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Pokračování na str. 2

BEZ AUT, ALE SE ZÁBAVOU, 
HUDBOU A LEGRACÍ

INZERCE

Pokračování na str. 3

ZASTUPITELSTVO SE SEŠLO PO TŘECH MĚSÍCÍCH
Změnu užívání jatek neschválili, komisi pro „nepřizpůsobivé“ ano

O nových poplatcích za odpad se zatím jen diskutovalo

Evropský den bez aut (22. září), který se slaví již pěknou 
řádku let v rámci Týdne mobility, si nedává za cíl zakazovat 
společnosti jízdu v motorových vozidlech. Jeho hlavním 
smyslem je poukázat na alternativní způsoby dopravy 
a vyvolat u veřejnosti zamyšlení nad otázkou, zda je 
pokaždé nutností usedat za volant, když je v plánu třeba 
jen cesta do zaměstnání.

Ve Varnsdorfu se tento významný den slaví „spanilou 
jízdou“ po městě pod hlavičkou Schrödingerova institutu 
a za podpory Grantového programu města Varnsdorf.

V pátek 21. září tato skupina nadšenců vyrazila v čele 
s panem starostou navštívit sousední německé školy 
v Großschönau i v Seifhennersdorfu. Toto přeshraniční 
setkání ozdobila vzájemná kulturní vystoupení.

Na odpolední část jízdy se skupina významně rozrostla, 
přesto díky městské policii nebyl pohyb stovky roztodiv-
ně oděných cyklistů, bruslařů, ale i jezdců na koních po 
městě žádný problém. Pozdravit bujarý dav nemotoristů 
přišly svou písní nebo básničkou také děti z většiny varns-
dorfských škol a školek, za což sklidily velký potlesk. 

První poprázdninové schů-
zování členů zastupitelstva 
20. září bylo poznamenáno 
velkou absencí: z jednadvaceti 
členů jich chyběla třetina. Omlu-
vení zastupitelé např. byli na 
služebních cestách, účastnili se 
mítinku Miloše Zemana nebo mě-
li naléhavé osobní důvody. K ne-
schválení usnesení tak stačil 
nesouhlas čtyř zastupitelů.
K těsným výsledkům v hlasování 
ale nedocházelo často.

Úvodní diskuze s občany měs-
ta měla jediné téma: náhlé stě-
hování pomníčku zavražděného 

NEJSME PEJSCI ANI KOČIČKY
TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ

TAKÉ HASIČI DOSTALI DEFIBRILÁTOR
STUDENTI USPĚLI V PROGRAMOVÁNÍ
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prap. Josefa Munzara od Elitek 
do depozitáře muzea. Způsob 
přesunu napadli členové Klubu 
českého pohraničí, jimž vadilo 
hlavně to, že odstranění pomní-
ku nebylo konzultováno s jejich 
spolkem ani s Českým svazem 
bojovníků za svobodu.

PharmDr. Šmíd poděkoval za 
přebudování křižovatky a no-
vý přechod u lékárny na ul. Legií, 
kde se chodci nyní cítí bezpečně-
ji. Ještě lépe by bylo, kdyby zde 
řidiči nezapomínali kontrolovat 
rychlost své jízdy.

Firma EUROCZECH požádala 

město o změnu územního plánu, 
spočívající ve změně funkčního 
využití areálu bývalých jatek. 
Území je nyní určeno k využití 
pro „výrobu nečistou“, požadav-
kem firmy byla změna na „plochy 
smíšené obytné“. O areálu se 
nedávno mluvilo v souvislosti se 
záměrem firmy MCU Koloseum 
využít jej pro děti z nepřizpůso-
bivých rodin. Změna územního 
plánu by tento projekt umožnila 
realizovat, sic pod hlavičkou 
jiné firmy. Většina zastupitelů se 
rozhodla změnu neschválit.

V sobotu 19. května to bylo 
přesně 7 roků, co městská po-
licie přebírala z rukou tehdejšího 
starosty nového Forda (Fusion). 
Až letos došlo na další obměnu, 
a tak z vozového parku MP ode-
šla poslední Škoda Felicie a na 
její místo přichází druhé terénní 
vozidlo v éře MP. Prvním byl hned 
na počátku jejího vzniku upravo-
vaný UAZ, který později použí-
val jeden z místních veterinářů.

Tím novým přírůstkem je tzv. 
kompaktní SUV s označením 

MĚSTSKÁ POLICIE MÁ NOVÉHO POMOCNÍKA

Dacia Duster 4x4. Přestože 
ve své třídě patří k nejlevněj-
ším pětidvéřovým vozidlům 
s pohonem všech kol, v těž-
kém terénu zdatně konkuruje 
klasickým offroadům. Vozidlo 
rumunské automobilky Dacia 
je postaveno na plat formě 
Nissan B0 (např. Nissan Juke). 
Díky spojení zesílené přední 
nápravy z Dacia Logan a zadní 
víceprvkové nápravy z Nissan 
Qashqai získalo velkou světlou 
výšku pro komfortní jízdu na 

rozbitých silnicích i v terénu. Se 
šestistupňovou převodovkou 
a benzínovým motorem Renault 
1,6 16V o výkonu 77 kW má dob-
ré jízdní vlastnosti nejen v te-
rénu, ale i na silnici. Za dva 
roky od svého uvedení na trh si 
díky svým jízdním vlastnostem, 
cenové přijatelnosti a velmi 
dobrému hodnocení získal v ČR
řadu zájemců. Mezi jeho ne-
zanedbatelné parametry patří 
i bezpečnost dospělé přepra-
vované osoby, která se podle 
hodnocení Euro NCAP 2011 
zastavila na hodnotě 74 %.

Jako každé vozidlo zařaze-
né do systému IZS absolvoval 
i tento vůz povinný záběh v dél-
ce 5 000 km, po kterou klesala 
a ustálila se spotřeba pohonných 
hmot. Během záběhu nedošlo 
k žádným problémům ani se ne-
vyskytly žádné závady, a tak byl 
vůz v pátek 21. září poprvé za-
řazen do běžného výkonu noční 
směny. Na závěr snad ještě cel-
kovou cenu: vozidlo bylo poříze-
no za 396 tisíc korun.               JS
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Dokončení ze str. 1
Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Zmatená paní
Na služebnu městské policie bylo občankou našeho města 

oznámeno, že v okolí jejího bydliště se pohybuje mladší žena, 
která není obutá a působí velice zmateně. Vyslaná hlídka MP 
v udané lokalitě skutečně zmatenou bosou mladou ženu zjistila 
a snažila se ji ztotožnit. Toto se hlídce nepodařilo, a proto byla 
převezena na služebnu obvodního oddělení Policie ČR. Zde 
byla zjištěna její totožnost a z důvodu jejího zmateného chování 
byla hlídkou MP převezena k lékaři. Tam si pro svou ženu přijel 
její manžel.

• Prohibice - strážníci MP pomáhali Policii ČR
Strážníci městské policie byli Policií ČR požádáni o spo-

lupráci při informování prodejen, restaurací a barů ohledně 
vládou vyhlášené prohibice. Z tohoto důvodu byly ve večerních 
hodinách v pátek 15. září provedeny kontroly ve všech výše 
jmenovaných zařízeních. V dopoledních sobotních hodinách tyto 
kontroly pokračovaly i v ostatních potravinářských provozov-
nách a stáncích.                 Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Po vyhlášení prohibice se na kontrolách prodeje lihovin podíleli 
i pracovníci Živnostenského úřadu MěÚ Varnsdorf ve spolupráci 
s Českou obchodní inspekcí, a to s nulovým výsledkem.        red. 

 • Nespoutaná jízda městem
Sedl za volant, ačkoliv má od loňského března zakázáno 

řídit vozidla. Ve čtvrtek 13. září krátce před půl šestou večer 
zastavila místní policejní hlídka osádku vozidla Citröen ZX. 
Tamní řidič se projížděl Národní ulicí nejen navzdory vyslove-
nému zákazu, ale navíc i požitého alkoholu, který byl odhalen 
Drägerovým přístrojem o pár minut později. Muži hrozí kromě 
peněžitého trestu a zákazu činnosti navíc i pobyt za mřížemi.

• Vykutálený loupežník
Zřejmě ho hryzalo černé svědomí, a tak při zahlédnutí 

představitelů zákona pohybujících se po varnsdorfských ulicích 
vzal nohy na ramena a dal se na útěk. Ten se však nezdařil 
a nezbeda skončil v policejní cele. Na světlo tak vyplavalo šest-
náct přešlapů, které zaznamenávala po celou dobu jeho řádění 
rumburská kriminálka a kterými své oběti okrádal, poškozoval 
a navštěvoval místa, kde nebyl vítán. Během předchozích jedna- 
dvaceti dní napáchal škodu překračující dvě stě tisíc korun. 
V tuto chvíli již čelí obvinění ze tří přečinů, které ho dovedly až 
k branám vazební věznice.

• Odnesl si kameru
Z Národní ulice zmizela během noci ze soboty na neděli 

16. září průmyslová kamera, umístěná na stěně domu č. 499. 
Při rychlém zásahu smělého nenechavce došlo zároveň i k po-
škození napojeného DVD přístroje. Jak se ukázalo, majitel 
přišel i o dvacetimetrový přívodní kabel spojující oba přístroje. 
Poškozená společnost vyčíslila škodu na deset tisíc korun. 
Případ poškození cizí věci šetří policisté z místního obvodního 
oddělení.

• Jízdu ukončil
Stačily by tři týdny a zastavený muž by prošel silniční kon-

trolou na výbornou, nicméně touha sednout za volant a řídit 
byla zřejmě silnější. Pětadvacetiletý řidič, kontrolovaný hlídkou 
policie 19. září krátce po 21. hodině večer v Nymburské ulici, 
přišel o možnost návratu svého řidičského oprávnění, jelikož 
má již od října 2010 vyslovený zákaz řízení. Navíc bude čelit 
obvinění z porušení zákona v podobě přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí, za který trestní zákoník nabízí trest odnětí 
svobody až na tři léta.                             Nprap. Petra Trypesová, 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Rada města na svém zasedání 20. 9. 2012 rozhodla: • Schválit harmonogram rozpoč-
tových prací a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2013. • Schválit změnu závazných 
ukazatelů Základní škole a Mateřské škole Bratislavská, Interaktivní základní škole Karlova 
a Nemocnici Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6818 a část p. p. č. 6819/1 
v k. ú. Varnsdorf. • Doporučit ZM nabýt do vlastnictví části p. p. č. 6834/8, p. p. č. 6834/7, 
p. p. č. 6834/6 a p. p. č. 6835, vše v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3616 
a část p. p. č. 3619 v k. ú. Varnsdorf. • Nepředložit žádost Dang Thi Trang o prodej objektu 
Kinokavárna na jednání ZM. • Zveřejnit nabídku objektu Kinokavárna k prodeji za původně 
požadovanou částku 1.500.000 Kč s termínem ukončení přijetí privatizačních listů do 31. 10. 
2012. • Vydat souhlas s umístěním informační vitríny městského divadla na pozemku č. 2633 
v ul. Národní. • Odvolat paní Janu Neubauerovou z funkce tajemnice Komise pro výchovu 
a vzdělávání Rady města Varnsdorf a jmenovat do této funkce paní Mgr. Naděždu Vaňharovou. 
• Odvolat paní Nikolu Krátkou z funkce tajemnice Komise pro tělovýchovu a sport Rady města 
Varnsdorf a jmenovat do této funkce paní Janu Neubauerovou. • Jmenovat paní Mgr. Naděždu 
Vaňharovou členkou školské rady při ZŠ Seifertova. • Neposkytnout finanční příspěvek na 
provoz v roce 2012 pro Domov důchodců Lipová. • Neposkytnout finanční příspěvek na pro-
voz v roce 2012 pro Diakonie Stodůlky Praha. • Změnit bod XII nájemní smlouvy uživatelům 
bytů zvláštního určení (tj. v domech s pečovatelskou službou) následovně: Pronajímatel si 
vyhrazuje právo souhlasu s přijetím další osoby do bytu dle § 689 odst. 2) občanského záko-
níku. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny 
v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, a to vždy, když lze mít za to, 
že tato změna potrvá déle než 2 měsíce. Nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli 
uzavření manželství nebo přechod nájmu. Nesplní-li nájemce tuto povinnost, má pronajímatel 
právo dle § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku dát nájemci výpověď z nájmu bytu.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Končí další 
telefonní budky

Společnost  Telefónica Czech
Republic, a. s., oznámila zrušení 
veřejných telefonních automatů 
v lokalitách: Partyzánů 1381 
(u divadla), Pražská 2951 (u pro-
dejny nábytku „U Peršinků”), 
a to „z důvodu výrazného po-
klesu zájmu obyvatel o využí-
vání sítě veřejných telefonních 
automatů”.                  ham

Mgr. Josef Zbihlej se stal no-
vým členem finančního výboru 
místo Ing. Petra Jakubce, který 
rezignoval z časových důvodů.

K zastupitelům promluvil před-
seda Sdružení pro sanaci kostela 
sv. Františka z Assisi na Studán-
ce, pan Heinrich Hille, který přijel 
z německého Halle s žádostí 
o finanční a materiální podporu 
druhé etapy rekonstrukce stu-
dáneckého kostela. O konkrétní 
podpoře se nehlasovalo.

Byl schválen nový statut 
Městské policie Varnsdorf. Změny 
oproti předchozímu statutu z ro-
ku 2003 se týkají hlavně počtu 
strážníků a výměny zbraní za jiné.

Zastupitelstvo zřídilo pracovní 
komisi pro řešení bezpečnostní 
a sociální situace. Tvoří ji skupi-
na 19 lidí, kteří od jarních měsíců 
spolupracují na opatřeních proti 
růstu počtu nepřizpůsobivých 
a na řešení konfliktů v problémo-

vých lokalitách, to jest nyní hlavně 
v Kovářské ulici. Zastoupeny jsou 
mj. bezpečnostní složky, městská 
samospráva, Úřad práce, obyva-
telé problémových lokalit, terénní 
služba. Komisi bylo uloženo roz-
pracovat preventivní a iniciativní 
návrhy v oblastech: bezpečnost, 
sociální služby, mládež a vzdě-
lávání, prevence migrace, za-
městnanost. Každé čtvrtletí bu-
de zastupitelstvu předkládat 
informaci o činnosti.

Město bude nadále spolupra-
covat s Agenturou pro sociální 
začleňování. Než pro toto rozhod-
nutí zastupitelé zvedli ruku, bylo 
připomenuto, že ve spolupráci 
s Agenturou bylo pro městskou 
policii pořízeno vybavení v hod-
notě 970 tisíc korun.

Z projednávaných finančních 
záležitostí stojí za zmínku: Byl 
schválen prodej dvou akcií 
Regionální rozvojové agentury 
Ústeckého kraje. Poplatky 

z prodlení u dluhů z nájemného 
budou vypočítávány od data 
vzniku dluhu, nikoli ode dne 
podání žaloby, jak tomu bylo 
doposud. Zastupitelé vzali na vě-
domí rozbor hospodaření města 
k 30. 6. a schválili použití výtěž-
ku z výherních hracích automatů 
(148 tis. Kč) do Grantového pro-
gramu města Varnsdorf. Zatím 
pouze k diskuzi byl předložen 
návrh na novou vyhlášku o po-
platku za odpad. Ze skutečných 
nákladů na likvidaci odpadu 
v roce 2011 byla vypočtena 
částka 800 Kč ročně na osobu 
(nyní platíme 500 Kč). Teprve 
na některém z příštích zase-
dání ZM se rozhodne mezi 
touto maximální variantou nebo 
nějakou kompromisní nižší 
částkou. Počítá se se zvýšením 
úlevy pro občany přihlášené do 
programu intenzivního třídění ze 
současných 50 Kč možná až na 
200 Kč.                              ham

ZASTUPITELSTVO MĚSTA SE SEŠLO PO TŘECH MĚSÍCÍCH

Z DIÁŘE STAROSTY

13. 9. Schůzka se zástupci Policie ČR a městské policie, sjednání 
         dodatku koordinační smlouvy o spolupráci
14.9. Zasedání bezpečnostní rady v Ústí n. L.
         Rozhovor pro deník Mladá fronta E15
15.9. Zahájení tenisového přeboru města Varnsdorfu
         Účast v bezpečnostním štábu při mítinku DSSS
18.9. Zasedání volebních komisí pro krajské volby
20.9. Zasedání rady města a zastupitelstva města
21.9. Jednání s komunitním centrem CEDR o aktivitách pro
         předškolní děti ze sociálně slabých rodin
         Účast na cyklojízdách při Dni bez aut
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Dokončení ze strany 1
Spanilá jízda zakončila svou pouť 
před městským divadlem, kde se 
o zábavu postarala Městská po-
licie a skauti svými soutěžemi. 
Obdiv si zasloužili také kluci na 
freeridových kolech za skoky 
přes všemožné překážky, které 
za pomoci dobrovolných hasičů 
přestěhovali před divadlo. Vyhlá-
šení nejlepších masek (zvítězila 
úžasná neandertálská rodinka) 
bylo již jen třešničkou na dortu 
za netradičním zážitkem většinou 
mladých nemotoristů.

Jan Novota

BEZ AUT, ALE SE ZÁBAVOU A LEGRACÍ

 Že si pan Kohout mnohdy 
vymýšlí, šíří nepravdy, na to 
jsme již v regionu zvyklí. Že dělá 
z lidí hlupáky, kteří mu zobou 
z ruky (jinak si totiž jeho posled-
ní mediální vystoupení v ČT, kde 
říká „vodil jsem je po městě jako 
pejsky a kočičky“ nebo „kdybych 
lidem řek, že nebe je růžový, tak 
prostě je nebe růžový“, nedove-
du vysvětlit), je jeho problém.

Stále si však nemohu zvyknout 
na to, že média někomu otisknou, 
co mu z úst vypadne, aniž by si 
tuto informaci ověřila, a druhému 
otisknou pouze to, co potřebují 
k otištění do článku, který má 
poté charakter bulváru. Nevím 
skutečně, jak se proti takovému 
chování, které neuznává ani 
základní elementární pravidla 
objektivní informace, bránit.

Posuďte sami. 20. září vyšel 
v Děčínském deníku článek 
„Tady protestovat nebudeš, 
vzkázali Kohoutovi z Jiřetína“ (už 
tady je informace zavádějící, ne-

boť pan redaktor věděl, že jsme 
výše jmenovanému nabídli jiné 
veřejné prostranství). Zveřejnění 
tohoto článku předcházel telefo-
nát pana redaktora. Ten se mě 
dotazoval, co vlastně pan Kohout 
od nás požaduje. Sdělil jsem mu, 
že jsme panu Kohoutovi nabídli 
náhradní místo konání shro-
máždění, neboť máme náměstí 
v rekonstrukci na základě řádně 
vydaného stavebního povolení, 
že celou záležitost nemáme 
zájem šířit, a pokud by přesto 
článek napsal, ať v něm sdělí, 
že nehodlám lži a nepravdy pana 
Kohouta komentovat. Také jsem 
ho požádal, ať se ho zeptá na 
jména těch občanů, které já 
podle něj stěhuji do Varnsdor-
fu, neboť důvod shromáždění 
u nás v Jiřetíně, jak je v žádosti 
doslovně uvedeno „Nestěhujte 
cikány z Jiřetína do Varnsdorfu 
pane Zosre“, je lživý. Pravý opak 
je pravdou, což můžu konkrétní-
mi jmény doložit. Takže skutečný 
důvod shromáždění, na kterém 
pan Kohout předpokládá účast 
600 občanů a 60 pořadatelů 
v reflexních vestách, je nám 
neznámý.

Nevím, zda je to proto, že na 
poslední shromáždění ve Varns-
dorfu mu přišla hrstka občanů, 
a tak se posouvá dál. Jenže 
Jiřetín je příliš blízko, aby nebyl 
u nás známý, a jestli si myslí, že 
mu na jeho shromáždění přijdou 
všichni občané obce (obec má 
totiž 620 obyvatel), to bych se 
hodně divil.

Nebo že by důvodem byla 
moje kandidatura do nadcháze-
jících krajských voleb? Ale pan 
Kohout nikam nekandiduje, nebo 
že by ho někdo…, v médiích 
jsme si přece již přečetli ledacos 
o jeho minulých aktivitách, např. 
v Litoměřicích.

V článku je též uvedeno, že 
právníci řeší naše zamítnutí a ne-
vylučuje podání žaloby. Ať ji klid-
ně podá, a také očekávám, že 
nám sdělí jména občanů, které 
k vám do Varnsdorfu stěhuji.

Obecní úřad samozřejmě 
dle zákona o právu shromaž-
ďovacím na podání Oznámení 
o shromáždění svolavatele pana 
Kohouta musel reagovat. Pan 
Kohout byl 2x telefonicky kon-
taktován a rovněž mu byl zaslán 
návrh na změnu místa do jeho 
datové schránky. Poprvé se na 
telefonu ozval někdo jiný s tím, 
že si pan Kohout u něj předchozí 
den telefon zapomněl. Podruhé 
se hovor uskutečnil přímo s pa-
nem Kohoutem a byly mu sdě-
leny informace o návrhu změny 
místa. Pan Kohout mohl, ale 
nechtěl návrh po telefonu ak-
ceptovat, chtěl si návrh přečíst 
a sám si stanovil čas na zaslání 
akceptace návrhu do datové 
schránky obecního úřadu, a to
na tentýž den nejpozději do 
23.30 hod. Uvedený čas byl ak-
ceptován (nad rámec našich po-
vinností). Radnice se mu sna-
žila vyjít maximálně vstříc, ale
nejsme ani psi ani kočky. 
Vzhledem k tomu, že pan Ko-
hout uvedený čas nedodržel, 
byť jsme v dohodnutou dobu na 
úřadě v pátek před půlnocí byli, 
byla shromažďovací akce na 
náměstí ve 23.40 dle zákona 
rozhodnutím vyvěšeným na 
úřední desce zakázána.

Obecní úřad bude i nadále dle 
platných zákonů postupovat, a to
i v případě, že si uvedenou žádost 
podá někdo jiný. Zároveň sděluji, 
že se již k této věci ani k dalším 
případným invektivám a pomlu-
vám pana Kohouta nebudu ve-
řejně vyjadřovat.        Josef Zoser

NEJSME PEJSCI ANI KOČIČKY

Dnes bych se rád zmínil o dvou na první pohled nesouvisejících 
věcech, které jsem zaznamenal a které bych vám rád přiblížil. Pro 
jednou proto opustím téma problémových lokalit a lidí, jen pozname-
nám, že zastupitelstvo jmenovitě stanovilo pracovní komisi, zadalo 
jí konkrétní úkoly k řešení situace, která Varnsdorf tíží, a očekává 
od ní podněty a iniciační návrhy.

Na stejném zasedání městského zastupitelstva se představili 
členové Klubu českého pohraničí, kde důrazně a opakovaně pro-
testovali proti odstranění pomníčku (zveřejněno v předchozím Hlasu 
severu) z prostranství před hlavní branou a.s. Elite. Vnímám jejich 
protest jako postoj lidí, kteří za Varnsdorfské památku zastřeleného 
uctívali a nyní se cítili poškozeni a jakoby odstaveni na vedlejší kolej -
pokud s nimi záležitost nebyla konzultována. Na druhou stranu ak-
tivitu odborného přenesení pomníčku přijímám jako záchranu této 
pietní připomínky, kterou vlastník pozemku nechtěl dále akceptovat. 
Proto byla prozatímně uložena v muzeu, k jednání o dalším umístění 
bude Klub českého pohraničí přizván a věřím, že dojde ke shodě.

Problém pomníčku mi probíhal myslí ještě druhý den při účasti 
na „Dni bez aut“ - mezinárodní cyklojízdě s propagací ekologické 
dopravy a zdravého životního stylu. Peloton (čítající několik desítek 
jezdců) kolem sebe šířil pohodu a radost. V pouzdrech na zádech 
a na přívěsných vozíčcích se přepravovaly hudební nástroje a na 
zastávkách zněla hudba. Děti z varnsdorfských škol a školek si 
připravily malá vystoupení a možná jim utkvělo v paměti, že je 
dobré jezdit na kole. Také předem ohlášené návštěvy ve školách 
v obou sousedních německých obcích proběhly v příjemné pohodě, 
v rovině kamarádství a možná i budoucí spolupráce. Zajímavým 
překvapením bylo například vystoupení studentů gymnázia v Sei-
fhennersdorfu. Populární píseň „Není nutno ….“ si třída specializo-
vaná na češtinu připravila v našem jazyce - a tak nakonec zpívali 
docela všichni. A cestování od školy ke škole? Peloton projížděl 
po předem stanovené trase a dával o sobě a o svém poslání dost 
vědět. Reakce německých řidičů byla vstřícná - úsměvy, mávání, 
pozdravy. Na naší straně hranice se také většina překvapených 
řidičů usmívala. Přesto však byli i takoví, kteří akci přijali jako urážku 
své šoférské ješitnosti, a to pak jsem přemýšlel, zda nemám „dětem“ 
zacpávat uši. Ty „děti“ myslím samozřejmě s nadsázkou. Jsou to 
studenti varnsdorfského gymnázia, s nimiž bych se rád setkával 
při dalších četných aktivitách, které připravují. Jsou to také ti, kteří 
odhalují ve svých projektech pozapomenuté stránky historie a kteří 
jednou budou péči o tuto historii předávat svým dětem. Proto bych 
se rád i jich zeptal na názor na umístění pomníčku, o němž byla 
řeč výše. Jistě k tomu bude vhodná příležitost.           Martin Louka

V souvislosti s diskutovaným 
nárůstem cen za likvidaci ko-
munálního odpadu jsme oslovili 
vedoucího odboru životního pro-
středí MěÚ Varnsdorf Ing. Brzá-
ka s dotazem, kolik vlastně stojí 
likvidace odpadů ve Varnsdorfu 
a jak se na ceně podílí město.

„Likvidace odpadů na skládce 
je stále dražší, stoupají provozní 
náklady skládky i poplatek, kte-
rý musí skládky odvádět státu 
a obci. Také výrazně stoupá 
cena dopravy odpadů na sklád-
ku do Rožan. Vývoz popelnic 
a likvidace odpadů, které občané 
Varnsdorfu ročně odevzdají ve 
sběrovém dvoře, nás v loňském 

roce stála 12.900.000 Kč. Na 
každého občana to tedy dělá 
přes 800 Kč (pozn. redakce: 
úhrada ze strany občanů je 
v současné době 500 Kč). Pro 
srovnání v roce 2004 to bylo jen 
8.650.000 Kč, tedy 540 Kč na 
obyvatele. Naproti tomu tříděný 
odpad sebraný do barevných 
kontejnerů a žlutých pytlů městu 
v loňském roce vydělal 250 
tisíc. Jeho svoz a dotřídění stálo 
1.355.000 Kč, ale z kolektivního 
systému EKO-KOM jsme za 
vytříděné množství získali 
1.613.000 Kč.“

V praxi to tedy znamená, že 
město Varnsdorf v loňském roce 

doplácelo za svoz a likvidaci ko-
munálního odpadu téměř 5 mili-
onů Kč. Tato částka se za letošní 
rok opět zvýší a město Varnsdorf 
s péčí řádného hospodáře hledá 
kroky ke snížení tohoto dopadu, 
a to rozložením ztráty mezi obča-
ny a zvýšením úhrad za kvalitně 
vytříděný odpad. V prvním návrhu 
finančního odboru, se kterým byli 
zastupitelé seznámeni, se před-
pokládalo navýšení na 800 Kč na 
osobu a v případě přihlášení se 
(a splnění) podmínek intenzivního 
třídění s následnou úsporou 200 
Kč. Poctivých a zodpovědných 
„třídičů“ by se tedy navýšení 
ceny příliš nedotklo.          JS

TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ
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V souvislosti s úspornými 
opatření Ministerstva vnitra 
ČR dochází od podzimu letoš-
ního roku ke snížení početního 
stavu příslušníků hasičských 
záchranných sborů na jednot-
livých stanicích. Toto opatření 
znamená od 1. prosince 2012 
změnu předurčenosti stanice 
Varnsdorf a tím snížení počtu 
hasičů o jednoho na každé 
směně (stávajícím hasičům byla 
nabídnuta možnost přechodu na 
jiné stanice).

Zároveň s těmito opatřeními 
však došlo i ke zlepšení součas-
né výbavy zásahového vozidla 

KOMÍNOVÝ ADRENALIN
V neděli 23. září se v pivovaru Kocour uskutečnil třetí ročník 

Adrenalinového dne, při němž si sedmnáct přihlášených borců 
vyzkoušelo výstup na dvaapadesátimetrový pivovarský komín.

Seriál předvolebních mítinků v našem městě pokračoval 15. září 
ostře sledovanou akcí Dělnické strany sociální spravedlnosti. Její 
příznivci po shromáždění na náměstí pochodovali do lokalit obyd-
lených romskou komunitou. Naštěstí se vše obešlo bez vážnějších 
konfliktů.

ZÁBAVNÁ ČESMAD TOUR
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PŘEDVOLEBNÍ RUCH
Žádný skutečný motoristický fanda si nemohl nechat ujít akci v sobotu 22. září v areálu pivovaru 

Kocour. Sešlost dopravců a přátel dopravy s mottem „Bezpečná doprava - náš společný zájem“ nabídla 
možnost seznámit se s prací a vybavením policie, celní správy, hasičů nebo Sdružení automobilových 
dopravců ČESMAD BOHEMIA.

Dospělí si vyzkoušeli své 
schopnosti při parkování na 
přesnost, demontáži a montáži 
pneu nebo procházení překáž-
kové dráhy s použitím „alkoho-
lových“ nebo „drogových“ brýlí. 
Děti se zabavily u mnoha soutěží 
a atrakcí. Všechny zaujala ukáz-
ka polepování aut speciálními 
fóliemi nebo vyprošťování osoby 
z auta. Program zakončil večerní 
koncert a ohňostroj.

Text a foto Ivo Šafus

prvního výjezdu. Do města tak 
přichází druhý AED (automa-
tický externí defibrilátor). Na 
rozdíl od městské policie, která 
se svým zařízením operuje pou-
ze na katastru města Varnsdorf, 
umístěním přístroje do vozidla 
HZS dochází k rozšíření pomoci 
i na okolní obce v rámci haseb-
ního obvodu.

Použití defibrilátoru u prvních 
zasahujících znamená klíčový 
přínos pro šanci na přežití. Po-
užitý typ Lifepak 1000 se zob-
razovacím displejem je zařízení 
prioritně určené pro zásah škole-
ného personálu (ambulantní lé-

kař, zdravotní sestra, záchranář) 
a disponuje novými parametry, 
které jej posouvají do blízkosti 
profesionálních přístrojů. Kromě 
vysoké odolnosti pro nejnároč-
nější prostředí je zde možnost 
jednoduchého přechodu z plně 
automatizovaného režimu do 
režimu manuálního a umožnění 
vlastní kontroly zachránce nad 
procesem oživování. Samo-
zřejmostí jsou hlasové pokyny 
v českém jazyce, detekce pohy-
bu pacienta a možnost připojení 
třísvodového EKG. Zařízení tedy 
umožňuje okamžité přepojení na 
zařízení zdravotnické záchranné 
služby. Energie podávaná výbo-
jem je nastavitelná od 150 až do 
360 J, které je přístroj s nabitou 
baterií schopen podat za méně 
jak 12 sec. Pro případ kontroly 
jsou uchovávána v paměti data 
posledních dvou pacientů, stej-
ně jako minimálně 40 minut EKG 
záznamu současného pacienta.

Občané naší pověřené obce 
si tak mohou přát, aby zásahů 
s oběma AED bylo co nejméně, 
a naopak, aby v případě jejich 
použití bylo co nejvíce těch se 
šťastným koncem.                      JS

Ani hasiči nezůstávají stranou

20. září na parkovišti u Panoramy oslovil potenciální voliče své 
strany (v krajských volbách) a své osoby (ve volbách prezidentských) 
Miloš Zeman za účasti asi dvou set lidí.       

Foto Ivo Šafus

Foto Ivo Šafus
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A to nejen ústní, ale i písemné. Při hodnocení ankety se totiž 
prokázalo, že jak v její elektronické podobě, tak i v písemné anketě 
někomu stálo zato manipulovat s výsledky. A není asi překvapením, 
že všechny „neplatné či jinak ovlivněné hlasy“ byly pouze u čtvrté 
možnosti, tedy ponechání sochy na svém místě. Zde se patrně projevil 
„strach“ z demokratického rozhodování, a tak někomu i přes poměrně 
jasné dílčí výsledky stálo zato připisovat další a další hlasy, jen aby 
anketa dopadla podle jeho představ.

V písemné anketě nakonec odpovědělo 101 respondentů, z toho
 40 nakopírovaných názorů bylo z ankety vyloučeno. I tak pro variantu D
hlasovalo 36 čtenářů, pro variantu C hlasovalo 18 čtenářů, pro vari-
antu číslo B hlasovalo 5 a pro variantu A pouze 2 čtenáři.

Ani elektronická verze (která je obecně náchylnější k opakované-
mu hlasování) nebyla této snahy ušetřena. I tady dopadlo hlasování 
podobně jako v případě písemné ankety. Pro zajímavost zveřejňuje-
me výsledky hlasování dle skutečně dosažených hlasů a v závorce 
uvádíme výsledky pro maximálně 10 hlasů z každé IP adresy a pro 
1 hlas z každé IP adresy (což nutně neznamená manipulaci, neboť 
např. MěÚ a další subjekty mají navenek pouze jednu adresu). Ale 
ani tady případná manipulace s hlasy nijak výrazně neovlivnila 
výsledek. Největší počet hlasů 357 (210/100) získala varianta D, 
119 (90/62) získala varianta B, 106 (52/40) získala varianta C a 105 
(74/42) získala varianta A.

Jak jsme již uváděli u samotné ankety, jejím výsledkem není 
žádné závazné rozhodnutí, ale vedení města získalo prvotní 
názor části občanů města na tuto citlivou problematiku. Nyní 
je zapotřebí vzít v potaz vyjádření městského architekta, veřej-
nosti, památkářů apod. a přijmout nějaké rozhodnutí. O dalším 
osudu této sochy vás budeme informovat.                          JS

Anketu o osudu sochy v parku 
provázely zbytečné emoce V rámci Mezinárodního strojí-

renského veletrhu v Brně, který 
se konal 10.-14. září, se za ak-
tivní účasti VOŠ a SŠ Varnsdorf 
uskutečnila soutěž studentů 
v programování CNC obrábě-
cích strojů v řídících systémech 
Fanuc, Siemens a Heidenhain. 
Naši školu, konkrétně Středisko 
technických a uměleckých oborů 
v ulici K. Světlé, reprezentovali 
Lukáš Nepovím a Jiří Bakajsa, 
oba studenti 4. ročníku oboru 
Mechanik seřizovač, pod do-
hledem pedagogů Michala 
Hovanycze a Ing. Vlastimila 
Černého. Soutěž byla součástí 
projektu „Získání dovedností 
v programování na CNC obrábě-
cích strojích pro žáky středních 
odborných škol “. Pořádal ji Svaz
strojírenské technologie v pavi-
lonu A1 brněnského výstaviště a 
byla podporována společnostmi 
MPO ČR, Siemens, s.r.o., Hei-

Loňský školní rok 2011/2012 
byl pro prvňáky a druháky In-
teraktivní základní školy Karlova 
ve znamení sportu. Děti byly se-
známeny v několika týdenních 
časových úsecích s různými 
sportovními disciplínami. Vy-
zkoušely si různorodé aktivity, 
učily se sportovnímu chování, 
zjednodušeným pravidlům, 
poznávaly trenéry jednotlivých 
oddílů a různá prostředí. Há-
zená, plavání, basketbal, judo, 
fotbal, atletika - sporty, které 
si alespoň trochu př iblížily 
a snad si i některý z nich oblíbily 
natolik, že se třeba v tomto škol-
ním roce zapíší do konkrétního 

oddílu. Chválíme všechny děti 
za snahu, skvělé výkony a stá-
le dobrou náladu. Za skvělý pří-
stup a spolupráci jsme vděčni 
také všem dospělým, kteří se 
na Sportovkách podíleli (např. 
p. Mar tincová, p. Žďárský, 
p. Rybář, p. Šimák, p. Zadina, 

p. Kubíček, p. Dospěl, p. Hein-
zel). Doufáme, že i letos se se-
tkáme u všech s takovým spor-
tovním nasazením a nadšením, 
jako tomu bylo v minulém roce. 
Začínáme opět v měsíci říjnu. Na 
všechny se moc těšíme!

Interaktivní ZŠ Karlova

Zkušební rok Sportovek na IZŠ Karlova

10. září bylo v Základní škole nám. E. Beneše slavnostně ote-
vřeno fitcentrum, které bylo zřízeno díky dotaci Ústeckého kraje 
z programu Volný čas 2012 a sponzorskému daru pana Andreje 
Macha. 17. září centrum zahájilo svoji činnost. Využívat jej budou 
moci žáci a zaměstnanci školy, ale také veřejnost, kroužky a oddíly. 
Informace pro případný pronájem získáte na tel. Č. 737 236 953, 
příp. Na adrese: info@zs-namesti.cz.                                     V.Z.

Ve zdravém těle 
zdravý duch

denhain, s.r.o., Fanuc FA CZ, 
s.r.o., Kovosvit MAS, a.s., Taj-
mac-ZPS, a.s., Pramet Tools, 
s.r.o., Veletrhy Brno, a.s., a Tech-
nický týdeník. Soutěže se 
zúčastnili studenti středních 
odborných škol z celé České 
republiky. Soutěžilo se dvou-
kolově, dopoledne-odpoledne, 
každý den v závislosti na počtu 
přihlášených studentů pro každý 
systém. Oba naši studenti sou-
těžili v programování v řídícím 
systému Siemens. Vyhlašoval 
se vždy vítěz za každé kolo 

a systém. Vítěz každého kola 
získal diplom podepsaný prezi-
dentem a ředitelem SST a také 
hodnotnou cenu od příslušné 
systémové společnosti.

Velkým úspěchem našich 
studentů skončilo úterní kolo 
(11. 9.), kdy se celkovým vítě-
zem v kategorii Siemens stal 
Lukáš Nepovím. Ani Jiří Bakajsa 
se neztratil a dle názoru hodno-
titelů soutěže se úkolu zhostil 
výborně, avšak další pořadí 
studentů již vyhlášeno nebylo. 
Oba tak potvrdili vysokou úro-
veň výuky programování CNC 
strojů na našem středisku, pod 
kterou jsou podepsáni zejmé-
na učitelé odborného výcviku 
v čele s Antonínem Hendrichem 
a Michalem Hovanyczem.

Oběma studentům samozřej-
mě gratulujeme.

Ing. Vlastimil Černý,
foto Michal Hovanycz

ÚSPĚCH NAŠICH STUDENTŮ NA MSV 2012

Se svým zbrusu novým 
zábavným pořadem miří do 
našeho města v rámci podzim-
ního turné nejúspěšnější česká 
travesti skupina, jejíž pořady se 
těší stále větší oblibě. Během 
jediného večera nabitého 
známými melodiemi tentokrát 
stihneme prožít hned čtvero 
ročních období, přesně tak se 
totiž jmenuje nová show, ve kte-
ré se můžete těšit na známou 
čtveřici Dolores, Stefany, Sofii 
a Alexe, v jejichž podání uvidíte 
řadu nestárnoucích zpěvaček 
a zpěváků. V civilním životě 
Lukáš, Martin, Libor a Aleš se 
téměř denně promění na prk-
nech kulturních domů a divadel 
po celé republice v krásné ženy, 
jejichž večerní róby, líčení a po-
hyby jim závidí nejedna divačka 
z publika. Jaro, léto, podzim 
i zima... jenom se skupinou HAN-
KY PANKY zvládnete proletět 
celým kalendářním rokem bě-
hem dvou hodin a zapomenout 
na všechny starosti. Těšit se na 

Vás budou coby Marie Rottrová, 
Lucie Vondráčková, Jiří Bartoš-
ka, Pink, Maxim Turbulenc, Ma-
donna a řada dalších. Nenechte 
si ujít show, která se těší oblibě 
v řadě vyprodaných divadel 
a kulturních domů po celé České 
i Slovenské republice.
KDY: 17. 10. 2012 od 19 hod.
KDE: Městské divadlo Varns-
dorf
VSTUPNÉ: 220  předprodej/ 
240 Kč v den konání akce

Nejúspěšnější ČESKÁ TRAVESTI SKUPINA
 HANKY PANKY přiveze zábavný pořad 

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ!

REKLAMNÍ ČLÁNEK



Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy

vyhovíme 
a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz

volejte 412 372 241.
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(Firma sídlí v areálu bývalého „Autoreparinu“ naproti restauraci „Bakus“.)

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

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 veškeré 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 betonáže - např.: ploty, garážová 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: 412 375 450, e-mail: zatos@seznam.cz, www.zatos.cz

Služby

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.

Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce Pronajmu podkrovní gar-
sonku (70 m2) po rekon-
strukci s kuchyňskou linkou, 
zahradou, parkovacím stáním 
v rod. domku ve Vdf, ul. Dvořá-
kova. Kauce! Volná od 1. září. 
Telefon 602 104 610.

Dlouhodobě pronajmu 
byt 1+1 ve Varnsdorfu. Tel. 
723 367 536 mezi 17.00-
19.00 hodinou.

Převod dr. garsonky ve 
Varnsdorfu, ul. Čelakovická, 
1. patro, plocha 28 m2. Cena 
k jednání 146 tis. Kč. REALITY 
Janošek s.r.o., Národní 486, 
Varnsdorf, tel. 602 354 389. 

Prodej bytu 2+1+B ve 
Varnsdorfu, os. vl., ul. Legií, 
1. patro, plocha 56 m2. Cena 
420 tis. Kč. REALITY Janošek 
s.r.o., Národní 486, Varnsdorf, 
tel. 602 354 389. 

Prodej řad. garáže ve 
Varnsdorfu, ul. Štefánikova, 
plocha 21 m2. Cena 72 tis. Kč.
REALITY Janošek s.r.o., 
Národní 486, Varnsdorf, tel. 
602 354 389. 

Prodám pozemek o rozlo-
ze 2 063 m2 na velmi pěkném 
místě v Rumburku. Je to rovný 
terén, slunné místo, voda, elek-
třina. Bližší informace vždy po 
18. hodině na č. tel. 733 190 674
nebo 728 517 904.

Hubněte s poradcem. Tel. 
728 316 749, www.hubnete.cz/
jonas1.

Německý muž ve věku 
47 let, 184 cm, sportovní po-
stavy, se zájmem o cestování, 
tanec, hudbu, domácí kutil má 
zájem o českou ženu ve věku 
od 30 do 55 let podobných 
zájmů. Kontakt na telefon 
0049/171 246 55 38. Gerd Lin-
ke, Niederdorf str. 49, 02708 
Schönbach, Německo.
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Ing. Václav Černohous, manažer projektu



Pozvánka
v sobotu 20. října

v 17.00 hod.
se koná sezení
zaměstnanců 

(i bývalých)
závodu Velveta 1

v RESTAURACI
U RUDOLFA

SENÁTORSKÉ
DNY

15. 10. 2012
15-17 hodin

v zasedací místnosti
MěÚ VarnsdorfSvoz zákazníků

ZDARMA
17. 10.

Odjezd: Varnsdorf, AN 
ve 14.45 hod.

Příjezd: Nákupní centrum 
Géčko Liberec v 16.25 hod.

Zpět v 19.45 hod.
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ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 9. října

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Vzpomínka

Dne 11. října uplyne 15 dlouhých let ode 
dne, kdy navždy odešel pan Karel Kopsa. 
Děkuji všem, kteří uctí jeho památku tichou 
vzpomínkou. 

Manželka Věra s rodinou 

Blahopřání

Svozy pytlového
tříděného odpadu

11. 10. 

6.-7. 10. 2012  
MUDr. Jiřina Miličová
Anenská 385/2, Děčín I
tel. 412 510 154

13.-14. 10. 2012
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 624 

Zubní 
pohotovost

Dne 8. října uplyne 5 let  kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, děda 
a strejda Jan Belančík. 

Vzpomínají manželka a děti s rodinami 
a všichni, kdo ho znali.

Dne 1. října uplynulo 5. výročí úmrtí pana 
Ivana Lídla. 

Stále vzpomíná manželka Jarka a dcery 
Jana a Petra.

Dne 10. října oslaví naše babička Boženka 
Hévrová krásné 80. narozeniny. Do dalších 
let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, spo-
kojenosti, sil a dobré nálady.

Děti, vnoučata a pravnoučata

Pozvánka
Eliťáci 

z bývalé barevny
Zveme Vás na kulturní 

vzpomínkový
večer dne 27. října 
od 18.00 hod. do

Restaurace Praha.

K+H
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Omluva za Farmářské trhy
Vážení přátelé a příznivci Farmářských trhů, dovolte mi, abych se touto cestou omluvila za jejich 

sobotní „nekonání“.
Farmářské trhy pro MAS Šluknovsko organizuje děčínská společnost. MAS poskytuje prostory 

zahrady Střelnice a propagaci. Na 22. září 2012 jsme vše zajistili podle smlouvy, kterou se společností 
máme uzavřenou od dubna tohoto roku. Od 7 hodin byl na Střelnici pracovník, aby zajistil vše potřebné. 
I pro nás bylo velké překvapení, když v 8 hodin v zahradě nestál jediný stánek!

V 8 hodin nám bylo sděleno, že se Farmářské trhy pro nezájem stánkařů ruší.
Velice se všem, kteří vážili cestu na Střelnici, omlouváme.             Ing. Eva Hamplová, MAS Šluknovsko
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Fichtly u Kocoura 
burácely po sedmé

PEKLO SEVERU SVĚDČILO 
J. NOVOTOVI A M. SPURNÉMU

Závěrečným čtvrtým závo-
dem Pekla severu 2012 byla 
horská MTB časovka na Jedlo-
vou na trati 3,2 km s převýšením 
251 metrů. V kategorii mužů v ní 
z varnsdorfských cyklistů starto-
val jen J. Kalivoda a dojel si pro 
sedmé místo. Celkově v seriálu 
mezi muži zvítězil J. Matoušek 
(Příchovice), T. Podrazil skončil 
třetí, J. Švorc devátý a J. Kalivo-
da desátý. Varnsdorfští ale odjeli 
jen dva závody.

Ve veteránech I přijel na vr-
chol Jedlové jako třetí J. Novota, 
šestý byl A. Vohanka a osmý 

J. Švorc. V konečném pořadí 
dominoval vítěz tří závodů J. No-
vota před H. Schwarzem (Rum-
burk). Dvě bodování v seriálu 
stačila A. Vohankovi na deváté 
místo. 

Mezi veterány II zvítězil 
M. Marczi, čtvrté místo bral 
H. Michel a páté J. Kroupa. Tuto 
kategorii vyhrál U. Mosig (Seb-
nitzer RV) před J. Kroupou. Pátý 
skončil M. Marczi (jel dva závo-
dy) a sedmý V. Šimonek.

Také ve veteránech III pat-
řilo prvenství varnsdorfskému 
borci. Nebyl jím nikdo jiný než 

M. Spurný. Na šestém a sed-
mém pořadí dojeli P. Spurný 
a J. Juda. Tuto kategorii celkem 
s převahou vyhrál M. Spurný. Ze 
čtyř závodů vyhrál tři. Body za 
umístění v časovce na Jedlovou 
stačily P. Spurnému na konečné 
desáté pořadí.

Pro celkově nejrychlejšího 
závodníka na trase na Jedlo-
vou, který by překonal pět let 
starý traťový rekord 10:53 min. 
Jiřího Podrazila, byla připravena 
finanční prémie ve výši 1.000 Kč. 
Za nový rekordní čas 10:51 ji zís-
kal J. Matoušek.                      ZdS

VÝSLEDKY TÝMŮ FAŠV
Fotbalové naděje Fotbalové akademie Šluknovského výběžku 

mají v ligových soutěžích dorostu a žáků vesměs soupeře zvučných 
klubů, kde s přípravou mládeže získali mnohaleté zkušenosti. Výher 
FAŠV tedy není příliš, ale některé výsledky a dílčí úspěchy budou 
jistě povzbuzením do dalšího fotbalového úsilí.

Z posledních výsledků uvádíme: Sparta Praha - FAŠV U17 9:0, -
FAŠV U16 4:1; FAŠV U17 - Bohemians 1905 2:7, FAŠV U16 
0:2; FAŠV U15 - Most 0:7, FAŠV U14 0:4; Junior Děčín - FAŠV U15 
3:0, - FAŠV U14 2:4; FAŠV U13 - Admira Praha 3:3, FAŠV U12 
0:24; Junior Děčín - FAŠV U13 7:8, - FAŠV U12 5:8.

Starší přípravky U11 v KP: Turnov B - FAŠV 1:9, Turnov A 
3:6; FAŠV A - Jablonec A 5:12, - Jablonec B 8:9; FAŠV B - Jablo-
nec A 7:6, - Jablonec B 3:9; FAŠV A - FAŠV II A 3:2, - FAŠV II B 
4:1; FAŠV B -FAŠV II B 3:3, - FAŠV II A 4:1.                             ZdS

Hrálo se o Přeborníka 
Varnsdorfu 2012

Přesně v polovině měsíce září se konal na kurtech tradiční turnaj 
Přeborník Varnsdorfu v tenise 2012. Zúčastnilo se jej 16 zástupců 
mužského a 8 zástupců ženského pohlaví. Poprvé se tak hrála 
samostatně i ženská část turnaje, což daleko široko není k zazna-
menání. Hrálo se tedy pět kategorií: hlavní turnaj - singl muži, dále 
debl muži, singl muži útěcha, debl ženy a mix. Šest dvorců bylo po 
celý den turnaje plně obsazených. Pořadatele potěšila účast tzv. 
příchozích - nečlenů oddílu, tedy občanů města.

Schylovalo se, či došlo k mnoha překvapením. Honza Fischer, 
hráč áčka, nyní hostující v Děčíně, prohrával se Zdenkem Barborí-
kem v prvním kole 4:2 ve zkrácené hře rozhodujícího setu. Nakonec 
však vyhrál a postoupil dále. David Lank porazil Ondru Zavadského 
6:3, který je také hráč áčka, avšak na tréninky nemá díky zaměstnání 
čas. Ve finále singla se utkal Honza Fischer s Mirkem Hájkem. Ten 
prošel do finále bez větších problémů. Favorit se nadřel na vítězství 
9:7, protože Mirek mu nedal nic zadarmo a bojoval. Závoďák je však 
závoďák. Debla vyhrála dvojice Fischer - Hájek, která deklasovala 
duo Hambálek - Suchomel 6:1. Vypadalo to na kanára na cestu, 
nakonec ale vítěz zvolil fair-play a poražení uhráli gam. Útěchu 
mužů vyhrál Franta Korecký, poraženým byl Zdenek Barborík, 
a to 9:5. Franta se po letech vrátil a válí. V semifinále ho však zle 
potrápil Hambálek. Dámský debl proběhl tabulkově každý s kaž-
dým. Vítězem je dvojice Slavíková - Lukešová, která neprohrála ani 
jeden zápas. Singla děvčata nehrála a mix ovládlo duo Suchomel -
Slavíková a také poměrně suverénně.

Pořadatelé děkují všem účastníkům, sponzorům i těm, co se celý 
den o sportovce starali, a také starostovi města Varnsdorf Martinu 
Loukovi za velmi milou návštěvu našeho turnaje. Takže shrnuto - 
letošními tenisovými hvězdami a přeborníky Varnsdorfu jsou Honza 
Fischer a Renča Slavíková, oba mají dva tituly.        Milan Hindrák

Podstatně více lidí než odpoledne při akci jedné z politických 
stran bylo možno potkat takřka po celou sobotu 15. září ve Varns-
dorfu u Kocoura. Jel se tady totiž jeden ze závodů seriálu Fichtl 
Cup. Širé okolí se zahalilo do modrošedého kouře s typickou „vůní“ 
a jekot motorů byl slyšet do daleka. A zarputilé výrazy závodníků 
svědčily o snaze dojet. Dojet co nejlépe.           Text a foto Ivo Šafus

Skupinu LIB-Z-2 nové sezony 
rozehrály volejbalistky TJ Slovan 
B v prostředí RSCM Český Dub 
A, kde dvakrát podlehly 3:0, 
přičemž až druhé utkání mělo 
i přes konečný výsledek vyrov-
nanější průběh setů. V polovině 
září doma přivítaly družstvo 
Mnichova Hradiště. Za domácí 
tým nastupují juniorky kombino-
vané s několika ženami, které se 
výkonnostně připravují na vyšší 
soutěž, kterou by chtěly udržet. 
První set se našim děvčatům 
vydařil a získala jej pro sebe. 
V dalších však na zlepšený výkon 
hostů nestačila, a tak nakonec 
podlehla 1:3. Stejný začátek 
mělo i druhé utkání. První set 
vyzněl pro domácí, druhý na-
opak. Ale potom již Slovan B 
nepřipustil opakování vývoje 
prvního duelu a dotáhl utkání do 
vítězného konce s výsledkem 3:1. 
V dalším kole zajížděla děvčata 
do Turnova. Tam předvedla pou-
ze v druhém a třetím setu prvního 
utkání dobrý a bojovný výkon. 
V ostatních pak nestačila na své 
soupeřky, takže si z Turnova 
přivezla prohry 3:1 a 3:0.

Ženy A předehrály doma 
mistrovská utkání s juniorkami 
z Bižuterie Jablonec n. N., které 
upřednostňují jako svou hlavní 
soutěž juniorskou extraligu. Na 
domácích bylo vidět posílení 
z letního období i celková pří-
prava na třetí nejvyšší repub-
likovou volejbalovou soutěž. 
A tak 30 diváků, kteří přišli 
podpořit volejbalové áčko žen, 
vidělo pěkný a kvalitní volejbal. 
V prvním utkání ženy vedly již 
2:0, když soupeřky začaly vývoj 

Volejbalistky přehrály extraligové juniorky

obracet. To se jim podařilo pou-
ze částečně. Za stavu 2:2 totiž 
domácí děvčata vyhrála v roz-
hodujícím tie-breaku 15:13, a tím 
3:2. V druhém měření sil áčko 
žen první set sice prohrálo, 
potom si ale hráčky vzpomněly 
na výkon z prvních dvou setů 
toho předešlého a výsledek 

zcela otočily na 3:1. Projevily 
se zde větší herní zkušenosti, 
i když nutno přiznat, že dívky 
z Jablonce předváděly pěkný, 
kvalitní a pestrý volejbal. 
Program družstev TJ Slovan 
A, B i juniorek naleznete http:
//slovanvdf.webpark.cz.

Petr Damnitz
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Stolní tenisté rozehráli krajský přebor
Slovan Varnsdorf s letními 

hráčskými přesuny mezi týmy 
A, B, C, D rozehrál po postupu 
z okresního přeboru KP II. třídy 
skupiny C sezony 2012-2013. 
Prvním soupeřem mu bylo 
mužstvo SKP Ústí C, s kterým 
prohráli 6:12. V krajském přeboru 
má A-tým Slovanu na soupisce 
tyto hráče: Ondřej Gola, Ladislav 
Žítek, Vladimír Chlan, Jiří Peleš-
ka, Martin Charouzek, Pavel 
Šimek, Milan Fuchsig, Ladislav 
Vejl, Milan Miško, Václav Strnad, 
Milan Ptáček,  Ladislav Žatečka, 
Petr Žítek a Pavel Tůma. Vedou-
cím mužstva je Pavel Šimek.

Soutěže zahájil také okresní 
přebor - výsledky: SKST Česká 
Kamenice B - Slovan D 13:5, 
Slovan B - Slovan C 18:0.

BASKETBALISTÉ
DVAKRÁT VÍTĚZNĚ

PO VÝHŘE SE ZLÍNEM PÁTÍ

 Basketbaloví muži TJ Slovan Varnsdorf hostili na úvod Severo-
české ligy 2012-2013 VSK Slavia TU Liberec a vyhráli 66:48 (19:8, 
19:15, 10:13, 18:12). Nízké skóre, charakteristické pro úvod sezo-
ny, zapříčinilo i takřka hermetické uzavření podkošového prostoru 
domácího týmu v prvních minutách zápasu. Hosté tím dali koš ze 
hry až v desáté minutě úvodní čtvrtiny. Slabinou obou týmů byla 
střelba z pole, takže úspěšná trojka Vakulenka potěšila 75 diváků 
až se závěrečným klaksonem. Body Slovanu Vakulenko 14 (1x3), 
Novotný 12, Voráček 10, Činka 9, Horáček 9, Šišulák 5, Relich 4, 
T. Doležal 2, Ticháček 1, nebodovali Lehroch a J. Beran. Ve druhém 
domácím duelu zdolali basketbalisté Slavoj BK Litoměřice 97:87 
(27:27, 18:17, 23:20, 29:23). Nejvíce bodů Slovanu dali Voráček 27, 
Novotný 22 a Šišulák 22 (1x3). Přihlíželo 90 diváků.

Kadetky Slovanu U17 vstoupily do sezony KP velice těsnou 
porážkou 65:63 v prostředí TJ Sokol Kladno, když jim nevyšel 
především úvod obou poločasů.                             Ing. Strolený

Z týmů Slovanu bylo v minulé sezoně nejúspěšnější béčko, které 
tvoří základ současného A-mužstva. Na fotu zleva jsou Ladislav 
Žítek, Jiří Peleška, Pavel Šimek a Vladimír Chlan.       Text a foto ZdS

První polovinu podzimu uza-
vřel FK Varnsdorf v 8. kole na 
stadionu populárních Bohemians 
1905, kde si do 20. minuty vy-
pracoval díky Martanovi a Canovi 
dobré střelecké příležitosti. Před 
půlí chyboval při odkopu gólman 
Sňozík, čehož využil Marek Volf 
a určil poločasové skóre 0:1. 
Hned po změně stran domácí 
po pohledné akci srovnali na 
1:1 a převzali iniciativu. Obrana 
FK pracovala dlouho dobře. 
Deset minut před koncem však 
zapomněla po centru zleva na 
volného Moravce, který trefil 
odkrytou branku a bylo to 2:1. 
Hosté poté vsadili vše na útok, 
což vedlo už jen ke dvěma 
dobrým gólovým možnostem 
domácích. Žluté karty v duelu 
viděli Cseh - Zieris, Cana, Jako-
bovský, Schubert, Volf, přihlíželo 
3 490 diváků. Dalším soupeřem 

varnsdorfských doma byl Zlín, 
který zatím zůstává dlužen své 
pověsti a trénuje jej Aleš Kře-
ček. Tradiční úvodní nápor do-
mácí zužitkovali gólem Pimpary 
hlavou ve 21. minutě. A když 
v 51. po dlouhém autu vsítil Brei-
te druhý úspěch, nastalo veselí. 
Soupeř ještě zlobil, ale stav 2:0 
se už neměnil.

Diváckou spokojenost si z Ko-
tliny možno odnést nejen z do-
brého fotbalu či bodového zisku. 
Stačí si před utkáním zadat 
v tipovací soutěži správný výsle-
dek a mít štěstí, že stejný neurčí 
příliš tipujících. Po duelu s Ústím 
(výsledek 1:0) si čtyři výherci 
odnesli po 265 Kč a po Mostu 
(4:0) dva správně tipující po 580 
Kč. Ze střetnutí s Bohemians 
(0:0) dva šťastlivci brali dokonce 
po 675 Kč a z duelu s Karvinou 
(4:1) šest výherců 170 Kč.

Dorost U19 vedl v Kolíně ve 
25. minutě góly Vinše a Kučery 
již 0:2. Domácím poté stačilo 
deset minut (!) na otočení 
výsledku, který tak ve 38. min. 
zněl 3:2. Snaha o vyrovnání pak 
už byla marná a u hráčů FK při-
bývalo zbytečné nervozity. Přes 
kvalitu soupeře dorostencům 
unikl minimálně bod a uvedený 
stav zůstal zachován. V dalším 
kole se v Kotlině představil Le-
tohrad, ten nasbíral stejný počet 
bodů jako dorost FK, tedy devět. 
Skóre 15:12 ze sedmi zápasů 
sice hovořilo pro domácí (hosté 
18:27), ale Hosté v úvodu nedali 
PK a z dálky trefil krásně Halbich 
na 1:0. Po kiksech obrany pak 
soupeř zvrátil stav na poloča-
sových 1:2 a až v 75. vyrovnal 
Halbich. Téměř vlastní gól po 
rohu nakonec přiřkl výhru 2:3 
Letohradu.                        ZdS

Druhý ročník této akce pořádaný CC Varnsdorf se jel první zářijo-
vou středu v podvečer jako MTB časovka z Mařenic do Dolní Světlé, 
odtud pokračoval po „panelce“ (betonovými dílci vyspravená polní 
cesta) k hraničnímu přechodu do Waltersdofu a dále stoupala na 
parkoviště Myslivny Luž, kde byl cíl. Změna trasy oproti loňsku, kdy 
se pokračovalo po silnici směrem na Horní Světlou, byla provedena 
z důvodu rekonstrukce mostu u Staré hospody v Dolní Světlé.

Cyklisté startovali v minutových intervalech a čekala je trať dlouhá 
5,5 km s převýšením 260 m. S časem 15:34,54 min. do cíle nejdříve 
dorazil stále ve skvělé formě jezdící Jan Strož. Druhý Aleš Vohanka 
(vítěz kategorie 30-39 let) dosáhl času 18:17,59 a třetí Jiří Švorc 
18:41,54 min. Pod dvacet minut se svými časy ještě dostali Martin Mar-
czi (vítěz kat. 40-49 let), Marek Fatka (foto) a Milan Spurný (vítěz kat. 
50-59 let). Ze závodníků s věkem nad 60 roků časovku absolvovali Her-
bert Michel a Jiří Podlešák. Závod jelo dvaadvacet cyklistů, kompletní 
výsledky jsou na http://ccvarnsdorf.xf.cz.                                   Text a foto ZdS

Letošní časovka Luž byla náročnějšíPo druhém streetballovém turnaji ve Varnsdorfu vyhrál prů-
běžně vedoucí tým Suchý krky i ten závěrečný rumburský a stal 
se celkovým vítězem Letní streetballové ligy Šluknovska. Turnaj 
v Rumburku se hraje tradičně poněkud odlišným systémem, 
takže možné bylo vyhlásit pouze vítěze a pořadí na dalších mís-
tech se neurčovalo.               Ing. Z. Strolený, foto archiv klubu

SUCHÝ KRKY 
DOMINOVALY LSLŠ

 Otužilci otevírají sezonu
 Klub otužilců Varnsdorf (KOV) pod hlavičkou Schrödingerova insti-

tutu vstoupí po letní přestávce do své druhé sezony. Základna zatím 
není početná, scházelo se nás 4 až 5 borců, proto každý nový zájemce 
o tuto zdraví velice prospěšnou aktivitu bude vítán. V minulé sezoně měli 
otužilci srazy pravidelně jednou týdně, po dohodě i častěji. Nejmladšími 
byli studenti Gymnázia Varnsdorf, nejstarším už občanský průkaz patří 
téměř půlstoletí. Tréninky budou od října probíhat zatím vždy v pátek 
od 17.30 hod na pláži Mašíňáku. Zimní vodě zdar!        Předseda KOV

Vítězové LSLŠ ve složení Jiří Voráček, Petr Buben, Miroslav Je-
žek se svými nejvěrnějšími přiznivci. Chybi Vladimír Vakulenko.


