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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

POCHUTNAL SI
I VÁCLAV KLAUS

Již po třicáté deváté se ve čtvrtek 30. srpna 2012 otevřely brány mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Výstava byla
uspořádána ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství
ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Agrární komorou
ČR a Potravinářskou komorou ČR.
Místní akční skupina Šluknovsko měla své zastoupení
tentokrát hned ve dvou pavilonech - Pavilonu venkova
neboli pavilonu „Z“, v němž dostaly prostor místní akční
skupiny z celé České republiky pod záštitou Národní sítě
MAS ČR, a dále v multifunkčním pavilonu „T“, kde se
konala prezentace regionálních potravin oceněných v regionálních soutěžích jednotlivých krajů. MAS Šluknovsko
je totiž v tomto roce organizátorkou regionální kampaně
Pokračování na str. 3

NOVÍ ŠKOLÁCI I ŘEDITELÉ
Ráno 3. září nastal před
školami opět mumraj dětí, učňů
a studentů. Po prázdninách začal nový školní rok 2012-2013.
Pro 151 varnsdorfských dětí to
bylo první vkročení mezi školní
lavice. Právě tolik prvňáčků
letos zaplnilo sedm prvních tříd
na varnsdorfských základních
školách.
V rámci devítileté povinné
školní docházky chodí do
varnsdorfských škol - včetně
speciální školy a nižších ročníků
gymnázia - celkem 1 383 žáků.
Dalších 24 žáků navštěvuje
přípravné třídy (na Karlově ul.
a speciální škole). Speciální
třídy s upraveným vzdělávacím
programem najdeme při ZŠ
v Bratislavské ul. (20 žáků), na
náměstí (7 žáků) a samozřejmě
i ve speciální škole (19 žáků).
Žáky prvních ročníků varnsdorfských základních i středních

Netradičně pod širým nebem vítala své prvňáčky ZŠ Edisonova ul.
Foto Ivo Šafus
škol přišli 3. září přivítat zástupci města. Spolu s nimi přejeme
všem žákům, studentům i pedagogům úspěšné absolvování
školního roku 2012-2013.
Prázdniny byly na většině škol
využity k opravám a údržbářským

CO SE VLEČE - NEUJEDE
Tak by se dala parafrázovat dlouholetá snaha města o vybudování
zastávky vlaku Varnsdorf staré nádraží. Po řadě let byl vybrán název
a nyní, ač to zní neuvěřitelně, se připravuje realizace. Jak bylo dohodnuto, stavebníkem bude Správa železniční dopravní cesty, s. o. Tu
nyní požádalo město o podpis Smlouvy o právu provedení stavby.
Aby totiž situace nebyla tak jednoduchá, železniční část stavby
bude financovat SŽDC, zatímco ostatní části stavby (určené pro
pohodlí cestujících) město. Jedná se o úpravu chodníků v ulici
Svatopluka Čecha a odvodnění železničního přechodu pro pěší
a přístřešků. Souhlasem rady města ze dne 6. září může tedy
stavebník požádat Drážní úřad o vydání stavebního povolení pro
stavbu „Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží“.
Pokud vše půjde podle plánu a předběžných dohod, mohli bychom
se již v příštím roce staronové zastávky dočkat.
JS
Prázdninové
investice
na školách

Čtěte na str. 4

www.varnsdorf.cz

Slavnostní uvítání studentů VOŠ

Foto Bc. Martin Štikar

INZERCE

21. ZÁŘÍ-DEN BEZ AUT
PROJEKT POMŮŽE ABSOLVENTŮM VOŠ
SENIORSKÁ AKADEMIE
NAVRHNĚTE SPORTOVCE MĚSTA 2012

pracím - o nich informujeme
v článku „Prázdninové investice
ve školách“ na str. 4.
K mnoha změnám ale došlo
i ve vedení škol a školských zařízení. Pro přehled uvádíme jména
nových ředitelek (ano, ve všech
případech žen!), která vzešla
z letošního kolotoče výběrových
řízení:
ZŠ Edisonova ul. - Mgr. Ladislava Ondráčková
MŠ ul. T. G. Masaryka (Stonožka) - Bc. Pavlína Nováková
MŠ Nezvalova ul. (Čtyřlístek) Bc. Veronika Strolená
MŠ Pražská ul. (Zahrádka) Mgr. Helena Šmídová
MŠ Křižíkova ul. (Sluníčko) Štefanie Plešingerová, DiS
Školní jídelna Edisonova ul. Štefania Čechová
Dům dětí a mládeže - Bc. Lenka
Holanová.
Zůstávající ředitelé: ZŠ nám.
E. Beneše - Mgr. Bc. Václav
Zemler, ZŠ Seifertova ul. Mgr. Soňa Bílková, ZŠ Karlova ul. - Mgr. Milada Hnilicová,
MŠ Národní ul. (Na Kopečku) Vlasta Tarnóczyová, MŠ Poštovní ul. (Slovíčko) - Jitka
Málková.
Pokračování na str. 3
V knihovně
otevřeny
dvě nové
výstavy
Čtěte na str. 6
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Zraněný muž

Na služebnu městské policie bylo v nočních hodinách oznámeno, že na sídlišti leží nějaký muž a silně krvácí z úst. Vyslaná
hlídka městské policie na udaném místě zjistila staršího muže
s rozbitou dolní čelistí a silným krvácením. Hlídka zraněného
ošetřila, čelist zafixovala a přes dozorčího směny přivolala rychlou zdravotnickou pomoc, která si muže převzala a převezla
k dalšímu ošetření do nemocnice.

• Kradl a byl zřejmě vyrušen

Při noční preventivní kontrole města byl u jedné prodejny
zjištěn odložený stavební materiál. Hlídka městské policie prověřila okolí a poté se telefonicky spojila s majitelkou prodejny.
Ta po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o materiál, který
prodává. Neznámý pachatel se pokusil materiál odcizit a zřejmě
byl při svém nezákonném jednání vyrušen. Majitelka si nalezený
materiál vrátila zpět do prodejny a bude nucena si svůj majetek
lépe zabezpečit.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Vráceny do regálů

Varnsdorfští policisté zadrželi krátce po jedné hodině ranní
v sobotu 1. září na ulici 5. května dvaadvacetiletého muže
podezřelého z krádeže cigaret v místní směnárně. Mladík
byl navíc pod vlivem alkoholu, a tak putoval na několik hodin
do policejní cely. Z místního oddělení policie odešel o několik
hodin později se sděleným podezřením z přečinů krádeže
a poškození cizí věci.

• Vyvedla ho policie

Zákon po něm natáhl ruce! Jedna věta stačila k tomu, aby ve
čtyřiačtyřicetiletém muži z Varnsdorfska vyvolala touhu po odvetě. Po tom, co mu jeho družka oznámila svůj odchod, sáhl pro
zbraň a s výhrůžkami ohrožoval všechny přítomné. Vystrašené
ženě se z nebezpečné situace podařilo utéct a přivolat pomoc
stodvanáctkou. Na místo dorazili policisté z krajské zásahové
jednotky, výtržníka pomocí donucovacích prostředků zadrželi
a odvezli z místa události. Útočník se teď bude zpovídat ze svého
nebezpečného jednání především policistům, kteří celou událost
prošetřují s podezřením z přečinu nebezpečného ozbrojování
a nebezpečného vyhrožování.
• A jsou pryč!
Ze zahrady v Karlově ulici ve Varnsdorfu zmizely během
noci z pondělí na úterý 4. září 2012 dvě sportovní bundy. Nic
netušící majitelé oblečení je zanechali přes noc vyvěšené na
šňůře u domu, odkud je s největší pravděpodobností odnesl
nevítaný host. Po bližších okolnostech osmnáctisetkorunové
škody pátrají místní strážci zákona.

• Odnesl i staré klíče

Obytný dům v Krkonošské ulici navštívil v noci z úterý na
středu 5. září nevítaný návštěvník. Za oběť mu padlo několik
odložených věcí, mezi nimiž byl i magnetofon s deo sprejem
a medvědí pochoutka. Poškozené okno si vyžádá třítisícovou
opravu, a pokud se místním policistům podaří ovoněného mlsouna najít, dostane k úhradě šestitisícovou škodu.

• Přijeli mu sklidit

Majitel několika vzrostlých rostlinek oblíbených zvláště mezi
mládeží přišel o svou úrodu 6. září během odpolední nežádoucí
návštěvy. Rumburští kriminalisté do jeho domu zavítali na základě soudního povolení k domovní prohlídce. Pěstitel je pod
drobnohledem rumburských policistů, kteří prověřují podezření
z přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku.
Nprap. Petra Trypesová,
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstva kraje

Starosta města Varnsdorf podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů,
oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje se uskuteční dne

12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 13. října 2012 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v zasedací místnosti Městského úřadu, nám.
E. Beneše 470, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V.,
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Interaktivní základní škole, Karlova 1700,
Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu ve Varnsdorfu VI.,
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost ve Studentském centru - Střelnice, B. Němcové
476, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu ve Varnsdorfu I., II.,
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Základní škole, Východní 1602, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Varnsdorfu II., III.,
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v Městském divadle, Tyršova 1442, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Varnsdorfu III., IV.,
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v Základní škole, Bratislavská 994, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Varnsdorfu VIII.,
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost ve firmě LCD, s.r.o., Československých letců
3144, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VI.,
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost ve Střední škole služeb a cestovního ruchu,
Kostelní 723, Varnsdorf (bývalý ZK Velveta) pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V., VI.,
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost ve Firmě ReTOS, s.r.o., Žitavská 913, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
ve Varnsdorfu VII.,
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost ve firmě Výběžek.NET, s.r.o., Pražská 663,
Varnsdorf (bývalý Dům dětí a mládeže) pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V.,
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost v Základní škole, Edisonova 2821, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Varnsdorfu V.,
ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost v Městském centru kultury a vzdělávání, Otáhalova 1260, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu ve Varnsdorfu IV., V.,
ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost ve firmě SILNICE A MOSTY, Studánka 283,
Varnsdorf (bývalá ZŠ) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu ve Varnsdorfu, Studánka.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.
Ve Varnsdorfu dne 31. 08. 2012 Martin Louka v.r.,
starosta města

strana 2

OPSÁNO
Z ÚŘEDNÍ
DESKY
Rada města na svém zasedání
6. 9. 2012 doporučila • zpracování návrhu obecně platné vyhlášky na místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů. Rada města rozhodla: • Zveřejnit záměr převést
p. p. č. 732/2 v k. ú. Varnsdorf
a doporučuje ZM prodejní cenu
100 Kč/m2. • Uzavřít dodatek
k nájemní smlouvě s FK Varnsdorf (změna pronájmu sportovních ploch z doby neurčité na
dobu určitou do 31. 3. 2027 změna je podmínkou k poskytnutí dotace od MŠMT),
platnost dodatku nájemní
smlouvy je podmíněna aktivní
činností Fotbalové akademie
Šluknovského výběžku. • Zveřejnit záměr pronajmout
a převést část p. p. č. 5688/1
v k. ú. Varnsdorf. • Ukončit nájem nebytových prostor v č. p.
1254 dohodou s nájemcem
MUDr. Josefem Stehlíkem ke
dni 30. 9. 2012 a zveřejnit záměr
pronajmout část těchto nebytových prostor v č. p. 1254. • Pověřit starostu města podpisem
(7. p.) kupní smlouvy k odkoupení drobného a dlouhodobého
majetku od VOŠ a SŠ Varnsdorf
v hodnotě 10.340 Kč. • Zrušit
usnesení RM ze dne 12. 7.
2012 (přidělení zakázky „Rekonstrukce výtahů v obytných
panelových domech č. p. 2740
a 2741 ve Varnsdorfu“ firmě
EURO VÝTAHY s.r.o., Praha 8).
• Přidělit veřejnou zakázku
„Rekonstrukce výtahů v obytných panelových domech č. p.
2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
uchazeči: ELEKTRO MOSEV,
spol. s r. o., Hradec Králové
a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo za cenu
2.114.000 Kč bez DPH. • Použít
k osazení náměstí typ lavičky
podle varianty č. 2 dle návrhu
OŽP. • Souhlasit s příspěvkem
na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 2.000 Kč za dvě děti
s trvalým pobytem ve Varnsdorfu, umístěné ve školském zařízení
Dětský domov a Školní jídelna
Lipová u Šluknova. • Pověřit starostu města podpisem smlouvy
o právu provedení stavby pro stavbu „Lubahn: Liberec 5. nástupiště
a Varnsdorf staré nádraží“. • Neproplatit částku 6.894,80 Kč za
stěhování ordinace ORL v budově polikliniky ve Varnsdorfu
dle předloženého požadavku.
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Dokončení ze str. 1
pro soutěž Regionální potravina Ústeckého kraje. Návštěvníci měli
skvělou příležitost ochutnat a zakoupit si vítězné potraviny a nápoje
všech vyhlášených kategorií po celou dobu výstavy od 30. srpna
až do 4. září. Ochutnávka těch nejlepších dobrot byla umožněna
hostům také v průběhu Večera venkova, který uspořádala Národní
síť Místních akčních skupiny ČR v pátek 31. srpna.
Následující den, v sobotu 1. září, byly na programu Národní dožínky za účasti prezidenta republiky Václava Klause, ministra zemědělství Petra Bendla a dalších představitelů státu a vlády. Dožínkovým
věncům, které byly předány při tradičním ceremoniálu hlavním
představitelům státu, požehnal letos kardinál Dominik Duka.
V pavilonu „Z“ představila MAS Šluknovsko ve svém stánku turisticky atraktivní místa našeho regionu a také výrobky se značkou
„Českosaské Švýcarsko regionální produkt“.
Propagační materiály na tuto celostátně významnou akci poskytla
města Rumburk, Šluknov a Varnsdorf. Pivovar Kocour Varnsdorf se
postaral o vítané osvěžení návštěvníků, výborná atmosféra zavládla
na obou stanovištích naší místní akční skupiny po celou dobu výstavy také díky vystoupení členů folklorního souboru Lužičan z Krásné
Lípy. Svědčí o tom neplánované zastavení prezidenta republiky
Václava Klause u našeho stánku, jeho přípitek pivem značky Kocour
s předsedkyní MAS Šluknovsko Evou Hamplovou a také improvizované vystoupení ministra zemědělství Petra Bendla se souborem
Lužičan přímo na výstavišti.
Dana Dudková, red. upraveno
Foto MAS Šluknovsko

Z DIÁŘE STAROSTY
30. 8. Městský úřad Šluknov - zkušenosti se službou asistentů
prevence kriminality a s projektovými aktivitami
31. 8. Rozhovor pro Český rozhlas Sever k připravované novelizaci zákona o městské policii
3. 9. Zahájení školního roku na střediscích VOŠ a SŠ Varnsdorf
4. 9. Jednání se zájemcem o areál u Mašíňáku
Dozorčí rada Technických služeb města Varnsdorf
Pracovní skupina pro řešení bezpečnostní a sociální
situace
5. 9. Jednání s TJ Slovan Varnsdorf o majetkových vztazích
s městem
6. 9. Zahájení dálkového studia na VOŠ a SŠ Varnsdorf
10. 9. Jednání s FK Slovan Varnsdorf
Setkání s J. Dytrychem, pořadatelem Seniorské akademie

NOVÍ ŠKOLÁCI I ŘEDITELÉ
Dokončení ze str. 1
Pro úplnost: ředitelé školských
zařízení, kde výběrová řízení
proběhla již dříve: ZŠ a MŠ
Bratislavská ul. - Mgr. Petr Šmíd,
MŠ Seifertova ul. (Jeřabinka) Eva Tesařová, Školní jídelna nám.
E. Beneše - Marcel Novotný.
O potvrzených ředitelích škol
zřizovaných Ústeckým krajem
(VOŠ a SŠ, ZUŠ, Speciální ZŠ
a MŠ) jsme psali v předminulém
čísle.
A aby těch změn ve varnsdorfském školství nebylo málo, k 1. září se ujala funkce nová vedoucí
odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf Mgr. Naděžda Vaňharová.
ham

pomocí hydraulických nůžek?
Ani děti neodolaly možnosti stříkání ze džberovky na cíl a vůbec
si všechno osahat a vyzkoušet.
Velké překvapení způsobila

Noví studenti truhlářského oboru VOŠ a SŠ Varnsdorf, středisko v ul. Karolíny Světlé
Foto ham

Projekt zlepší uplatnění absolventů VOŠky
V polovině prázdnin byl
ve Vyšší odborné škole a SŠ
Varnsdorf slavnostně zahájen
projekt, jehož cílem je zvýšit
šanci absolventů školy na trhu
práce. Jak informoval ředitel školy
Ing. František Hricz, pod názvem
„Inovace vzdělávacích programů
a zkvalitnění vazeb mezi školou,
zaměstnavateli a institucemi“ se
skrývá tvorba portálu a databáze
podniků, inovace vzdělávacích
programů VOŠ, monitoring
potřeb trhu práce, zapojení odborníků z praxe do výuky a odborné praxe a stáže pedagogů ve
firmách a institucích. Financování
dvouletého projektu s celkovými
náklady necelých čtyř milionů
korun je zajištěno z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím
operačního programu Vzdělává-

Den otevřených dveří v hasičárně
V sobotu 8. září to v hasičárně
žilo. Od 10 hodin zde příslušníci
Hasičského záchranného sboru
pořádali den otevřených dveří,
který se konal nejen na stanici
ve Varnsdorfu, ale také na dalších detašovaných pracovištích
v České Kamenici a Šluknově.
Aby toho nebylo málo, k profesionálním hasičům se přidali
jejich dobrovolní kolegové, a tak
bylo ještě více techniky a na co
se koukat.
Zájem o dění u hasičů byl
veliký. Během dopoledne se
zde vystřídala řada dětí a některé atrakce si nenechali ujít
ani dospělí. Kdo by taky odolal
možnosti podívat se na svět
z výšky téměř 40 metrů? Nebo si
třeba zkusit rozstříhat část auta
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i některá výstroj a vybavení, po
jejichž vyzkoušení děti i dospělí
pochopili, že práce hasiče není
modeling či frajeřina, ale těžká
dřina.
Svůj podíl na úspěchu celé
akce měli i malí hasiči. Předvedli
svoji výzbroj a své nedávné úspěchy v podobě medailí a pohárů
a přítomné dětičky lákali do
svých řad. Pro velký úspěch se
akce bude určitě opakovat, za
připomenutí stojí nadcházející
150. výročí založení hasičského
sboru ve Varnsdorfu, jednoho
z deseti nejstarších v České
republice, které nás čeká příští
rok. K jeho oslavám hasiči připravují další výstavy a zajímavé
ukázky.
JS, foto Jan Švec

ní pro konkurenceschopnost
(v gesci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy) a státního rozpočtu.
Partnerem školy při realizaci
je EDUCA QUALITY, o.s.,
Liberec. Ta v projektu zajišťuje
monitoring potřeb trhu práce
a tvorbu portálu, jenž bude sloužit jako databáze firem a institucí,
které poskytují studentům praxi.
Opačně zde budou studenti poptávat praxi u zaměstnavatelů
a institucí. Klíčovým bodem bude
právě vytvoření stabilní databáze
spolupracujících podniků, organizací a institucí poskytujících pro

studenty semestrální odborné
praxe, odborné přednášky a semináře, pro pedagogy semináře
či odborné stáže.
Projektový manažer Miroslav
Kokta upřesnil, že ze strany školy
se na projektu podílí patnáct řešitelů vzdělávacích programů, kteří
budu upravovat pět vzdělávacích
programů pro potřeby VOŠ.
To vše by mělo absolventům
školy ulehčit přechod do pracovního procesu. Dvouletý projekt
(2012-2014) se bude týkat
minimálně 270 studentů VOŠ
Varnsdorf a 20 podpořených
pedagogů.
ham

21. září „VARNSDORFSKÝ“
DEN BEZ AUT
„Varnsdorfský“ DEN BEZ AUT není rozmarem alternativistů nebo
pomatených cyklistů, je součástí již tradičního evropského dění Týdne mobility - a každoročně se slaví 22. září. Akce poukazuje
na přijatelnější způsoby dopravy, podporuje omezování městského
automobilismu a především pak zdravý životní styl.
Přijeďte na čemkoli bezmotorovém a zapojte se do jízdy naším
městem, poznejte, že se po městě dá pohybovat i jinak a zdravěji,
než autem!
Slavnostní start cyklojízdy s osobní účastí starosty města pana
Martina Louky se uskuteční z náměstí v pátek 21. září:
1. V 11 hodin pojede reprezentace studentů pozdravit studenty
Pestalozzi Mittelschule Großschönau a Oberland-Gymnasium
Seifhennersdorf (nutný cestovní doklad nebo občanský průkaz).
2. Ve 14 hodin vyjede peloton z náměstí, bude pokračovat
ulicemi města okolo některých varnsdorfských škol a mateřských
školek, kde bude připraven malý kulturní program. Cyklojízda bude
ukončena před městským divadlem.
Spanilou jízdu městem je možné doplnit pestrými oblečky, z nichž
ten nejlepší bude odměněn. Nezapomeňte na přilby!
Od 16 hod. budou v parku před městským divadlem následovat
skautské „cyklohrátky“.
Cyklojízda proběhne za asistence městské policie.
Těšíme se na vaši účast!
Schrödingerův institut,
Skautské středisko Lužan, Zdravé město Varnsdorf

17/2012
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Prázdninové investice ve školách

Město Varnsdorf jako vlastník základních a mateřských
škol zrealizovalo během letních
prázdnin řadu investičních akcí,
oprav a rekonstrukcí. Investice
do škol a školek jsou náročné
zejména na časový prostor realizace. Stavební činnosti mohou
probíhat pouze o prázdninách a
termín dokončení prací musí být

zajištěn tak, aby se na konci srpna již mohly školy připravovat na
zahájení školního roku. Čilý stavební ruch tedy panoval téměř
ve všech základních a mateřských školách.
V letošním roce počítal městský rozpočet s celkovou částkou
8,5 mil. Kč, která se postupně
během roku vynaloží na zlep-

Fitcentrum v suterénu ZŠ nám. E. Beneše - z dotačního programu
Ústeckého kraje Volný čas

Nová třída MŠ na Bratislavské ul.

Příjemné prostředí sborovny ZŠ Bratislavská ul.

Novotou svítí i speciální třída na ZŠ nám. E. Beneše

šení technického stavu budov
a jejich okolí. V letošním roce
byla nejvýznamnější akcí „Kompletní rekonstrukce vodoinstalace, kanalizace, slaboproudé
a silnoproudé elektroinstalace
na ZŠ náměstí“, která si vyžádala náklady 3,5 mil. korun.
Generálním dodavatelem byly
firmy JVB Rumburk a Stamo
Děčín, které zvítězily ve výběrovém řízení. Rekonstrukcí
prošla také sociální zařízení
v 2. nadzemním podlaží ZŠ Edisonova, do kterých město investovalo 480 tisíc korun, dodavatelem stavebních prací byla
městská Regia a.s.
Dále byly provedeny tyto
významnější opravy:
- úprava venkovních zpevněných ploch ZŠ Bratislavská,
- oprava omítek a výmalba
prostorů sborovny a ředitelny
ZŠ Bratislavská,
- oprava maleb a podlahových krytin na ZŠ Edisonova
2821,
- oprava velkého a malého
pískoviště a oprava venkovních
prostor MŠ Pražská (venkovní
schodiště, terasa, krček),
- havarijní oprava střechy,
malování, oprava fasády a oprava suterénního zdiva ZŠ Karlova,
- oprava klempířských prvků,
podlah a žaluzií MŠ Seifertova,
- oprava vodoinstalace,
podlah, maleb a omítek pro
vybudování speciální třídy ZŠ
Bratislavská,
- oprava silového přívodu pro
MŠ Poštovní,
- oprava maleb a podlah pro
MŠ Poštovní,
- zřízení nové vodovodní
přípojky MŠ Nezvalova,
- oprava el. instalace a boileru
TÚV MŠ Křižíkova,

- revitalizace venkovních
prostor MŠ Pražská,
- oprava vodoinstalace ve
školní družině nám. E. Beneše,

- oprava suterénního zdiva ve
školní družině nám. E. Beneše,
- oprava vzduchotechnických
jednotek (pojistná událost)
ZŠ nám. E. Beneše,
- oprava gastrozařízení Školní jídelna Edisonova,
- oprava podlah VOŠ a SŠ
Střelecká.
Finančních prostředků do
škol se určitě nedostává a město musí řádně hospodařit
a vynakládat účelně finance
tam, kde jsou nejvíc zapotřebí.
Technický stav budov není
úplně ideální, ale postupnými
opravami dochází ke zlepšování
současného stavu a rozšiřování kapacit jednotlivých zařízení.
Za odbor správy majetku
a investic MěÚ Varnsdorf
Ing. Jaroslav Beránek
Foto archiv OSMI

Úprava venkovních prostor u MŠ Pražská ul.

Z Edisonky do Bruselu na „U4Energy“
U4energy je první panevropská soutěž zaměřená na vzdělávání
v oblasti energií, kterou organizuje Evropská komise EU. Každý
rok U4Energy pořádá soutěže v projektech týkajících se úsporných energetických opatření škol. V tomto roce se naší škole povedl
velkolepý kousek: vyhrát národní úroveň demonstračního projektu
„Energeticky úsporná škola“.
Do soutěže jsme se zapojili vzhledem k nainstalovaným solárním panelům na střechách školy. Cílem projektu bylo demonstrovat
žákům možnosti úsporného zacházení s energií a také možnost
pokrytí spotřeby elektrické energie samovýrobou. S potěšením se
musíme pochlubit, že jsme postoupili na úroveň evropskou a koncem
listopadu odlétá jeden z našich žáků s pedagogickým doprovodem
do Bruselu převzít mezinárodní uznání na slavnostní ceremoniál
pořádaný U4Energy teamem, kde se samotného udílení zúčastní
i evropský komisař pro energetiku pan Günther Oettinger. Pro naši
školu je to velký úspěch a na samotný ceremoniál a doprovodný
bruselský program se už velmi těšíme.
Bc. Michaela Galbavá, DiS., učitelka ZŠ Edisonova ul.
Foto Ing. Libor Petr

17/2012

MAS Šluknovsko rozšířila působnost
Letošní léto je pro MAS
Šluknovsko ve znamení zásadních změn, neboť území její
působnosti se rozšířilo z původních osmnácti měst a obcí
Šluknovského výběžku o dalších dvanáct z okresu Děčín,
konkrétně ze Sdružení obcí
Českého Švýcarska a Mikroregionu Českokamenicka.
Kromě nich nyní spadá do
území působnosti naší MAS
také obec Svor z okresu Česká
Lípa v sousedním Libereckém
kraji. Počet obyvatel nově rozšířeného území MAS nyní čítá
více než 60 tisíc obyvatel.
Členství v MAS přinese sou-

kromě hospodařícím zemědělcům, drobným živnostníkům,
neziskovkám, občanským
sdružením, ale i obcím výhodu
v možnosti čerpání dotací z Programu rozvoje venkova ČR osy IV Leader na realizaci jejich
projektů, a to již v roce 2013!
O začlenění do MAS Šluknovsko projevily zájem i některé další obce. Předsedkyně
MAS Šluknovsko ing. Eva Hamplová proto zahájí sérii dalších
jednání s jejich starosty.
Na závěr pár slov o výsledcích hodnocení žádostí
o dotaci, přijatých v 7. výzvě,
vyhlášené v dubnu 2012. O fi-

nanční podporu svých projektů
projevilo zájem šestnáct žadatelů, z nichž výběrová komise
MAS vybrala patnáct žádostí.
Mezi nimi jmenujme namátkou
např. modernizaci provozovny
rybárny ve Varnsdorfu, vznik
nové naučné stezky v Dolní
Poustevně, vybudování výstavních a víceúčelových prostor v Mikulášovicích, výměnu
oken na rozhledně Vlčí hora,
opravu varhan v kostele v Dolní
Poustevně apod.
Úplný přehled podpořených
žádostí o dotaci najdete na
www.mas-sluknovsko.cz.
Dana Dudková, ham

Varnsdorf v barvách radosti
Radost. Pocit spojený s obdobím léta se s příchodem nového
školního roku začíná pozvolna
ubírat k zimnímu spánku, stejně jako dny zalité sluncem. Se
sluncem se po svém rozloučilo
i Městské divadlo Varnsdorf (za
spolupořadatelství o.s. KD Rozkrok) „Festivalem pro radost“
v pátek a sobotu 7. a 8. září.
Pořadatelé letos upustili od pouličního rázu, jaký měl loni jeho
první ročník. Hlavní atrakcí se
stalo páteční naučně zábavné
vystoupení brněnského divadla
Líšeň, které divadelní inscenací
Princezna Tma vyprávělo
o fantastických kořenech romské kultury kombinací tance,
vyprávění a zpěvu.

A kde jinde začít se vzděláváním, než u těch nejmenších.
Páteční vstup do sálu Střelnice byl zdarma přístupný všem,
útočiště zde našly zejména žáci
školou povinní. Reakce mladého obecenstva na představení
a prolog v podobě autentického
vyprávění o původu cikánů byla
překvapivě pozitivní. Miniaturní
obecenstvo reagovalo, ptalo se
a obecně působilo mnohem příjemněji než dospělí. Po představení následoval krátký kurz
tance a zpěvu, taktéž v režii
divadla Líšeň. Nutno dodat, že
navzdory absenci techniky byla
samotná hra perfektně slyšitelná, důrazná a bez jakýchkoliv
akustických potíží. Na tom má

samozřejmě největší podíl
přítomnost relativně kultivovaného publika.
Komu nestačilo divadlo, mohl
se přesunout na osmou hodinu
večerní do klubu Rozkrok, kde
kulturní osvěta pokračovala,
a to hned dvěma směry. Výhradně hudební program zahrnoval vystoupení ostravských
At Bona Fide, následovaných
electropopovým Prodavačem.
V sobotu se pokračovalo
nadílkou alternativní hudební
vlny v podobě tanečního uskupení Čistírna Pokaždé Jinak
a německých punkerů Pinoreks. Obě akce na Rozkroku
bohužel nepřilákaly valný zájem
publika.
Petr Strecker
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Lavičky za městem...

Odbor životního prostředí zasluhuje pochvalu za obnovení laviček
podél cesty z Lesní ulice směrem na Hraniční Buk. Jediné, co lze
vytknout, je, že se z těchto míst neodvážejí odpadky.
Eva Nováková, foto ham
Připojujeme foto z cesty na
Hraniční Buk (nahoře). OŽP
sdělil, že v případě nahlášení
černé skládky v těchto místech
objednává její likvidaci a namátkově provádí kontroly.

... a ve městě

A když už jsme u těch laviček:
radní vybírali z několika návrhů,
jakým typem nově vybavit náměstí. Vybraný model vidíte na obrázku
dole. Objevit by se tam měly v počtu 6 kusů do konce roku. ham

NEPOSEČENO

Občané našeho města mohou kladně hodnotit péči správců o zelené plochy v okolí obytných domů. Trávníky jsou posečené a prostory
se postupně zvelebují. O to víc jsou rozčarováni nájemníci bytového
domu č.p. 2290 na ul. Prašné. Prašná už, bohudík, dávno není prašná, teď by jí více seděl název např. V Kopřivovém háji. Marně se
nájemníci ptají správce domu a.s. Regia, proč, když to jde jinde, není
to možné na Prašné, marně žádají pracovníky Regie, aby alespoň
občas zařídili posekání trávníků u jejich domu. Odpovědní pracovníci
střídavě vysvětlují, že chybí peníze nebo nejsou lidi, případně slibují
nápravu v nejbližší době, zítra a pod. No, sliby, chyby. Obyvatelé domu
se ptají, zda je opravdu takový problém posekat několik čtverečních
metrů trávníku.
Za nájemníky č.p. 2290 Jan a Zdeňka Moldanovi

Stačí zmáčknout spoušť…
S novým školním rokem nastaly dětem na Šluknovsku opět
školní povinnosti a v regionu se
po prázdninové přestávce naplno rozběhla také mimoškolní
zájmová činnost.

Možnost zapojit se do kreativní činnosti fotokroužku nabízí dětem a mladým ve věku
6-26 let ohroženým sociálním
vyloučením ve Varnsdorfu,
Rumburku a Šluknově občanské sdružení CEDR - komunitní
centrum.
Sdružení má pozitivní
zkušenosti s realizací této
volnočasové aktivity z Krásné
Lípy a díky finanční podpoře
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Ústeckého
kraje - projektu s názvem Fotokroužek Amari centra také
potřebné zázemí pro realizaci
fotokroužku ve více městech.
Mladí fotografové si v kroužku, kter ý se uskutečňuje

1x týdně v každém z měst,
postupně osvojují praktické
znalosti obsluhy digitálních
fotoaparátů, blíže se seznamují s různými tématy ve fotografování a fotografie se učí
dále zpracovávat a publikovat.
Není pochyb, že fotografování je nadmíru baví. Zdařilé
výsledky jejich práce si veřejnost bude moci prohlédnout
na chystaných výstavách.
Případní zájemci o přihlášení do fotokroužku mouhou
kontaktovat koordinátorku
projektu Martu Saganovou na
tel. č. 777 923 372.
Marta Saganová, CEDR - komunitní centrum, Krásná Lípa
Foto CEDR-fotokrouzek

Jak se také zvyšuje nezaměstnanost!
Na VOŠ a SŠ, každému spíše známé jako „Bratislavská“
a učňovská „U kostela bez věže“, se letos propouštěli učitelé spíše
podle známosti než podle věku. Kvůli sedmdesátiletému důchodci
musela odejít učitelka v produktivním věku - samoživitelka (51 let).
Tudíž zbytečně tak rozšířila počet nezaměstnaných v našem regionu
a vyplácení podpory v nezaměstnanosti.
Nebylo by pro náš stát prospěšnější, aby se dávala přednost
v zaměstnání lidem hlavně po padesátce, kteří mají ve svém oboru
dostatek zkušeností a obtížněji získávají uplatnění jinde na trhu práce?
E.N. (redakce zná totožnost autorky)

17/2012

Studentský design má úroveň
Žáci oboru Grafický design na
VOŠ a SŠ Varnsdorf prezentovali v pořadí třetí přehlídku svých
školních prací. Přehlídka toho
nejlepšího ze studentské tvorby loňského školního roku je
v přízemí knihovny instalována
do konce září. Při procházce
mezi nimi se vám budou sbíhat sliny, tématicky totiž jde
většinou o reklamní plakáty
potravinářských výrobků, byť
smyšlených. Na výstavě se setkáte s různou úrovní náročnosti
- od jednoduchých plakátů po
komplexní reklamní kampaně.
Mě osobně zaujal třeba návrh
netradiční čajovny - maturitní
práce Filipa Klímy. Pozoruhodným projektem, na který právem

upozornila moderátorka vernisáže Tereza Janošková, je široce
pojatá kampaň proti domácímu
násilí na ženách od maturantky
Jany Richtrové. Do zahájení

výstavy studenti vstoupili i další
uměleckou prezentací, a sice
vystoupením chlapeckého kytarového dua - částí studentské
kapely Downgrade.
ham, foto Ivo Šafus

VÝSTAVA KNIŽNÍCH
ILUSTRACÍ V KNIHOVNĚ
Tři desítky zájemců o výtvarné umění z Varnsdorfu i Budyšína navštívily 4. září vernisáž
výstavy „Lužickosrbská knižní
ilustrace“ ve varnsdorfské
knihovně.
Výstava představuje ve
zvětšených kopiích ukázky
tvorby 11 osobností lužickosrbské knižní ilustrace, z nichž
varnsdorfskému publiku byla
známá zatím pouze dvě jména:
Isa Bryccyna a Steffen Lange.
Uspořádání do sekcí ilustrace
pro děti a pro dospělé a zastoupení některých autorů v obou
sekcích nabízí unikátní možnost
porovnat odlišné stránky jejich
tvůrčí invence. Výstavní panely
jsou seřazeny v časové linii od

nejstarších až po nejmladší
a umožňují tak v hutné zkratce
sledovat vývoj lužickosrbské
knižní ilustrace 20. století.
Na úvod vernisáže ředitelka
nakladatelství Domowina Marka
Maćijowa představila činnost
jediného lužickosrbského nakladatelství a radosti i strasti
kolem vzniku knižní ilustrace.
Moderátor Milan Hrabal doplnil
informace o záměru výstavy,
jejím uspořádání a zajímavosti.
Na závěr pozdravil publikum
předseda Zwjazku serbskich
wuměłcow Benedikt Dyrlich.
Poté byli přítomní pozváni k malému občerstvení.
Výstava, na jejíž realizaci
se spolupodílelo Lidové nakla-

Rumburské gymnázium
zahájilo 107. školní rok
Oficiální zahájení školního roku proběhlo 3. září ve stále nádherné aule starobylé školy, kde byli ředitelkou Mgr. Lenkou Laubrovou
a svými třídními učiteli přivítáni studenti nastupující do primy a do
dvou tříd čtyřletého studia.
Od prvních maturitních zkoušek v roce 1914 se celkový počet
absolventů gymnázia blíží už čtyřem a půl tisícům. Kolem 40 členů
profesorského sboru se rok co rok věnuje zhruba čtyřem stovkám studentů v osmiletém a čtyřletém studiu. Letošní novinkou je skutečnost,
že poprvé v dlouhé historii gymnázia stojí od 1. srpna v jeho čele žena.
Všeobecně zaměřená výuka se od sexty (a 2. ročníku 4letého gymnázia) specializuje ve čtyřech volitelných blocích: matematicko-technickém,
přírodovědném, humanitním a jazykovém. Studenti jsou většinou velmi
úspěšní u maturitních zkoušek i v přijímacím řízení na vysoké školy.
Nové vedení školy a zaměstnanci se spolu se studenty budou
snažit navázat na dobré tradice. Můžete se ostatně sami přesvědčit
např. na Dnech otevřených dveří 24. a 29. 11. Bližší informace budou
včas na www.gymrumburk.cz i v tisku.
ájé, red. kráceno

datelství Domowina Budyšin
(autory libreta a tvůrci výstavy
jsou Ilona Martinovská a Milan
Hrabal), byla realizována v rámci mezinárodního projektu
„Městská knihovna Varnsdorf Setkávání přes hranice. Výstava
je umístěna v 1. patře MCKV
a potrvá do 31. prosince 2012.
Realizaci projektu spolufinancuje Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF): „Investice do vaší
budoucnosti“ v rámci programu
Cíl 3 / Ziel 3. Partnery projektu
jsou: Město Varnsdorf (lead
partner), Městská knihovna
Varnsdorf a Zwjazk serbskich
wuměłcow Budyšin.
Fr. Liecht
INZERCE

nabízí k prodeji
rodinné a bytové domy
se zahradou.
Nabídky se podávají do
4. 10. 2012 na adresu
Městský úřad Šluknov,
nám. Míru 1,
407 77 Šluknov.
Podrobné informace
k jednotlivým nemovitostem
a podmínkám prodeje získáte na www.mesto-sluknov.cz
nebo na Odboru správy
majetku MěÚ Šluknov, tel.
412 315 321 a 412 315 326.
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Akční dny textilu ve Varnsdorfu
a Seifhennersdorfu
V roce 2005 vznikla v Seifhennersdorfu pod patronátem o.s. Větrný
mlýn pracovní skupina, která se zabývá textilem - historií, tradicemi
i současnostností v našem regionu, aby textilní bohatství našeho
regionu neupadlo v zapomnění. Od června 2011 spolupracuje na
tomto projektu též Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf,
středisko Bratislavská. V uplynulém období byly uskutečněny
společné workshopy s tématikou předení, patchworku, Crasy wool
a obsáhlá výstava pro děti i dospělé s názvem „August Silný a hraběnka Cosel na venkově“. Při těchto akcích se lidé učí a poznávají.
Také projekt „Jak člověk přišel ke svým šatům“ má u nejmenších
občánků velký úspěch. Spektrum aktivit se rozšířilo o vybrané rešerše
k textilní historii na území Varnsdorfu a Seifhennersdorfu.
Dalším významným vyvrcholením naší spolupráce jsou akční dny
textilu, které se uskuteční 28. 9. 2012 v Seifhennersdorfu a 3. 10.
2012 ve Varnsdorfu. Program v Seifhennersdorfu, na který vás tímto
srdečně zveme, bude následující:
10.00 hod. Zábavný program pro děti
Přihlášky předem tel. 03586/340980
Místo: Statek Bulnheim, Rumburger straße 46a
11.00 hod. Módní přehlídka studentů a absolventů odborné
textilní školy z Drážďan
Místo: Gymnázium, Albertstraße 2
13.00 hod. Prohlídka firmy - dílny šití a vyšívání
Cord - und Velveton Leutersdorf, Werk Seifhennersdorf
Místo: za prodejnou Netto, Spitzkunnersdorfer straße 8
Přihlášky předem 03586/340980
Všechny ostatní aktivity se budou konat na statku Bulnheim.
16.30 hod. Burza lnu - látek
17.30 hod. Očekává se příjezd panovníků v Seifhennersdorfu
a na počest akce projedou čestný okruh v kočáře centrem města
18.00 hod. Ukončení akčního dne textilu Hosty budou August Silný a hraběnka Cosel a naposledy doprovodí návštěvníky
výstavou. Můžete očekávat kulturní i kulinární doprovodné akce a
též poděkování všem, kteří výstavu podpořili.
Děti se mohou projet od 18.00 hodin v kočáře panovníka.
Program akčních dnů ve Varnsdorfu dne 3. 10. 2012 od 9.30
do 17.00 hodin:
9.30 hod. Zahájení, přivítání, občerstvení
Místo: VOŠ a SŠ Varnsdorf, Bratislavská 2166
10,00 hod. 1. Módní přehlídka studentů školy
11.00 hod. 2. Módní přehlídka studentů školy
11.30 hod. Prohlídka VOŠ a SŠ, šicí dílna, módní ateliér
12.00 hod. Prohlídka provozu ELITE a. s.
Výroba punčochového zboží
Místo: ul. Východní 1733, Varnsdorf
13.00 hod. Návštěva kadeřnického, kosmetického a masérského salonu školy, ul. Národní, č.p. 2589
14.00 hod. Zahájení textilní výstavy pro děti a dospělé August
Silný a hraběnka Coselová na venkově
Místo: Areál Střelnice - sídlo Místní akční skupiny Šluknovsko
Všechny projekty jsou podporované mimo jiné Euroregionem Nisa
(Cíl 3), Region Horní Lužice / Dolní Slezko a ILE.
Bližší informace na tel. 00490 3586/340 980 nebo info@textilland-oberlausitz.de a na tel. 412 354 775 nebo v.cernohous@sosvdf.cz
INZERCE
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Řádková inzerce

Nově otevřený obchůdek

Čtyřlístek U Sluníčka
nabízí: • kojenecké zboží
• punčochové zboží zn. EVONA • ponožky
• podprsenky • šperky a bižuterii
• českou přírodní kosmetiku RYOR
Připravujeme: měsíční soutěže o ceny, poradna s Ryorem

Nabídka práce:
Hledáme kvalitního

ZÁMEČNÍK A
do provozovny
ve Varnsdorfu.

Najdete nás vedle cukrárny Sluníčko ve Varnsdorfu.

Nástup možný
ihned.
Bližší informace na
tel. 602 115 846,
775 221 174.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy
vyhovíme
a poradíme.
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 412 372 241,
linka 143.

Zatos s.r.o. Bratislavská 992,
407 47 Varnsdorf

(Firma sídlí v areálu bývalého „Autoreparinu“ naproti restauraci „Bakus“.)
Nabízí:
veškeré druhy ložisek, (ZKL,SKF,INA,FAG aj.), lineární vedení, gufera, řemenové pohony,
klínové řemeny, pojistné kroužky, „O“kroužky, spojovací materiál, kuličkové šrouby,
teleskopické krytování strojů a veškerý rotační komponenty týkající se strojírenských
součástí. (např. nástavce-koncovky k upínání nástrojů).
Dále firma nabízí:
prodej plynových kotlů PROTHERM a IMMERGAS včetně servisu
Firma Zatos s.r.o. rozšířila stávající sortiment o zemní vruty
Použití pro ukotvení dřevostaveb bez betonáženapř.: ploty, garážové stání, pergoly, altánky, terasy, houpačky, slunečníky a jiné
Pomocí těchto vrutů získáte zatížitelné, pevné a kdykoliv odstranitelné základy.

.

Kontakty: Jan Janček, Zatos s.r.o., Bratislavská 992, 407 47 Varnsdorf
Tel. 412 371 992, fax: 412375450, e-mail: zatos@seznam.cz, www.zatos.cz

Nemovitosti
Dlouhodobě pronajmu
byt 1+1 ve Varnsdorfu. Tel.
723 367 536 mezi 17.0019.00 hodinou.
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 byt 3+1 v OV
s balkonem, ul. Poštovní. Tel.
736 612 956.
Pronajmu byt 1+1 ve
Varnsdorfu. Tel 602 803 720.

Prodám byt 1+1 v OV
ve Varnsdorfu, ul. Žítavská
47 m2, 2 balkony, 3. patro,
pěkný, světlý. Cena 90 tis. Kč.
Tel. 722 229 968.

Zaměstnání
Přijmeme kuchaře - kuchařku. Info na telefonu
774 098 444

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

Různé
Daruji do dobrých rukoupsa vlčáka (4 roky, pískový), vhodná zahrada. Mobil
728 712 118.

17/2012

P oděkování
Pořadatelé SAMAT TOUR 2012 děkují sponzorům závodu: SAMAT, Bartys, Ruli, Hőrmann, KMT Profi, Nářadí Maier, AB elektro
Bukáček, Climax, Amann, Comtel, Soudal, CykloMax, Haas+Sohn,
Café Dlask, Fima, Cukrárna Sluníčko, Geze, Haf Haf shop, Cukrárna
Merlin, Sates, Richter+Frenzel, Parapety Radek Sadil, Balnce fitness
a relax centrum, Deceuninck, EKO servis, Berner, Mühl, Aluprof,
CCS, Noprosu, Heroal, Würth, VBH, Metal trade comax, Bobili Tillia,
Pilkington, Rina Sport, Ratio, Silnice a mosty, Rybářská Bašta, Železářství Vítek, VOD, Termi, S+K, Telecon servis, Falta stavebniny,
AGC, Marius Pedersen, Safety Master, Cukrárna Venezia, IVT Petr
Vágner, Kadeřnictví Maruška, Knihkupectví Kalivoda, Krupovi-VHM,
Milénium, Perník Manufaktury, Your Lowe Italka, Varnsdorfské uzeniny, Mlékárna Varnsdorf, Dárky z věžičky.

Narození
Monika Černá
Daniel Hučko
Lejla
Sabina Bikárová
Jaroslav Danko
Sabina
Jana Strášková
Michal Hájas
Matěj
Gabriela Hejná
Martin Lamač
Martin
Libuše Šmídová
Pavel Šmíd
Roman
Hana Chaloupecká
Pavel Chaloupecký
Matěj

Z ubní

pohotovost
22.-23. 9. 2012
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440
28. 9. 2012
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10, Děčín IV
tel. 412 532 216
29.-30. 9. 2012
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 153/7, Děčín VI
tel. 412 539 298
6.-7. 10. 2012
MUDr. Jiřina Miličová
Anenská 385/2, Děčín I
tel. 412 510 154

Svozy pytlového
tříděného odpadu
27. 9.

Úmrtí
Josefa Lehocká
88 let
František Kraus
74 let
Jaroslav Švec
64 let
Alžběta Tichá
88 let
František Jirásek
74 let
Zdeněk Mokrý
52 let
Jaroslava Pecherová 76 let
Hana Tiefenbacherová 57 let
Libuše Holčíková
71 let
Květa Cvrčková
78 let
Marie Slušná
91 let
Jindřich Ondráček
80 let
Norbert Limberský
60 let
Gabriela Krausová
61 let

Miroslav Kaiser z Varnsdorfu přišel před sedmi lety o zrak,
stále ho překvapují předsudky lidí
Už sedm let žiji se znevýhodněním, kvůli cukrovce jsem přišel o zrak. Stále mě nepřestávají
udivovat předsudky některých
lidí. Zde jsou některé z nich:
Slepci vidí jen tmu, slepí od
narození mají vyvinutý zvláštní
smysl pro vnímání překážek
a navíc mají mnohem lepší sluch
a hmat, kdo nosí dioptrické
(běžné) brýle, ještě docela dost
vidí, ztráta zraku s sebou automaticky nese úplnou závislost
na ostatních, nezáleží na tom,
zda mu budeme tykat nebo
vykat - není zcela svéprávný, je
vždy neskonale vděčný za naši
pomoc. Předsudků je samozřejmě daleko více, já už si na ně
začínám za ty roky zvykat. Ale
věřte, jsme slepí nikoli hluší či
mentálně postižení.
Ano, občas potřebujeme
pomoc, ale i ta má svá pravidla.
Proto si prosím přečtěte Desatero při kontaktu s nevidomým
člověkem, kterého vede pes:
1. Nikdy vodicího psa nevyrušujte v jeho práci. Nikdy na
psa nemlaskáme, nehvízdáme
na něj, ani na sebe jiným způsobem neupozorňujeme.

Tamtam pomáhá rodinám
sluchově postižených
Středisko rané péče Tamtam Federace rodičů a přátel
sluchově postižených poskytuje ze svých dvou center
v Praze (www.tamtam-praha.cz)
a Olomouci (www.tamtam-olomouc.cz) terénní služby rané
péče v domácím prostředí rodinám s dětmi se sluchovým nebo
kombinovaným postižením od
narození do 7 let. Poskytované
služby podporují jednak rodinu
jako celek, jednak vývoj dítěte.
Každý klient (rodina) má svého
odborného poradce, který dojíždí na pravidelné konzultace.
Rodiče se po zjištění diagnózy
dítěte vyrovnávají se složitou
a nečekanou životní situací, jsou
bezradní, pochybují o své rodičovské kompetenci, mají pocity
viny a izolace. V počáteční fázi
smiřování se s problémem dítěte
je jim poskytnuta podpora, která
postupně přechází v provázení
rodiny a poradenství při výchově
a všestranném vývoji dítěte se
sluchovým postižením prostřednictvím konkrétních herních
a terapeutických programů.
Při konzultacích poradce
zjišťuje aktuální potřeby rodiny,
hodnotí pokroky ve vývoji dítěte,
hledá spolu s rodiči řešení problémů, které život s dítětem se
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sluchovým postižením přináší.
Velká pozornost je věnována
jak podpoře komunikace dítěte
a výběru nejvhodnějšího komunikačního systému, tak poradenství v oblasti kompenzačních
pomůcek. Rodiče mohou využít
nabídky konzultace s foniatrem
nebo jiným odborníkem, pomoci
při jednáních s úřady i při volbě
vhodného předškolního zařízení nebo kontaktu na zkušenou
„referenční“ rodinu. V rámci
organizace se rodičům nabízí
služby logopeda, psychologa
a sociálního pracovníka. Mohou
se účastnit aktivit pro rodiče
s dětmi, včetně týdenní pobytové
akce, na které se při přednáškách
mohou dozvědět mnoho důležitých informací o problematice
sluchového postižení a mají čas
na vzájemné seznámení a rozhovory s dalšími rodiči.
Středisko rané péče Tamtam
FRPSP klade velký důraz na
aktivní roli rodičů. Hlavně oni
rozhodují, jakou pomoc a v jaké
formě jejich rodina potřebuje.
Marcela Peřinová,
Středisko rané péče FRPSP
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz, tel. 251 510 744.

2. Nikdy na vodicího psa
nesaháme, nehladíme jej a nemluvíme na něj bez vědomí
majitele.
3. Nikdy k sobě vodicího psa
nevoláme.
4. Nikdy psa nekrmíme bez
vědomí majitele.
5. Chceme-li pomoci člověku
s vodicím psem, vždy oslovíme
nejprve člověka.
6. Pomáháme-li člověku s vodicím psem, nikdy nemanipulujeme se psem.
7. Jdeme-li po ulici se svým
vlastním psem, nikdy mu nedovolíme vodicího psa obtěžovat,
očichávat ho či jinak vyrušovat
v práci.
8. Míjíme-li vodicího psa se
svým psem, máme svého psa
vždy na vodítku.
9. Nastupujeme-li se svým
psem do dopravního prostředku, vždy dáme přednost člověku
s vodicím psem.
10. V dopravním prostředku
umožníme umístění vodicího
psa - uvolníme místo.
Já osobně znám centrum

města Varnsdorf vcelku dobře,
pohyb po městě mi nečiní problémy, chodím totiž se psem.
Kdybych chodil jenom s holí, tak
to by to byl asi velký problém.
Myslím si, že nevidomí se bojí
vyjít ven kvůli špatné orientaci.
Když jsem se učil trasy s bílou
holí, tak jsem i někdy brečel.
Bylo to složité a těžké - samé
překážky - buď keře, nebo větve.
To víte, vodící linií je dům nebo
v mnoha případech obrubník.
Na nevidomé by mělo myslet
i město a udržovat keře a stromy za linií obrubníku. Bohužel,
mnohdy se tak neděje.
Když jsem se učil s holí, hodně
jsme chodili kolem sportovní haly,
tam například chyběly poklopy
od kanálů, ještě že mě na ně
mohla upozornit instruktorka.
Je pravda, že takové překážky
jsem sice ještě jako vidící člověk
nevnímal, ale pro nevidícího jsou
velkou komplikací. Stačí malá
nerovnost nebo nějaká změna.
I na takové věci by mělo město
myslet.
Miroslav Kaiser,
redakčně upraveno

SENIORSKÁ AKADEMIE

Občanské sdružení Skleněná cesta pořádá za finanční podpory
Ústeckého kraje a ve spolupráci s městskou policií SENIORSKOU
AKADEMII.
Seniorská akademie je soubor přednášek určený hlavně našim
starším spoluobčanům, kteří se stávají velmi často terčem útoků
jak násilníků, tak různých skupin podvodníků. Připravili jsme pro vás
přednášky s tématem a ukázkami sebeobrany, finanční gramotnosti
a zdravého životního stylu.
Odborní lektoři vás naučí, jak se bránit napadení doma i na ulici,
jak správně využívat finanční produkty, jak nenaletět prodejcům
s nekalými praktikami, jak poznat kvalitní potraviny, čeho se vyvarovat při nákupu akčního zboží a mnoho jiných praktických dovedností,
která vám usnadní a zpříjemní život.
Přednášky budou probíhat ve dnech 2., 3. a 5. října v Senior klubu
Pohádka, Varnsdorf. Zájemci se mohou přihlásit u paní Panesové
v prostorách klubu nebo telefonicky na čísle 732 181 895.
Seniorskou akademii podpořila i hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová, která si je vědoma neutěšené situace v bezpečnosti seniorů v kraji. Vstříc nám vyšli i starostové měst, městská
policie a Policie České republiky. Díky této podpoře mohou být pro
seniory tyto přednášky zdarma. Těšíme se na vaši účast a věříme,
že přispějeme k zpříjemnění a zkvalitnění vašeho života v městech
Ústeckého kraje.
Garanci ve vašem městě převzal pan Martin Louka, váš starosta.
Pan Martin Louka dodává: „Vítám postoj kraje a pořádajícího
občanského sdružení k situaci v našem regionu, a proto jsem
i přijal nabídku být garantem proškolení našich občanů z té nejohroženější skupiny - seniorů. Zároveň vyzývám naše seniory
k maximální účasti.“
Vít Weber, předseda sdružení
Pozn. redakce: Program přednášek Seniorské akademie najdete
v příloze „Varnsdorfské kulturní - společenské - sportovní přehledy“
v rubrice Seniorkavárny Pohádka.
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Běžci Varnsdorfu se na Parkmaratonu neztratili

ŠVORCOVÉ S MALINOU
OVLÁDLI HOUMRA
Letošní Houmrův triatlon přinesl pro varnsdorfské borce opět
mnoho cenných umístění. Nejlepšího času 56:06 min. dosáhla
štafeta BIG SHOCK TEAM (Švorcové, Malina) a kategorii M39
vyhrál M. Švorc (56:28), v níž byl ještě A. Vohanka pátý. Tým
Varnsdorfské uzeniny (Hubálek, Podrazil, Faloutová) si zajistil ve
štafetách druhé místo (59:28) a mezi borci M59 s velkým náskokem dominoval M. Spurný (třetí byl J. Pospíchal). V M49 dokončil
závod M. Vohnout jako druhý a dvoučlenné štafety ovládl tým
Králík & spol. (Král, Králová) před dalším družstvem CC Varnsdorf, kterým byl Goat team (Hozák, Neumann). Kategorii Juniorů
vyhrál F. Holubář, v mužích HOBBY dojel V. Šimonek st. druhý
a P. Friese třetí. V ženách HOBBY si druhé pořadí zajistila M. Svobodová a čtvrté P. Katuščáková. Celkem bylo v jiříkovském triatlonu
klasifikováno v cíli více jak 150 jednotlivců nebo štafet.
ZdS

Primát na Zeleňáku
Varnsdorfským unikl
Letošní ročník slavného amatérského závodu přinesl absolutní
vítězství A. Vojty (22, KC Kooperativa SG) v čase 1:20:10 hod. s náskokem necelých tří sekund před J. Strožem (23, Alpine Pro Author).
Dalších šest cyklistů do osmého místa dojelo s velice nepatrnými
rozdíly a z nich si nejlépe vedli dva varnsdorfští jezdci! Třetí skončil
T. Podrazil (1:20:22.06) a čtvrtý J. Novota (1:20:22,61), který navíc
získal prvenství mezi M39. Zbylé tři přední pozice obsadili cyklisté
Německa. Další umístění Varnsdorfských - v M29 si 19. pozici zajistil M. Kozlok, v M39 dojel 13. A. Vohanka, v M49 byl 8. J. Dužár,
10. M. Vohnout, 14. J. Mádl a 19. J. Fabry. V M59 si 2. pozici vybojoval M. Spurný, 14. J. Zíta, 15. P. Spurný a 20. J. Juda. Mezi M69
byl 5. H. Michel, 8. A. Matušek, 9. M. Chyla, 11. P. Korba, 12. J. Podlešák a 18. P. Huebler.
V kategorii Ž19-29 si zapsala 9. místo L. Dospělová, v Ž49 byla
4. H. Hulánová, 5. V. Šebestiánová a 7. R. Holubářová. Mezi Ž59
skončila 9. V. Nováková. V juniorech dojel D. Ďurovec na 7. pozici
a v kadetech získali F. Holubář a D. Lejčko 4., resp. 7. místo. Kategorii koloběžek absolvovalo sedm nadšenců, všichni ze Sportovního
areálu Jiřetín p. J. Závod dokončilo 428 jednotlivců a poslední dojel
právě na koloběžce v čase kolem čtyř a půl hodiny.
ZdS

Streetbalové turnaje lákaly
V srpnu se v areálu hřiště u Sokolovny pod náměstím uskutečnil
druhý streetballový turnaj v rámci letních aktivit basketbalového
oddílu TJ Slovan. Pořadí kategorie týmů do 15 let: 1. EKO Servis,
2. Haluzná organizácia, 3. Klokani, 4. Porše. Kategorie 16-18 let:
1. Černej humor, 2. Palivci. Kategorie 19+: 1. Suchý krky,
2. Trenéři, 3. Samüce,4. Opičák Team, 5. Space Jam, 6. Zkusit
šůšn, 7. No soccer, 8. LBC holky, 9. Zoo Peršingy, 10. BK Peklo.
Osmi týmům z kategorie 19+ (bez Space Jam a Zoo Peršingy) šlo
o co nejlepší výsledky a vylepšení průběžného umístění v LSLŠ
po druhé části soutěže. To po turnaji vypadlo následovně: 1. Suchý krky, 2. Samüce, 3. Trenéři, 4. Opičák Team, 5. LBC Holky,
6. - 7. No soccer, Zkusit šůšn, 8. BK Peklo. Konečné pořadí určil
13. ročník rumburského streetballového turnaje, který se konal
v Rumburku. Výsledky uvedeme v příštím HS.
Jan Šišulák

První zářijový den patřil v Národním parku České Švýcarsko
4. ročníku Parkmaratonu, nejnáročnějšímu českému maratonu.
Na tratě se dohromady vydalo
107 závodníků všech kategorií.
Počasí závodníkům a závodnicím přálo, teplota kolem
20 stupňů a silnice skropené deštěm byly ideálními podmínkami
pro dřinu, která na ně čekala.
Vedle maratonské trati se závodilo na tratích 500 m, 1 km,
čtvtrmaratonu a půlmaratonu.
Po desáté hodině se na startu v
Krásné Lípě objevily děti, krátce nato přišli na řadu dospělí,
čtvrtmaratonci, půlmaratonci
a běžeckou část zakončili
maratonci, kteří letos startovali
v Bad Schandau. Nejrychlejším z nich byl pražský Petr
Klika, který trať proběhl v čase
3:06,46 hod, za ním skončili
Milan Helus z Chrásti (3:08,25)

a vítěz minulého ročníku Petr
Pinďák ze Studánky (3:11:00).
Varnsdorf výborně reprezentovala Jaroslava Krausová,
která vyhrála celkově mezi ženami časem 3:42,41 hod. Druhá
a první ve své kategorii byla
další varnsdorfská vytrvalkyně
Veronika Svobodová s časem
3:51,17 (foto). Celkovou třetí
příčku a druhou v kategorii obsadila Kateřina Hollerová (5:33,21).
Čtvrtmaraton vyhrál varnsdorfský Pavel Vodička (47:24 min.),

z žen se nejlépe umístila Tereza
Rusínová (52:50). Z Varnsdorfu
dorazili také Pavel Richter (ve
své kategorii skončil 8. a 19. celkově výkonem 1:01,58 hod.)
a Vladimíra Jínová (mezi ženami
2. v kategorii a 6. celkově za čas
1:08,44). Závody byly součástí
Dnů Českého Švýcarska s celodenním bohatým doprovodným
programem. Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na
www.parkmaraton.cz.
Pavel Vodička, foto Vítek Novák

Sportovec, trenér a sportovní kolektiv roku 2012

Sportovní komise při Radě města ve Varnsdorfu vyhlašuje anketu na sportovce roku 2012
ve Varnsdorfu. Návrhy na sportovce roku 2012 mohou podat jak fyzické osoby, tak i sportovní
a zájmové spolky na území našeho města. Vyhlášeni budou sportovci roku v mládežnické a dospělé
kategorii, dále kolektiv roku mládeže a kolektiv roku mezi dospělými týmy. Zároveň bude vyhlášen
i trenér roku 2012.
Pokud víte o dobrých sportovcích ve vašem okolí, jejichž výkony opravdu dobře reprezentují
město Varnsdorf, prosíme o zaslání návrhu těchto sportovců na e-mailovou adresu zbynek.regia@tiscali.cz do 3. 10. 2012.
Podmínky pro návrh v jednotlivých kategoriích jsou:
Jednotlivci - sportovec musí mít trvalé bydliště ve Varnsdorfu a návrh bude obsahovat jméno,
příjmení, rok narození a krátký výčet úspěchů v roce 2012, včetně adresy sportovce.
Kolektiv - sportovní kolektiv musí reprezentovat město Varnsdorf a návrh musí obsahovat přesný
název kolektivu včetně adresy.
Trenér - musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, trénovaný sport a výčet úspěchů za rok 2012.
V Hlasu severu č. 19 (vyjde 19. října) vyjdou hlasovací kupóny pro veřejnost s navrhovanými sportovci.
Za sportovní komisi Zbyněk Šimák

Čtyřměsíční kulečníkový turnaj
Také návštěvníci restaurace
Skleník se pravidelně baví hraním kulečníku. Aby změřili své
vzájemné síly v této náročné
hře, uspořádali první otevřený
turnaj pod názvem Skleníková koule. Přihlásil se do něj
rekordní počet 15 hráčů, byla
stanovena pravidla s tím, že se
utká každý s každým a vítězem
bude ten, kdo dosáhne 200
karambolů. Jako ředitel dohlížející nad pravidly a průběhem
byl zvolen Mirek Matej. Zápasy
turnaje se odehrávaly ve volných
dnech, protože řada hráčů nemá
kvůli pracovnímu zaneprázdnění možnost hraní v týdnu. Po
čtyřech měsících klání (květen
až srpen) i s řadou překvapení

měl ze všech hráčů nejpevnější
nervy a nejpřesnější trefy
M. Lacina, který tak obsadil první místo. Druhý skončil M. Matej,
třetí J. Šimonek, čtvrtý J. Havel
a pátý byl J. Jelínek, který uhrál
nejvíce bodů v jednom náběhu
(123). Nejstarším účastníkem se
stal V. Halbhuber. Na závěreč-

ném banketu obdržel každý hráč
cenu podle pořadí a při dobré
zábavě a občerstvení se odehrál
vyřazovací turnaj. S průběhem
akce byli všichni aktéři spokojeni
a těší se na 2. ročník s tím, že na
něj zvou do restaurace Skleník
další vyznavače kulečníku.
Miroslav Exnar

Nejúspěšnější zatim FAŠV U14
Z ligových fotbalových družstev FAŠV si po pěti kolech
soutěží nejlépe vede tým U14. V úvodním kole sice těžce inkasoval
od Kladna 0:11, ale pak přivezl remizu 2:2 (2:2) z Vyšehradu, porazil
doma Ústí n. L. 4:2 (2:0), po zbytečných chybách obrany prohrál
na Dukle Praha přijatelně 7:3 (3:2) a s lídrem soutěže Mostem
neuspěl 0:4. Na Dukle skórovali Polák 2, O. Kramer a tým hrál
v sestavě: Burdys - J. Štummer (Tran), Touš (Lisý), Zabilka, Marko T. Štummer - Záhorský, Kramer, Křenek, Stavinoha - Polák. ZdS

S Karvinou jásali diváci čtyřikrát!
Žáci uvítali své idoly

V končícím prázdninovém čase, po takřka třech týdnech
pilné přípravy na nadcházející sezonu, se téměř třiceti dětem
z oddílu basketbalu TJ Slovan Varnsdorf dostalo zasloužené
odměny. Jejich trénink navštívila trojice hráčů loni třetího celku
nejvyšší MATTONI NBL BK Děčín - Robert Landa, Ell Sanders
a Lukáš Bažant. Malí nadšenci si pod jejich vedením mohli vyzkoušet ukázkový trénink, popovídat si o basketbale, říct si o podpis
a společně se vyfotografovat. A nyní si mohou třeba představovat, jaké
by to bylo, kdyby se některému z nich podařilo v budoucnu působit
v prvoligovém celku dospělých, např. v BK Děčín.
Ing. Z. Strolený, foto M. Šafus

Suverénní výsledky Strože a Malíka
V červenci a srpnu se jelo několik závodů seriálu Kolo pro život
(KPŽ). Na těch, kterých se zúčastnil, potvrzoval své kvality Jan
Strož. Ve své kategorii M19-29 stál čtyřikrát na nejvyšším stupni
vítězů! Bylo to na závodech Praha - Karlštejn Tour České spořitelny
(50 km, celkově 8.), Ještěd Tour Kooperativy (56 km, celkově 4.),
Karlovarský AM bikemaraton Škoda Auto (50 km, celkově 10.)
a Manitou Železné hory České spořitelny (60 km, celkově 4.).
Ještěd Tour a Karlovarský AM jel i Jan Novota, kde v kategorií
M30-39 zaznamenal 2. a 1. místo (17. a 15. celkově). Jan Strož je
v průběžném pořadí stále na vedoucí pozici své kategorie a šestý
celkově. Do konce seriálu zbývá odjet dva závody.

Jan Strož jako vítěz a Michal Malík na třetím místě se sešli na
stupnich výtězů závodů KOLO PRO ŽIVOT v červnu ve Vrchlabí.
Český pohár v XC dokončil svůj program třemi závody. Michal Malík (kategorie Expert - 19 a více let) vyhrál nejen v Aši,
ale i na MČR v Peci pod Sněžkou a celkové prvenství potvrdil
v Koutech. V sedmi závodech seriálu byl šestkrát první a jen
jednou druhý. V juniorech (17-18 let) skončil Jiří Švorc v Aši jako
27. a v Koutech na 21. místě. Odjel čtyři závody a ve své kategorii
skončil 28. celkově.
ZdS, foto ALPINE PRO - AUTHOR TEAM

K dalšímu utkání zajížděl
druholigový FK Varnsdorf
na stadion nováčka soutěže
1. HFK Olomouc, který dosud
doma plně bodoval. Hosté vedli
po rohovém kopu od 12. min. zásluhou Zierise (na fotu z domácího duelu s Bohemians při snaze
překonat brankaře Wintera).
Pak je dvakrát podržel gólman
Kovář. Nejdříve s pomocí tyče
zlikvidoval nepřímý kop a navíc
ve 34. kryl penaltu, kterou sám
faulem připravil. Přesto domácí
do půle vyrovnali. Po deseti minutách druhé části šla Holice do
vedení po střele z uctivé dálky
a dvě minuty před koncem gólem do otevřené obrany na 3:1
vedení pojistila.Varnsdorfští už
stačili jen korigovat na konečných 3:2 po vydařené střele
Denise Cany. Bez několika vykartovaných a zraněných hráčů
přesto nebylo k remize daleko,
jak se vyjádřilo několik přímých
aktérů zápasu. Po uvedeném
střetnutí hostili o týden později
v tabulce šestí fotbalisté Varnsdorfu předposlední MFK OKD
Karviná. A kdo přišel, viděl

dost gólů. Účet otevřel Matěj
Kotiš z PK a z další pohledné
akce zvýšil na 2:0 Marek Volf.
Hosté pak snížili na 2:1, ale
když jejich obrana selhala
v rozehrávce, stejný hráč trefil
do půle parádně na 3:1. Po
změně stran měla Karviná
optickou převahu. Konečný
stav 4:1 stanovil po skvělé akci
Romana Macha Radim Breite
a varnsdorfský FK se vrátil na
čtvrté místo v tabulce s tříbodovou ztrátou na Znojmo.
Po dvou výhrách měli dorostenci U19 v domácím prostředí
protivníka v Meteoru Praha,

čtvrtém celku momentálního
pořadí. Duel se jim přes zjevnou
snahu nevydařil, brzy po změně
stran inkasovali a při zdržování
soupeře se již nedostali do
potřebného laufu. Dalším
jejich soupeřem byla v Kotlině
Chrudim, rovněž přední tým
soutěže. Dorost po čtvrthodině
vedl 2:0 góly Honců a Kučery,
hosté ovšem pak přidali, do
půle snížili a ve druhé části hry
srovnali na 2:2. Po Šeborově
břevnu v závěru duelu nakonec
přeci jen zajistil výhru 3:2 Čurgali. Dorost drží momentálně
devátou příčku tabulky. ZdS

SAMAT TOUR 2012 S REKORDNÍ ÚČASTÍ

Poslední srpnovou sobotu
se v Jiřetíně pod Jedlovou
konal tradiční cyklistický
závod SAMAT TOUR 2012.
Pod heslem „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se!“ se
na letošním IX. ročníku sešel
rekordní počet závodníků. Své
síly si přijelo poměřit celkem
169 malých i velkých cyklistů.
Těší nás každoroční stále
větší zájem malých účastníků.
Na startu se jich sešlo nejvíce
v celé historii závodu - 119 na
kolech, ale i těch nejmenších
na odstrkovadlech.
Výsledky: KATEGORIE A1 odstrkovadla (celkem 20 závodníků): zde zvítězili všichni
malí, kteří se dostrkali nebo
byli dostrkáni do cíle. A2 - děti
do 7 let (32): 1. Dalibor Urban,
2. Karolína Tlapáková, 3. Robert
Bužík. A3 - děti do 10 let (36):
1. Vojta Hladík, 2. Tomáš Šťovíček, 3. Matyáš Neumann.
KATEGORIE B - děti do
15 let (31) - holky: 1. Kateřina
Špičková, 2. Natálie Faloutová,
3. Šárka Pancová. Kluci: 1. David Lejčko, 2. Lukáš Kudla,
3. Filip Srbecký
KATEGORIE C - mládež
a dospělí od 16 do 99 let (50) -

ženy: 1. Kateřina Faloutová,
2. Radka Holubářová, 3. Jana
Šmidtová. Muži (amatéři):
1. Michal Švorc, 2. Dominik Burger, 3. Stanislav Kortus. Muži
(profíci): 1. Tomáš Podrazil,
2. Jan Doležal, 3. Aleš Vohanka.
Celý průběh vtipně provázel

účastníkům závodů, fanouškům,
organizátorům a především
sponzorům, kteří věnovali pěkné a hodnotné ceny, které byly
odměnou za námahu i motivací
do dalších sportovních klání.
Již se těšíme za rok na start
jubilejního X. ročníku tohoto

moderátor Vratislav Krupa, čímž
přispěl k příjemné atmosféře
závodu. Pro všechny zúčastněné byl odměnou jedinečný
sportovní zážitek a věcné ceny
od sponzorů. Žádný závodník
neodešel s prázdnou a každý
si odnesl žluté tričko s logem
akce a občerstvení. Děkujeme

cyklistického závodu. Hlavní
pořadatel závodu byl SAMAT,
s.r.o., výrobce plastových oken
a dveří ve spolupráci s Cyklosport Bartys Rumburk a Ruli.
Text a foto Barbora Rajtrová
(kompletní seznam sponzorů
SAMAT TOUR 2012 je v rubrice
Poděkování - pozn. redakce).
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