž
přímo prýští duševní pochody
autorů. Když vedle sebe totiž
postavíte obrazy od jednoho
autora, zajisté si všimnete
mnoha styčných prvků, které
spojují unikátní naturel umělce.
A o tom výstava skutečně je,
jedná se totiž o kompilaci rozdílných charakterů a osobností,
vyjadřujících své myšlenky
odlišným způsobem. Zatímco
Josef Bína kreslí obrazy s mnohem hlubším poselstvím než
ostatní autoři, neméně talentovaný Pavel Šimral využívá
ta nejpestřejší spektra barev,
vyznívající až v klasickou pohádkovou stylizaci.
Volnobytí bylo setkáním
„normálních“ lidí se spontánní,
výtvarnými klišé neovlivněnou

tvorbou lidí s postižením.
Uvolněná atmosféra vernisáže
10. července navíc dala možnost k zajímavému setkání
s většinou členů skupiny Paleta.
Petr Strecker / ham
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Koncerty, soutěže,
výstavy, knihy
Přeshraniční projekt „Městská
knihovna Varnsdorf - setkávání
přes hranice“ dosáhl v poslední
době hned několika dalších
pozoruhodných výsledků. Po
úspěšném zájezdu do Lužice
a koncertu lužickosrbských
studentů na našem gymnáziu
se v červnu uskutečnilo několik
dalších zajímavých akcí. O dramatizaci pohádky Kuřátko v lese v podání dětí z mateřské
školy Stonožka jsme již psali.
V druhé polovině června se
uzavřela literární soutěž pro
české i lužickosrbské studenty. Byly předány ceny včetně
vydaných sborníků nejlepších
prací („První setkání / Prěnje
zetkanje / Das erste Treffen“
a „Jak to bylo? / Kak tobě? /
Wie wares?“) za přítomnosti
zástupce saského partnera
Zwjazku serbskich wuměłcow
B. Dyrlicha. V Budyšíně se jako
bonus pro studenty uskutečnil
ještě koncert pěveckého sboru ZUŠ Varnsdorf „Sametky“.
Sametky nejenom že vytvořily příjemnou hudební atmosféru
při předávání cen lužickosrbským studentům, ale na závěr
si připravily spolu s učitelkami
Kateřinou Müllerovou, Hannou
Bartošovou a Veronikou Matysovou pozoruhodný koncert
sestavený převážně z českých

skladeb, ale nechyběly v něm
ani skladby zahraničních autorů. V sólových vystoupeních se
úspěšně představily zpěvačky
Alena Švihlíková, Kateřina
Hévrová a Martina Žítková,
klavíristky Markéta Nyplová
a Anna Jará a kytaristka Anna
Denezhkina. Koncert zakončily
velmi zdařile aranžované skladby pro sborový zpěv z dílen
P. Ebena, B. Coulaise, Beatles
a lidové písně To ta Heĺpa (Slovensko) a Levas polka (Finsko,
Evina polka). Sbormistryně Kateřina Müllerová dokázala svou
vitalitu a pozitivní energii dobře
přenést na své svěřenkyně,
a tak byl návštěvníky - nejen
studenty, ale také dospělými hosty - koncert hodnocen jako velmi podařený. Dobře hodnocen
byl nejen výběr repertoáru, ale
také jeho provedení, kvalitní
„sound“ sboru. Koncertu se zúčastnilo asi padesát posluchačů.
A na závěr dvě pozvánky:
první je na výstavu lužickosrbské knižní ilustrace otevřené
4. září 2012 v městské knihovně
(chodba 1. patro). Druhá je pro
ty, kdo by se chtěli vypravit do
saské Lužice. Tam se ve městě Radwor uskuteční v pátek
21. 9. 2012 literární pořad o díle
básníka Josefa Suchého (účastníci mohou získat výbor z jeho

díla, vydaný pro tuto příležitost)
a na něj naváže koncert varnsdorfské rodačky Jany Vébrové.
Do konce roku se ještě uskuteční výstava fotografky Zdeňky
Vajsové (v Budyšíně), literární
pořad sestavený ze vzpomínek
lužickosrbských válečných
veteránů a žen na druhou světovou válku, které zachytil ve
své knize známý básník Beno
Budar, a k této příležitosti je
v projektu rovněž plánována kniha s názvem „Byly to zlé časy“.
Realizaci projektu spolufinancuje Evropská unie
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci
programu Cíl 3 / Ziel 3.
Milan Hrabal

Hledá se Kevin
Dne 14. 8. 2012 zmizel u domu při vjezdu na koupaliště ve
Varnsdorfu 15letý kastrovaný
kocour Kevin. Pravděpodobně
byl odvezen autem, které zastavilo u otevřených vrátek, kde
se kocourek pohyboval. Pokud
o něm víte nebo je u někoho
doma, prosím, vraťte nám ho.
Poskytneme odměnu nebo
vám koupíme jiného. Kontaktní
tel. 736 764 247. Děkujeme.

INZERCE

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
přijme zaměstnance na pracovní pozici referent společné státní správy a samosprávy
do odboru výstavby, investic a životního prostředí.
Více info na tel: 412 354 824 či na hankova@krasnalipa.cz či na
www.krasnalipa.cz.
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením:
„Výběrové řízení - referent odboru výstavby, investic a životního
prostředí - neotvírat“ do 18. 9. 2012 osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo doporučeně poštou na adresu: Město Krásná Lípa,
k rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA.

INZERCE 16/2012

Řádková inzerce

Nemovitosti
Pronajmu podkrovní garsonku (70 m 2) po rekonstrukci s kuchyňskou linkou,
zahradou, parkovacím stáním
v rod. domku ve Vdf, ul. Dvořákova. Kauce! Volná od 1. září.
Telefon 602 104 610.
Prodám řadovou garáž
krajní ve Varnsdorfu ul. Prostějovská. Cena 70.000 Kč.
Tel. 602 842 829.
Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 1+0 a 1+1, cena vč. poplatků 5.000 Kč
a 6.000 Kč. Tel. 777 848 575.
Prodám garáž pod ZŠ na
ul. Východní, nově zrekonstruovanou. Cena 67.000 Kč. Při
rychlém jednání sleva. Tel.
723 368 380.
Prodám byt 3+1 v centru
města. Cena 100.000 Kč. Tel.
724 353 824.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
má záměr zřídit ve Varnsdorfu
bezplatnou odbornou sociální
poradnu a protidluhovou poradnu. Poptáváme výpůjčku
vhodných prostor cca 12m2.
Kontakt: manazer@krasnalipa.cz; tel. 774 706 845.
Prodám byt ve Varnsdorfu 2+1 za 195.000 Kč
v přízemí, zateplený + plastová
okna. Tel. 775 235 690 nebo
720 271 475.
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Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví, ul. Legií (za
poliklinikou), 2. patro. Prodejní
cena 375.000 Kč (k jednání).
Tel. 733 694 856.

Zaměstnání
Zachovalý důchodce hledá uplatnění (zaměstnání,
brigádu). ŘP skup. C, dohoda.
Tel. 773 507 970, Vdf.
Přijmeme kuchaře - kuchařku. Info na telefonu
774 098 444

Služby
Najdeme vám nejlepší
hypotéku. Volejte zdarma
800 611 111.

Od září nabízím v dlouhodobě zavedeném kadeřnictví
zařízené místo pro dámskou
nebo pánskou kadeřnici na
svůj živnostenský list. Bližší
informace na tel. 728 580 333.
ZŠ Varnsdorf nám. E. Beneše 469 pořádá i v letošním
roce 2012/2013 kurzy anglického a německého jazyka.
Schůzka zájemců je 10. září
v 16.00 hodin v budově školy.
Mgr. Bc. Václav Zemler

Různé
www.zalepsisluknovsko.cz.
Pojďme se společně pokusit
zlepšit naše soužití.

���������������������
�����������
�����������������������������������������������������������������

� ������������
� ���������������

� ���������������������
� �������������������

������������������
������������������������������

k03-118x60_CB.indd 1

21.2.2012 10:58:24

SBÍREJTE RAZÍTKA SE ČTYŘLÍSTKEM A ZÍSKEJTE 10% SLEVU

Zveme občany města
na předvolební mítink
Dělnické strany sociální spravedlnosti konaný v sobotu
15. září na náměstí E. Beneše ve
Varnsdorfu od 16.30 hod. za přítomnosti předsedy DSSS Tomáše
Vandase.
ZO DSSS Varnsdorf

• textilní
galanterie
• koberce a PVC
• ubrusy
• záclony
• bytové látky
• povlečení
• přikrývky
a polštáře
• molitany PUR pěna
• šicí služba
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Vzpomínka
Dne 27. srpna uplynulo 10 let od úmrtí paní
Miloslavy Burešové.
Vzpomíná rodina Burešova.

Dne 5. září by se dožil 80 let pan Jindřich
Hocke, 9. září uplyne 30 let, co nás navždy
opustil.
Dne 8. září by se dožila 80 let paní Věra
Hockeová.
Vzpomínají děti s rodinami.

Blahopřání
Dne 25. července oslavil krásné 85. narozeniny pan Jozef Galbo.
Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí
a stále dobrou náladu celá rodina Galbova
a Tučkova.
Dne 14. září oslaví krásné 60. narozeniny
paní Květa Schuppanová.
Do dalších let hodně zdravíčka a pohody
přeje manžel Míra.

Dne 9. září oslaví manželé Slávka a Jan Belančíkovi
40. výročí sňatku.
Hodně štěstí, lásky a pohody do dalších společných let přejí
dcery Žaneta s Jardou a Olina s Láďou a vnoučata Jonáš, Jára
a Barča.

Z ubní

pohotovost
8.-9. 9. 2012
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343
15.-16. 9. 2012
MUDr. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622
22.-23. 9. 2012
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440
ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR
se bude konat

v úterý 11. září

od 15 hodin
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

Sňatky
Hana Jelenčiaková
Filip Šic
Klára Dekanová
Zdeněk Čambalík

Svoz zákazníků

ZDARMA
12. 9.

Odjezd: Varnsdorf, AN
ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum
Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

Varnsdorfské
prodejní trhy
(parkoviště
na Národní ul.)
19. 9.
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REZIDENČNÍ POBYT V MĚSTSKÉM DIVADLE
Po několik červencových
dnů hostilo Městské divadlo
Varnsdorf skupinu profesionálních divadelníků, přesněji
řečeno divadelnic. Eva Prchalová, Halka Třešňáková, Petra
Nesvačilová a Hana Vagnerová
zde začaly připravovat nové
a velmi zajímavé představení
s pracovním názvem „Věda
a žena“. Samotná idea rezidenčního pobytu je výsledkem snahy
vedení divadla oživit naši scénu
a navázat spolupráci s novými
divadelními soubory a umělci.
Výše zmíněný pobyt proběhl
především díky spolupráci
divadla se sdružením Nová síť,
které se kromě jiného zabývá
právě i rezidenčními pobyty
divadelních a tanečních týmů

v regionech celé České republiky. Výsledkem tohoto rezidenčního pobytu pak bude představení, jehož premiéra proběhne
na jaře nebo v létě příštího roku
v pražském NoD a v našem
divadle ve Varnsdorfu. Náklady
na uskutečnění celého pobytu

byly hrazeny občanským sdružením Kulturní dům Rozkrok
a ze sponzorských darů. Naše
divadlo poskytlo prostory pro
samotnou práci.
PhDr. Martin Musílek,
ředitel Městského divadla
Varnsdorf. Foto autor

Dvouleté putování po Asii

V knihovně pokračuje cyklus cestopisných přednášek
Z Rumburku do Indie a pak
zase zpátky. Tak by se krátce
dala charakterizovat naše
dvouroční dobrodružná výprava
Asií, na kterou jsme vyrazili ve
čtyřech, my dva - Bára a Rosťa
Součkovi a naši dva velcí společníci - baťohy. Posunovali jsme se
různě - pěšky, stopem i místní dopravou, stravovali se v lokálních
občerstvovnách a bydleli prostě.
Tureckem, Íránem a Pákistánem
jsme doputovali do Indie, z Indie
pak přes Malajský poloostrov,
Indočínu a Čínu do Mongolska
a nakonec transsibiřskou magistrálou a pěškostopem přes
Evropu zpátky domů.
V květnu ve varnsdorfské
knihovně proběhlo první vyprávění z cyklu „Dva roky prázdnin“,
kde jste se mohli dozvědět, jak
zabalit baťohy na dva roky a co
všechno člověka čeká, když

opouští západní „jistoty“ a vyráží na toulky do jiného světa.
V červnu jsme nahlédli do dvou
muslimských zemí - Turecka
a Íránu. Nechyběly ani autentické ukázky z deníku a závěrečné
promítání fotografií a filmových
šotů s lokální muzikou.
Každý měsíc v novém školním roce vás budeme lákat
ochutnávkou nejrůznějšího
dobrodružství. Do konce roku
se ještě stihneme podívat do
Pákistánu, kontinentální Indie,
Nepálu a indického Ladakhu.
Pojďte se s námi na okamžik
vypravit na okružní cestu do

Asie, která bude dlouhá, zároveň
trochu krátká, ale možná právě
proto lákavá, aby vás inspirovala
k osobním toulkám.
Pokud budete mít chuť a čas,
přijďte 11. září v 18 hodin do
knihovny ve Varnsdorfu, kde
překročíme hranice z Íránu do
Pákistánu a více jak měsíc budeme cestovat v této zajímavé
zemi plné protikladných tváří.
Termíny dalších přednášek
sledujte na: www.mkvdf.cz.
Tuto akci podporuje www.domeceknakopecku.cz, www.sinstitut.cz
BS

SENÁTORSKÉ
DNY

17. 9. 2012
15-17 hodin
v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf

Svozy pytlového
tříděného odpadu
13. 9.

Na Tolštejnském krasodění v Jiřetíně pod Jedlovou, na kterém
se kromě dotyčné obce podílely také varnsdorfská o.s. Na Křižovatce a MAS Šluknovsko, byly vytvořeny místní jiřetínské rekordy
v patchworku (na snímku) a v paličkování. K sešití patchworkové
deky kytiček spojilo totiž své síly na šedesát lidí a 37 nadšenců
s vervou paličkovalo. Hlavně se tu ale desítky lidí přiučily řemeslům a návštěvníci mlsali mimo jiné i varnsdorfské dobroty ověnčené cenami ze soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje.
ham, foto Ivo Šafus
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Tenisový EUROREGION NISA vyhrál Jan Suchomel

NA TOUR DE JEDLOVÁ
REKORD NEPADL
Tak jako v posledních letech, opět téměř padesátka cyklistů
různého věku se vydala v pořadí na čtrnáctý závod horských
kol Tour de Jedlová určený pro širokou veřejnost. Start byl
v 10.00 hod. tradičně před restaurací Lidová záhrada a cíl u rozhledny na Jedlové. Favorité jednotlivých kategorií vesměs uspěli.
Smůlu měl Hynek Michel (kategorie do 40 let), kterému pro něho
v dobře rozjetém závodě spadl řetěz ve strmém stoupání už za
Křížovou horou a nakonec skončil na bramborové pozici, tedy
čtvrtý ve své kategorii. Celkovým vítězem se stal Tomáš Podrazil
časem 27:55 min. před Herbertem Schwarzem (28:43) a Alešem
Vohankou (29:08). T. Podrazil vyhrál v této tour od roku 2007 potřetí, ale jeho vítězné časy z roku 2009 (25:57 min.) a 2010 (26:47)
zůstaly nepřekonány. Jednu ze zajímavostí akce sdělil pro čtenáře
HS Miloš Javůrek, hlavní organizátor závodu: „Novou tradicí se při
vyhodnocování nejlepších stalo předání „jedlovského hřebíku“pro
nevýrazný výkon na tour. Držitel této ceny z roku 2011 Václav Šimonek st. se stal paradoxně největším překvapením letošního ročníku
jak výsledkem, tak i umístněním a toto ocenění s radostí předal
novému držiteli. Ten měl rovněž problém s řetězem a nepřál si být
uváděn. Organizátoři jinak věří, že i magická padesátka účastníků
při patnácté tour v příštím roce padne.“

Vítězové jednotlivých kategorií Tour de Jedlová 2012
A - Mládež do 15 let (2 startující): D. Lejčko 39:33 min. B - Muži
do 30 (10): T. Podrazil 27:55 min. C - Muži do 40 let (9): H. Schwarz
28:43 min. D - Muži do 50 let (14): J. Dužár 30:30 min. E - Muži nad
50 let (8): M. Spurný 29:30 min. F - Muži nad 60 let (1): M. Petrů
35:20 min. Ž - Ženy (2): B. Brodská-Krejčí 50:20 min. Kompletní
výsledky jsou uvedeny na www.ccvarnsdorf.xf.cz
ZdS, foto Ivo Šafus

LOS PODZIMU DOROSTU U19
NE 19. 08. 17.00 Vikt. Žižkov - Varnsdorf U19 2:1
ST 22. 08. 17.00 Varnsdorf U19 - Slavia Praha B 1:3
NE 26. 08. 10.00 Varnsdorf U19 - Rapid Liberec 5:1
SO 01. 09. 10.30 Trutnov - Varnsdorf U19 0:3
NE 09. 09. 10.00 Varnsdorf U19 - Meteor Praha
SO 15. 09. 10.00 Varnsdorf U19 - Chrudim
NE 23. 09. 10.00 Kolín - Varnsdorf U19
SO 29. 09. 11.00 Varnsdorf U19 - Letohrad
NE 07. 10. 13.45 Svitavy - Varnsdorf U19
SO 13. 10. 10.00 Varnsdorf U19 - Admira Praha
SO 20. 10. 15.30 Třebeš u Hr.Král. - Varnsdorf U19
SO 27. 10. 10.00 Varnsdorf U19 - Ol. Hr. Králové
SO 03. 11. 10.15 Jablonec - Varnsdorf U19
SO 10. 11. 10.00 Varnsdorf U19 - Nový Bydžov
SO 17. 11. 10.00 Vyšehrad - Varnsdorf U19

Ve dnech 18. 8. - 19. 8. se
konal za překrásného počasí
na tenisových kurtech ve Varnsdorfu mezinárodní turnaj EUROREGION NISA 2012. Hrály
se dvouhry, čtyřhry a také, jako
vždy, útěcha (poražení z prvního
zápasu). Do našeho města se
sjeli borci z celého kraje včetně
tenistů ze SRN. Jak je již tradicí
na turnajích v našem areálu,
bylo o všechny sportovce vzorně
postaráno po stránce sportovní i
gastronomické. Vítězem turnaje
se stal se svou trpělivou hrou druhé podání zespodu - a obrovskou fyzičkou varnsdorfský
Honza Suchomel, který porazil
Marka Svobodu z České Lípy
6:1, 6:3. Čtyřhru ovládli kluci
z České Lípy Radoňský a Šena

(světový cestovatel, viz jeho
Facebook). Vítězem útěchy se
stal varnsdorfský nadšenec,
matador, nestor, borec, prostě
stále perfektní tenista a člověk
Zdeněk Barborík. Největším překvapením turnaje byl nováček
v oddíle tenisu Jarda Vinčus Vinklárek. Nejenže uhrál semifinále
ve čtyřhře s parťákem Mariánem
Kernem, ale ve finále útěchy tvrdě potrápil i Zdendu Barboríka.
Když večer po turnaji odjížděl,
měl obličej a výraz jako pán
z reklamy na podpůrné mužské prostředky. Celý den byl
na dvorci, prostě rudý. Turnaj
jako vždy proběhl v přátelské
pohodě. Všichni účastníci byli
spokojeni a těší se na další ročník. Nebudu jmenovat všechny,

kteří mají rádi bílý sport a oddíl
tenisu. Je však mou povinností
poděkovat městu Varnsdorf,
Ing. Samuhelovi, J. Trebatické, firmě TOS Varnsdorf a.s.,
Ing. Plaňanskému, Mirkovi
Vohnoutovi, firmě TEXSTAV
s.r.o. Jestli jsem na někoho
zapomněl, tak sorry. Malinkou
kaňkou bylo vykradení oddílu
tenisu v noci před turnajem.
Přátelé, i toto jsme my, tenisté
ustáli. Těm nenechavým občanům, co nyní chodí v teniskách
od antuky, co mají doma
rakety, co mají tenisová trička
atd., prostě věci, které byly
zcizeny, přeji dobré zdraví bez
narkotik. Bohužel, žijeme v této
republice. Ing. Milan Hindrák,
prezident oddílu tenisu

Varnsdorfský kraťas ve finále bez domácích

V poslední srpnovou sobotu
tohoto roku byl odehrán na
tenisových kurtech Slovanu
Varnsdorf již tradiční turnaj
amatérů v deblech. Na kurty
za překrásného počasí nastoupili borci z České Lípy,
České Kamenice, Rumburku,
Jiříkova, Dolní Poustevny a samozřejmě místní. Ve dvou skupinách po šesti si to rozdaly dvojice každá s každou do 6 gamů a pak ještě všechny odehrály další
dva sety o konečné pořadí. V klubovně se o vše výborně staraly manželky organizátorů turnaje
a samozřejmě i hráčů Vraje a Žižlavského. Nejenom jídlo a pití bylo na úrovni, ale i hra zúčastněných.
Ve finále se nakonec sešli skutečně hráči nejlepší, tedy Svoboda (Česká Lípa), Dulkaj (Dolní Poustevna), kteří těsně porazili Polacha s Divišem z Rumburku. Celý turnaj proběhl v pohodovém, přátelském
a rytířském duchu bez jediného incidentu, což je v dnešní divné době takřka zázrak. Foto i výsledky
naleznete na http://mikl50.rajce.idnes.cz.
Posledním letošním velkým turnajem bude na tenisových dvorcích PŘEBORNÍK VARNSDORFU 2012,
hraný ve dnech 15. až 16. září (pozn. redakce).
Milan Klusoň, foto archiv TO

Desáté místo na Strongman festivalu
Na fotbalovém hřišti v Lomu u
Litvínova se uskutečnil další díl
seriálu Českého poháru siláků,
v jehož rámci se konal i závod
pro příchozí z řad veřejnosti.
Akci pořádal litvínovský oddíl
silového trojboje a z varnsdorfského OST se soutěže zúčastnil Miroslav Tarnóczy závodící
v kategorii volně příchozích.
Zde patřil mezi nejlehčí závodníky celého startovního pole.
Na všechny čekalo 6 silových
disciplín.
Jako první byla přichystána
disciplína Viking press - výrazový
tlak za hlavou do propnutých rukou s co nejpočetnějším opakováním v čase jedné minuty s činkou vážící 55 kg. Mirek nasázel
22 opakování a překvapil nejen

sám sebe. Následovala druhá
disciplína Farmers walk - sprint
na 15 metrů se 70 kg závažím
v každé ruce o co nejrychlejší
čas. Mirek dosáhl času 13,65 sekundy. Třetím úkolem byl Power
stairs - schody síly. Šlo o to, v co
nejkratším čase (limit 1 minuty)
vyzvednout závaží o hmotnosti
200 kg na první schod a poté
na druhý (výše každého z nich
40 cm). Tyto parametry zde vedly v kombinaci s neznalostí
techniky k neúspěchu varnsdorfského borce. Hod sudem
od piva přes hlavu do dálky
byl ve dvou pokusech dalším
zápolením a M. Tarnoczy napodruhé dohodil na 5,63 metrů.
Předposlední disciplínou byl Tire
flip - převracení 200 kg těžké

pneumatiky o čtyři obrátky v co
nejkratším čase. Zde silák OST
zapsal čas 20,06 sekund. Atlas
stone - přehazování betonové
koule o hmotnosti 110 kg přes
laťku ve výšce 120 cm přišlo na
závěr soutěže a stanovil se limit
jedné minuty na provedení co
největšího počtu opakování. Mirek, stejně jako mnoho dalších,
nezapsal ani jeden pokus. Koule
už prostě byla těžká a po předešlých disciplínách nezbylo sil.
V konečném pořadí skončil
silák oddílu silového trojboje
v silné konkurenci na skvělém
10. místě. Obrovský dík patří
Zdeňkovi Tuháčkovi z Powerlifting teamu Kralupy nad Vltavou
za výpomoc a Katce Batelkové
za pořízení fotodokumentace.
OST Varnsdorf

Bod z Pardubic i s Bohemians

Turnaj hospod vyhrál
potěr Hiltonu
Šest týmů varnsdorfských restauračních výběrů se střetlo
v každoročním Hospodském turnaji, o kterém jsou dostupné záznamy od roku 1989. Vítězství obhajoval Hilton&Benteler, ale letos
neuspěl, když ve skupině remizoval se Skleníkem 1:1 a prohrál
se Žofinkou 1:2. Té úspěch pomohl k výhře ve skupině, protože
ve druhém svém zápase se rozešla se Skleníkem 1:1 a namířila
si to do finále. Ve druhé skupině byl malou raritou celek Hilton
potěr, který vesměs tvořili bývalí nebo současní mládežničtí hráči

Vítězný tým letošního turnaje - nahoře zleva Fučík, Kučera,
Spurný, Secký, Dančo a Šolín. Dole Pácha, Krajčovič, Zelinger
a Šebora.
varnsdorfského FK či FAŠV. Ti zdolali Kovárnu 3:0 a bez branek
se rozešli se Šimkem, který plichtil 0:0 i s Kovárnou, čímž si zajistil
druhé místo ve skupině.
Do zápasu o 5. místo tedy nastoupila Kovárna proti týmu Hilton&Benteler a odešla poražena 1:2. Utkání o 3. příčku vyšlo lépe celku
Šimka, jenž zdolal Skleník 3:0. Finále mezi potěrem Hiltonu a Žofinkou bylo dlouho nerozhodnuté, nakonec se ale prosadilo trénované
mládí a jediným gólem nedlouho před koncem rozhodlo o své výhře
1:0. Hilton&Benteler tedy třetí výhru v řadě nezopakoval, ale jeho
„rezerva“ jej dokonale zastoupila. Konečné pořadí: 1. Hilton potěr,
2. Žofinka, 3. Šimek, 4. Skleník, 5. Hilton&Benteler, 6. Kovárna.
Hlavním sponzorem turnaje byl pivovar Konrád, Regia a. s. Varnsdorf a dále pivovary Zlatopramen, Velké Březno, Nápoje speciál
Jiří Stehlík, Jivis Jiří Vít, Roman Vít. Všem patří poděkování za
poskytnuté ceny a díky i jednomu ze správců areálu v Kotlině
Tomu Samkovi za perfektně vytvořené podmínky pro turnaj. Fotodokumentace na www.hospodturnaj.cz.
Text a foto ZdS

Šachové střípky
V závěru června se uskutečnil v Praze-Karlíně Pražský
rapid 2012. Hrálo se švýcarským systémem na sedm kol tempem 15 minut na partii pro každého ze 13 hráčů. Turnaj vyhrál
F. Hoštička (České Budějovice) před J. Janákem (Velké Meziříčí),
oba získali 5,5 bodů a třetí místo obsadil s 5 body varnsdorfský
V. Vladyka, hájící barvy ŠK Česká Lípa.
ZdS

Fotbalisté FK Varnsdorf
přivezli bod za remízu 2:2
(1:1) z Pardubic. Domácí dvakrát
vedli, za hosty srovnával před
poločasem Petr Zieris hlavou
a v 65. Jiří Schubert po obejití stopera Proroka. Ten pak
o deset minut později neproměnil penaltu poté, co mu ji gólman
Přemysl Kovář zneškodnil.
Sestava v Pardubicích: Kovář Tvaroha, Zieris, Pimpara, Dobrovolný (46. Volf) - Mach,
Hikspoors (63. Vilkovský), Cana (36. Jakobovský), Breite Schubert, Martan. Do Kotliny
přijel o týden později tým Bohemians Praha, který si dosud
ve čtyřech kolech připsal stejný
počet nerozhodných výsledků.
A z Varnsdorfu po výsledku
0:0 si jej odvezl také. Po zranění nastoupil již Matěj Kotiš, hrál
dobře a nastřelil jednu ze dvou
trefených tyčí branky soupeře.
Z poháru České pošty FK
překvapivě vypadl po prohře
2:0 v České Lípě.
Na domácích zápasech
áčka je opět vyhlášena soutěž
JDI NA FOTBAL A VYHRAJ
o šek na zboží v hodnotě
10.000 Kč. Po předložení 7 programů z podzimních zápasů
obdrží příznivci slosovatelný
kupon a na utkání se Sokolovem dne 18. 11. se uskuteční
losování o atraktivní cenu.

V minulém čísle jsme u dvou
hráčů uvedli tehdy otevřená
jednání ohledně jejich dalších
působení. Jaroslav Jordák
nastupuje v týmu Saské ligy
SV Einheit Kamenz, kde válí
další bývalí borci, kteří hájili
dres Varnsdorfu, jako např. Pavel Runt, Petr Šafář a od léta
také Karel Vrabec. Miroslav
Hozda zkouší štěstí na Slovensku, konkrétně v Dunajské

(1:1), gól dal Lorenc. Poté doma
po bojovném výkonu odešel
poražen se Slavii Praha B 1:3
(0:0), když se trefil jen Kučera.
Na fotu jedna ze situací před
brankou dorostu Slavie B. Další domácí duel přinesl výhru
s Rapidem Liberec 5:1 (2:0)
a o góly se podělili Lorenc,
Kučera, Honců, Šebora a Vinš.
Sestava ve vítězném střetnutí:

Stredě, kde již odehrál dva zápasy. Tento tým po 7. kole vedl
slovenskou 2. ligu.
Přes dvě těsné prohry solidními výkony i výsledky a se ziskem
6 bodů vstoupil do druhé ligové
sezony v řadě celek dorostenců
U19, jehož rozlosování uvádíme
na jiném místě tohoto vydání
Hlasu severu. Nejdříve prohrál
venku s Viktorii Žižkov 2:1

Klouda - Knížek, Vomáčka,
Čurgali, Šolc - Šimoník, Honců Ruszó (46. Šebora), Halbich
(74. Vinš), Kučera (69. Šolín) Lorenc (55. Spurný). Z Trutnova
dorost přivezl výhru 0:3. Domácí
utkání bude hrát na podzim na
stadionu v Kotlině a v neděli
9. září hostí od 10.00 hod. Meteor Praha, přední tým tabulky.
Text a foto ZdS

Tarnóczy sedmý na MČR ve zvedání kamene
V polovině července se v Babylonu u Domažlic
uskutečnil 14. ročník mezinárodního mistrovství
České republiky ve zvedání kamene, které se konalo
pod záštitou TJ Sokol Domažlice. Z varnsdorfského
oddílu OST zde startoval Miroslav Tarnóczy v kategorii
lehká váha (do 85 kg) s počáteční hmotností kamene
200 kg. Stejně jako ostatní siláci všech kategorií měl
tři pokusy ke zvednutí kamene do výšky 100 cm. Mirek
prvním pokusem pozvedl kámen do výšky 60 cm. Na
druhý pokus si nechal snížit ,,madlo“ a dostal kámen
na úroveň 65 cm. Na závěrečný pokus snížoval madlo
ještě více, zradil jej všaj úchop a kámen upustil na
výšce 48 cm. Tímto výkonem obsadil skvělé 7. místo
v široké konkurenci borců z Čech a sousedního Německa. Absolutním vítězem se stal Andreas Altmann
z kategorie mužů těžké váhy, když pozvedl kámen
o hmotnosti 325 kg.
Obrovský dík patří Zdeňkovi Tuháčkovi z Powerlifting teamu z Kralup nad Vltavou za výpomoc
a Katce Batelkové za fotografie ze závodů. Soutěž
se pořádajícímu oddílu povedla připravit nad všechna očekávání a k jejímu hladkému průběhu přispěl
skvělý výkon moderujícího Zděňka Srstky, který
bavil nejen publikum, ale i soutěžící siláky (na fotu
společně s M. Tarnóczym).
OST Varnsdorf
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