
Poslední přednášku akademie na téma hrozeb a nebezpečí 
pro seniory v dnešní době lektorovala nprap. Petra Trypesová 
(vpravo), s jejímiž příspěvky se setkáváme v pravidelné policej-
ní rubrice na druhé straně Hlasu severu.                   Foto ham
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KOCOUR JE FIRMOU ROKU
ÚSTECKÉHO KRAJE

INZERCE

Pokračování na str. 7

MOST V LIDICKÉ ULICI NAHRADÍ LÁVKA

 Varnsdorfský pivovar má další úspěšný „zářez“. Kro-
mě cen, které pravidelně vozí ze soutěží potravinářských 
výrobků, se od konce září může pyšnit oceněním za celý 
svůj podnikatelský projekt, uděleným pořadateli soutěže 
Vodafone Firma roku v konkurenci 250 firem.

Když se zástupce firmy Miloš Kostlán 26. září vydal do 
ústeckého hotelu Clarion, v jehož kongresovém sále se 
konalo slavnostní vyhlášení Firmy roku Ústeckého kraje, 
netušil ještě, že bude jednou z hvězd večera. Krátce po 
vyhlášení varnsdorfského pivovaru za vítěze krajského 
kola byl přizván k rozhovoru s Halinou Pawlowskou - 
ovšemže hlavně o pivu.

„Pivovar Kocour působí v regionu, kde podnikání není 
jednoduché. Dokázal se prosadit i ve velkých městech. 
Navíc bude důstojným reprezentantem Ústeckého kraje 
v celostátním kole,“ vysvětlil porotce Aleš Záruba, Partner 
Area Manager společnosti Vodafone Czech Republic. Po-
řadí za Kocourem na 2. a 3. místě: HENNLICH (Litoměřice), 
Bio Agens Research and Developement (Černčice). Vy-
hlášena byla i kategorie Živnostník roku, ve které zvítězila 
Marcela Schürgerová z Roudnice nad Labem.

Jedním z posledních varns-
dorfských přemostění, které 
ještě čekalo na rekonstrukci, je 
most v Lidické ulici. Z důvodu 
svého špatného technického 
stavu byl už před lety přemě-
něn na lávku pro pěší. Vzhledem 
k tomu, že se s ním v žádné 
dopravní koncepci již nepočítá 
pro provoz motorových vozidel, 
byl v letošním roce nahrazen 
lávkou pro pěší.

Na základě výběrového říze-
ní tuto akci pro město realizuje 
lindavská firma ZEPS, s.r.o., 
se kterou již má město dobré 
zkušenosti z předchozích akcí. 
Stavba byla zahájena v srpnu 
a předpokládaný termín dokon-
čení a předání díla je 20. říjen. 
Součástí stavby nové lávky je 
i přeložka nízkotlakého rozvodu 
plynu a el. sítí, které byly umís-
těny pod původní konstrukci 

HŘIŠTĚ U SPORTOVNÍ HALY JE OPLOCENÉ
PROMLUVTE DO STRATEGIE ROZVOJE REGIONU

ZAŠLÁ SLÁVA TOVÁRNÍKŮ

ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 25. 10. v 15 hod.

Rozhovor 
s novou 
ředitelkou DDM
(foto M. Drančák, 
Pohádkový les)

Varnsdorfský 
den plný 

textilu
(foto I. Šafus, 

exkurze v Elite)

Čtěte na str. 7Čtěte na str. 5

mostu. V nové lávce jsou dvě 
PVC chráničky pro využití 
síťařů a místo pro plynovod. 
Pro zajímavost: šířka koryta 
Mandavy v této části dosahuje 
15,5 metrů, délka lávky je ještě 
o 3 metry více a lávka je 3,2 metru 
nad vodní hladinou.

Lávka o šířce 1,5 m je složena 
z lepeného oplechovaného dřeva 
a kovových prvků s protikorozní 
ochranou. Pochozí vrstvu tvoří 
dřevěné fošny o tloušťce 6 cm.

Výstavba lávky je hrazena ze 
schváleného rozpočtu města ve 
výši 1,33 mil. Kč.      JS, foto Ivo Šafus

to byla Seniorská akademie, 
kterou mohli dříve narození ab-
solvovat v prvním říjnovém týd-

nu v klubu Pohádka. Pořádalo 
ji ústecké občanské sdružení 
Skleněná cesta a všem zúčast-

něným ji nabídlo zdarma. Při-
hlásily se dvě desítky lidí, kteří 
si od lektorů rozšířili vědomosti 
na téma zdravý životní styl, zá-
klady sebeobrany, správné na-
kupování, finanční gramotnost, 
bezpečnost silničního provozu, 
ohrožení a ochrana seniorů 
před různými druhy kriminali-
ty... Po absolvování posledního 
tématu, s nímž vystoupila pre-
ventistka Policie ČR, došlo na 
předávání certifikátů o absol-
vování kurzu z rukou náměstka 
hejtmana Ústeckého kraje 
Mgr. Arno Fišery a starosty 
Martina Louky. Praktickým dár-
kem pro každého frekventanta 
byl osobní alarm - samozřejmě 
s přáním, aby se nenaskytla 
potřeba ho použít.        

ham

Tři dny přednášek pro seniory,
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• Odsál naftu z nádrží
Během posledního zářijového víkendu přišlo několik majitelek 

vozů značky Škoda o palivo ve svých motorových pomocnících. 
Vykutálený zlodějíček poškodil nádrže, ze kterých odsál po-
honné hmoty za jeden tisíc korun. Skvrny, jež se objevily pod 
vozidly, odklízeli varnsdorfští hasiči. S důkazy a výpověďmi 
poškozených žen pracují muži zákona z místního obvodního 
oddělení. V případě dopadení může provinilec inkasovat až 
dvouletý pobyt za mřížemi.

• Odcizili telefony
Pár vroubků už na svém kontě mají, ale zjevně je to neodradilo 

od dalšího nekalého počínání. Pozornost dvou nenechavých 
mladých mužů vzbudily odložené věci v hodnotě necelých šesti 
tisíc korun, jež si na pláži u Mašíňáku odložila dvojice plavců 
začátkem července. Podezřelou dvojici smělých návštěvníků 
místního koupání v těchto dnech prošetřují místní policisté. 
Pokud se podaří nashromáždit dostatek důkazů, mohou oba 
provinilci stanout před soudem.

• V rukou spravedlnosti
Ve Varnsdorfu se povedlo místním kriminalistům v podvečer 

2. října zadržet osobu s několika vloupačkami na kontě. Nej-
dříve dotyčného přilákal obchodní dům v Národní ulici, odkud 
si odnesl předplacené telefonní karty společně s cigaretami. 
O pár týdnů později dopadený muž zabrousil do areálu místního 
pivovaru, kde mu za oběť padly věci ze zaparkovaného vozidla. 
Z něj odcizil cennosti v hodnotě 50 tisíc korun. To mu ovšem ne-
stačilo, a tak si s sebou navíc vzal ještě i dvě jízdní kola. Počínal 
si tak i v minulosti, a tak mu rumburští kriminalisté sčítají vroubky 
a počítají přešlapy, které mu mohou vynést pobyt za mřížemi. 
Téměř třicetiletý muž čelí obvinění z trestných činů krádeže 
a poškození cizí věci.

• Lup odvážel kolečkem
V Jiřetíně pod Jedlovou řádí nevítaní hosté. Během prvního 

říjnového týdne se z jedné místní rekreační chalupy ztratilo pár 
věcí. Pracovní nářadí v hodnotě osmi tisíc korun se stalo výzvou 
neznámému lapkovi, jenž se je pokusil odvézt na stavebním 
kolečku. S sebou si nakonec vzal jen pět metrů kabelu a část 
elektrického motoru. Přečiny porušování domovní svobody 
a krádeže šetří policisté z Varnsdorfu.

• Lapka v obchodě
Zákaznice obchodního domu v Kmochově ulici v závěru 

svého pátečního nakupování zjistila, že během nákupu přišla 
o svoji peněženku. Tu měla uschovanou v nákupní tašce, jež se 
s největší pravděpodobností stala středem zájmu neznámého 
lapky, který dvaašedesátiletou ženu připravil nejen o platební 
kartu, ale i finanční hotovost. Případ byl varnsdorfskými policisty 
do protokolu zaznamenán ještě téhož dne, tj. 5. 10. krátce po 
poledni. Zda šlo o přečin krádeže, ukáže čas.                          

Nprap. Petra Trypesová, 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

 ČEZ žádá odstranit porosty 
u elektrického vedení

ČEZ Distribuce, a.s., žádá vlastníky a uživatele pozemků, aby do 
15. listopadu odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty ohrožující 
bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy, tj. nad-
zemního vedení elektřiny.

Podrobné dispozice k provedení zásahu najdete na úřední desce 
a na www.varnsdorf.cz.

Pokud vlastníci a uživatelé pozemků v dané lhůtě zásah nepro-
vedou, vstoupí ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky 
a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou 
zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena na okraji ochran-
ného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném 
pozemku, mimo komunikace, budovy, ploty apod.

V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným 
kácením dřevin splnit oznamovací povinnost, popř. si vyžádat povo-
lení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.                       ham

Z DIÁŘE STAROSTY

25. 9. Bezpečnostní konference „Společně nejen proti extremis-
          mu“ - Krajský úřad v Ústí n. L.
27. 9. Jednání s projektovou manažerkou Komunitního centra 
      Kostka Krásná Lípa k zaškolení terénního pracovníka 
          pro Varnsdorf
2. 10. Zahájení Seniorské akademie v klubu Pohádka
3. 10. Porada ke zprovoznění zázemí pro terénní službu v lo-
          kalitě Kovářská
              Pracovní  komise pro výherní hrací přístroje - příprava do-
       hody mezi městem a provozovateli o podmínkách provozu
4. 10. Konference o bezpečnosti na Šluknovsku s Unií bez-
          pečnostních složek - Šluknov
      Zasedání Destinačního fondu Českého Švýcarska 
          v Krásné Lípě
5. 10.   Jednání s provozovateli informačního portálu „Vylep info“ 
          o jejich nabídce
      Slavnostní zakončení Seniorské akademie v klubu Po-
          hádka

Lužická nemocnice Rumburk: 
zrušení porodnice je jen fámou

Vedení Lužické nemocnice v Rumburku v posledním vydání 
Rumburských novin vyvrací fámy o rušení gynekologicko-porodnic-
kého oddělení. Porodnice sice těsně nesplňuje limit pěti set porodů 
ročně, ale vedení nemocnice vyjednalo výjimku, údajně jednu ze 
dvou v celé republice.                                                                 ham

Kominíka si 
raději ověřte
V souvislosti s právě začína-

jící topnou sezonou upozorňuje 
Společenstvo kominíků ČR sta-
rosty a další představitele všech 
obcí na situaci v kominických 
službách, která vznikla po 1. 1. 
2011, kdy vstoupilo v platnost 
nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 
o podmínkách požární bez-
pečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv.

„Tento předpis sice obsahuje 
v § 3 a 5 ustanovení o odborné 
způsobilosti osob oprávněných 
provádět revize a kontroly spa-
linových cest, vidina snadného 
a často bezpracného výdělku 
však přiměla řadu podnikavců‛ 
k obcházení pravidel zákonného 
podnikání. Nejčastěji se jedná 
o tzv. nájezdové‛ firmy, u kte-
rých si majitel živnostenského 
listu na řemeslnou činnost komi-
nictví najímá několik osob bez 
oprávnění ke kominické činnosti 
a bez nezbytných odborných 
znalostí. Ti pak jménem komi-
nické firmy objíždějí republiku 
a nabízejí nezasvěceným spo-
třebitelům, někdy i se svolením 
místních samospráv, kominické 
služby. Provádějí je ovšem 
často neodborně, amatérsky 
a bez znalosti technologických 
předpisů, což ve svém důsled-
ku může znamenat riziko jak pro 
zdraví, tak pro majetek občanů.“

Společenstvo kominíků ČR 
doporučuje důkladně prověřit 
odbornou způsobilost osob na-
bízejících tyto služby. K tomu lze 
použít jak internetové diskuze 
spotřebitelů, tak internetové 
stránky Společenstva kominí-
ků http://www.skcr.cz/ nebo tel. 
602 285 022 nebo v registru pod-
nikatelů http://wwwinfo.mfcr.cz/
ares/ares_es.html.cz. JS

Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ústí nad Labem, 
kontaktní pracoviště Rumburk, Informační a poradenské středisko pro volbu 

a změnu povolání a Vyšší odborná škola 
a Střední škola Varnsdorf, přísp. organizace

pořádají 17. ročník propagační výstavy
VZDĚLÁVÁNÍ 2013/2014

Prezentace středních škol a odborných učilišť
Dům kultury, SNP 484/29, Rumburk

5.-6. listopadu 2012 od 9.00 do 17.00 hod.
Akce je určena pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku, rodiče vycházejících žáků 

a osoby, které chtějí získat vzdělání formou dálkového studia nebo formou dílčích kvalifikací. 
Získáte informace o možnostech studia, o požadavcích u přijímacích zkoušek na jednotlivých 

školách a učilištích, a to přímo od zástupců těchto škol.

Rozhodnutí o své budoucnosti neponechávejte náhodě!

Ve Varnsdorfu přišla třetina voličů
V našem městě byla u krajských voleb 12.-13. října účast 33,8 %. 

V absolutních číslech: 4 284 z celkového počtu 12 666 zapsaných 
voličů. Odevzdáno bylo 4 138 platných hlasů.

Krátké shrnutí, jak jsme ve Varnsdorfu hlasovali (jen strany nad 
5 %): KSČM 20,9 % - ČSSD 17,5 % - PRO! kraj 14,2 % - DSSS 
13,5 % - ODS 5,8 %.

V 55členném zastupitelstvu Ústeckého kraje zasednou tři lidé 
z regionu Šluknovska: Ing. Bc. Petr Jakubec (Varnsdorf, ČSSD), 
Mgr. Petr Vomáčka (Dolní Poustevna, KSČM) a Josef Zoser (Jiřetín 
pod Jedlovou, hnutí PRO! kraj). 
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JONÁŠ NÁM TROCHU POVYROSTL

DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

LAVIČKY ZA MĚSTEM II
Milá redakce,
dostal se mi do rukou výtisk Hlasu severu číslo 17 z 21. září 

t. r. a chtěla bych reagovat na článek „Lavičky za městem...“ od 
paní Evy Novákové.

Pisatelka chválí Odbor životního prostředí za obnovení laviček 
z Lesní ul. (ve skutečnosti z ulice Závoznické) na Hraniční Buk, 
k čemuž se připojuji, ale zároveň vytýká, že se z těchto míst nevy-
vážejí odpadky. Už z fotografie je patrné, že za lavičkou u stromu je 
velký igelitový pytel. Přinesl ho tam můj syn, který na jaře t. r. vyčistil 
trávník za lavičkou od hromady odpadků a vyvezl je do kontejneru. 
Zároveň zde připevnil igelitový pytel, aby místo bylo i nadále uklize-
né. Vždy, když přijede k nám na chalupu (poslední dům v Závoznické 
ulici), pytel vyveze a vymění za čistý. Stejným způsobem se stará 
o lavičku „u křížku“ pan Vladimír Vrňák z Lesní ulice.

Neměla jsem tímto příspěvkem v úmyslu nijak zviditelňovat oba 
jmenované, spíše poukázat na to, že udržování čistoty a pořádku 
je v moci nás všech a je vždy rychlejší nepořádek zlikvidovat, než 
se domáhat na úřadech jeho odstranění.

S přáním všeho dobrého Lenka Fauknerová, Praha

JEN SE TAK PTÁM...,
jsa částečně inspirován článkem pana starosty, stránkami Klubu 

českého pohraničí Varnsdorf i různými diskusemi o necitlivém roz-
hodování o osudu pomníčku na pozemku a.s. Elite.

Proč najednou tak velký zájem, když jsem dne 15. listopadu 1999 
při náhodné procházce vyfotografoval posledně jmenovaný v tak 
zanedbaném a zuboženém stavu, že jsem začal pátrat po někom, 
kdo se o památníček stará - bezvýsledně? Až na výborové schůzi 
Kruhu přátel muzea jsem se dozvěděl, od dnes již nežijícího člena 
výboru pana Langra, že památníček je v péči Klubu českého pohraničí 
a že ten zajistí nápravu. Nežli se však tak stalo, byl jsem požádán, 
pravděpodobně někým z radnice, abych se zúčastnil jednání 
v Elite o jeho přemístění, protože přístupová cesta do zadního traktu 
bývalého zdravotního střediska povede právě místy, kde pomníček 
stál. (V zadním traktu byla zřizována kuchyně s jídelnou). Na jednání 
bylo vybráno místo, kde pomníček pak byl až do současnosti. Po 
přemístění opět několik let zůstal bez povšimnutí, až jsem požádal 
vedoucího Odboru životního prostředí, aby nechal od TSM okolo 
něho vysekat alespoň trávu, a to v rámci údržby drobných sakrálních 
památek stojících na městských pozemcích, jak byla tehdy dohoda.

Obdobným způsobem jsem byl nucen upozornit na zanedbaný 
stav u Nechvátalova pomníčku v Husitské ulici. Osobně jsem požá-
dal, a tehdy již jménem kulturní komise, majitele zahrady o vyčištění 
okolí tohoto pomníčku a ořezání divoce se rozrůstajících větví ozdob-
ných jehličnanů z jeho zahrady, zpředu pak opět o úpravu přerostlé 
zeleně vedoucího OŽP. Místo samotné již kdosi udržoval.

Jak patrno, o památky bylo od uvedeného roku vždy alespoň 
v krajních případech pečováno. Takže ani důrazný požadavek 
k odstranění Munzarova pomníčku u a.s. Elite nezůstal v kulturní 
komisi bez povšimnutí, ale byl řádně projednán a bylo rozhodnuto 
o jeho prozatímním uložení, aby nedošlo k žádnému poškození.

Závěrem si dovolím položit ještě dvě otázky pisateli článku na 
stránkách Klubu českého pohraničí.

Nespletl se náhodou pan pisatel, když rozkryl zkratku SOS jako 
Služba ochrany státu, kterou jsem takto prezentovat ani při mém 
již značném stáří nikdy neslyšel; s organizací STRÁŽ OBRANY 
STÁTU, kterýžto útvar vznikl v roce 1936 jako ozbrojené jednotky 
podléhající MV, vytvořené z příslušníků četnictva... atd., asi ano. Ale 
to zase byli pravděpodobně oba jmenovaní příliš mladí, než aby byli 
příslušníky těchto jednotek.

Jmenované paní Balonové, dnes třiaosmdesátileté dámě, bo-
jovnici na Dukle, ať jsem počítal, jak jsem počítal, mohlo být v té 
době maximálně 14 až necelých 15 let. A znovu musím podotknout, 
že mně v roce 1945 bylo 17 let a pomáhali jsme ruským vojskům 
s ubytováním, ale za celých těch téměř 15 měsíců, co jsme s nimi 
byli ve styku a vyslechli mnoho historek, jsme se ani jednou nesešli 
s vojáky mladšími 19 let. Natož ženami.

Takže buďmež všichni soudní a pišme bez purpurového oparu 
před očima.                                                                           ŠMIK

Ve čtvr tek 4. října jsme 
oslavili první rok působení 
rodinného centra Jonáš, které 
sídlí na starokatolické faře ve 
Varnsdorfu.

Na oslavu přišli tátové, ma-
minky, dědové, babičky, děti, uči-
telé a vedení biskupského gym-
názia. Zazpívali nám studenti 
s paní učitelkou Zuzkou Jirchářo-
vou. P. Roland nám spolu s dětmi 
zahrál malé divadlo, ve kterém 
jsme se dozvěděli „Proč vlastně 
Jonáše spolkla velryba?“

A proč se tedy toto rodinné 
centrum jmenuje Jonáš? Je to 
právě proto, že Jonášovi ve vel-
rybím břiše bylo dobře a cítil se 
bezpečně. Nám je u Jonáše také 
dobře, a to i díky P. Rolandovi 
Sollochovi a jeho rodině, posky-
tující Jonášovi vstřícné zázemí.

Mám na mysli hosty z řad 
hmyzí říše. V našich příbytcích 
se nacházejí stvoření, která 
se k nám nastěhovala, aniž by 
byla zvána - rybenky, mravenci 
farao, rus domácí, štěnice 
obecná. Hlavně výskyt posled-
ně jmenovaného druhu mě vedl 
k napsání tohoto článku. Proti 
rusu domácímu, který k nám byl 
v minulosti zavlečen z různých 
skladů a provozů, byly postupem 
času vyvinuty přípravky, které 
dokážou jeho výskyt účinně eli-
minovat. Obdobným způsobem 
se daří snižovat stavy mraven-
ců farao. Možná se pozastavíte 
nad termínem snižovat, ale 
v DDD (dezinfekce, dezinsekce, 
deratizace) činnostech je sni-
žování stavu obtížného hmyzu 
a hlodavců běžnou praxí. Vy-
hubit se je nedaří kvůli jejich 
migraci v objektech i mimo 
ně, např. zavlečením při koupi 
použitého nábytku nebo elek-
trospotřebičů.

V posledních dvou letech 
zaznamenávám nárůst výsky-
tu štěnice obecné i v našem 

městě, ale potýká se s ním 
i Šluknov. Do lidských příbytků 
se dostává hlavně zavlečením 
na použitém nábytku, starších 
oděvech a přelézáním ze sou-
sedních zamořených prostor. 
Parazituje pouze na člověku 
a teplokrevných zvířatech. To 
znesnadňuje způsob jeho hu-
bení insekticidními přípravky. 
Na štěnice lze v současné 
době použít pouze postřik, na-
příklad kombinací insekticidní 
dýmovnice. Štěnice zalézá do 
jakýchkoliv škvír ve stěnách či 
nábytku, pod tapety, zrcadla 
a jiná místa poskytující šero 
a klid. Člověka napadá v noci, 
kdy saje jeho krev a způsobuje 
mu po bodnutí na pokožce 
načervenalé svědící pupence. 
Podle nejnovějších poznatků 
může být štěnice potenciálním 
zdrojem druhotných infekcí.

Na rozdíl od rusa domácího 
je výskyt štěnic potvrzen i tam, 
kde se úzkostlivě dbá na hygie-
nu. Je rozšířen hlavně v obyt-
ných domech, kde má možnost 
vývinu a migrace průchody 
potrubí, stoupačkami apod. 

K likvidaci je zapotřebí syste-
matického přístupu - nejprve 
pravidelné mechanické čištění 
místností a vysátí celého pro-
storu včetně nábytku (použitý 
sáček je nutné vyjmout, uzavřít 
do plastového pytle a okamžitě 
vyhodit). Vyprat všechny lůž-
koviny a povlaky v horké vodě 
a vyžehlit. Pak teprve přichází 
na řadu zásah dezinfektora, 
který aplikuje insekticidní pří-
pravek účinný i na larvální stádia 
hmyzu. Ne vždy musí být zásah 
účinný, neboť hmyz také zalézá 
pod lina a plovoucí podlahy.

Na závěr mohu doporučit tam, 
kde se výskyt potvrdí nebo je na 
něj podezření, informujte správ-
ce nebo majitele domu o výskytu 
některého z výše uvedených 
druhů hmyzu. Předejdete jejich 
rozšíření a budoucímu zamoře-
ní celého objektu. Zde by měl 
jít jakýkoliv ostych stranou, než 
následně řešit zamořený byt. 
V tomto případě již nic nelze utajit 
před sousedy.         Pavel Mensa, 

člen Sdružení DDD ČR 
a evropské konfederace CEPA 

Redakčně kráceno

Nezvaní hosté našich domácností

Na oslavě nechybělo malé 
občerstvení a hlavně dort, kte-
rý upekla cukrárna Sluníčko. 
Byl výborný, děkujeme. Milé 
dárky jsme obdrželi také od 
městského úřadu.

Tento školní rok se povedla 
rekonstrukce koupelničky. Děti 
tak mají pěkné nové záchodky 
a umyvadla. Jonáš je za ně 
vděčný všem, kteří se na tomto 
vylepšení podíleli finančně i pra-
cí, mimo jiné p. Synkovi, Limber-
skému, Švirbelovi.

Tak Jonášovi všechno nej-
lepší k jeho 1. narozeninám!

J.B., foto ham
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Když se v polovině září zača-
lo se stavbou plotu u sportovní 
haly, objevily se na internetu růz-
né domněnky a spekulace, proč 
se město k tomuto kroku uchý-
lilo. Já si vzpomínám, že vždy, 
když jsme na tomto hřišti pořá-
dali nějakou sportovní či kulturní 
akci, byli přespolní překvapení, 
jaké zde máme bezplatné a ve-
řejně přístupné hřiště. To však na 
druhou stranu s sebou vždy neslo 
řadu problémů, které se zejména 
v posledních cca 10 letech zača-
ly velmi prohlubovat. Vyšlapané 
cestičky napříč travnatou plochou 
fotbalového hřiště, venčení psů 
po celé ploše, pak zejména 
v doskočišti areálu, který dopo-
ledne využívají školy a odpo-
ledne atleti a neorganizovaní 
sportovci, bylo možná ještě to 
relativně nejmenší zlo. Večerní 
partičky, které prakticky od páté 
hodiny zaměstnávaly správce 
i městské strážníky. Výsledky 
těchto setkání v podobě rozbi-
tých laviček, zničených košů, 
utrhaných okapů a hromo-
svodů, auty, motorkami a koly 
rozježděné běžecké dráhy 
a neskutečného množství stře-
pů, krabic od vína, vajglů a zmi-
ňovaných psích i lidských 
exkrementů nakonec donutily 
zastupitele schválit v rozpočtu 
města částku na celkové oplo-
cení sportovní haly.

Sportovci ani slušní návštěvní-
ci areálu se však nemusí obávat. 
Do areálu zůstává vstup dvěma 
brankami pro pěší a jednou dvou-
křídlou bránou pro vjezd techniky 
v místech stávající garáže, která 
zůstala vně oplocení. Připravo-
vaný provozní řád vyjde vstříc 
sportující organizované, ale 
i neorganizované veřejnosti 
a připraví pro ni podstatně kva-
litnější podmínky pro zdravý 
životní styl. Po dokončení plotu 
budou v areálu nahrazeny 
zdevastované lavičky a koše 
na odpadky, travnaté hřiště se 
dočká obnovení svého povrchu. 
Výhledově se počítá s výměnou 
basketbalového povrchu, která 
díky útokům vandalů nebyla 
dříve možná.

Výběrové řízení v souladu 
s městskou směrnicí vyhrála 
českolipská firma Plotové 

Hřiště u sportovní haly je oplocené

Na oplocení směrem k bazénu navazuje nově vybudované 
odstavné stání pro návštěvníky plaveckého bazénu. Stání na trav-
naté ploše a nemožnost průjezdu dalších vozidel byly důvodem 
oprávněných stížností návštěvníků bazénu. Nyní blíže ke sportovní 
hale vzniká parkoviště se šikmým stáním s 15 parkovacími místy 
(z toho jedno místo vyhrazené pro invalidy) a na straně bazénu 
navíc 2 podélná stání.

Tuto stavbu, která započala zároveň s oplocením bazénu, 
realizuje na základě výběrového řízení rovněž podle směrnice 
města lindavská firma ZEPS, která ji dokončí do 28. října. Stavba 
s řádným stavebním povolením obsahuje nejen terénní úpravy, ale 
také drenáže a vytvoření nové zemní skladby. Vrchní část bude 
tvořit (stejně jako na nedalekém parkovišti u telefonní ústředny) 
zatravňovací dlažba z vibrolisovaného betonu. I zde se díky výbě-
rovému řízení podařilo ušetřit nemalé prostředky. Místo původně 
projektantem vypočítaných 900 tis. korun stavba vyjde na pouhých 
534 tis. se zachováním veškerých parametrů kvality a záruk.          JS

Návštěvníci bazénu budou 
mít kde parkovat

Dopravu zkomplikovala 
uzavírka ulice Gen. Svobody

Řadu motoristů zaskočila nejprve částečná a nakonec i úplná 
uzavírka ulice Gen. Svobody. Důvodem uzavírky je kompletní 
plánovaná rekonstrukce sítě nízkotlakového plynovodu včetně no-
vých domovních přípojek. Stavbu pro RWE provádí mělnická firma 
Gamagas, s.r.o., s plánovaným dokončením do 15. října.            JS

KOPEME, BOURÁME, STAVÍME...

systémy Šanda, která se spe-
cializuje na plotové systémy. 
Použitý systém Lario (výrobce 
Wire Metal) je již několik roků 
úspěšně využíván na sportov-
ním areálu v Kotlině. Na rozdíl 
od předpokládané ceny navrže-
né projektantem přineslo výbě-

rové řízení úsporu téměř 150 tis. 
korun. Stavba byla zahájena 
17. září a termín dokončení je 
k 21. říjnu. Na stavbu téměř 
370 metrů zelených poplastova-
ných dílců s výškou 1,5 m dává 
firma záruku 4 let. Celková cena 
díla je 262 tis. Kč.                  JS

Hromady suti svědčí o tom, že se něco děje i kolem zimního 
stadionu. K němu se vrátíme v některém z příštích čísel.       Fotografie na této straně Ivo Šafus
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Střípky z okolí

Dům dětí a mládeže Varns-
dorf prošel v poslední době 
různými změnami: před třemi 
lety opustil vilu v Pražské ulici 
a přestěhoval se do nejvyššího 
patra nového Městského centra 
kultury a vzdělávání. Tehdy byl 
ještě příspěvkovou organizací 
Ústeckého kraje, ale od ledna 
letošního roku už spadá pod 
město. V září se jeho vedení ujala 
Bc. Lenka Holanová. Nové ředi-
telky jsme se vyptali na novinky 
a první zkušenosti.

Ve varnsdorfském DDM už 
jste s dětmi dříve pracovala. 
Teď jste se do tohoto zaříze-
ní vrátila jako ředitelka. Po 
jaké době a kde jste mezitím 
působila?

V DDM Varnsdorf jsem praco-
vala od roku 1986 do roku 2006. 
Vždy mne přitahovala práce 
s dětmi s handicapem, takže 
jsem při zaměstnání vystudovala 
speciální pedagogiku na Technic-
ké univerzitě v Liberci a vydala se 
učit na speciální základní školu. 
Po dvou letech jsem nastoupila 
na mateřskou dovolenou, při níž 
jsem působila v Poradně pro ná-
hradní rodinnou péči Litoměřice 
a poté v mateřské škole v Děčíně 
jako učitelka.

Co nového dětem letos 
nabízí DDM?

V DDM DAJÍ NOVĚ PROSTOR I PŘEDŠKOLÁKŮM A SENIORŮM

Lenka Holanová by se dětem ráda věnovala častěji než 
„ředitelování“.                                           Foto Lucie Dospělová

V první řadě jsme rozšířili 
nabídku o zájmové útvary pro 
předškolní děti, které jsou 
pro nás klíčovou věkovou 
skupinou a perspektivními  
účastníky naší další činnosti 
v budoucnosti. Právě pro ně 
jsme otevřeli dopolední třídu 
Berušek. Má kapacitu 18 míst. 
Funguje každý všední den od 
9 do 12 hodin a je určena dětem 
ve věku 2,5-6 let, které nemo-
hou z nejrůznějších důvodů 
navštěvovat mateřskou školu. 
Naším cílem je pomáhat dě-
tem zařadit se mezi vrstevníky 
a umožnit první osamostatnění 
od maminky. Nejedná se však 
o pouhé hlídání dětí. Denní 
programy jsou tematicky při-
způsobené věku a potřebám dětí 
a vycházejí z Rámcového vzdě-
lávacího programu pro před-
školní vzdělávání. Pojmenovali 
jsme ho „Hrajeme si, zpíváme 
si a poznáváme svět“. Každý 
den je převažující část řízených 
činností věnována jedné vybrané 
výchově. Děti ale nemusí navště-
vovat Berušky pravidelně, rodiče 
mohou využívat našich služeb 
v libovolné frekvenci nebo také 
jednorázově, např. při návštěvě 
u lékaře, na úřadech, při náku-
pech apod. Každé pondělí je 
pro děti od 3 do 6 let připravena 

Anglická školička. Ve tříhodi-
novém bloku se děti formou 
hry seznamují s tímto jazykem, 
učí se jednoduchá říkadla, hry 
a básničky s lektorkou ang-
ličtiny.

Pro školáky máme nový 
kroužek pod názvem Družiná-
ček. Otevřen je denně od 13 do 
14.30 hod. Využívat ho mohou 
děti, které nemají možnost 
navštěvovat družinu, nebo ty, 
které chtějí vyplnit svůj volný čas 
v přestávce mezi dopoledním 
a odpoledním vyučováním.

Ve spolupráci se speciální 
školou jsme založili nový zájmo-
vý útvar Vlaštovky. Obsahuje 
poselství, že doba segregace 
lidí s postižením je naštěstí již 
dobou dávno minulou a my jsme 
otevřeni i pro tyto děti.
DDM přichází trochu překva-
pivě i s nabídkou pro dříve 
narozené...

Ano, nově se soustřeďujeme 
i na věkovou skupinu seniorů. 
Každý den dopoledne je pro ně 
připraven program: keramika, 
zpěv, pohybový kroužek a v ne-
poslední řadě zdravotní cvičení, 
které vede zkušená rehabilitační 
sestřička paní Anna Dudková.

S jakým zájmem se zatím 
nové nabídky setkaly?

Kroužky začaly fungovat tepr-
ve 1. října, takže vše je v rozjezdu 
(rozhovor probíhal 5. října - pozn. 
red.). Největší zájem je o progra-
my pro předškoláčky, kapacita 
v Beruškách je 18 dětí a denně 
jich k nám přijde 9-12. Máme tedy 
ještě několik míst volných. Senio-
ři zatím využívají pouze zdravotní 
cvičení. Družináček se potýká 
s problémem, že nemáme člově-
ka pro doprovod dětí do DDM. 
Rodiče by této naší služby rádi 
využívali, ale jsou v zaměstnání a 
samotné děti se bojí pustit.

Jak se povedla vaše „rozjez-
dová akce“ pro veřejnost -
Pohádkový les?

Organizačně byla tato akce 

velmi náročná především proto, 
že jsem do funkce nastoupila 
3. září a 29. září se akce konala. 
Pohádkový les navštívilo 249 dětí 
s 240 dospělými. To bylo velmi 
příjemné překvapení pro všech-
ny organizátory. Pohádkový les 
byl důkazem, že ve Varnsdorfu 
máme rodiče a prarodiče, kteří 
se věnují ve svém volném čase 
svým ratolestem, jen jim někdy 
chybí příležitost v podobě nabíd-
ky atraktivních akcí. V budoucnu 
se budu snažit tuto skutečnost 
napravit a zviditelnit dům dětí 
organizací celoměstských akcí, 
aby se naše zařízení stalo 
vyhledávaným místem všech 
věkových skupin a zárukou 
kvalitního trávení volného času. 
Na tomto místě bych chtěla 
poděkovat všem pohádkovým 
postavám, které bez nároku 
na odměnu a ve svém volném 
čase zpříjemnily účastníkům 
Pohádkového lesa sobotní od-
poledne. Poděkování patří také 
profesionálním hasičům, kteří 
povozili děti v lodičce a dopravili 
je zpět na souš ke svým rodičům, 
aniž by se děti namočily.

Daří se Vám zajistit lektory 
na kroužky? S kolika lidmi cel-
kem asi spolupracujete?

Na množství lektorů ani na 
jejich odbornost a kvalitu si ne-
mohu stěžovat. Mám štěstí na 
šikovné lidi, jejichž práci však 
nemohu f inančně ohodnotit 
tak, jak bych si představovala 
a jak by si určitě zasloužili. Jsou 
to obětaví lidé, kteří svou práci 
dělají s láskou a z lásky k dětem. 
Na penězích jim až tak nezáleží, 
protože to by ji nedělali. Moc si 
jich za to vážím.

Nastávají v provozu DDM 
s vaším příchodem nějaké 
organizační a personální 
změny?

V DDM se mnou pracují 3 pe-
dagogové volného času, s mým 
příchodem odešel Bc. Richter 
z důvodu prezenčního studia 

na PF a nahradila ho zkušená 
pedagožka paní Irena Kum-
prechtová. Dům dětí je otevřen 
denně od 9 do 18 hodin.

Jak je provoz DDM financo-
ván? Postačují tyto zdroje na 
plánované aktivity?

Na platy dostáváme od kraje, 
provoz financuje město. Nemilé 
však zůstává to, že f inance 
dostáváme pouze na školní 
děti, na ostatní věkové skupiny 
ne. I domu dětí se tedy dotýká 
nedostatek financí v neziskovém 
sektoru, a tak je pro nás nutnos-
tí vytváření vlastních finančních 
zdrojů, které dopomáhají ke 
zkvalitnění činnosti DDM. Mezi 
tyto vlastní zdroje patří výnosy, 
které tvoří zejména úplaty za 
zájmové vzdělávání. Ty zůstaly 
na úrovni loňských poplatků, 
aby toto vzdělávání bylo finanč-
ně dostupné všem zájemcům 
a abych umožnila zapojit se 
do činnosti i dětem ze sociálně 
slabších rodin. Dle vnitřní směr-
nice DDM jsou možné slevy ze 
zápisného do zájmového útvaru 
např. po předložení potvrzení 
o hmotné nouzi zákonného zá-
stupce dítěte. Mezi další vlastní 
finanční zdroje patří dary od 
sponzorů a účast na grantových 
programech.

Co spolupráce s jinými 
organizacemi?

Chci navázat spolupráci 
s ostatními zařízeními a orga-
nizacemi města, především sa-
mozřejmě se školami. Důležité 
je dle mého názoru neizolovat 
DDM, ale ve spolupráci s ostat-
ními subjekty vytvořit regionální 
síť zařízení, která zapomenou na 
konkurenční boj a uvědomí si, že 
všem jde o stejný cíl. O výchovu 
a vzdělání našich dětí. Nejužší 
spolupráci zatím máme se ZŠ 
v Edisonově ulici a IZŠ Karlova 
(účast na dotačním programu), 
s městskou knihovnou (Ha-
loween s rodiči), v neposlední 
řadě s naším zřizovatelem -
městem Varnsdorf, který nám 
pomáhá řešit a překonat počá-
teční problémy.

Asi není vše jednoduché, 
jak to zvenčí vypadá... Máte 
si na co postěžovat?

Určitě mě velmi zaměstnává 
administrativa, nejradši bych se 
plně věnovala přímé výchovné 
práci. Potřebovala bych, aby 
den měl 48 hodin a ještě by byl 
stále krátký. Moje životní motto 
však je: Máte-li krásné sny, da-
rujte jim život jako svým dětem. 
A tak věřím a uskutečňuji svůj 
sen. Děkuji všem za důvěru.

Připravil ham

Na keramickém kroužku se právě vyráběla sluníčka.         Foto ham

Dopolední program pro předškoláky. Před chvílí postavili hrad.       
Foto ham
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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.

Prodám byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví, ulice Legií (za 
poliklinikou), 2. patro, prodejní 
cena 350.000 Kč - cena k jed-
nání. Tel. 733 694 856.

www.zalepsisluknovsko.cz 
Veřejné rozpravy o věcech du-
chovních i světských.

Pronajmu byt 1+1 po 
rekonstrukci na Žitavské ul., 
první panelák za Penny. Ná-
jemné činí 6.500 Kč měs. Tel. 
604 366 552.

Prodám družst. byt 3+1 
ve Vdf u doprav. hřiště. Plast. 
okna, zaskl. balkon, dům po 
rekonstr., ihned volný. Telefon 
775 717 720.

Prodám chodítko, bez-
vadná pomůcka pro seniory 
a špatně chodící. Telefon 
412 381 106.

Milan Doležal, Národní 486
Varnsdorf

Pily, foukače a křovinořezy
se slevami až 4.000 Kč.
Akce trvá od 15. 9. do 30. 11. 2012.

Firma DAM 
Ústí nad Labem, s.r.o.

hledá pro pracoviště Varnsdorf, Říční 1774, 407 47 Varnsdorf,
zaměstnance na pozici:

TECHNIKA - MISTRA VÝROBY V OBORU SVAŘOVÁNÍ
- středoškolské vzdělání, zkušen. vedení kolektivu cca 25 lidí, 
  znalost PC, řidič. průkaz sk. B, znalost NJ vítaná,

TECHNIKA - VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ KONTROLA
- středoškolské vzdělání, zkušenosti s vstupní a výstupní kontrolou, 
  znalost PC, řidič. průkaz sk. B, znalost NJ vítaná,

SVÁŘEČE
- SOU technického směru, základní svářečský kurz.

V případě zájmů zasílejte své nabídky včetně životopisu na 
e-mail: kopeckab@dam-ul.cz, tel. kontakt: 412 351 904.

Staré nádraží se dočká
26. září bylo doporučeno 14 přeshraničních projektů k financování 

z Česko-saského dotačního programu Cíl 3/Ziel 3. Mezi nimi též pro-
jekt „Lubahn - úprava důležitých zastávek na železniční trati Liberec - 
Žitava - Varnsdorf - Seifhennersdorf“, jehož součástí je výstavba nové 
železniční zastávky Varnsdorf - staré nádraží. Z celkové částky téměř 
dvou milionů eur bude zároveň financována rekonstrukce zastávky 
Mittelherwigsdorf (poslední stanice před Žitavou) a modernizace 
pátého nástupiště hlavního nádraží v Liberci.

Obě stavby na českém území zajistí Správa železniční dopravní-
cesty. Podle jejího mluvčího Jakuba Munzara obdrží na své stavební 
akce zhruba 38,5 mil. Kč., což je 85 % způsobilých nákladů.      ham

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

Nedávno jsme psali o úspě-
chu třech varnsdorfských firem 
v soutěži Regionální potravina 
Ústeckého kraje. Že to nebyla 
náhoda a že jejich sortiment se 
může pochlubit vysokou kvali-
tou, to dokazují výsledky další 
soutěže, nazvané „O nejlepší 
regionální výrobek Ústeckého 
kraje - Kraje Přemysla Oráče 
2012“. Její vítězové si odná-
šeli ocenění přímo z amfiteátru 

Varnsdorfské Bio máslo přivezlo 
cenu ze Zahrady Čech

výstaviště Zahrady Čech v den 
otevření veletrhu. V kategorii 
ostatních mléčných výrobků si 
vítězství přivlastnilo Bio máslo 
z Mlékárny Varnsdorf, spol. 
s r.o. Tentýž producent zabo-
doval i druhým místem (Bio 
máslo cihla) a dvěma čestnými 
uznáními (Lužičan pařený uzený 
sýr a Mozarella burrata).

Tři čestná uznání ulovil Pivovar 
Kocour za Kocour India Pale Ale, 

Kocour tmavý ležák a Kocour 
Pale Ale. Pro varnsdorfská más-
la, sýry a piva, pro jejich výrobce 
a koneckonců i pro město zname-
nají tyto přibývající úspěchy zají-
mavou reklamu. Bez zmínky by 
v našich novinách ovšem neměla 
zůstat ani kategorie pekařských 
výrobků, protože pomyslnou ví-
těznou palmu získal Tolštejnský 
švestáč od Pavlíny Ptáčkové 
z Jiřetína pod Jedlovou.     ham
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Tušili jste, že ve Varnsdorfu 
byla továrna na boty? Já ne 
(a že už jsem si o našem městě 
leccos přečetl). A to až do 
setkání s člověkem, který ze 
středních Čech přijel do na-
šeho pohraničí vyfotografovat 
sídlo bývalé obuvnické firmy. 
Doplňoval totiž rodinný archiv 
o místo, kde byl jeho otec ve 
tř icátých letech zaměstnán 
jako účetní.

Ještě než jsme se o odbor-
nou radu obrátili na pracovníky 
muzea - v takových případech 
vždy velmi ochotné - prozra-
dila mi všímavá kolegyně, že 
o zdejší obuvnické firmě určitě 
nedávno četla. A to nejspíš v té 
knížce, která mi ležela na stole, 
čekajíc na alespoň první letmé 
prolistování. Ano, bylo to tam: 
Továrna na obuv Franze Ka-
dowskyho. Dvojstrana 96-97 
se stručným medailonkem ve 
třech jazycích (č./něm./angl.), 
několika vizitkami Kadowsky-
ho firmy, fotem interiéru dílny 
i výstavního pavilonu firmy na 
liberecké výstavě v roce 1906.

Podobné schéma kniha 
zachovává u dalších mnoha 
desítek podniků, které udávaly 
v posledních staletích našemu 

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním záběrem k nej-
větším podnikatelským kláním v zemi. „V hodnocení dosahujeme 
maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porov-
nání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku,“ 
uvádějí pořadatelé Firmy roku.

V soutěži záleží hlavně na ekonomických kritériích: specializo-
vaný software vypočítává tzv. scoring na základě rentability vlast-
ního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové 
zadluženosti, ale i její struktury, obrátky aktiv z tržeb, provozní 
marže a produktivity práce. Do hry však stejnou měrou vstupuje 
podnikatelský příběh společnosti.

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol. 
Slavnostní vyhlášení celostátního vítěze se uskuteční 4. prosince 
v Praze na Žofíně, a to v přímém přenosu na ČT24. Shodou okol-
ností na stejném programu se Kocour nedávno prezentoval. Česká 
televize ve firmě natáčela šot, odvysílaný večer 5. října v pořadu 
Ekonomika ČT24.

ham, s použitím zdroje www.firmaroku.cz
foto: Vodafone Firma roku

Kocour je Firmou 
roku Ústeckého kraje

Dokončení ze str. 1

Bronzový originál zpříjemní 
čítárnu knihovny

Bronzová Dívka se závojem (aneb Dívka s draperií, jak se 
o ní zmiňuje sám autor Ivan Záleský) stála v poklidu dvě desetiletí 
v areálu základní školy v Edisonově ulici. Kromě žáků a personálu 
školy o ní veřejnost většinou ani netušila. Až do podzimu 2010, kdy 
se stala obětí zlodějů. Ti ji rozřezali na devět kusů s cílem zpeněžit je 
ve sběrných surovinách. Jestli by tam uspěli, se nedovíme. Šťastnou 
shodou okolností se tehdy podařilo lup zajistit při namátkové kontrole 
cizineckou policií na parkovišti pro kamiony v Jiřetíně pod Jedlovou.

„Akčními dny textilu“ byl na 
přelomu září a října zakončen 
společný projekt o.s. Větrný 
mlýn v Seifhennersdorfu a Vyš-
ší odborné školy a Střední školy 
Varnsdorf.

Program v našem městě 
3. října zahrnoval dvě módní 
přehlídky studentů, prohlídku 
jejich šicí dílny, módního ate-
liéru i kadeřnického salonu. 
Výjimečnou příležitost detailně 
si prohlédnout provoz a.s. Elite 
využili i někteří bývalí zaměst-
nanci.

Poté byla na Střelnici ve vel-
kém sále zahájena krátkodobá 
textilní výstava „August Silný 
a hraběnka Coselová na 
venkově“ (do 19. října). Název 
odkazuje na tradici, podle níž do 
zdejšího kraje zajížděly panov-
nické návštěvy za poddanými 
a nakupovaly pro své potřeby 
textilní výrobky. Expozice pře-
místěná ze Seifhennersdorfu 
představila textilní řemesla 
a krásné výrobky včetně historic-
kých šatů.      ham, foto Ivo Šafus

Příběh rozřezané sochy má šťastný konec, a to hned nadvakrát. 
Město přijalo velkorysou nabídku sochaře Oldřicha Hejtmánka na 
bezplatné zhotovení odlitku z umělé pryskyřice. Ten od léta loňského 
roku opět zdobí školní nádvoří.

Ale zůstal ten bronz. Náklady na jeho nové odlití ze stejné for-
my byly vyčísleny na sto tisíc korun. 40 tisíc korun město získalo 
z krajské dotace (Program na záchranu a obnovu drobných památek 
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje), zbytek 
byl poskytnut z městského rozpočtu. Pan Hejtmánek se bohužel 
tohoto úkolu zhostit nemohl, letos v srpnu náhle zemřel. Práci po 
něm dokončil Jan Chromec z Nových Stanovic.

Původní představa o umístění bronzového dvojčete pod širým 
nebem v parku byla kvůli jeho bezpečnosti přehodnocena. Znovu-
zrozená Dívka se závojem od nynějška shlíží na návštěvníky čítárny 
městské knihovny, kde jí to vedle vzrostlé araukárie docela sluší. 
Budu si tam chodit listovat v časopisech častěji.

ham, foto Ilona Martinovská

ZAŠLÁ SLÁVA TOVÁRNÍKŮ

regionu průmyslový ráz. Zdale-
ka nemohla postihnout celou tu 
plejádu textilních, strojírenských, 
sklářských a dalších továren. 
Věnuje se hlavně průkopníkům 
odvětví a nejvýznačnějším 
firmám, nevyjímaje ovšem ani 
pivovary, výrobu motocyklů 
Čechie-Böhmerland a klavírů 
Förster. Bývalé provozovny, 
vyobrazené obvykle na ideali-
zujících vedutách, se dnešních 
dob velmi často dožily jako chát-
rající nevyužité budovy, sklady, 
nebezpečná zbořeniště, nebo 
už byly strženy. Vzácné výjimky 
jejich dosavadního podnikatel-
ského využití se přesto najdou. 
Podotkněme, že objekt po 
výše zmíněném Kadowskym 
na Bratislavské ulici č.p. 987 
ještě stojí.

Autor knížky, děčínský archi-
vář Jan Němec, ji rozčlenil podle 

obcí (počínaje Rumburkem 
a konče Lobendavou), částeč-
ně i tematicky a chronologicky. 
Vybavil ji spoustou zajímavého 
obrazového materiálu, v ně-
kterých případech mohl využít 
i dochované vzorníky výrobků. 
Zkrátka lahůdka pro všechny, 
jimž historie není ukradená 
a jimž se líbí krásné knihy o za-
šlé slávě. Téměř nakonec po-
chvala grafické (Ateliér Stejskal 
Jiřetín pod Jedlovou) a tiskařské 
(PBtisk Příbram) práce; za po-
známku stojí na dnešní poměry 
naprosté minimum překlepů 
a chyb v textu. Úplně nakonec, 
o jaké publikaci je tu vlastně řeč:

Jan Němec: Obrázky z prů-
myslových dějin Šluknovska. 
Vydalo město Rumburk v roce 
2012. 159 s. V prodeji mimo jiné 
v obou varnsdorfských knihku-
pectvích a infocentru Regia.   ham

Den plný textilu zavítal i do „elitky“
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Varnsdorfské
prodejní 

trhy

(parkoviště 
na Národní ul.)
24. 10. 2012

Vzpomínka

Blahopřání

Svozy pytlového
tříděného odpadu

25. 10. 

Sňatky
Martina Klimešová
Miroslav Vild

Zlatuše Danková
Igor Gino

Lucie Hučková
Ladislav Holub

20.-21. 10. 2012  
MUDr. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622

27.-28. 10. 2012
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín IV
tel. 412 507 588

3.-4. 11. 2012  
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

Zubní 
pohotovost

Dne 24. října uplyne 20 let, kdy nás navždy 
opustila naše drahá maminka, babička a pra-
babička Anežka Novotná. 

S láskou stále vzpomínají dcery s rodi-
nami.

Nikdy na tebe nezapomeneme.
27. října by se dožila naše milovaná dcera 

Romanka Schuppanová 25. narozenin. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci stále vzpomínají rodiče.

Dne 31. října by oslavil 60. narozeniny pan 
Miroslav Zdobina.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu, 
prosím, tichou vzpomínku.

Manželka Darina

V průběhu října by oba naši rodiče  
Vladislav a Anna Hužerovi oslavili 
100. narozeniny.

Vzpomíná rodina Hužerova, Němcova 
a Tremlova. 

Dne 13. října oslavila své krásné 65. narozeniny manželka, 
maminka a babička Marie Cviková. Do dalších let Ti přejeme vše 
nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody. Máme Tě rádi.

Manžel Ladislav, dcera Lenka s manželem, syn Ladislav 
s manželkou a vnoučata Honzík, Lenička, Terezka a Maruška 

MAS Šluknovsko v území 
18 obcí Šluknovského výběžku 
realizuje od roku 2009 Strategic-
ký plán LEADER „Šluknovsko 
návštěvníkům i sobě! “. Tato 
strategie se svými prioritami 
byla schválena pro období 
2008-2013. Kam se bude ubírat 
rozvoj území po roce 2013, do 

Den má 86 400 vteřin, tedy 86 400 okamžiků. Některé z nich 
najdete na výstavě v divadle. Alespoň dle výtvarnice Kláry Křížové, 
která své kresby a malby vytvářela během studia na vysoké škole 
i po studiích a ve varnsdorfském kulturním stánku je prezentuje 
pod titulem OKA-MŽIK do konce listopadu. Autorka pochází 
z Rumburku a žije v Novém Boru.

Naplánování vernisáže na podvečer 4. října před koncertem 
písničkářky Marie Doyle Kennedy a jejího manžela Kierana umož-
nilo podat prvním návštěvníkům výstavy malý hudební předkrm. 
Posluchači, kteří pak přešli do velkého sálu (ač jich bohužel 
nebylo moc), mohli snadno uvěřit, že Varnsdorf navštívila jedna 
z nejtalentovanějších irských umělkyň.             ham, foto Ivo Šafus

 Místní akční skupina Šluknovsko pořádá

 VENKOVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
ČOKOLÁDOVÝ DEN 

a DEN REGIONÁLNÍ POTRAVINY.
 20. října 2012 od 10.00 do 18.00

Klub Střelnice Varnsdorf
ul. Boženy Němcové a zahrada

Farmářská tržnice, ochutnávka a prodej vítězných výrobků 
Regionální potraviny Ústeckého kraje, dílničky pro děti, soutěž 
„O nejlepší výrobek s čokoládou“, pivo Kocour, grilované spe-
ciality, výstava zemědělské techniky.
11.30 - vyhlášení výsledků „O nejlepší výrobek s čokoládou“
13.00 - vyhlášení vítěze soutěže o název nové čokoládovny
„Retro hity“ - hraje DJ CHOCOLAJ́ 
Zadní zahrada - jízda na koních, živá zvířata, psí útulek Děčín -
„Psi k adopci“ - můžete donést i krmení pro pejsky
Velký sál
10.30 - „Podzimní dračí pohádka“ - divadlo Rolnička uvede 
dětské představení s nafukovacími loutkami
14.00 - „Dětský kabaret“ - hudební divadlo Hnedle vedle uvede 
pořad plný legrace a živě zpívaných pohádkových písniček
15.00 - 15.15 - STARS Varnsdorf
15.30 - 17.30 - „Arzenal Band Pavla Zelenky“ - swing a jazz
20.00 - „Malvas“ - folk a country

Na všechny akce vstupné dobrovolné
Vestibul a klubovna č. 13 - prodej čokoládových bonbonů, 
čokoládové koktejly a fontána

OKA-MŽIKy před irskou písničkářkou

Promluvte do strategie rozvoje regionu
jakých oblastí budou směřovat 
dotace ze státních i evropských 
fondů, jaké bude mít území prio-
rity - to jsou otázky, kterými se 
MAS v současné době zabývá.

Na tyto, ale i další otázky, by 
měla odpovědět aktualizovaná 
strategie regionu. Nepůjde při-
tom o dokument připravený „od 

stolu“, ale bude vycházet z přání 
obyvatel. Pokud tedy máte něja-
ké připomínky ke kvalitě života 
v místě svého bydliště, nebojte 
se to dát najevo. Hlavně na vás 
totiž záleží, zda se budou stavět 
nová hřiště, pořádat vzdělávací 
kurzy, otevírat nové naučné 
stezky či ubytovací zařízení. 
Nebo snad postrádáte v obci 
stacionáře pro děti či seniory, 
spolkové prostory nebo více 
sportovních a společenských 
akcí? Stačí odpovědět na otáz-
ku: Co byste ve svém bydlišti 
rádi zachovali, změnili, roz-
víjeli, podpořili, vybudovali, 
opravili…?. Lístek s písemnou 
odpovědí pak vhoďte do některé 
z krabic, které jsou na veřejně 
přístupných místech, nebo 
vyplňte Anketu na stránkách 
www.mas-sluknovsko.cz.

Ve Varnsdorfu je schránka na 
anketní lístky umístěna v Infor-
mačním centru Regia, Otáhalo-
va 1260 (přízemí knihovny).

Svá přání nebo nápady mů-
žete tímto způsobem vyjádřit do 
konce listopadu 2012.

Anketní lístky se během pro-
since 2012 vyhodnotí. Na úrovni 
celého regionu budou z podkladů 
stanovena hlavní témata, která 
budou projednána na regionál-
ních setkáních. Integrovanou 
strategii regionu pak projedná 
v květnu 2013 Valná hromada 
MAS Šluknovsko a v červnu 2013 
by ji měl schválit Programový vý-
bor MAS. Následně by ji pak do 
konce září 2013 měla schválit 
také zastupitelstva obcí regionu. 
Podrobné dílčí kroky a harmo-
nogram aktualizace strategie 
rozvoje regionu jsou zveřejněny 
na www.mas-sluknovsko.cz.

Informace se budou postupně 
zveřejňovat v obecních zpravo-
dajích a na webových stránkách 
obcí, měst a Místní akční skupiny 
Šluknovsko.

Ing. Eva Hamplová
 massluknovsko@atlas.cz

www.mas-sluknovsko.cz

Úmrtí
Blanka Králová          53 let
Oldřich Klomínek       88 let
Vilém Hadviga           60 let
Wolfgang Rudolph     51 let
Anna Búžiková           52 let
Miluše Schuppanová 61 let
Zdeněk Kubín            53 let
Ludvík Žemlička         66 let
Ing. Milan Jindřich      68 let

Helena Schořová            69 let
František Schönwald        52 let
Miroslav Dítě                  81 let
Marek Prokš                   27 let
Miroslav Kuna                33 let
Marie Houšková             94 let
Květoslava Plešingerová  80 let
Dagmar Pažebřuchová  79 let
Roman Korba                 37 let
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Závod do vrchu 
s vylepšenými časy

Cyklokrosový TOI TOI Cup po čtyřech závodech
 Seriál cyklokrosových závo-

dů TOI TOI Cup 2012-2013 začal 
v září v moravských Lošticích, 
kde do jeho průběhu opět 
vstoupili i varnsdorfští borci, 
konkrétně Tomáš Podrazil a Mi-
chal Malík v kategorii Elite, U23. 
Nejrychlejší tam byl R. Šimůnek 
ml., T. Podrazil skončil dvacátý 
a M. Malík závod nedokončil. 
Druhý díl seriálu pokračoval 
v Uničově. Zde se na nejvyšší 

stupeň vítězů prosadil po dvou-
letých zdravotních komplikacích 
vrátivší se M. Bína. T. Podrazil 
dojel dvaadvacátý a M. Malík 
šestadvacátý. První říjnový 
závod hostila Mladá Boleslav, 
kde průměrná rychlost vítěze 
M. Bíny dosáhla 34,60 km/hod! 
T. Podrazil zopakoval dvacáté 
místo z Loštic, M. Malík zase 
okopíroval umístění z Uničova. 
Zatím poslední dějství soutěže 

se konalo v Hlinsku, kde M. Ma-
lík dojel sedmnáctý a T. Podrazil 
si opět „zabral“ dvacáté místo. 
Průběžné pořadí kategorie 
Elite,U23 po čtyřech závodech: 
1. M. Bína, 2. P. Dlask, 3. M. Bo-
roš, 21. je T. Podrazil (TJ Sokol 
Holé Vrchy) a 25. M. Malík (KC 
KOOPERATIVA SG Jablonec n. 
N.). Do seriálu zatím zasáhlo 48 
jezdců. Příští závod seriálu se 
jede 10. 11. v Kolíně.        ZdS

Fotbalové starší přípravky U11 A, B, tedy ročník narození 
2002-2003, nadále hrají v Libereckém krajském přeboru. Na úvod 
sezony měly soupeře v Turnovu, Jablonci (ročník narození 2003), 
rumburské skupině FAŠV, Liberci, Mnichovu Hradišti a Jablonci 
(ročník 2002). Tým pod vedením Z. Kramera, L. Danča, L. Sorádové 
a M. Blahníkové měl ke konci měsíce září odehráno dvacet zápasů. 
A jak si přípravky dosud vedly, sdělil trenér Zdeněk Kramer: „Tyto 
dva týmy deset utkání vyhrály, jednou remizovaly a devětkrát 
odešly poraženy. I bilance skóre byla vyrovnaná, sto dvacet gólů 
vstřelených a o jeden více obdržený. Kanonýrem týmu je Miloš 
Štefan s třiceti šesti trefami, Ondřej Mann byl přesný osmnáct-
krát, Pavel Ficzu sedmnáctkrát a Jakub Lorence jedenáctkrát.“ 
V dalším průběhu soutěže ještě obě přípravky čekali soupeři např. 
z České Lípy, Hrádku n. N. a dalších výběrů Liberce.                ZdS 

Pod hlavičkou Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf se konal 
3. ročník cyklistického závodu do vrchu pro děti a mládež školou 
povinné. Na trati dlouhé 2,1 km z Varnsdorfu na Studánku po modré 
turistické trase čekalo na mladé závodníky nemalé výškové převý-
šení, přesto byl každý zdravý adolescent schopen tuto vzdálenost 
bez obav zvládnout.

Na start se v 17.00 hod. postavilo 15 účastníků, z toho 3 dospělí 
mimo soutěž. Od začátku nenechal Michal Švorc, velká naděje 
varnsdorfského triatlonu, nikoho na pochybách, že si jede pro ob-
hajobu vítězství z loňského roku. Po celou dobu mu však na záda 
mocně dýchal student BGV a pro změnu velký cyklistický talent, Filip 
Holubář. Na třetím místě pak dojel Stanislav Kortus z Rumburku.

Po prohrané premiéře v KP II. 
třídy s SKP Ústí C 6:12 (po dvou 
výhrách P. Šimek a P. Tůma, po 
jedné L. Žítek a M. Charouzek), 
kdy soupeř od stavu 5:5 vyhrál 
sedm dvouher v řadě, pokra-
čovalo áčko Slovanu zápasy 
ve Filipově a doma s SKP Ústí 
D. Ve Filipově domácí favorit 
nezaváhal a uspěl 15:3. Za ví-
těze neztratili zápas K. Kopecký 
a J. Neumann, u poražených 
dva body zapsal L. Žítek a jeden 
J. Peleška. Druhý duel doma, ten-
tokráte s SKP Ústí D dopadl stej-
ně jako s C-týmem soupeře, tedy 
6:12 (J. Peleška 2,5, V. Chlan 1,5, 

Stolní tenisté Slovanu A čekají na výhru

Vyrovnaná bilance 
FAŠV U11

Také v kategorii děvčat se žádné překvapení nekonalo, když po 
roce znovu zvítězila Kateřina Faloutová před Kateřinou Zezulovou 
a Jitkou Zeislovou (všechny Gymnázium Rumburk). Co je ale na 
celé akci nejvíce potěšující? Většina pravidelných účastníků si proti 
rokům předešlým vylepšila svá osobní maxima, a to někteří dosti 
výrazně. To je známka, že se cyklistice věnují aktivně a tráví tak 
svůj volný čas smysluplně, což je hlavním cílem nejen Akademie 
příslibu, ale jistě i mnohých rodičů.

J. N., foto Ondřej Uher/vybezek.eu

L. Žitek a M. Charouzek po 1).
 V okresním přeboru se utká-

vá dvojkolově 11 týmů. Družstva 
Slovanu dosáhla zatím těchto 
výsledků: Sokol Filipov B - Slo-
van B 6:12 (bodovali J. Somič 
3,5, P. Tůma 2,5, M. Ptáček 
1, M. Fuchsig 0,5 a V. Strnad 
0,5, další 4 body získali hosté 
pro neabsolvování zápasů 
M. Suchého z důvodu zraně-
ní); Slovan C - SKST Děčín C 
0:18; TJ Malá Veleň A - Slovan C 
14:4 (bodovali J. Charouzek 2, 
M. Vohnout a R. Novotný po 1); 
Slovan D - Slavoj Děčín A 16:2 
(body pro vítěze uhráli V. Vejl 4,5, 

L. Žatečka 4,5, P. Exnar 4, A. On-
dráček 2, J. Sláma 1); Sokol Fili-
pov C - Slovan D 6:12 (bodovali 
L. Žatečka 4,5, A. Ondráček 3,
V. Vejl 2,5, P. Exnar 2).

Okresní soutěž hraje 5 týmů, 
která se střetnou v sezoně 
vícekolově a z varnsdorfských 
družstev zde působí jen Slovan 
E. Ten prohrál venku s SKST 
Děčín E 13:5 (body pro družstvo 
připsali A. Hozman 2,5, M. Ex-
nar 2, L. Žatečka 0,5) a porazil 
doma SKST Děčín F 14:4 (pro 
družstvo bodovali A. Hozman 
a L. Žatečka po 4,5, M. Exnar 3,5, 
S. Michálek 1,5 ).                ZdS

První podzimní víkend se 
konal na tenisových kurtech 
ve Varnsdorfu 2. ročník turnaje 
smíšených čtyřher s názvem 
Varnsdorfská míchanice. Ga-
rantem turnaje byl člen oddílu 
tenisu Franta Čelko, který také 
celý turnaj řídil. V pohodové 
a klidné atmosféře se jej účastnilo 
deset dvojic a jedinou podmínkou 
bylo, že si muž musel s sebou 
přivést dámu. To však nezaru-
čovalo, že spolu budou válet ve 
dvojici. Dámy si totiž pak vyloso-
valy číslo, poté stejné učinili muži 
a jednotlivé dvojice byly určeny. 
Dále se ještě losovalo nasazení 
v některé ze dvou skupin A nebo 
B. Áčko bez jediné porážky vy-
hráli Fischerová - Hindrák, béčko 
Tognerová - Vinklárek, když se 
museli smířit s jednou prohrou. 
První dvě dvojice ze skupin poté 
utvořily finálovou a ostatní se 
utkaly o zbylá pořadí. Opět se 
hrálo systémem každý s každým. 
Celkovým vítězem se nakonec 
stala dvojice Slavíková - Mládek 
před Tognerovou s Vinklárkem 
a třetí místo obsadil pár Fische-
rová - Hindrák. Příjemným pře-
kvapením bylo bramborové místo 

Smíšené čtyřhry vyhráli Slavíková s Mládkem
dua Mládková - Šuma. Naopak 
zklamání nastalo u Šumové 
s Barboríkem. Ti jediní porazili 
vítěze, ale nakonec skončili až 
sedmí, když se do finálové sku-
piny nedostali jen kvůli horšímu 
rozdílu v počtu uhraných gamů. 

Počasí nám přálo, takže 
se turnaj dohrál v jednom dni. 
Všem účastníkům byly na závěr 
akce při lákavém občerstvení 
předány hodnotné ceny a vítězná 
dvojice obdržela putovní pohár 
s lahvinkou bublinek. Turnaj byl 

otevřený pro všechny varns-
dorfské sportovce, kteří svou 
přítomností udělali radost pořa-
datelům. Garant turnaje F. Čelko 
děkuje všem hráčům a hráčkám 
za jejich účast a nasazení v zá-
pasech. Odehrát osm setů 
v jeden den je pěkná porce. Příští 
Míchanice se uskuteční 30. pro-
since v hale Westpark centrum 
Žitava. Areál tenisových dvorců 
je otevřen pro všechny až do 
prvních mrazů či sněhu. 

Milan Hindrák

Překvapení na úvod 
bowlingové ligy

Do Varnsdorfské bowlingové ligy 2012-2013 se vrátilo družstvo 
Killers a Mělník změnil název na Čárovce. Liga se tak rozšířila o jedno 
družstvo, takže se v ní bude utkávát třináct týmů. Po třech kolech 
mělo průběžné pořadí nečekanou podobu v umístění některých 
družstev (např. Žlábci nebo Spliťáci): 1. Nic-moc 6 bodů, 2. Žlábci 6, 
3. Killers 6, 4. BC TOS 4, 5. Spliťáci 4, 6. Čárovci 4, 7. BK ReTOS 4, 
8. Black horses 2, 9. Kobra 11 2, 10. Vorwärts victoria 2, 11. X-team 0, 
12. Aspoň kilo 0, 13. Bahňáci 0 bodů. Události posledního kola: tým 
KOBRA 11 získal první body proti X-TEAMu, družstvo BK RETOS prv-
ním „litrem“ sezony porazilo BC TOS a celek Nic-moc vyhrál s dosud 
nejvyšším náhozem 1 046 a velkým rozdílem proti SPLIŤÁKŮM.       RP
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Pád v Opavě i smolně doma se Znojmem
K odehrání desátého druho-

ligového kola se FK Varnsdorf 
vydal do Opavy, kde v březnu 
s klubem tehdy umístěným ve 
středu tabulky inkasoval „bůra“, 
když čtyři góly padly ve druhém 
poločase. Nyní dlel slezský 
klub na chvostu tabulky, a tak 
se s mírným optimismem čekal 
dovoz alespoň bodíku. Šedesát 
minut byl stav bezbrankový, ale 
pak během pěti minut hosté 
třikrát inkasovali (z toho 1 PK) 
a stav 3:0 zůstal už nezměněn. 
Varnsdorfští měli šance v úvodu 
(Zieris) a ke konci (střídající Da-
níček). Sestava: Kovář - Tvaroha, 
Zieris, Pimpara, Jakobovský -
Cana, Kotiš (71. Daníček) - Brei-
te (66. Rudnytskyy), Schubert, 
Martan - Volf (66. Hikspoors). 
Doma poté Varnsdorf hostil 
čerstvě vedoucí tým tabulky 

SLOVAN SE SLUNETOU 
NA ŠPICI TABULKY

I v prvním střetnutí venku, u BK Baník Most B, muži TJ Slovan 
vyhráli, a to 58:77 (16:24, 10:18, 16:14, 16:21). Mladý tým z Mostu 
sbírá v Severočeské lize především zkušenosti, ale v určitých fá-
zích utkání hrál nebojácně a zásluhou „sparťana“ Csesznoka také 
přímočaře do koše. Slovanu se po vybudování pohodlného náskoku 
dále dařily kombinace se zakončením. Když pak Most po nepřesnos-
tech kombinované sestavy hostů stáhl ve třetí čtvrtině rozdíl skóre 
na deset bodů, po dalším prostřídání s přehledem dotáhl utkání 
k přesvědčivé výhře. Dobrý zápas odehráli Relich s Lehrochem. 
Body za Slovan zaznamenali Voráček 19, Buben 18 (2x3), Lehroch 
16, Relich 10, Vakulenko 8, J. Beran 4 a Smrčka 2.

Kadetky Slovanu U17, hrající Středočeský krajský přebor 
neuspěly v domácím prostředí BA Sparta 83:58 (27:20, 16:9, 
22:15, 18:14). Body: Natabou 16, Hrabáková 12, Stodůlková 11, 
Škvorová 6, Maternová 4, Chlanová 3, Ryšavá 2, Chvojanová 2, 
V. Venclová 2, nebodovaly Špičková a N. Venclová. Poraženy zůstaly 
i v hale BK Tábor po výsledku 72:31 (16:7, 15:11, 18:4, 23:9). Body: 
Škvorová 8, Špičková 6, Natabou, Stodůlková a Maternová po 4, 
Hrabáková 3, Martinovská 2, bez bodů zůstaly Ryšavá, Chvoja-
nová, Chlanová a V. Venclová.                                   Ing. Strolený

1. SC Znojmo. Domácí se chtěli 
revanšovat za minulý duel, hráli 
aktivně, ale soupeř měl útočnou 
fázi více nebezpečnou. V závě-
ru přišlo pár špatně řešených 
situací v obranné fázi a jednu 
z nich soupeř s pomocí tyče 
využil k výhře 0:1. Při klopýtnutí 
Žižkova a Bohemians 1905 si 
tak „okurkáři“ na čele tabulky 
vytvořili čtyřbodový náskok. 
Varnsdorfskému FK z prohry 
vyplynulo osmé místo.

Na druholigový fotbal lze 
jít do Kotliny i zdarma př i 
správném vyluštění SUDOKU 
uváděném v informačním bul-
letinu (programu) ke každému 
zápasu. Ten je navíc slosova-
telný o tři ceny nebo slevy na 
zboží sponzorů jednotlivých 
utkání. Na podzim jimi např. 
už byly Severochema, Holtex, 
Knihkupectví a nakladatelství, 

Euronics AB elektro či Železář-
ství a kuchyňské potřeby.  

Ligový dorost U19 si po ma-
lých pohovorech za minulý zápas 
vylepšil sebevědomí i celkové 
skóre výhrou ve Svitavách 1:6 
(1:1), i když domácí šli v duelu 
do vedení. Branky: 36. Halbich, 
51. Ruszó, 67. a 76. Spurný, 
83. (PK.) a 85. Kučera. Žluté kar-
ty viděli Vinš, Spurný a Kučera. 
Dalším soupeřem byla v Kotlině 
Admira Praha, která z dvanácté-
ho místa ztrácela na desátý FK 
dva body. Domácí chtěli potvrdit 
výhru z venku, ale zaskočily je 
dvě inkasované branky během 
úvodních dvaceti minut, a to se 
pak stav těžko otáčí. Nedařila 
se kombinace, šance zůstaly 
zahozeny, takže nakonec ještě 
z brejku přidala Admira před 
závěrem třetí úspěch.       ZdS

Jednou z posil Big Shock 
Teamu v roce 2012 se stal 
Michal Švorc (15 let), který se 
věnuje závodnímu plavání, kde 
se letos nominoval do mladší ju-
niorské reprezentace ČR. Nově 
přidal i triatlon, v němž se hned 
propracoval také do reprezen-
tačního výběru. A jaký je výčet 
jeho triatlonových úspěchů? 
1. místa na MČR Xterra i celko-
vé v ČP olympijského triatlonu, 
dále skvělá umístění na mezi-
národních závodech v olym-
pijském triatlonu - 1. v Polsku, 
2. v Maďarsku a 1. ve Slovinsku. 
Co více k tomu dodat? Michal 
se ke svým úspěchům vyjádřil 
následovně:

„Moje sezona začala MČR 
v terénním triatlonu (Xterra) 
v červnu v Ostrově n. O., kde 
jsem otestoval svou výkonnost. 
Hned první velký závod, z něho 
výhra a získání mistrovského 
titulu pro rok 2012-2013. Další 
závody mne potom čekaly už 
jen v olympijském triatlonu, 
kde se mi také celkem dařilo. 
Získal jsem několik prvenství 
nejen na půdě ČR, ale i v za-
hraničí. Všechny závody Čes-
kého poháru, které byly v Telči, 
Mělníku, na Lipně a v Brně od 
konce června do půlky září, se 
vyvedly podle mých představ. Ne 
už ale můj nejdůležitější závod 
v ČR, což bylo zářijové MČR 
ve Zlivi u Českých Budějovic, 

Michal Švorc se stává triatlonovou hvězdou
v němž jsem měl velikou smůlu. 
Spadl jsem při cyklistické části 
a to mě posunulo až na celkové 
3. místo v závodě. V zahraničí 
jsem absolvoval tří starty. První 
byl v Polsku na závodě olym-
pijských nadějí (foto), kde jsem 
si doběhl pro vítězství. Druhý 
závod se konal v Maďarsku.

Byl pro mě velmi těžký a skončil 
jsem tam druhý. Mohl jsem ale 
poté okoukat triky od největších 
borců na světě, protože se na 
stejném místě konal i světový 
pohár juniorů. Posledním 
mým zahraničním startem byl 
ten ve Slovinsku, kde jsem 

také vyhrál. Účast tam mi dala 
nejvíce zkušeností, součástí 
závodu byl EP juniorů a měl 
jsem tak možnost star tovat 
s nimi.“ K úspěchům, kterých si 
Michal cení nad ostatní, dodal: 
„Nejvíce si určitě vážím toho 
2. místa z Maďarska, bylo to 
tam hodně náročné a myslím, 
že můžu být rád za získané 
a cenné zkušenosti.“

A jak bude probíhat Micha-
lova příprava na další sezonu 
ve zbytku roku a přes zimu? 
„Chtěl bych se přes zimu věno-
vat triatlonu už opravdu naplno, 
tzn. začít konečně pilovat běh, 
který je zatím asi mou nejslabší 
stránkou v triatlonu. Lehce na-
výšit tréninkové dávky v zimní 
přípravě a jednoduše udělat vše 
pro to, aby rok 2013 znamenal 
výkonnostní růst a zajímavé 
výsledky.“ Michal hodlá nadále 
využívat i bohatou nabídku zá-
vodů v cyklistice a plavání. „Ur-
čitě bych nechtěl zanedbat ani 
jeden z těchto sportů. Prioritou 
ale určitě bude olympijský triat-
lon.“ A kdo v něm patří k největ-
ším soupeřům v Čechách? „Po 
zkušenosti z MČR ve Zlivi jsem 
sám sobě největším soupeřem“, 
sděluje na závěr Michal Švorc. 
Přejeme mu hodně dalších 
úspěchů a zdárný sportovní 
růst spolu se zvládáním povin-
ností na VOŠ a SŠ Varnsdorf.

ZdS, foto archiv M.Š.

Rok 2012 v režii Milana Spurného
V našem městě žije spousta výborných sportovců, ale co se týče 

cyklistiky, rok 2012 byl jednoznačně rokem Milana Spurného. Ve své 
kategorii dosáhl vynikajících výsledků jak na silnici, tak na horském 
kole. Sezonu zahájil v dubnu vítězstvím na Podbezděském závo-
dě, vyhrál jarní prolog varnsdorfských cyklistů, na XC Bílý kámen 
vybojoval třetí místo a na prestižním jabloneckém ABB Cupu byl 
pátý. Pokračoval třetím místem na Lužických sedmistovkách, stal 
se absolutním vítězem Mníšecké osmihodinovky a dobře si vedl 
i v Poháru časovek Libereckého kraje, kde v těžké konkurenci 

skončil celkově šestý. Na vyhlášeném Tour de Zeleňák byl Milan 
druhý ve fantastickém čase 1:28 hod. a v seriálu Peklo severu Milan 
mezi veterány III bezpečně zvítězil. Aby toho nebylo málo, letos se 
Milan vrhl i na triatlon. Ve své první triatlonové sezoně pak zvítězil 
v kategorii ve Varnsdorfu, na Houmrovi v Jiříkově, v Mimoni, na 
pražském Houmrovi a na Enge triatlonu v Hrádku. Svými výsledky 
udělal Milan radost všem fanouškům cyklistiky a těšíme se na jeho 
výkony v příštím roce. Milane, dávej. Děkujeme. 

Cykloklub Varnsdorf, foto archiv CC


