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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

DOHODA ČTYŘMĚSTÍ NA OBZORU
Čtyřměstí Großschönau Varnsdorf - Rumburk - Seifhennersdorf se přiblížilo k uzavření
společné dohody o spolupráci.
K zásadnímu kroku došlo 6. listopadu, kdy se na varnsdorfské
radnici sešli jejich starostové
a vyjasnili si jak smysl dohody,
tak některé detaily jejího obsahu. Shodli se, že do konce roku
by se mělo podařit připravit obě
jazykové verze do definitivní podoby a nechat stvrdit městskými
zastupitelstvy.
Společná dohoda nemá
formu smlouvy, ze které by
vyplývaly konkrétní projekty.
Vždyť i beztoho všechny čtyři
obce, které tvoří společnou
aglomeraci na toku Mandavy,
vzájemně spolupracují. Například kooperací hasičských
sborů, při zajišťování hromadné
dopravy nebo využití sportovišť.
Loni se všechny čtyři obce dohodly na projektu, který řeší protipovodňovou ochranu a přeshraniční krizové řízení.

Účastníci schůzky Čtyřměstí: zleva Frank Peuker (Großschönau),
Martin Louka (Varnsdorf), Ilona Martinovská, která tlumočila, Karin
Berndtová (Seifhennersdorf), Darek Šváb a Jaroslav Trégr (místostarosta a starosta Rumburku)
Přesto vedení měst považují
za užitečné vyhlásit společnou
deklaraci, která „zastřeší“ všechny společné aktivity. Existence
dokumentu by mohla ovlivnit
poskytovatele dotací ze státních či mezinárodních fondů.
Podle obou německých starostů
bude mít existence dokumentu
vliv například na dotační politi-

ku saského ministerstva vnitra.
Rumburští účastníci schůzky
v souvislosti s demografickým
vývojem do budoucna předpokládají potřebu společného řešení infrastruktury měst, společné
využívání občanského vybavení
a samozřejmě nutná bude i spolupráce při řešení kriminality.
Text a foto ham

www.varnsdorf.cz

Zimní stadion zastřeší Skanska
Odpad zdraží o stovku
Na zasedání zastupitelstva 25. října byla podstatně lepší
účast než posledně v září, u hlasování většinou chyběl
pouze omluvený M. Dlask. Úvodní diskuzní část byla přesto
chudá: jeden dotaz byl z řad občanů (pan Knipl se vrátil
k tématu deratizace v oblasti kolem Technických služeb
a ulice Sv. Čecha) a druhý od zastupitele Ing. Reibera. Ten
tlumočil stížnost obyvatel z okolí Lidlu na zavážení zásob
v nočních a brzkých ranních hodinách. Místostarosta Dubský
informoval, že s marketem město již jednalo a dostalo příslib
zlepšení situace.
V části jednání určené pro majetkové záležitosti bylo
schváleno několik převodů pozemků, včetně majetkoprávního vyrovnání (prodej, směna a nabytí) několika majitelů
parcel u Tajchmanovy ulice.
Město bude vracet část předplaceného nájemného za
suterén pod ČSOB (č.p. 512). Původním nájemcem byla
firma To&Mi Vdf, která v roce 1997 předplatila nájemné na
39 let dopředu (přes 2 mil. korun). Práva mezitím přešla na
Ing. Petra Ježka a ten kvůli špatnému technickému stavu
prostor požádal o ukončení nájmu už v letošním roce, tedy
23 let před uplynutím nájemné lhůty - s tím, že by mu měla být
vrácena adekvátní částka nájemného (1,2 mil. Kč). Zastupitelé
přistoupili na jeho vstřícný návrh, kterým se částka snížila
na polovinu.
Pokračování na str. 3
INZERCE

Nové školicí středisko v TOSu

V pátek 26. října bylo ve společnosti TOS VARNSDORF a.s.
oficiálně otevřeno nové Školicí
středisko, které vzniklo úplnou
přestavbou budovy bývalé
klempírny. Toto stavební dílo
svým rozsahem významně zasáhlo i do kompozice sousední
budovy, kde sídlí prototypová
dílna. Současně se stavbou byl
vyřešen vstup do firmy. Celá
akce byla z podstatné části
financována jako Projekt 5.2
SS01/010 „Školicí středisko TOS
VARNSDORF a.s.“ v rámci projektu OPPI - Operativní program
Podnikání a inovace, který je vyElektroodpad patří
do červených
kontejnerů
(foto D. Schürová)
Čtěte na str. 3

hlášen Ministerstvem průmyslu
a obchodu České republiky
a je zaštiťován jeho organizací
CzechInvest. To znamená,
že na realizaci byly použity
peníze z fondů Evropské unie.
Nepokryly sice všechny náklady, ale bez nich by sotva došlo
k tomuto významnému zásahu
do podoby vstupní části firmy.
Slavnostního otevření se zúčastnili pozvaní zástupci vedení
města Varnsdorfu, pracovníci
městského úřadu, zástupci dodavatelských firem, příslušných
státních institucí, dceřiných společností a také varnsdorfského

školství. Po nezbytném úvodu,
ve kterém předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
Ing. Jan Rýdl seznámil přítomné
s celkovou koncepcí vývoje společnosti, do níž Školicí středisko
plně zapadá, si hosté prohlédli
všechna jeho pracoviště. Středisko bude využíváno jednak ke
školení vlastních zaměstnanců
(odborná školení a kurzy,
jazykové kurzy a další vzdělávací projekty), jednak ke školení
pracovníků našich zákazníků
(školí se zde obsluha stroje,
Pokračování na str. 4

KAZNÍKŮM NY
NAŠIM ZÁ
IŽŠÍ CE
EME NEJN
GARANTUJ
A
NAVÝŠENÍ
Z
LÁTKY I BE
VŠE NA SP

Nová prodejna
ve Varnsdorfu

ZMĚNY POPLATKU ZA ODPAD
OBMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
„NA KOPEČKU“ MAJÍ NOVÉ HŘIŠTĚ
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 29. 11. v 15.00 hod.

Osudy
varnsdorfských
pomníků
a soch - 1. díl

(foto ze sbírek muzea)

Čtěte na str. 5
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Muž na hromosvodu

Na služebnu městské policie bylo oznámeno, že se nějaký
muž šplhá po hromosvodu domu s pečovatelskou službou.
Vyslaná hlídka na místě zjistila muže, kterého na hromosvod
poslala jedna z obyvatelek kvůli podezření, že se něco přihodilo
její kamarádce sousedce. Toto se potvrdilo a za pomoci hasičů
byl byt otevřen, paní byla předána přivolaným zdravotníkům
a převezena k dalšímu ošetření do nemocnice v Rumburku.

• Rychlost zákroku

Hlídka MP byla informována pracovnicemi úřadu práce, že
před okamžikem byla z kanceláře odcizena jedné z pracovnic
peněženka a podezřelý muž v červených montérkách běžel
směrem ke Střelnici. Hlídka MP provedla kontrolu celé lokality
a na rampě prodejny s nábytkem zjistila muže, který si právě
svlékal červené montérky. Peněženka byla nalezena ve skrýši
u rampy. Muž byl za použití donucovacích prostředků předveden
na služebnu obvodního oddělení Policie ČR k dalším nutným
úkonům.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Lup za tisíce

Varnsdorfští policisté se zabývají nevítanou návštěvou objektu v Nymburské ulici, ke které došlo ve čtvrtek 18. října v časných
ranních hodinách. Majitel herny se obrátil na místní policisty
s prosbou o objasnění události vztahující se ke zmizení věcí, které se nacházely uvnitř domu. Pokud se ukáže, že škoda přesahující padesát tisíc korun je následkem nevítaného návštěvníka,
může dopadený výtečník přijít až o několik let svobody.

• Snažil se ujet

V pondělí 29. října dopadla policejní hlídka řidiče projíždějícího vozu, který odmítl zastavit na znamení službu konajících
policistů. Smělý pán za volantem vozu VW Passat projel ulicemi
Varnsdorfu a zastavil se až v branách svého domova, kde ho
posléze nalezla i policie. Muž prchal před policejní hlídkou
z toho důvodu, že od loňského ledna nevlastní řidičský průkaz
a jeho oprávnění řízení vozu je pozastaveno ještě do příštího
roku. Spravedlnost opět vytasila své drápky a mladý muž se
bude zodpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.

• Nebezpečné pronásledování

Dvojice mladých lidí na Varnsdorfsku se zřejmě zhlédla
v nebezpečném pronásledování. Ač si to možná neuvědomují,
vystavili svou oběť během uplynulých tří měsíců neustálému
obtěžování prostřednictvím SMS zpráv a nežádoucích e-mailů.
Jeden z dvojice dokonce poškozené ženě vyhrožoval nejen ztrátou zaměstnání a majetku, ale i fyzickou újmou. Varnsdorfská
policie se na celý případ podívá zblízka.

• Přišel o notebook

Majitel notebooku zn. Asus byl nemile překvapen. Svého
pomocníka si 30. října odložil do uzamčené šatny ve sportovní
hale. Když se do ní po hodině vrátil, se svým zanechaným
majetkem se již neshledal. Zmizení nahlásil na místní obvodní oddělení policie. Všechny okolnosti zatím ukazují na
přečin krádeže. Škoda přesahuje částku jedenácti tisíc korun.
Nprap. Petra Trypesová,
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
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Granty města Varnsdorf na rok 2013

Rada města Varnsdorf na
svém zasedání dne 25. 10. 2012
projednala a schválila podmínky
Grantového programu města
Varnsdorf pro rok 2013.
Tento program je zaměřen na
podporu činností a akcí v oblasti
kultury, tělovýchovy a sportu,
sociální a zdravotní oblasti a cestovního ruchu především pro
děti, mládež a širokou veřejnost,
za účelem zlepšení kvality života ve městě nebo poslouží jako
součást prevence kriminality. Při
hodnocení žádostí bude brán
zřetel na přiměřenost a hospo-

dárnost rozpočtu, finanční
spoluúčast vlastní nebo jiných
partnerů. V oblasti tělovýchovy
a sportu mohou žádat o grant
na činnost pouze subjekty, které
nejsou zahrnuty v přímé podpoře
výkonnostního sportu.
Pravidla grantového programu a formuláře žádostí jsou
k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách
www.varnsdorf.cz v sekci „nepřehlédněte“ nebo v tištěné podobě na odboru školství, kultury
a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf.
Poradenskou činnost k formální

stránce žádostí před jejich podáním bude zajišťovat pracovnice
OŠKT paní Trebatická (telefon
412 372 241 kl. 151, jirina.trebaticka@varnsdorf.cz).
Žadatelé o dotaci podají své
projekty v zalepené obálce,
označené textem „Grantový
program města Varnsdorf pro
rok 2013“ v termínu od 2. ledna
do 31. ledna 2013 do 15.00 hod.
osobně na podatelnu MěÚ
Varnsdorf, nám. E. Beneše
nebo zašlou poštou.
Odbor školství, kultury
a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města na svém zasedání 25. 10. 2012 rozhodla: Zveřejnit záměr převést p. p. č. 7231 v k. ú.
Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6325 v k. ú. Varnsdorf a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6325 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího stavu. • Ukončit nájemní
smlouvu nebytových prostor v budově č. p. 512 ze dne 22. 9. 1992 dohodou ke dni 31. 10. 2012,
z důvodu podání žádosti o ukončení platnosti nájemní smlouvy nájemcem těchto nebytových prostor
Ing. Petrem Ježkem, ukončení nájemní smlouvy nastane za podmínky schválení návrhu o finančním
vyrovnání s nájemcem Ing. Petrem Ježkem zastupitelstvem města dne 25. 10. 2012 (bylo schváleno), součástí ukončení nájemní smlouvy dohodou bude ujednání o tom, že kromě kompenzace
nevzniká nájemci nárok na vrácení prostředků vynaložených na úpravu předmětu nájmu. • Pověřit
starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 109/ZEPS/12 (rekonstrukce lávky v Lidické ul.),
kterým se mění termín dokončení stavby na 5. 11. 2012. • Pověřit starostu města uzavřením dodatku
č. 1 smlouvy o dílo č. 045/2012 „Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu“, kterým se
mění technologie nosné konstrukce mostu (místo ocelových nosníků dřevěné lepené nosníky) při
zachování všech požadovaných parametrů a kterým se snižuje cena předmětu díla na 1.188.164,43
Kč bez DPH. • Schválit finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve
městě Varnsdorf pro Michala Švorce na nadstandardní reprezentaci města. • Schválit Grantový
program města Varnsdorf pro rok 2013. • Vzít na vědomí doporučení členů komise pro rozvoj
cestovního ruchu a přeshraniční spolupráci týkající se stanovení priorit produktů obsažených
v návrhu dokumentu Plán rozvoje cestovního ruchu Varnsdorfu a okolí na období 2012-2017.

Kovářská ul.: Pomůže Regionální partner?

Napjaté situaci v Kovářské
ulici by mohla pomoci spolupráce s o. p. s. Regionální
partner. Toto řešení doporučili
členové komise pro řešení bezpečnostní a sociální situace.
Podle nich je to první skutečně
praktický a nadějný projekt,
jak situaci zvládnout, a navíc
v krátké době. Princip terénní

práce, tak jak ho prezentoval
zástupce společnosti Rudolf
Lusk, se osvědčil například
v Jaroměři-Josefově, kde před
několika lety nastaly podobné
problémy jako u nás.
O přistoupení ke spolupráci
rozhodovalo zastupitelstvo
města 25. října. O rizicích se
hodně diskutovalo, ale pod

tlakem neúnosných poměrů
v dotyčné čtvrti se zastupitelé
nakonec jednoznačně vyslovili
pro co nejrychlejší vstup pracovníků Regionálního partnera
do našeho města. Toto rozhodnutí nevylučuje souběžné
působení Agentury pro sociální začleňování v našem městě.
ham

Z DIÁŘE STAROSTY
24. 10. Jednání s firmou Lumines Temple o jejích záměrech s nemovitostmi, které vlastní ve městě
25. 10. Zasedání Rady města a Zastupitelstva města
26. 10. Otevření Školicího střediska TOS Varnsdorf a.s.
29. 10. Schůzka s redaktorkou rozhlasové stanice RCL
Zasedání sociální komise - doplňková péče
Účast na literárním čtení Beno Budara v knihovně
30. 10. Porada Ministerstva vnitra se starosty obcí s rozšířenou působností v Benešově u Prahy
1. 11. Účast při čtení dětem v MŠ Křižíkova
Jednání s vedením Nemocnice Varnsdorf o financování
2. 11. Přípravná schůzka s organizátory výstavy Vzdělávání 2013/2014
3. 11. Setkání s biskupem Janem Baxantem (poutní mše v kostele sv. Karla Boromejského)
5. 11. Zahájení výstavy Vzdělávání 2013/2014 v KD Rumburk
6. 11. Jednání o rozpočtu města
Setkání starostů „Čtyřměstí“ (Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf) příprava dohody o spolupráci
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Zimní stadion zastřeší Skanska Červené kontejnery ve městě usnadní lidem
Odpad zdraží o stovku
třídit drobný elektroodpad a baterie
Dokončení ze str. 1
Veřejnou zakázku „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“
získá firma Skanska, a. s., jež nabídla nejnižší cenu za zhotovení
stavby: 47,25 mil. korun. Zahájení prací se očekává na jaře 2013.
Zatím se počítá s financováním celé částky z rozpočtu města, pokud
se nenajde vhodná příležitost požádat o dotaci. Střecha přinese
„zimáku“ prodloužení bruslařské a hokejové sezony a klesne finanční
náročnost provozu.
Majitelka domu č.p. 479 u autobusového nádraží nestihla dokončit
opravu fasády v termínu stanoveném kupní smlouvou (do 30. 9.).
Bylo dohodnuto nevymáhat penále a prodloužit termín do 30. dubna
příštího roku.
Zastupitelé umožnili předfinancování dvou česko-německých
projektů: partnerství MŠ Nezvalova se školkou v Großschönau
a divadelní projekt pro mládež, kde pro varnsdorfské divadlo bude
zahraničním partnerem žitavské divadlo - Gerhard Hauptmann
Theater Zittau. Pokud budou akce podpořeny z Fondu malých
projektů Cíl 3, město na ně zapůjčí finance v roce 2013 a po vyúčtování dokončených projektů budou v následujícím roce vráceny
do rozpočtu města.
Starosta podal zprávu z pracovní komise pro výherní hrací přístroje. Připravuje se dohoda o závazných pravidlech provozu povolených
heren, jejíž návrh bude zastupitelstvu předložen příště.
Byla schválena spolupráce s o. p. s. Regionální partner k řešení
situace v Kovářské ulici. Více o tom na straně 2.
Velká rozprava se rozproudila k návrhu nové vyhlášky o poplatku
za odpady. Ekonomický odbor připravil čtyři varianty výše poplatků
- od nejvyššího, který byl vypočten podle skutečných nákladů
na likvidaci odpadu (780 Kč na osobu a rok) po nejnižší, kterým
by zůstala zachována současná částka 500 Kč. Dvě nejdražší
varianty podporu nedostaly, uplatnil se až předposlední návrh na
sazbu 600 Kč. Více samostatný článek na této straně.
ham

5. ročník ankety
DOPRAVCE ROKU v Ústeckém kraji
Od 22. října do 30. listopadu se veřejnost už popáté může zapojit
do hlasování v anketě Dopravce roku 2012 Ústeckého kraje. Všichni
účastníci hlasování budou zařazeni do slosování o tři tablety, dalších
sedm obdrží hodnotné dárky od Ústeckého kraje. Výsledky ankety
budou oznámeny v polovině prosince 2012. Partnery letošního
ročníku jsou společnosti M-line, a.s. a EMTEST, a.s.
Ústecký kraj má v současné době uzavřené smlouvy o zajištění
základní dopravní obslužnosti s 10 autobusovými a dvěma drážními dopravci. Hlavním záměrem ankety je vybrat a ocenit dopravce
s nejlepší úrovní poskytovaných služeb a zároveň získat zpětnou
vazbu od cestujících k veřejné dopravě v Ústeckém kraji obecně.
Zatímco v minulých letech přidělovali cestující vybraným dopravcům známky, letos budou v každé kategorii vybírat maximálně
tři dopravce, které hodnotí nejlépe. Hodnotící kategorie zůstávají
zachované - spolehlivost, pohodlí a čistota dopravních prostředků,
jednání dopravní obsluhy a celkové hodnocení. O vítězi speciální
kategorie „Cena poroty“ rozhodnou odborníci na dopravu a zástupci
kraje.
Hlasovat lze na internetu (www.dopravceroku.cz) nebo zasláním
anketního lístku poštou na adresu: Krajský úřad Ústecký kraj, Velká
Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem. Obálka musí být viditelně
označena „DOPRAVCE ROKU 2012“. Anketní lístky je možné získat
na webových stránkách Ústeckého kraje, rovněž budou otištěny
v krajských novinách Ústeckého kraje a magazínu Metropol.
Do ankety jsou nominování všichni dopravci, kteří mají uzavřenou
smlouvu o zajištění veřejné dopravy s Ústeckým krajem: ČSAD Slaný,
a.s., BusLine a.s., Autobusová doprava, s.r.o., Podbořany, DP města
Děčína, a.s., Veolia Transport Teplice, s.r.o., DP měst Mostu a Litvínova, a.s., DP měst Chomutova a Jirkova, a.s, Autobusy KAVKA, a. s., DP
města Ústí nad Labem a.s., Autobusy Karlovy Vary, a. s., České dráhy,
a.s., Vogtlandbahn-GmbH.
Z tiskové zprávy Ústeckého kraje

Varnsdorfští mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení
a baterií. Nezisková společnost
ASEKOL, která organizuje sběr
a recyklaci elektroodpadu, totiž
v ulicích města k tomuto účelu
rozmístila tři speciální kontejnery. Jde o další krok, jak občanům
usnadnit třídění elektroodpadu
a zároveň zvýšit objem sběru
menších spotřebičů. Právě ty
totiž nejčastěji končí v popelnici,
odkud se k ekologické recyklaci
nedostanou.
Třídění elektroodpadu se
u nás zlepšuje každým rokem.
Jestliže v roce 2006 každý
občan ČR průměrně odevzdal
k recyklaci zhruba půl kilogramu
nepotřebných elektrozařízení,
loni už to bylo více než 4,5 kg,
tedy devítinásobek. Stálým pro-

blémem však zůstávají drobné
spotřebiče, jako mobilní telefony, kalkulačky, elektrické hračky
apod., které lidé kvůli malým
rozměrům stále spíše házejí
do popelnice nebo je v případě
mobilů skladují doma.
Do stacionárního kontejneru
je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesni-

ce, kalkulačky, mobilní telefony,
elektrické hračky apod. Rozměr
otvoru pro vhození je 30 x 50 cm,
což odpovídá standardní velikosti
počítače. Větší elektrozařízení například televizory - mohou
občané i nadále odevzdávat do
sběrného dvora.
Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob hradí ASEKOL.
Červené stacionární kontejnery jsou rozmístěny v těchto
lokalitách:
- ul. Fr. Kmocha, naproti č. p.
2369 - u bývalé „burákárny“
- ul. Národní - mezi markety
Billa a Albert,
- ul. Karlova - v blízkosti
prádelny.
Odbor životního prostředí
MěÚ Varnsdorf,
foto D. Schürová

Změny v místním poplatku za komunální odpad
Na XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf byla
schválena nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
za komunální odpad. Její schválení přináší od 1. 1. 2013 některé
podstatné změny.
Změnou, která vychází z novelizace zákona o místních poplatcích, je rozšíření skupiny
poplatníků. Novými poplatníky
se stávají fyzické osoby, které
vlastní rodinný dům nebo byt,
ve kterém není k trvalému
pobytu hlášena žádná fyzická
osoba. Poplatníky se také stávají cizinci s přechodným pobytem
a azylanti.
Všech poplatníků, se dotkne změna sazby místního
poplatku. Sazba se stanovuje
na základě skutečných nákladů
obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za předchozí kalendářní rok
a může činit až 1 000 Kč (osoba)
rok. Sazba místního poplatku,
která vychází ze skutečných
nákladů města Varnsdorf, je
780 Kč/osoba/rok. Schválená
sazba místního poplatku pro
rok 2013 činí 600 Kč/osoba/rok.
Úleva pro osoby zapojené v systému intenzivní separace zůstává 50 Kč/osoba/rok.
Ke změně došlo i ve splatnosti poplatku. Nově mohou
domácnosti, které platí poplatek prostřednictvím jedné
osoby, zaplatit poplatek ve
4 splátkách, pokud jejich celko-

vá poplatková povinnost za rok
bude vyšší než 2 000 Kč (tedy
domácnosti, které platí za
4 a více poplatníků).
Do vyhlášky bylo přidáno
nové osvobození, a to pro
poplatníky, kteří pobývají nepřetržitě po dobu 6 a více měsíců

v azylovém domě, který není na
území města Varnsdorf.
Poslední schválenou změnou
je zrušení úlevy ve výši 50 % pro
držitele průkazu ZTP a ZTP/P.
Jana Matušková,
Ekonomický odbor
MěÚ Varnsdorf

Nevábné zákoutí u kontejnerů - Lajdáctví obyvatel, vandalové,
nebo výsledek šmejdění „sběratelů“?
Foto Ivo Šafus

Premiéra zkoušek profesní kvalifikace
Dne 29. října se uskutečnily na Vyšší odborné škole a Střední
škole, Varnsdorf historicky první zkoušky profesní kvalifikace Pomocný pracovník v pohostinství.
Zájemkyně o složení této úplné profesní kvalifikace předvedla
před zástupcem autorizované osoby své znalosti a dovednosti, které
splňují profesní kvalifikace Práce v ubytovacím zařízení a Úklidový
pracovník v ubytovacím zařízení - pokojská. Úspěšným praktickým
předvedením získala zájemkyně o další vzdělávání osvědčení
s celostátní platností, které prokazuje, jak dobře dokáže daný člověk
vykonávat své povolání, i když nezískal vzdělání studiem v oboru.
„Dalším logickým krokem pro tuto úspěšnou absolventku profesních
kvalifikací je složit závěrečnou zkoušku v oboru, a tím získat výuční
list tak zvaně bez studia,“ řekl Ing. František Hricz, ředitel školy.
Ing. Michaela Rozborová
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KOPEME, BOURÁME, STAVÍME...
Poškozené koryto Pokračuje rekonstrukce veřejného osvětlení
potoka bylo opraveno
Při srpnové povodni v létě roku 2010 došlo v zadní části Myslivecké ulice k výraznému poškození koryta bezejmenného potoka.
Více jak dvoumetrová hladiny vždy téměř vyschlé stružky podmáčela
břehy a opěrné zdi potoka a způsobila pád stromů do koryta a současně stržení a odplavení části bočních opěrných zdí. Zásahem
hasičů během povodně došlo sice k uvolnění koryta, ale při delším
otálení s opravou by v případě dalších větších dešťů hrozily výrazné
škody na majetku sousedních pozemků a Státní správy hmotných
rezerv (SSHR, středisko VASPED), které leží přímo pod poškozenou
částí. Vzhledem k tomu, že tento tok je v majetku města a nespadá
pod správu Povodí Ohře, přistoupilo město v letošním roce k opravě z vlastních prostředků. Na rekonstrukci byla přislíbena dotace
z Ústeckého kraje.

Během rekonstrukce bylo zapotřebí odstranit část oplocení
průmyslového areálu včetně podezdívky a následně v obnově
a opravě břehového opevnění v délce nejméně 45 metrů. Zároveň
bylo nutné opravit vtok do zakrytého profilu a vytvořit zde nový zděný
práh. Veškeré opěrné zdi se uváděly do původního stavu vyzděním
z lomového kamene a navazující pozemky byly upraveny vysvahováním. Dno potoka bylo kompletně vyčištěno a ponecháno v původním
přirozeném stavu s náhodně rozmístěnými kameny.
Jako přínos pro úspěch celé akce se ukázalo vítězství firmy Chládek a Tintěra ve výběrovém řízení. Divize mostních staveb totiž
v průběhu stavby předvedla, že jsou zvyklí pracovat v nepřístupném
terénu a za zhoršených podmínek, což se zde velmi osvědčilo. Díky
velkému podílu manuální práce a profesionálnímu přístupu pracovníků firmy se tak opravu podařilo provést včas, bez následných škod na
okolních soukromých pozemcích, což jejich majitelé ocenili. Jménem
města je zapotřebí SSHR
a majitelům přilehlých
nemovitostí poděkovat,
že tuto stavbu umožnili
a strpěli přechodné zhoršení svých vlastnických
práv. Stavba byla prováděna v málovodném
období měsíců července
až září a na úplný závěr
je třeba dodat, že díky výběrovému řízení se cena
stavby opět snížila oproti
předpokládané částce
v projektové dokumentaci.
JS, foto Petr Šimek

Ani letos nezůstalo veřejné
osvětlení bez další modernizace. Část oprav si vynutil havarijní technický stav stávajícího
osvětlení, který byl popsán jako
závada v pravidelné revizi, část
oprav a rekonstrukcí se dělala
společně s opravami chodníků.
Zatímco někde stačila pouze
výměna výbojek v rámci běžné
údržby, jinde to byla celá svítidla
a v dalších lokalitách musely být
postaveny nové stožáry včetně
zemní kabeláže. Nejhorší situaace byla na sídlištích Kovářská
a části sídliště Pražská (u MŠ
Pražská).
Na posledně jmenovaném
sídlišti byla první část rekonstrukce provedena již vloni
a letos přišlo na řadu zbývajících
7 svítidel, z toho u pěti včetně
kabeláže a propojení s novou

částí. Sídliště Kovářská dostalo 7 nových svítidel včetně
stožárů a zemních rozvodů
s napojením na stávající dva
stožáry, u kterých stačilo vyměnit pouze svítidlo. Třetí větší
stavbou byla oprava veřejného
osvětlení v ulici Kmochova, kde
došlo k celkové rekonstrukci
7 světel (sloupy, svítidla, rozvody). V souběhu s probíhajícími
opravami je původní vrchní
vedení v souladu se stavebním
zákonem postupně nahrazováno zemním rozvodem (např.
kamerový systém, městský rozhlas, rozvody internetu apod.).
Na stožáry jsou nově umísťována nová kvalitní svítidla
Atos Schreder a u nižší verze
stožáru (parkový) typ IJB. Oproti
starším vynikají tyto typy lepšími
světelně technickými parametry

a praktickým technickým řešením údržby. Současné výbojky
o příkonu 150/250 a 350 W jsou
nahrazovány novým typem sodíkových výbojek Philips o příkonu
70 a 100 W. Při zachování stávajícího počtu stožárů zůstává
světelný výkon na minimálně
stejné úrovni a ještě dochází
k výrazným úsporám elektrické
energie. Za poslední 3 roky tak
došlo vlivem oprav a související
modernizace veřejného osvětlení k markantním úsporám, které
umožňují provádět další opravy.
Veškeré opravy prováděly na
základě směrnice Technické
služby města Varnsdorf, které
zabezpečují i celoroční běžnou
údržbu. Celkové náklady na tři
největší akce činily v součtu
1.267.653 Kč.
JS, foto Petr Šimek

Nové osvětlení v ulicích (zleva): Kovářská, Kmochova, Otáhalova

Nové školící středisko v TOSu
Dokončení ze str. 1

technologové atd.). Koncepce školicích místností umožňuje spojit je do jedné velké, která
bude využívána například pro pravidelné pololetní setkání vedení společnosti se zaměstnanci nebo při Zákaznickém dni, jednu z místností lze používat také pro videokonference.
Souběžně se stavbou
Školicího střediska byl radikálně změněn vstup do firmy
(oddělení nákladové vrátnice
a vstupu přes recepci), původní parkoviště před areálem
bylo zrekonstruováno a přibylo
nové parkoviště. Všechny tyto
novinky budou veřejnosti představeny v příštím roce při Dni
otevřených dveří.
Text a foto LP 2012
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Osudy varnsdorfských pomníků a soch I
Historie Varnsdorfu jako
města není příliš dlouhá, vždyť
takto povýšen byl až v roce 1868.
Základ města tvoří šest starších
vesnic situovaných podél toku
řeky Mandavy. Ke spojení do
jediné katastrální obce došlo
v roce 1849, čímž vznikla údajně
největší vesnice v celé tehdejší
habsburské monarchii. Také se
traduje, že povýšit Varnsdorf na
město chtěl již v roce 1804 císař
František II., tehdy ale obecní
představitelé odmítli se slovy,
že jsou se svým vesnickým
stavem spokojeni.
S důsledky zajímavého urbanistického vývoje našeho města
se nejvíce potýkají řidiči a náhod-

JOSEF II A VINCENZ PILZ

Pojďme společně několik z nich
objevit. Jako první jsem vybral
místo vedle chátrající budovy
bývalého muzea (čp. 415) na
Poštovní ulici, kde byl v roce
1881 odhalen pomník císaře
Josefa II.
Tehdy rostly památníky Josefa II. po celých Čechách i Moravě
jako houby po dešti. Uběhlo totiž
právě sto let od vydání patentu
o zrušení nevolnictví, jehož
vydáním se Josef II. zapsal do
srdcí všech svých poddaných
jako lidový císař. Varnsdorf

Pomník Josefa II. v den odhalení.
ní turisté, kteří k nám zavítají poprvé. Rozlehlá aglomerace bez
přirozeného centra, postrádající
logickou strukturu nenabízí na
první pohled mnoho hezkého.
Dlouho trvá, než člověk začne
objevovat zajímavá místa. Jakým
zklamáním pak je, když zjistí, že
jsou povětšinou zdevastovaná!

nebyl výjimkou a svého Josefa
odhalil 9. října 1881. Prostor
před sochou byl proměněn k nepoznání. Poštovní ulice byla
předělena dvěma slavobránami
s nápisy oslavujícími němectví
a Josefa II. Poblíž sochy vyrostla
tribuna pro nejváženější hosty.
Sochu samotnou rámoval klasi-

Vincenz Pilz shlíží na dnešní Poštovní ulici, vlevo restaurace
Maxim.

cizující triumfální oblouk. Okolo
vlály stuhy s dedikačními nápisy.
Řečník střídal řečníka a místní
pěvecké spolky zanotovaly nejednu píseň, než nastal samotný
okamžik odhalení pomníku. Tím
ale slavnostní den nekončil.
Vpodvečer se zaplnilo Koloseum
a propukla lidová veselice. Konec
pomníku Josefa II. již tak slavný
nebyl. Jeho další existenci zpečetil rozpad Rakousko-Uherska
a vznik samostatné Československé republiky v roce 1918.
Příslušníci československé
armády se krátce po záboru
německojazyčných oblastí nové
republiky pustili do násilného
odstraňování mement rakouské
minulosti, které spočívalo ve
snímání rakousko-uherských
znaků, německých nápisů
a ničení pomníků rakouských
mocnářů. Z tohoto důvodu
docházelo k častým střetům
mezi českou a německou
stranou, které eskalovaly do vln
hrubého násilí. Celý problém definitivně vyřešilo vydání Zákona
č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky z 19. března 1923. Podle paragrafu 26 tohoto zákona hrozila
pokuta 10.000 Kč nebo vězení do
tří měsíců tomu, kdo neodstraní
nebo zřídí nedovolený pomník.
Mezi takové se řadily především
pomníky rázu protistátního, či pomníky příslušníků panovnických
rodin rakouských a německých.
Kvůli tomuto nařízení byla od
konce dubna do konce května
roku 1923 odstraněna většina
josefských pomníků v Čechách
i na Moravě.
Varnsdorfská socha Josefa
II. byla z bezpečnostních důvodů sňata již v roce 1919 a deponována v hasičské zbrojnici.
Starosta Josef Goth tím chtěl
zabránit hrozícím násilnostem.
Následujícího roku byla socha
za účasti velkého davu demonstrativně vrácena zpět. Její
neodvratný konec přineslo až
vydání zmíněného zákona. Výzva k odstranění pomníku přišla
12. dubna 1923. K sejmutí sochy
došlo téměř neprodleně. Představitelé okresní politické správy
si však stěžovali, že nedošlo také
k odstranění podstavce. Městská
rada odpověděla, že jej chce využít k vytvoření památníku místního rodáka sochaře Vincenze
Pilze či Friedricha Schillera.
Tento záměr byl sice schválen,
ale málem se neuskutečnil,
neboť termín odhalení nového

pomníku do konce roku 1923
byl naprosto nereálný. Nakonec
ale přeci jen úřady, po jistých obstrukcích, svolily k opožděnému
odhalení Pilzova pomníku, které
proběhlo 30. listopadu 1924. Ani
pomník Vincenze Pilze již na
tomto místě nenaleznete. Jeho
další osudy nejsou známé. Snad
dopadl podobně jako rumburská
bronzová busta vědce Alexandra
von Humboldta, která byla sňa-

ta v dobách druhé světové války
a odevzdána na válečné účely,
nebo k jeho zničení došlo až po
skončení války.
Jaký smysl má ničení pomníků
z dob minulých? Nejen, že mohl
Josef II. nebo Vincenz Pilz zdobit
naše město, ale mohl nás také
přivést k zamyšlení nad tím,
v jakém místě vlastně žijeme
a jak zde chceme žít.
Nám již zůstala pouze vzpomínka, část fundamentu a několik
starých fotografií.
Text Josef Rybánský

Divadelní festival
ve Varnsdorfu
O víkendu 16.-18. listopadu proběhne ve varnsdorfském divadle
festival Vítr z hor s podtitulem „pořádnej divadelní fičák“.
V pátek večer k nám vítr zanese divadelní soubor Ateliér
208 z Plzně s jejich autorským projektem „Závisláci“. Silný vítr,
a to i ten divadelní, dokáže způsobit blackout, o čemž se přesvědčíme v sobotu, kdy nám soubor Damůza představí svou Cestu
kolem světa … za absolutní tmy. Po skončení představení (stále
bez elektřiny) zahraje legendární rocková kapela Fetch! ve svém
premiérovém akustickém setu.
V neděli se dočkají i děti. Divadlo Toy Machine pro ně z (pražských) hor přiveze Skřítky a ve hře se stíny předvede, co tito skřítci
dělají v noci, když všichni spíme. Závěrečné zadutí bude mít na
starosti varnsdorfský Jirka Maryško s divadlem Demago, který přítomným divákům ukáže své Mléčné špičáky. Pokud by výše zmíněné
divadelní zážitky byly pro někoho „silný vítr“, bude se moci během
celého festivalu posilovat v otevřeném divadelním baru.
Program festivalu najdete v pravidelném kulturním přehledu
v příloze Hlasu severu a na plakátech.
PhDr. Martin Musílek

Střípky z regionu
• V Krásné Lípě budují Křinický pivovar. Objekt bývalé Restaurace
pod kostelem bude po rekonstrukci (má být hotova v únoru 2013)
fungovat jako regionální minipivovar a sociální podnik. Projekt je
spolufinancován z evropských fondů.
• Náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou po 75 letech opět zkrášluje funkční vodotrysk v rybníčku. V provozu byl do konce října a po zimní přestávce bude zase od dubna. Osazení vodotrysku je součástí celkové
rekonstrukce náměstí, kde postupně pokračuje nové dláždění.
• V Dolním Podluží skončila oprava mostů po povodni z roku
2010. Povodí Ohře nyní v obci provádí opravy koryta Lužničky. Také
v Království (součást Šluknova) dokončují opravy mostů, na něž
dostali dotaci - zbývá jich dát do pořádku posledních pět.
• Případ znásilnění v polovině září mezi Jiříkovem a Šluknovem,
vzbudil velkou nevoli občanů poté, co byl dopadený pachatel soudcem propuštěn k vyšetřování na svobodě. Starostové Rumburku
a Starých Křečan kvůli neuvalení vazby zaslali Okresnímu soudu
v Děčíně protestní dopis. Odpověď na něj zněla, že soudce nepochybil.
• Starostové Mikroregionu Sever se 23. října setkali s policejním
ředitelem Martinem Červíčkem a krajským ředitelem PČR Tomášem
Landsfeldem. Došlo k dohodě o tom, že policejní oddělení ve Velkém
Šenově zůstane zachované a nebude sloučeno s oddělením ve
Šluknově.
• Policie obdržela trestní oznámení na neznámého pachatele
kvůli údajnému zneužití dotací určených pro rumburský fotbalový
klub a Fotbalovou akademii Šluknovska.
• V Rumburku digitalizovali staré městské kroniky, chystá se jejich
zpřístupnění v elektronické podobě. Z regionálního tisku vybral ham
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodám garsonku v ul.
Čelakovická. Rychlé jednání,
pouze slušnému zájemci.
Volný ihned. Tel. 739 511 511,
inzeratbyt@email.cz.
Prodám větší garáž v ul.
Chmelařská. Cena dohodou.
Tel. 721 209 003.
Prodám družst. byt 3+1
ve Vdf u doprav. hřiště. Plast.
okna, zaskl. balkon, dům po
rekonstr., ihned volný. Telefon
775 717 720.
Prodám řadovou garáž
naproti KWL, zastavěná plocha 22 m2. Cena 60.000 Kč.
Tel. 737 487 626.
Pronajmu v centru města
nové, nebytové prostory o roz.
150 m2. Vhodné pro obchod,
kanceláře apod. Telefon
607 700 443.

Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví, ulice Legií
(za poliklinikou), 2. patro,
slunný byt, nízké náklady.
Cena 325.000 Kč. Telefon
733 694 856.
Prodám dvougenerační
byt 4+l v Rumburku - sídliště
Podhájí (Karolíny Světlé
222, ve druhém patře). Cena
k jednání 400.000 Kč. Telefon
724 751 910.
Prodám řadovou garáž,
ul. Kollárova. Tel. 774 130 649.

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

Wellness poradna Rumburk nově zahajuje ŠKOLU
SPRÁVNÉHO STRAVOVÁNÍ rezervujte si své místo JEŠTĚ
DNES. Tel. 603 549 011.
Hubněte s poradcem.
Telefon 728 316 749,
www.hubnete.cz/jonas1.
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Pomohu při sehnání práce
(seriozně, trvalý poměr) v Německu schopným, samostatným a spolehlivým pracovníkům s částečnou znalostí
německého jazyka. Zájem je
o montéry, zámečníky, svářeče, pracovníky v kovovýrobě,
elektrikáře. Kontaktní mail:
j.zarnack@email.cz (zašlete životopis a uveďte vzdělání
a zkušenosti), telefonní kontakt 604 987 574.

Různé
Prodám cihly ECOTON
P+D 44 nové na paletách.
1 152 ks (32 palet) Cena dohodou. Tel 775 243 894.
www.zalepsisluknovsko.cz
Veřejné rozpravy o věcech duchovních i světských.
Hledám nenáročného,
slušného muže jako domovníka, údržbáře, pomocníka
při renovaci prostor RD.
Vítán důchodce, není však
podmínkou. Možný i pár.
Podmínkou je manuální zručnost, pracovitost a zkušenosti
s údržbou a renovací domu
a s péčí o zahradu. Nabízím
výhodně samostatné ubytování v RD na velmi hezkém místě
ve Varnsdorfu se zahradou a
krásným výhledem do krajiny.
J.Zarnack Tel. 728 764 809.
Oznamujeme ukončení
provozu kadeřnictví v salonu
R a zahájení v nové provozovně na T. G. Masaryka ve studiu
Sluníčko od 3. 12. Těšíme se
na vaší návštěvu. Petra Panesová a Lenka Cabrnochová.

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

RETOS VARNSDORF s.r.o. se sídlem Žitavská 913, Varnsdorf úspěšně
realizoval v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)

PROJEKT číslo CZ.1.03/2.2.00/33.01251:
Optimalizace HW a SW řešení.
Cílem řešení byl návrh a realizace spolehlivého serverového řešení
využívajícího moderní dostupné technologie se zřetelem na úsporu
elektrické energie, s dostatečnými funkčními a výkonovými parametry
pro zajištění požadovaných služeb.
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Na Kopečku mají hřiště

V mateřské škole „Na Kopečku“ v Národní ul. se děti mohou
prohánět na novém hřišťátku.
Umělý povrch SmartSoft s řadou výhod (extrémní odolnost,
pružnost, protiskluzovost, vodo-

MŠ Národní - hřiště

propustnost a rychlé vysychání
po dešti, snadná údržba) si děti
stihly vyzkoušet ještě před začátkem zimního počasí, a jak dosvědčila ředitelka Vlasta Tarnóczyová, nadšení nebralo konce.

Barevné vyznačení umožňuje
i různé míčové hry, projíždění na
odstrkovadlech apod.
Školka na výstavbu hřiště
použila 32 tisíc korun z vlastních
prostředků, což pokrylo sotva třetinu nákladů. Zbytek se podařilo
zajistit sponzorsky. „Na Kopečku“ je znát, že rodiče dětí mají
na kvalitním vybavení opravdu
zájem. Ředitelka tak může
ještě letos plánovat do zahrady
solidní dřevěnou prolézačku
a nápady má nachystány i pro
další rok. Venkovní prostory by
ráda nechala zušlechtit cestičkami a rekultivací. Po smutné zkušenosti s ukradenými tújemi už je
ale opatrnější s výsadbou nové
zeleně.
Text a foto ham
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Z VARNSDORFSKÝCH
HALLOWEENŮ
Halloween s rodiči

Dětské oddělení Městské knihovny Varnsdorf a Dům dětí
a mládeže Varnsdorf uspořádaly 30. října pro děti a rodiče
halloweenskou noc plnou strašidel a soutěží. Po celé budově MCKV se rozmístila halloweenská výzdoba, zapálily
se svíčky, a aby to mělo tu správnou atmosféru, hrála nám
do toho strašidelná hudba.
Po vyzvednutí kartičky u zlého kostlivce byly děti
odvezeny mrtvou nevěstou do stanice Hřbitov. Po zdolání děsivých úkolů a podepsání listiny u tajemného
rytíře si děti vyrobily halloweenskou taštičku, do které
jim čarodějnice dala sladkost. Touto cestou chceme poděkovat čarodějnici (Kristýna Pešková), doktorce (Eva
Krejčová), Frankensteinovi (Lukáš Dospěl), krysaři (Ema
Rosová) a čarodějnici (Renáta Dospělová).
DDM

Delfínci na radnici

Žáci ze ZŠ Bratislavská při
vystoupení na vernisáži.

Patro městského úřadu na náměstí patří do konce roku „delfínkům“. Chodbu vyzdobily děti ze základní školy v Bratislavské ulici
svými výtvory, které vznikaly během dvouletého projektu DELFÍN,
o němž jsme v Hlasu severu už psali.
Vernisáž 5. listopadu byla i první příležitostí k veřejnému vystoupení dětí z mateřské školy, která je od září součástí ZŠ. Se
svými delfíními písničkami, básničkami a scénickým tancem se
ale rodičům a dalším návštěvníkům vernisáže v obřadní síni úřadu
představili hlavně školáci od prvňáků po páťáky. Text a foto ham

Výsadba keříků na jedničku
Úderem 14. hodiny se před
naší školou v Edisonově ul.
sešel doslova dav žáků, k nimž
se připojili téměř všichni učitelé, a dokonce i v tento pracovní
čas několik rodičů. Společně
vyrazili do všech stran našeho
školního pozemku a s velkou
vervou a chutí se pustili do
výsadby malých keříků, které
nám časem vytvoří krásnou
kulisu po obvodu školního
pozemku v podobě barevného
živého plotu. Brigádnická akce
nesla název „Edisonka - škola
v parku“ a byla podpořena
finančním grantem Místní akční
skupiny Šluknovsko z Programu
na podporu spolků a Strategického plánu Leaders. Po bleskovém vysázení 135 malých keříků
čekalo na všechny „zahradníky“
občerstvení uvnitř školy a také
došlo na malý kulturní program,
který zajistily děti ze školní družiny a šesťáci-zpěváci. Děkuji
moc všem účastníkům nejen
za to, že pomohli při výsadbě,
ale i za radostnou a veselou
atmosféru, jež provázela celé
společné odpoledne.
Mgr. Bc. L. Ondráčková,
ředitelka ZŠ,
foto Mgr. Jana Koukalová

Příprava na halloween se nesmí ošidit. V DDM Varnsdorf
fotil Ivo Šafus.

Den duchů a strašidel
v naší mateřské škole

ZŠ Edisonova - výsadba

Zelňáci v Zahrádce

Zatímco koncem října se to jinak všude hemží halloweenskými
dýněmi, v MŠ „Zahrádka“ v Pražské ulici se ke slovu dostala
tradiční česká zelenina: ZELÍ. V úterý 30. října se ve školce sešli
spolu s dětmi rodiče i prarodiče k zábavnému odpoledni
se skřítkem Zahradníčkem.
„Vstupenkou“ na akci byli Zelňáci – výrobky ze zelí, z nichž
soutěžní porota vybrala jako
nejkrásnější a nejoriginálnější ty
od Hejdukových, Bechyňových
a Lejčkových. Spolu s dalšími krásnými podzimními výrobky to
vydalo na zajímavou výstavu. A soutěžily i samotné děti, které
za splnění různých úkolů čekala... dobrá zelňačka.
Text a foto ham

První listopadový čtvrtek se naše mateřská škola proměnila v dům plný malých duchů a strašidel. Na návštěvu
přilétli duchové a strašidla z Domova mládeže při VOŠ
a SS ve Varnsdorfu pod vedením Moniky Sivčové a Martiny
Růžičkové. Pro naše malé duchy s sebou přinesli koš plný
soutěží a tvořivé práce. Dopoledne se rázem proměnilo
v duchařské radovánky. Společné soutěžení, zpívání a tancování vykouzlily na rtech našich malých duchů úsměv,
spokojenost a radost. Na závěr si každý vyrobil netopýra
a ducha, kterého si odnesl domů.
Děti a učitelky z mateřské školy Na Kopečku

Dýňové odpoledne na Hrádku
Sobota 27. října - to byl
ten den, který nám sněhová
nadílka poprvé avizovala blížící se zimu - byla na Hrádku
vyhrazena dýním. Objektiv
Ivo Šafuse zaznamenal jednoho ze šikovných umělců,
kteří přiložili ruku k dílu pro
netradiční výzdobu dominanty města.
ham
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Vzpomínka
Dne 4. října jsme si připomněli nedožitých
55 let a 20. listopadu to bude rok, co nás
opustil pan Rudolf Javorek.
Vzpomínají manželka Alžběta, děti Ruda,
Iveta a Honza s rodinami a vnoučaty.
Dne 20. listopadu tomu bude rok, co navždy odešel pan Václav Lüftner.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Dne 23. listopadu uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička Eliška Števiarová.
S láskou stále vzpomínají manžel a dcery
s rodinami.

Blahopřání
Dne 25. listopadu oslaví paní Jana Prknová
krásné 60. narozeniny.
Přijmi naše blahopřání, ať štěstí Tě doprovází, zdraví ať máš náruč plnou, radosti nechť
se jen hrnou a humor se Ti neztratí.
To vše Ti přejí manžel, děti, maminka, bratr
s rodinou a ostatní příbuzní.

Náš syn Tadeáš Závacký oslaví dne 27. listopadu své
20. narozeniny.
Mnoho štěstí, zdraví a lásky mu přejí rodiče, sestra Petra
a babička Šímová.
Dne 27. listopadu oslaví svých 50 let paní Věra Güntherová.
Mnoho spokojenosti, zdraví a štěstí do dalších let přejí manžel
Ruda, dcery Anetka a Sabinka, její matka a švagrová Jana.

Z ubní

pohotovost
17.-18. 11. 2012
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 624
24.-25. 11. 2012
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410
1.-2. 12. 2012
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989

Úmrtí
Říjen

Miloslav Podhajský
Vlastimil Rajman
Eva Weinertová
Olga Wokurková
Libuše Bendová
Jiří Šubrt
Libuše Kutilová
Emílie Lanková

60 let
72 let
57 let
82 let
95 let
72 let
84 let
90 let

Svoz zákazníků

ZDARMA
středa 28. 11.

19. 11. 2012

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

15-17 hodin
v zasedací
místnosti
MěÚ Varnsdorf

Svozy pytlového
tříděného odpadu
čtvrtek 22. 11.

SENÁTORSKÉ
DNY
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Karáskovy
Střední zdravotnická škola
vánoční trhy
a Obchodní akademie Rumburk
v Seifhennersdorfu
vstupuje do 63. sezony
Letošní školní rok bude zcela jistě zase o něco náročnější než
ty předchozí, v tom mi jistě dají za pravdu kolegové ze všech základních i středních škol. K evergreenům typu „je málo žáků“ nebo
„nejsou peníze“ nám v každém typu školství přibyly zase nové
starosti. Nevyhnuly se ani naší škole. Posledním výkřikem (a já
doufám, že o nic jiného nejde) ministerstva zdravotnictví je snaha
podstatnou část zdravotnického vzdělávání převést na vysoké
školy. Nebudu čtenáře unavovat podrobnostmi, ale v zásadě si
ministerstvo vytvořilo představu, že drtivá většina pracovníků ve
zdravotnictví (včetně středního zdravotnického personálu) bude
muset absolvovat vzdělání vysokoškolské. Na první pohled to
vypadá pěkně, ale ve skutečnosti je tento návrh v naprostém rozporu s reálnými a současnými potřebami zdravotnického terénu
v Česku. Navíc degraduje absolventy středních zdravotnických škol,
kteří jsou v našem zdravotnictví nezastupitelní. Odborná veřejnost
(střední i vyšší zdravotnické školy, ale i zdravotnická zařízení) však
s těmito návrhy nesouhlasí, a tak se snad ministerstvo zdravotnictví
vzpamatuje.
Přes veškeré házení klacků pod nohy, které nám různá ministerstva (nejen zdravotnictví, jako ve výše zmíněném případě), ale
bohužel i školství (tolik diskutované státní maturity - např. v době, kdy
je psán tento článek, studenti stále ještě netuší, jak a z čeho budou
letos maturovat) provádějí, škola normálně funguje a připravuje své
žáky na to, aby byli schopni se na pracovním trhu uplatnit, případně
pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole.
Samozřejmě nezapomínáme ani na budoucí žáky. Rád bych
je pozval nejenom na dny otevřených dveří (19., 22. listopadu
a 6. prosince), ale i upozornil na možnost „přípravného kempu“ pro
ty, kteří by se chtěli připravit na středoškolskou matematiku. Ten plánujeme na konec srpna 2013. Více se můžete dozvědět při návštěvě
školy. Pro rodiče by zase mohlo být zajímavou informací to, že škola
se zapojila do projektu i-bezpecne.cz, který omezuje přístup žáků
a studentů na webové stránky s obsahem pro ně nevhodným.
Co vše naše škola nabízí a jaké obory u nás můžete studovat,
se dozvíte buď při návštěvě u nás, nebo na burzách škol, které
v současné době probíhají v celém regionu. Budeme se na vás těšit.
Mgr. Ladislav Pokorný,
ředitel SZdŠ a OA Rumburk

Vystavíte svůj betlém?
V neděli 2. prosince bude v rámci doprovodného programu při
rozsvícení vánočního stromu pořádána výstava betlémů. Bude instalována ve spolkové místnosti Městského centra kultury a vzdělávání. Vyzýváme majitele historických, ale i současných betlémů,
aby se se svými betlémy zúčastnili a předvedli na veřejnosti své
skvosty. V případě zájmu kontaktujte pana Suchardu na telefonu
602 104 570.
-r-

Pojeďte s námi
autobusem
na předvánoční
nákupy
do OC FORUM Liberec

V půvabném prostředí historického dvora (Bulnheimischer
Hof) a na parkovišti u Karáskova muzea se konají v neděli
2. prosince tradiční vánoční
trhy s více jak 60 prodejci z celého Saska a severních Čech.
Na trzích si budete moci zakoupit veselé figurky ze dřeva
a keramiky, likéry z lesního
ovoce a bylinné produkty
z revíru Karla Stülpnera (Krušné
hory), originální dřevěné hračky z Jizerských hor, kožešiny
domácích zvířat, hornolužické
dřevěné obrázky, skleněné
obloukové svícny, ručně vyráběné vánoční ozdoby, knížky
a obrázky z Horní Lužice a ze
severních Čech a mnoho dalšího. Své knihy zde bude prodávat
cestovatel Bernd Raffelt, známý
svými expedicemi na mopedu.
Pestrá nabídka dobrot a pochutin zahrnuje čerstvě uzené
pstruhy, speciality z divočiny
a drůbeže, kozí máslo a sýry,
chutné klobásy ze statku, domácí zeleninu, křupavý Karáskův chléb, perníčky z Pulsnitz i horké rakytníkové víno
a medovinu.
V Karáskově muzeu můžete
zhlédnout výstavu fotografií „Na
cestě po Karáskově revíru“ od
Rainera Döringa, která zahrnuje mimo jiné působivé fotografie
z příhraniční oblasti Horní Lužice a severních Čech. Dále je
k vidění výstava „Tenkrát v DDR každodenní život“, která rovněž přiblíží vánoční atmosféru
tehdejší doby.
Karásek a jeho zdatní
kumpáni Vás srdečně zvou
na tyto vánoční trhy do centra
hornolužického příhraničního
města Seifhennersdorf od 13
do 18 hodin.
Další informace naleznete na
www.karaseks-revier.de.

Aktiv pro občanské záležitosti komise města Varnsdorf
pořádá pro seniory našeho města

3. prosince 2012
na Střelnici Varnsdorf

17. 11. / 1. 12.

DEN ÚCTY KE STÁŘÍ

ZDARMA

Pestrý program, hudba k tanci a občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.
Srdečně zveme všechny seniory.

Odjezd v sobotu ze
zastávky BusLine na AN
tam 9.30 hod.,
zpět 15.40 hod.

začátek v 17.00 hodin

21/2012
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TÝMY FAŠV POSTUPNĚ SBÍRAJÍ BODY

STŘÍDAVÉ ÚSPĚCHY VOLEJBALISTEK

Ženy Bižuterie Jablonec A byly v hale Corny dalšími soupeřkami
varnsdorfského Slovanu A ve volejbalové skupině LIB-Z-1. Domácí
tým vyhrál dvakrát 3:0, když hostující celek v každém ze dvou utkání
stačil vážněji vzdorovat jen ve dvou setech. Do našeho města
v následujícím kole soutěže zavítala Jiskra Nový Bor A. Ženy Slovanu předvedly solidní, bojovný výkon, ale „utekl“ jim pátý set prvního
utkání, v němž podlehly 2:3. Ve druhém tomu bylo naopak a mohly
se radovat z výhry 3:2. U lídra soutěže, kterým je Jiskra Tanvald,
varnsdorfské ženy přes výborný a bojovný výkon prohrály 3:1 a 3:0.
Béčko žen hostilo TJ Sokol Poniklá, druhý celek tabulky v soutěži
LIB-Z-2. V obou utkáních se domácím podařilo získat první set, ale další už byly krom jednoho celkem snadnou záležitostí favoritek. Výsledky
obou zápasů tedy 1:3. V domácím prostředí tělocvičny na Národní
ulici přivítalo béčko Slovanu družstvo SK ToRiK Doksy A. Zodpovědná
hra přinesla proti soupeři vyrovnané zápasy, v nichž v prvním domácí
tým podlehl 2:3 a ve druhém zvítězil 3:2. V posledních domácích
utkáních áčka i béčka byl v sokolovně k vidění pěkný volejbal. Program obou družstev A, B i juniorek je na http://slovanvdf.webpark.cz
Petr Damnitz

Futsalová liga bude tvrdým oříškem
K cestě do dalekých Luhačovic a zdejší ligové premiéře se vracíme
z pohledu Albína Sommerschuha: „Po celou trasu nás doprovázel
prudký déšť a sněhová metelice. Výprava odjela s hodně okleštěnou
sestavou. Z různých důvodů chyběli ostřílení Jirka Beránek, Tomáš
Jägr, Jiří Jägr, Míra Dostál a dlouhodobě zraněný Pepa Galbavý.
Volno nedostali ani mladí hráči z FK Varnsdorf, a tak se lepila sestava
i z hráčů starších nebo z béčka. Vyráželi jsme již v pátek a nocleh
si zajistili v příjemném EuroPenzionu v Holešově. Jen trenér Šiška
tam při pohledu na soupisku měnil barvy jak chameleón do dvou
hodin ráno. Zápasy se hrály v nádherné a prostorné hale s velmi
dobrým zázemím. Turnaj doprovázel spíkr v přátelské atmosféře
a na úrovni. Co se samotného vystoupení týká, tak za propadák obě
utkání rozhodně nelze označit (prohry s Jilemnicí 2:5 a se Zlínem
1:5). Bylo to především o obraně a směrem dopředu nám chyběla
kvalita. Rozhodčí přes nějaké dvě chybičky pískali v pohodě.“
Další soupeř čekal v Jilemnici a byl jim celek Goya Brno. Jelo se
minimálně pro bod, ale tým vyhořel v koncovce, když v první půli trefil
tyč a zahodil dvě tutovky. Po obrátce přišel vlastní gól a brzy protivník
dorážkou po úspěšném zásahu brankaře přidal druhý. Hráče to nesložilo, dřeli. Přišly zahozené šance nebo je likvidoval skvělý gólman hostů.
Do odkryté obrany nakonec Varnsdorfští inkasovali na konečných 0:3.
Kaňkou byl surový faul na Kubu Zadinu, který musel být odvezen do
nemocnice na vyšetření. Rozhodčí zákrok k údivu všech nepotrestali.
V utkání byli k dispozici hráči: M. Schejbal - M. Mikolášek, M. Fritzsche,
M. Dostál, J. Jägr - Jaroslav Beránek, T. Jägr, J. Zadina a J. Rada.
Zatím poslední utkání v Poličce: JK Trans A - Bomby
k tyči Vamberk 2:5 (branky J Jägr, J. Beránek), JK Trans - Novabrik Polička 0:3.
AS/ZdS
INZERCE

Družstva Fotbalové akademie
Šluknovského výběžku pokračují každý víkend v ligových
střetnutích. Výjimkou byl poslední říjnový. Kvůli sněhovému
přídělu byla některá utkání mládežnických kategorií odložena.
Vybíráme z mnoha nedávných
střetnutí a výsledků.
FAŠV U17 se představila na
Dukle Praha a remízovala 2:2
(2:0). První bod v soutěži zajistili
brankami Badi a Zounar. Doma
hostil tento tým FK Kolín. Bod
z Dukly jej nabudil a soupeř si
odvezl příděl 5:0, když góly dali
Zima, Devátý, Zelinger, Zounar
a Smejkal. Vítězná sestava:
Krajčovič - Fara, Devátý, Hoke, Budský - Černohorský
(68. Máslík), Smejkal (64. Vindyš), Zounar, Zima (71. Kosáček) - Badi, Zelinger (50. Hambálek). Dalším domácím protivníkem byl celek Chrudimi,
s jehož výběrem sedmnáctka
neuspěla 1:2 (gól Zounar).
FAŠV U16 na Dukle rovněž
plichtila po výsledku 1:1 (0:1),
vedoucí úspěch zaznamenal
Karlík. Kolín poté odjel s prohrou
3:1 (1:1) a dvakrát se střelecky
zapsal Doležal, jednou Černý.
S Chrudimí tento výběr odešel
poražen 1:2 (Spilka) jako starší
vrstevníci. U těchto týmů působí
trenéři L. Přibyl a F. Dužár.
FAŠV U15 dvakrát těžce inkasovala doma. S Teplicemi 0:5

Turnaje
v šipkách
pokračují
V pořadí pátý letošní turnaj
v elektronických šipkách proběhl ve Sloupovém sále pro
jeho hosty. Zúčastnilo se jej
šestnáct hráčů, z toho byly čtyři
ženy. V utkáních plných napětí
a překvapení měl nejpřesnější
mušku A. Erps, který ve finále
porazil Z. Elfmarkovou. Třetí
skončil M. Čácha a na dalších
místech se umístili K. Burzynskí,
A. Jägermann ml., J. Havlíček
atd. Zklamáním pro všechny
byly výkony J. Mrkvičky, který se
v předešlých turnajích umísťoval
do třetího pořadí. Mezi ženami
byla nejlepší již uvedená finalistka Z. Elfmarková před
J. Svobodovou a P. Feiglovou,
ředitelkou turnaje. Nyní se již
připravuje zimní turnaj, který
proběhne v prosinci, a všichni
příznivci či hráči jsou srdečně zváni.
Miroslav Exnar

a s Motorletem 0:6. Tento výběr se potýká s úzkým kádrem
a zraněními. Podobně výsledkově tomu bylo u týmu U14. Se
stejně starými celky soupeřů
prohrál 0:9 a 0:2. Čtrnáctka
podává nevyrovnané výkony.
V průběhu podzimu se propracovala i na 6. místo, ale
poslední výsledky ji srazily
tabulkou níže.
FAŠV U13 hostila v nádherném
podzimním počasí Duklu Praha
a s týmem s bohatou hráčskou

základnou prohrála 3:22 (0:9,
0:6, 2:4, 1:3). Gólově se prosadili
jen Svoboda, Banh a Rybář. Třináctka si doma dále poradila s FK
Litvínov 11:9 (3:1, 2:4, 3:2, 3:2).
Tým U12 byl poražen od Dukly Praha 5:8 (0:1, 0:4, 5:0, 0:3).
Čtyřmi góly se v zápase, ze
kterého je foto, prosadil střelec
Kapitán, jeden byl vlastní.
S Litvínovem U12 prohrála
3:10 (0:2, 1:2, 1:5, 1:1). Branky
dali Svatoň, Hamada a Mann.
Text a foto ZdS

Střídání týmu ve vedení VBL
Více jak šedesátka hráčů se již zapojila do probíhající bowlingové
ligy. Překvapení se rodí i nadále, jedním z nich je prohra Spliťáků
s Killers. Ti se však usadili na čele ligy, a tak to zase až takové
překvapení asi není. Z druhé pozice útočí na čelo Žlábci následováni
Black horses a Nic-moc. Střed tabulky je vyrovnaný (dvoubodový
rozdíl mezi pátým a devátým týmem). A překvapivě v něm figurují
poslední vítězové, Spliťáci. Po 7 kolech vypadalo průběžné pořadí
takto: 1. Killers 14 bodů, 2. Žlábci 12, 3. Black horses 10, 4. Nic-moc
10 (tým měl o zápas méně), 5. BC Tos 8, 6. Kobra11 8, 7. BK Retos
8, 8. Spliťáci 6, 9. Čárovci 6, 10. X-team 2, 11. Vorwärts Victoria 2
(o zápas méně), 12. Aspoň kilo 2, 13. Bahňáci 0 bodů.
Jednotlivcům vládl J. Vašut (průměrný nához 183, družstvo Nic-moc) před M. Neumannem (177, Killers), R. Boháčkem (167,1, Black
horses), J. Trojanem (166,6, Nic-moc), J. Ševčíkem (165, BC Tos),
M. Langerem (164,4, Black horses) a M. Králem (164, Nic-moc). RP

Stolním tenistům áčka se nedaří

Po postupu do vyšší soutěže a třech úvodních porážkách hostilo
áčko Slovanu Varnsdorf tým Ambit Benešov A, se kterým se v minulé sezoně utkávalo v OP. Ani tentokráte nebylo úspěšné a odešlo
poraženo 3:15. Jediné body uhrála ve čtyřhře dvojice V. Chlan,
J. Peleška a ve dvouhrách V. Chlan a P. Šimek. Porážkami skončila
i utkání na SKST Děčín B a s ASK Lovosice A. V Děčíně 13:5 (bod
ve čtyřhře V. Chlan, M. Miško, dále L. Žítek 2, V. Chlan, L. Žatečka),
s Lovosicemi 6:12 (body L. Žatečka 2, L. Žítek, P. Šimek a V. Chlan).
V Litoměřicích áčko prohrálo těžce 17:1. Bod získal jen pár V. Chlan,
Peleška. Tým platí nováčkovskou daň, přednosti a nedostatky hráčů
soupeřů zatím postupně poznává.
V okresním přeboru si družstva Slovanu B, C, D vedou úspěšně.
Po čtyřech kolech bylo béčko na 2., déčko na 3. a céčko na 10. místě.
V úspěšnosti hráčů byl J. Somič druhý, P. Tůma osmý (oba B-tým),
L. Žatečka ml. jedenáctý (D-tým) a M. Fuchsig dvanáctý (B-tým).
Družstvo F je v nejnižší, okresní soutěží po čtyřech kolech druhé.
Vedle uvedeného probíhá v herně TS Varnsdorf jubilejní 40. ročník
Varnsdorfské ligy. O jejím průběhu za účasti 19 družstev přineseme
informace v některém z dalších čísel Hlasu severu.
Miroslav Exnar/ ZdS

Šňůru výher Čáslav nepřerušila
Muži vedou a žáci
dvakrát vyhráli
Po porážce v Teplicích s béčkem tamního BK (třetí tým průběžné
tabulky) hostili vedoucí basketbalisté Slovanu druhou Slunetu Ústí
n. L. a vyhráli 87:72 (21:16, 18:16, 29:23, 19:17). Přestože tři minuty
před koncem navyšoval Relich dvoubodovým pokusem vedení na
23 bodů, nebylo to vůbec jednoduché utkání. Rekordně zaplněná
tribuna (120 diváků) tak mohla zatleskat vítězi a jeho páté výhře
v sezoně. První místo uhájeno! Bodovali Novotný 25, Šišulák 19
(2x3), Voráček 17, Buben 9 (2x3), Činka 8 (1x3), Lehroch 4, Relich 2,
Vakulenko 2 a Schilling 1.
Žáci U15 se radovali v Berouně. Vyhráli tam 52:122 (33:62)
a 56:109 (26:58). Heroický výkon v obou utkáních podal kapitán
týmu Šimon Ježek. Kluci, nepolevit a jen tak dále.
Starší minižáci dvakrát nestačili na Slunetu Ústí n. L. Výsledky
31:90 (body Polák 16, Kodytek 9, Ježková 4, Vlk 2) a 25:103 (Polák
7, Kodytek 6, Petrla, Těšitelová, Novák, Vlk a M. Pešek po 2, Ježková a Huk po 1). V plné sestavě 15 borců, ale s některými hráči
s prvními herními zkušenostmi a menší fyzickou připraveností poznatelnou hlavně ve druhém zápase nastoupili minižáci proti jasnému favoritu. Znát byl sice posun především v obranných činnostech,
na rychlé protiútoky soupeře ale byli domácí po celý zápas krátcí.
Škoda, že se na tribuně nesešla větší divácká podpora z řad rodičů
a kamarádů. I na počet diváků jsme tedy s Ústeckými „mač“ prohráli. A to je na domácí půdě smutné. (Poznámka redakce: tomu
tak často bývá, bohužel, nejen u basketbalu.)
Ing. Strolený

Nábor a škola bruslení

V solidním druholigovém
tažení varnsdorfských fotbalistů
od roku 2010 se snad ještě
neudálo, aby tým vyhrál ve třech
po sobě jdoucích duelech. Nyní
se tak stalo. FK Varnsdorf prodloužil sérii vítězných zápasů
a porazil v Kotlině FC Táborsko
4:1 (3:0), čímž se posunul na
5. místo tabulky. Branky vítězů postupně zaznamenali v 16. min.
Jiří Schubert, ve 25. Matěj Kotiš
(PK), ve 44. a 58. (PK) Ladislav
Martan. A branek mohlo být ještě více! Trenér Zdenko Frťala na
webových stránkách FK mimo jiné
uvedl: „Hrozně nás těší, že v každém utkání na domácím trávníku
dokážeme naše fanoušky potěšit
kvalitní hrou.“ Čáslav, celek z konce tabulky, byl posledním soupeřem venku rozjetého Varnsdorfu.
Trefou z 63. J. Schuberta se vezly
na sever další tři body po výsledku
0:1. FK tak patří nadále 5. místo,

tři body za vedoucími Bohemians 1905! Podzimní střelci FK
(26 gólů): L. Martan 6 (na fotu
v duelu se Znojmem), J. Schubert
5, R. Breite 3, M. Volf 3, P. Zieris 3,
J. Pimpara 2, M. Kotiš 2, D. Cana
a R. Hikspoors po 1 brance.
V utkání s největším aspirantem postupu do extraligy dorostu
U19 prohrál varnsdorfský celek
v Jablonci n. N. 5:2 (2:1), když

Florbalisté rozjeli sezonu rozpačitě
SK Paintball Varnsdorf rozehrál sezonu 2012-2013 koncem
září v liberecké Tip sport aréně
a na úvod měl za soupeře
sedmý a první tým minulého
ročníku Liberecké ligy. S FBC
Liberec B odešel varnsdorfský
tým poražen 12:6 (3:0, 3:5, 6:1).
Po dvou brankách dali O. Švejda
a A. Hradecký, po jedné přidali

M. Skořepa a M. Jón. Poslední
vítěz soutěže FBC Panthers
Liberec B poté přehrál SK Paintball výsledkem 11:5 (2:1, 4:2, 5:2).
Branky M. Skořepa 2, A. Hradecký, J. Pondělíček a M. Jón.
Další dva zápasy ve stejném
prostředí o čtrnáct dní později již
přinesly příznivější výsledky. Draci SFBK Frýdlant B ještě vyhráli

NÁBOR MLADÝCH HOKEJISTŮ byl zahájen 12. listopadu
a probíhá denně od pondělí do pátku vždy od 17.30 hodin.
Upozornění a lákavě zajímavá informace zároveň: pro mladé
zájemce je možnost zapůjčení kompletní hokejové výstroje
zdarma!
ŠKOLA BRUSLENÍ se koná každou středu od 17.30 hod.
a v neděli od 10.30 hod. Účast je také zdarma. Více informací
na www.hcvarnsdorf.cz
Hokejová utkání družstev mládeže HC Varnsdorf přinesla prohru
týmu 2. tříd s Českou Lípou, výhru 3. tříd s Mostem
a porážku od Kadaně. V Rumburku proběhl turnaj 4. tříd, který
varnsdorfští vyhráli, když porazili Děčín i Most.
JH

Šachové střípky
Na turnaji jednotlivců v rapid šachu, 19. ročníku LIBEREC OPEN,
startovalo 37 šachistů převážně z Libereckého kraje. Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol a tempem 2x10 minut plus pět sekund
za tah. Varnsdorfský V. Vladyka startující za ŠK Česká Lípa skončil
na sedmém místě se ziskem 6 bodů. Se 7,5 bodovým ziskem vyhrál
Z. Joukl (Rtg hodnocení 2 046) ze Sokola Mladá Boleslav, který za
sebou v pořadí nechal čtyři šachisty s vyšším hodnocením Rtg od
2 076 do 2 243. Vítěz si odnesl finanční cenu 800 Kč a lahev whisky.
Další pořadí byla hodnocena peněžními a věcnými dary.
V. V.

inkasoval tři branky v posledních
deseti minutách hry. Góly hostů
zaznamenali v 39. min. Honců
a v 57. Kučera. Po tomto utkání
byl dorost v klidnějším středu tabulky na 10. místě se 16 body ze
13 duelů. Celek U19 ale pak doma
zdolal „bůrem“, tedy 5:0 Nový
Bydžov a pozici si vylepšil. Góly
dali Vinš, Halbich, Šebora, Ruszó
a Šolc.
Text a foto ZdS

těsně 12:11 (5:5, 3:2, 4:4), když
se střelecky zapsal A. Hradecký
s osmi trefami, M. Skořepa přidal dvě a M. Němec jednu. FBC
Sokol Železný Brod pak s varnsdorfským týmem prohrál 3:5
(0:1, 2:2, 1:2). Po dvou úspěšných
trefách zaznamenali A. Hradecký a M. Skořepa (na fotu vlevo
s č. 10), jednu přidal O. Švejda.
Varnsdorfská hala byla jedním
ze dvou dějišť zatím posledních
utkání ligy. SK Paintball se brzy
dopoledne utkal s TJ Sokol
Koberovy, posledním týmem
tabulky, a prohrál 9:15. Odpoledne byli soupeřem Smědavští
Vlci Frýdlant, po minulém kole
soused v dolní polovině tabulky.
Jejich brzké vedení 0:3 dávalo tušit konečný výsledek,
který nakonec zněl 8:10. ZdS

RC Peklo poraženo na úvod od Árny týmu
Hráči kulečníkového sportu
se opět dočkali. Ve 12. ročníku
3. Lužické ligy 2012-2013 se
tým RC Peklo ve varnsdorfském
derby prvního kola utkal s Árny
týmem v jeho domácím prostředí
restaurace Skleník. Souboj dvou
týmů představují tři po sobě jdoucí
utkání tří hráčů obou stran, a to
do 300 karambolů. V uvedeném
klání zvítězil Árny tým 2:1, když

domácí dostal do vedení J. Šimonek výhrou nad kapitánem hostů
K. Burzynskim. Stav vyrovnal
S. Zelenka suverénním vítězstvím
nad P. Ondrejčíkem a rozhodující
bod získal pro Árny tým M. Matej,
který přehrál P. Šabatu. V úvodním kole dále porazil Mělník B
Český Lev Mimoň C 3:0 zásluhou
K. Firsova, A. Kobery a F. Švejdy.
V dalším kole přivítalo RC Peklo

ve Sloupovém sále tým Kozlíků
Česká Lípa a zvítězilo jasně 3:0,
když svá utkání vyhráli P. Novotný,
K. Burzynski a S. Zelenka. Árny
tým pak vyhrál venku s Českým
Lvem Mimoň C 0:3, bodovali
M. Lacina, J. Šimonek, M. Matej
a Mělník B uspěl 1:2 u Skleníkářů z Kamenického Šenova
díky R. Němcovi a M. Císařovi.
Miroslav Exnar
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