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Nesportují, ale ničí! Sportovní areál zavádí nové opatření
Přístup na sportoviště je nově pouze přes recepci
Varnsdorf
Neukáznění návštěvníci víceúčelového areálu
za sportovní halou v Západní ulici ničí jeho vybavení. Město ho
proto musí neustále opravovat.
Jde přitom o areál, který stál miliony korun a je mimo jiné určen
pro širokou veřejnost. Za opravy
už radnice zaplatila desítky tisíc
korun.
Sportovní areál pro veřejnost,
který Varnsdorfu závidí nejedno
město, prošel za poslední roky
významnou modernizací. Vzniklo
v něm basketbalové a workout
hřiště, jež je určeno ke sportovní
aktivitě s vlastní vahou těla, travnaté hřiště zase disponuje brankami na fotbal.
Pět milionů korun stálo v loňském roce vybudování multifunkčního hřiště na různé druhy
sportů a dvou kurtů na plážový
volejbal. Rekonstrukcí prošla
také přilehlá ubytovna, která je
součásti areálu. V plánu vedení města jsou i další investice.
„S modernizací sportovního areálu chceme pokračovat. Antukovou běžeckou dráhu chceme
nahradit moderním tartanovým
povrchem. Kompletní rekonstrukci potřebuje také samotná hala,
která má nejlepší léta za sebou. Je
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přitom hojně využívána jak školami během sportovních her, tak
sportovními oddíly i veřejností,
která si halu pronajímá,“ zmiňuje záměry starosta města
Stanislav Horáček a pokračuje.
„Jednat budeme také s TJ Slovanem Varnsdorf, kterému patří venkovní antukové kurty na
volejbal, co s nimi dál, protože
v letošním roce na nich snad nikdo nehrál.“
Vybavení areálu ale často ničí
vandalové, kteří ani nechodí sportovat. Na sotva rok otevřeném
multifunkčním hřišti vzalo za své

síťové oplocení. Návštěvníci areálu si totiž sítě pletou s lavičkou
a sedají si do nich. Poškozena je
také umělá plocha, ze které si kuřáci dělají popelník a vypalují do
ní díry. Velkým trnem jsou také
odpadky, které se válí všude jinde,
jen ne v odpadkovém koši. Správce areálu je schopen během jedno dne nasbírat dvě plná kolečka
odpadků. Je to však nekončící běh
na dlouhou trať. Proto přichází
opatření.
Společnost REGIA, a.s., jež má
na starost správu sportovišť ve
Varnsdorfu, po dohodě s vede-

ním města přistoupila k rozhodnutí areál uzavřít a zpřístupnit
ho pouze skrze recepci uvnitř
budovy. „Areál bude i nadále zdarma, akorát se bude chodit přes
recepci, aby byla kontrola nad
lidmi, kteří tam chodí. Pokud
jdu sportovat, měl bych mít
sportovní oblečení a případně
vybavení. Po nějaké době dojde
k vyhodnocení, zda se situace
v areálu zlepšila. Věříme, že opatření bude adekvátní a zafunguje,“
vysvětluje uzavření areálu Stanislav Horáček.
		

Tomáš Secký

Iva Ritschelová se stala čestnou občankou Varnsdorfu
Varnsdorf
Zastupitelstvo
města Varnsdorf na svém zasedání ve středu 18. září 2019 rozhodlo, na návrh náměstka hejtmana
Ústecké kraje Petra Šmída, udělit
čestné občanství in memoriam
Prof. Ing. Ivě Ritschelové, Csc.
Profesorka Ing. Iva Ritschelová,
Csc. (roz. Spáčilová) se narodila
16. července 1964 ve Varnsdorfu,
kde prožila své dětství a absolvovala základní školní docházku. Po

maturitě na rumburském gymnáziu vystudovala obor Ekonomika
spotřebního průmyslu na Technické univerzitě v Liberci. Po habilitaci na VŠE v Praze v roce 1993 se
stala docentkou pro obor hospodářská politika. Po skončení studií
pracovala mj. v n. p. Stap Vilémov,
v Ústavu pro životní prostředí,
v letech 1998 až 2001 působila
ve Statistické divizi Potravinářské
a zemědělské organizace OSN

v Římě. V letech 2001 a 2002
se zúčastnila misí OSN, mj. také
v Kosovu. V letech 2007 až 2011
zastávala funkci rektorky 27. července 2010 byla prezidentem
Václavem Klausem jmenována
do funkce předsedkyně ČSÚ.
A 20. listopadu 2012 byla jmenována profesorkou. 2. prosince
2017 podlehla těžké nemoci, bylo
jí teprve 53 let.
Redakce, Milan Hrabal
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Kilometrová olejová skvrna znečistila několik komunikací
Varnsdorf
Několik komunikací ve městě znečistila zhruba
kilometrová olejová skvrna. Olej
vytekl z nákladního vozidla.
Slunné ráno ve čtvrtek 11. září
využili místní hasiči k jemné procházce po městě. Vyrazit na ni
museli poté, co u marketu Billa
nákladnímu vozidlu praskla hadice s hydraulickým olejem a řidič
s ním dojel až do areálu technických služeb.
Skvrna byla v podstatě nepřerušovaná a na křižovat- Hasiče zaměstnal únik oleje na několik hodin; foto miw.cz
kách to hodně klouzalo. V některých místech na dopravu speciální pomůcky – sypač a za- 7. září vyjela varnsdorfská profesionální jednotka z Varnsdorfu do
dohlíželi městští policisté. Olej metač.
Nehoda v Zátiší
Zátiší mezi Rumburkem a Krásnou
hasiči zasypávali sorbentem, do
Před sobotním polednem Lípou, odkud byla nahlášena dopráce zapojili kromě svých bot i

pravní nehoda osobního vozidla.
V době příjezdu hasičů již byla
osoba odvezena do nemocnice,
na místě zasahovali státní policisté. Hasiči provedli protipožární
opatření a jakmile to bylo možné,
začali v nepřehledné zatáčce řídit
dopravu.
Nahlášený únik plynu
K možnému úniku plynu v Rumburku vyjížděla 12. září varnsdorfská jednotka. Jelikož bylo nahlášeno místo poblíž hranic, byla
zalarmována také jednotka Seifhennersdorf. Bližší průzkum však
odhalil odpadní vodu vtékající do
Mandavy. Hasiči tak nemuseli zasahovat.
		

Hasiči Varnsdorf

Strážníkům v ulicích pomáhají asistenti prevence kriminality
Varnsdorf
Můžeme se
s nimi setkat v problémových
lokalitách ve městě, v ranních
hodinách na přechodech pro
chodce u škol. Celkem šest asistentů prevence kriminality
(APK) pomáhá od května strážníkům městské policie dohlížet
na veřejný pořádek.
Jedná se o projekt Ministerstva
vnitra v rámci prevence kriminality. Město Varnsdorf se do něj
úspěšně zapojilo se šesti asistenty. Ti se budou v ulicích města
pohybovat do konce roku. „V sou-

časné době připravujeme žádost
o dotaci na další rok. Velký přínos
v bezpečnosti vidíme především
v ranních hodinách u škol, proto
bychom v tom chtěli pokračovat,“
uvedl Václav Lacina, manažer
prevence kriminality ve Varnsdorfu.
Asistent prevence kriminality
je podřízen a přímo řízen Městskou policií Varnsdorf. Jejich
pracovní náplní je dohled nad
dodržováním veřejného pořádku a obecně závazných vyhlášek.
Tento dohled vykonávají nejen ve

vyloučených lokalitách, ale také
v problémových místech města.
Můžete je tedy potkávat třeba
u přechodů pro chodce, kde jsou
pro ochranu školáků a chodců.
V rámci své pochůzkové činnosti
navštěvují místa, kde se schází především mládež, jako jsou
sportovní plochy, skate park, parky a dětská hřiště.
Jak je poznáme? Hlídky APK
jsou vystrojeny tak, aby je nebylo možné zaměnit s ozbrojenými
složkami jako je Městská Policie
Varnsdorf či Policie ČR. Ve službě

jsou oblečeni do tyrkysové polokošile, která má na zádech nápis
„Asistent prevence kriminality“
a v přední části zkratku tohoto
nápisu. Stejné označení mají i na
jiných součástech oblečení jako
jsou bundy, kšiltovka, a reflexní
vesta.
Činnost asistentů prevence kriminality má především preventivní charakter. Podílejí se svou činností na eliminaci protiprávního
chování a také na zvýšení pocitu
bezpečí obyvatel celého města.
		

Tomáš Secký

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

18.8.2019 v 19:35 hod.
Na služebnu městské policie
oznámeno, že na ulici Smetanova
se nachází elektrorozvodná skříň,
která má nejspíš utržena dvířka a
občan má obavu, aby to nebylo
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nebezpečné pro lidi, kteří kolem
procházejí. Na místo byla vyslána
hlídka městské policie. Strážníci
na místě zjistili, že se jedná o telekomunikační skříň. Tuto strážníci
po chvíli opravili a dvířka nasadili
zpět na místo.
19.8.2019 v 8:32 hod.
Telefonické oznámení od občanky města, která sdělila, že
u vchodu u její prodejny se povaluje zřejmě utečenec. Na místo byla
vyslána hlídka městské policie,
která zde zjistila muže tmavé pleti

se kterým se nebylo možno jakkoli dorozumět. Z tohoto důvodu
byl předveden na služebnu Policie
ČR ke zjištění jeho totožnosti. Zde
bylo zjištěno že se jedná o Afričana, který prý pracuje v Německu a
ztratil své doklady a proto přeběhl
státní hranice do Česka. Po sepsání potřebných úředních záznamů
byl muž ponechán na Policii ČR
k dalším úkonům.
20.8.2019 ve 12:35 hod.
Na služebnu MP telefonicky
oznámeno občanem města, že

po silnici před jeho domem se
zmateně pohybuje pes a ohrožuje
provoz na pozemní komunikaci.
Vyslaní strážníci městské policie
na místě psa odchytli a umístili do záchytného kotce při MP.
Zde bylo použitím čtečky zjištěno
číslo čipu zvířete a byla vyrozuměna majitelka, která si pro svého
psa přišla a po zaplacení příkazu
na pokutu si svého miláčka odvedla.
Martin Špička
velitel městské policie
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Hospodaření města bylo oceněno iRatingovým stupněm „A“
Varnsdorf
Společnost CRIF
– Czech Credit Bureau, a.s.
ohodnotila hospodaření Města
Varnsdorf za rok 2018 nejvyšším
iRatingovým stupněm „A“ a udělila městu čestný Certifikát.
Ratingové hodnocení vypovídá
o tom, v jaké je obec celkové finanční kondici. Posuzuje se míra
závislosti obce na úvěrech a dotacích, aktivita obce při uskutečňování svých cílů a schopnost
financovat své investiční záměry
z vlastních prostředků. Je to výpočet, který se pro každou obec
počítá stejně podle postupů používaných v bankách. Do výpočtu nezasahuje žádný subjektivní
názor jednotlivce, komise nebo
poroty. Používají se rozpočtové
a účetní ukazatele za dva roky
a výsledky se ještě porovnávají
s ostatními obcemi. Výsledkem je
ratingový stupeň.
Dobrý ratingový stupeň je signálem pro veřejnost, že služby
obyvatelům jsou bezpečně financovány a vedení obce hospodaří zodpovědně. Stupeň „A“
vypovídá o vynikající finanční
stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují
ukazatele obcí se srovnatelným

počtem obyvatel. Podle analýz
společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. navíc okolní prostředí
i ekonomické podmínky regionu
dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje. Z celkového
počtu 69 obcí v České republice
v této velikostní kategorii dosáhly
hodnocení iRatingovým stupněm
„A“ pouze další dvě obce. Výjimečnost dobrého finančního
hospodaření města potvrzuje
i fakt, že stejné ocenění získalo
i v roce 2017.
Hospodaření města je dlouhodobě ve skvělé kondici. Zadluženost je řadu let nulová a
Varnsdorf financuje svůj rozvoj
především z vlastního rozpočtu a
úspěšně získaných dotací, na kterých za poslední roky získalo přes
sto milionů korun do investic.
„Výsledek hodnocení nás potěšil a ukázal, že jdeme správnou
cestou. Snažíme se být úspěšní
v dotačních titulech, což se nám
daří. Šetříme tak finance, které
můžeme následně využít na jiné
akce. Ať už to jsou chodníky, které se opravují ve velkém, nebo
například Červený kostel,“ uvedl
starosta města Stanislav Horáček.
		

Tomáš Secký

SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace
Varnsdorf
V ulicích Kollárova, Východní a Legií probíhá
rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace.
Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další plánovanou investiční akci roku 2019.
Rekonstrukci dožilého vodovodu
a popraskané kanalizace pro cca
180 napojených obyvatel. Stavbu
koordinuje s městem Varnsdorf,
které plánuje postupnou obnovu
komunikace.
V ulici Kollárova se nachází vodovod z roku 1933, tvořený litinovým potrubím DN 100 mm v
délce 308 metrů. Vodovod je dožilý s narůstajícím počtem poruch.
V ulici Východní je rovněž vodovod z litiny DN 100 mm, pochází
z roku 1898, je v celkové délce
235 metrů. Tento řad je také do-

žilý a poruchový. Vodovody jsou
umístěny v těsném souběhu
s kanalizací, místy dochází ke křížení s dalšími sítěmi. V ulici Legií
se nachází vodovodní potrubí
z litiny DN 150 mm z roku 1964.
Co se kanalizace týče, v ulici
Kollárova se nachází stoka ze železobetonu DN 500 mm v délce 94
metrů a úsek DN 600 mm v délce
221 metrů. Hloubka uložení stoky
je od 2,8 do 3,0 metru. Kamerová prohlídka prokázala korozi do
50 %, místy nad 50 %, velmi často
se vyskytují praskliny, deformace
stoky, rozlomení, četné kaverny a
průhyby stoky. Kanalizační šachty
vykazují nedostatečný profil, chybějící stupadla nebo korozi.
V ulici Východní se nachází
kanalizace tvořená betonovým
vejcem DN 600/900 mm v délce

198 metrů a stoka obdélníkového
zdiva DN 500/600 mm v délce 37
metrů. Kamera neprošla celým
úsekem, stoka byla nepřístupná,
úseky prohlédnuté kamerou vykazují korozi do 50 %, místy nad
50 %, téměř v celém úseku stoky
jsou kaverny ve dně a velmi často
se ve stoce objevuje cizí potrubí.
Zděné úseky mají vymleté a vypadané zdivo, v betonových úsecích často chybí stěna v důsledku
chemického působení. Kanalizační šachty mají buď nedostatečný
profil, nebo chybí stupadla či jsou
poškozená.
V ulici Legií je kanalizace z betonového vejce DN 600/900 mm
z roku 1899. Celková délka je 292
metrů. Hloubka uložení 3,5 - 4,5
m. Stoka vykazuje velmi špatný technický stav, nedostatečné

šachty, kaverny, poškozené a místy chybějící dno i stěny stoky, koroze nad 50 %, místy deformace
stoky, chemické narušení, a špatné napojení přípojek.
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce
890,3 metrů a vodovodu v celkové délce 907,10 metrů. Rekonstrukce řadů bude provedena ve
sdruženém výkopu se souběhem
kanalizace a vodovodu, aby se minimalizovaly zásahy do povrchů.
Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z oboustranně glazované kameniny DN 500 mm DN 600
mm a z železobetonového potrubí DN 800 mm s 180° výstelkou
z čediče. Pro nový vodovod bude
použito potrubí z polyetylenu PE
100 RC+ v dimenzích DN 90, 110
(pokračování na str. 5)
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S údržbou veřejných prostranství pomáhají dlouhodobě nezaměstnaní
Varnsdorf
Pro lidi evidované na Úřadu práce, kteří nemohou dlouhodobě sehnat práci
ani brigádu a nechtějí zůstat jen
tak nečinně sedět doma, jsou
veřejně prospěšné práce (VPP)
další možností, jak situaci řešit.
Výhody to přináší na více stranách.
Město do června zaměstnávalo
7 pracovníků, nyní jich je 10. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
(OSVaZ) by uvítal další navýšení
pracovníků. O práci je velký zájem a odbor vždy provádí jakési
malé výběrové řízení z uchazečů
o práci. Pracovníci odboru vybírají
ty uchazeče, o kterých mají dobré
reference a zkušenost, že opravdu
chtějí pracovat. S úřadem práce
je velmi dobrá spolupráce a dá se
říci, že tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti v praxi skutečně
funguje velmi dobře.
Zaměstnanec má možnost
předvést, co umí a zvýšit tím pravděpodobnost, že se mu podaří se
vymanit z dlouhodobé nečinnosti, ve které je vystaven riziku, že
ztratí veškeré pracovní návyky. Samozřejmě důležitou motivací pro
uchazeče je i finanční přilepšení.
Na druhou stranu město má možnost vyzkoušet pracovníky a ti
nejlepší mohou být následně doporučeni do trvalejšího zaměstnání například do Technických
služeb města Varnsdorf. Technické služby takto v posledních
letech získali už několik stálých
zaměstnanců. Výhodu to přináší i
celospolečenskou. Čistější město
a zároveň méně nezaměstnaných
jen na sociálních dávkách.
Pracovníci VPP pracují 40 hodin
týdně. Většina pracovních smluv
se sjednává na dobu určitou na
několik měsíců, maximálně na
rok, avšak s možností obnovení.
Na mzdu přispívá jak město, tak
úřad práce. Ženy po městě denně
nachodí kilometry, věnují se sbě-

Rukama pracovníků VPP prošlo také koryto Zaječího potoka. Vlevo před, vpravo po vyčištění; foto Jiří Kadeřábek

ru pohozeného odpadu, pletí plevele, muži se starají o náročnější
práce, nakládají všemožný odpad,
vyřezávají nálety. Mnohdy i o víkendu nebo ve svátek, pokud je to
potřeba.
Celoročně se zametají chodníky, sbírají se odpadky, uklízí se
kolem sběrných míst. V jarním
období se navíc uklízí po zimě a
likvidují se černé skládky. V létě
se chodníky zbavují plevele, seká
se tráva na veřejných prostranstvích i ve školkách a školách.
Na podzim se hlavně likviduje listí
a v zimě se odklízí sníh. Pomáhá
se i jinak. Letos například pracovníci pomáhali při stěhování
Živnostenského odboru z hlavní
budovy na budovu v ulici T. G.
Masaryka, nebo vyčistili koryto
Zaječího potoka.
V rámci OSVaZ na práci VPP od
května dohlíží pan Jiří Kadeřábek,
který dle potřeby každý den rozděluje pracovníky na určité úseky,

rozdává práci a také následně kontroluje splnění zadaných úkolů. Je
vidět, že to se svými svěřenci umí.
Spokojenost se pak projevuje na
obou stranách. „Hned od začátku
jsem jim dal najevo, že nebýt jich,
tak se město utopí v odpadcích.
Přepnul jsem jejich myšlení a začal s nimi plánovat, co, kde, kdy a
jak dáme dohromady. V parných
dnech jsem jim nakoupil studené pití, dovezl na pracoviště,
v chladném počasí pozval na kávu
z automatu. „Proč brečíte,“ ptám
se. „Víte pane vedoucí, to pro nás
nikdy nikdo neudělal.“ Beru to
jako samozřejmost, jsou to přeci
lidi, ne stroje a děkuji, že přišli
do práce, že udělali co měli a i co
nemuseli,“ prozrazuje Jiří Kadeřábek svou strategii, jak vést takový
kolektiv lidí, v němž si někteří až
dosud mysleli, že jsou ti poslední,
se kterými se tu počítá.
Pro motivaci pracovníků mnohdy stačí i pochvala. „Lidé si vší-

mají. Jdou okolo a děkují. A máte
vidět ty dušičky, v těch upocených
chlapech, jak zaplesají. Kouknou
na mě, úsměv od ucha k uchu a
je jim fajn. Skončíme práci, špinaví a upocení si dáme dobré pivko a mě v tu chvíli je moc dobře
na duši, protože vím, že to pro
ně nebyla povinnost, ale chuť jít
pomoct vedoucímu udělat kus
práce, kterou nikdo jiný neudělá,”
říká.
Z iniciativy pana Kadeřábka pracovníci VPP v průběhu září odstraňovali plevel z hráze Mašíňáku.
„Dohodl jsem se s pracovníky, že
by bylo dobré to dát dohromady,
aby nedošlo díky náletům k poškození hráze a hlavně, aby bylo
v tomto místě zase všechno krásně upravené. Věřím, že si možná
už více lidí uvědomí, jak náročné
je uklidit město v deseti lidech, a
že nám možná s tím začnou svou
ohleduplností pomáhat,“ říká opRH
timisticky. 		

Pátý ročník HelpFestu vynesl pro Leonku padesát tisíc
Varnsdorf
Ve druhé polovině července se uskutečnil již
pátý ročník benefičního festivalu
HelpFest.
Více než pět stovek příznivců
tvrdších hudebních žánrů si jistě přišli na své. Ve dvou dnech
vystoupilo v areálu rybníku
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Mašíňák celkem čtrnáct kapel,
mezi kterými byli i zahraniční
hudebníci. Jelikož je HelpFest
benefičním festivalem, výtěžek
z akce byl letos věnován Leonce
z Rumburku, která trpí dětskou
mozkovou obrnou a spastickou
diparézou. Narodila se totiž ve 23.

týdnu těhotenství a měla pouhých 550 g.
Team HelpFest&Live rock
promotion po odečtení nezbytných nákladů předal rodičům malé Leonky úctyhodnou
částku 50 600 korun a vybrané
prostředky budou použity na neu-

ro rehabilitace. „Tyto rehabilitace
jsou finančně velmi náročné a
jsme moc rádi, že můžeme společně s účastníky festivalu této
malé bojovnici pomoci,“ říkají pořadatelé.
		

Barbora Hájková
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SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace
(dokončení ze str. 3)

a 160 mm. Vodovodní řady
jsou během rekonstrukce odstaveny, zásobování okolních
nemovitostí
pitnou
vodou
probíhá provizorním povrchovým

vodovodem.
Investorem stavby je SVS.
Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště
10. července 2019. Vlastní sta-

vební práce začaly v srpnu a běží přestávky. Stavba má být dokonna plné obrátky. Podle smlouvy čena nejpozději do 31. prosince
o dílo má stavba trvat maximál- 2020.
Jiří Hladík
ně 18 měsíců od předání staveniště vč. zimní technologické Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Zimní stadion se znovu otevřel bruslařské veřejnosti
Varnsdorf
Od počátku září
je zimní stadion opět připraven
pro svou hlavní sezónu. Malí
i velcí hokejisté se po letní přestávce už zase těší na ledě. Začíná také veřejné bruslení pro
veřejnost.
V posledním roce jsme si zvykli,
že zimní stadion můžeme využívat
i během léta. Ledovou plochu letos v dubnu poprvé nahradila demontovatelná multifunkční plocha. Sportovní kluby i jednotlivci
tak mají možnost využívat halu
celoročně. Letní plocha je vhodná
pro hokejbal, florbal, minikopanou, in-line hokej a další sporty.
Nyní opět nastupuje hlavní ledová sezóna.
Letos bude opět fungovat lední
školička bruslení, kdy školky a školy mohou zdarma v dopoledních
hodinách využít ledovou plochu.
Školička bruslení se postupně
rozjede i o víkendech. Na školu
bruslení finančně přispívá město
a Ústecký kraj.
Zimní stadion bývá v zimním
období velmi využíván, nezapomíná se však ani na hodiny pro

Ledová plocha je po letní pauze opět v provozu; foto REGIA, a.s.

veřejné bruslení. Veřejnost mohla
letošní led poprvé vyzkoušet už
v neděli 15. září, kdy měla k dispozici dvakrát dvě a půl hodiny v odpoledních hodinách. Organizačně
se na veřejnost s rezervací jednotlivých časů na ledě pamatuje
ve všedních dnech v odpoledních

hodinách, ale ne vždy se podaří
rezervovat pro veřejné bruslení
pravidelné časy. Je potřeba sledovat stránky společnosti REGIA,
a.s., která má ve spolupráci s vedením zdejšího hokejového klubu rezervační systém na starosti.
Více informací a ceník najdete na

www.varnsdorf.cz/regia/sprava
-sportovist.
„Ve Varnsdorfu, přestože máme
své hokejové oddíly, jsme jedni
z mála v republice, kde se snažíme, aby měla veřejnost rezervován led vícekrát v týdnu a v rozumných časech. Jinde jsou pro
veřejnost nezřídka určeny ledy
jen jednou až dvakrát v týdnu.
Je pravda, že sousední Rumburk
má asi více veřejného bruslení,
ale je to dáno tím, že nemá žádný
svůj hokejový oddíl, který by hrál
registrovanou soutěž,“ říká Jan Šimák, vedoucí sportovních zařízení
ve městě.
Během návštěvy stadionu je
možné využít restauraci v patře
s prosklenou stěnou, odkud je na
ledovou plochu velmi dobře vidět
i z tepla provozovny. Novinkou
před zimním stadionem je počet
parkovacích ploch. Na místě, kde
byla ještě před zastřešením stadionu menší nekrytá ledová plocha, vznikla v letošním roce nová
parkovací plocha pro desítky aut,
dodávky i autobus.
			

RH

Ústecký kraj investuje do školství ve výběžku nemalé peníze
Šluknovský výběžek
Krajské
školy a dětské domovy ve Šluknovském výběžku procházejí
v posledním období významnými opravami a modernizací. Kraj
do nich od roku 2016 investoval
již 250 milionů korun.
Žáci a studenti Vyšší odborné
školy, Střední průmyslové školy
a Střední odborné školy služeb a
cestovního ruchu ve Varnsdorfu
se mohli po prázdninách těšit do
opravené budovy školy v Mariánské ulici, která má nejen nová
okna a dveře, ale i fasádu. Na
Střední lesnické škole ve Šlukno-

vě se v nedávné době dokončila
oprava střechy.
„Jsem rád, že se nám daří navyšovat investice do škol a školských zařízení ve Šluknovském výběžku. Zatímco v roce 2016 bylo
do škol a školských zařízení v regionu investováno necelých 7 mil.
Kč o rok později to bylo již více než
30 mil. a v letošním roce předpokládáme dokonce až 56 mil. Kč.
Tento trend bude pokračovat
i v dalších letech. V plánu je vybudování centra školských poradenských služeb v Rumburku, celková rekonstrukce speciální školy

ve Šluknově a mým velkým cílem
je celková modernizace jediné
páteřní školy v regionu, kterou
je Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního
ruchu ve Varnsdorfu. Na tyto jednoznačně pozitivní zprávy bych
chtěl navázat i přáním mnoha sil
všem učitelům v Ústeckém kraji
v novém školním roce“, nechal
se slyšet radní Ústeckého kraje
pro školství a náměstek hejtmana
Petr Šmíd. Celková výše investovaných prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje by měla dosáhnout

v tomto období 250 milionů korun.
Krajským zastupitelstvem je
navíc schválený záměr vybudovat ve Varnsdorfu moderní školu
kampusového typu s veškerým
zázemím, které taková škola dnes
musí nabízet. Moderní prostředí
pro výuku, kvalitní ubytování pro
studenty i možnosti dalšího vyžití,
například kulturního či sportovního. V současné době tak vzniká
studie, na základě které se začne
již brzy projektovat.
Marie Kucerová, PR koordinátor
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
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Z historie: Poslední mohykán na okraji města…
Varnsdorf
Pod tímto názvem jsme s Josefem Rybánským
připravovali avizovaný článek
o druhém pomníku postaveném
k výročí 60. let panování císaře
Františka Josefa I. v našem městě.
Ten nechali v roce 1908 postavit aktivní členové Německého spolku VI. okresu v podobě
vysoké kamenné mohyly patrně
symbolizující pevnost a zásady
vladařovy. Na pomníku se dodnes
dočteme nejen letopočet 1908
(výročí panování), ale také desku
s nápisem Deutsche Verienigung
VI. Bezirk, tedy Německý spolek
6. okresu. Tento pomník dosud
stojí a jako jediný z neznámých
důvodů unikl své likvidaci ve dvacátých letech minulého století.
Tehdy byly, na základě zákona na
ochranu republiky, v Československu odstraněny veškeré symboly
mocnářství a R-U monarchie. Proč
a jakým zázrakem se tak stalo je
sice záhadou, na druhou stranu
dnes můžeme být rádi, že těch
více jak 110 let bez úhony přežil.
Německý spolek vztyčil památník
v parku, kterému se od roku 1879
říkalo Císařský, protože vznikl na
počest stříbrné svatby Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské.
V roce založení bylo v parku vysázeno 5 400 bříz, 3 000 smrčků a tři
císařské duby.
V tomto téměř idylickém prostředí březového háje na okraji města za nemocnicí se však
nachází další památník, známá
Josefova studánka, kamenné pozůstatky parkových úprav a také
ruiny stavebního objektu. Po výstavbě památníku panovníkovi
pokračoval Německý spolek s dalším zvelebováním tohoto území.
21. dubna 1910 podepsal tehdejší

Letní restaurace Blockhaus se nacházela na okraji města za nemocnicí; foto archiv

starosta Goldberg představenému
spolku Josefu Eisertovi schválený
plán zpracovaný místním stavitelem Franzem Rottem, na základě
kterého si zde ještě téhož roku
spolek vybudoval své letní sídlo,
tedy jak říká tehdejší plán – dřevěnou letní restauraci s názvem
Blockhaus, tedy Srub.
V roce 1911 byl v lese na pravé straně od restaurace postaven
památník s kruhovým bronzovým reliéfem Dr. Antona Pergelta
(místního advokáta a významného
politika) od vynikajícího rakouského sochaře Johanna Benka. Zajímavostí památníku také je, že
kámen s nápisem, který doposud
stojí na svém místě, pochází z našeho kopce Hrádku. Jen už na něm
nenajdete Pergeltův bronzový reliéf, který se naštěstí neztratil, ale
je bezpečně uložen v našem muzeu.
Pro velký úspěch byla k restauraci v březnu 1912 na pravé
straně vyprojektována a postavena obrovská zasklená terasa

o ploše téměř 300 m2.Romantický vzhled komplexu dotvářel
hudební pavilon – zastřešený
otevřený osmiboký altán o průměru téměř 8 metrů. Restaurace v té době dostala název
Volksgarten – Lidová zahrada.
Po vzniku samostatné republiky
se místo včetně restaurace brzy
přejmenovalo na Volkspark, tedy
Lidový park. Restaurace měla
výbornou pověst, a tak pro stále
se zvětšující počet návštěvníků
byla v roce 1921 nejprve v levé
zadní části architektem Rottem
navržena a postavena nová kuchyně a následně v říjnu 1929
na levé straně před restaurací
vyprojektována nová prosklená
veranda pro posezení a tanec
o ploše více jak 110 m2. V té době
již celý objekt patřil městu Varnsdorf. Projekce této přístavby se
ujal další významný varnsdorfský architekt a stavitel Johann
Eduard Mildner.
V době druhé světové války
sloužily objekty patrně jako uby-

tovny pro zdravotnický personál,
a proto byla v létě roku 1942
k objektu přistavěna další užitková veranda (možná šlo o adaptaci poslední přistavěné verandy
z roku 1929) se dvěma koupelnami, místnostmi pro vojenské
ošetřovatele a velícího důstojníka
a byly pozměněny vnitřní dispozice přízemí i prvního patra bývalé
restaurace, kde byl ubytován ženský personál.
Co se s restaurací a celým areálem stalo po druhé světové válce, nevíme. Podle údajů v archivu stavebního úřadu proběhla
demolice stavebních objektů
v roce 1963 a od té doby celý
areál chátrá. Díky iniciativě a aktivitě místního obyvatele Josefa
Gerháta s podporou města je zde
opět krásná výletní zastávka, které dominuje opravená studánka,
základ Pergeltova pomníku a udržované cestičky bývalého slavného parku.
		

Jiří Sucharda,
Josef Rybánský

V prostorách knihovny probíhá výstava fotografů z výběžku
Varnsdorf
Sedm fotografů
ze Šluknovského výběžku spojilo
své síly, talent a um a společně poprvé vystavovali svá díla
v prostorách Městské knihovny Varnsdorf. Vernisáž se konala ve středu 4. září a nenechalo si ji ujít několik desítek
návštěvníků, kteří se sklenkou
v ruce mohli fotografie zhléd-
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nout a diskutovat o nich přímo s
jejich tvůrci.
Mezi „sedm statečných“ vystavujících fotografů patří Jiří
Benedikt,
který
představuje snímky ze svých cest, od
Lukáše Hubálka můžete vidět reportážní a svatební záběry. Miroslav Jeništa se zaměřuje na
makro, krajinky a noční město,

David Kovář kouzlí se starými
manuálními
a
projekčními skly a vytváří tak zajímavé snímky přírody Šluknovska.
Marián Maštrla, který celou výstavu zahájil proslovem, vybral
makrofotografie přírody spojené
s kapkami vody. Dále spolu s fotografy svá díla také představily
ženy – Zuzana Nohavicová s pou-

tavými portréty a Lenka Punčochářová se snímky ze světa zvířat.
Společně o sobě říkají, že každý
fotí jiné téma, každý kouká přes
hledáček na jinou část našeho světa, našich životů, a přesto všechno
si výborně rozumí, spolupracují a
skvěle se doplňují. Výstava potrvá
až do 8. listopadu.
		

Barbora Hájková
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Společnost
VZPOMÍNKA
Dne 4. října uplyne 20 let od úmrtí
Štefana Szóráda.
Vzpomíná manželka a rodiny Szórádova a Blažejova.
Dne 4. října tomu
bude 1 rok, co nás
opustila naše milovaná
maminka,
babička, prababička
a teta paní Zdeňka
Storczerová. S láskou vzpomínají
dcera Jana a syn Pavel, vnoučata s
rodinami, sestra Jaruška s rodinou a
ostatní příbuzní.

BLAHOPŘÁNÍ

Výzva: Sportovec roku 2019

Dne 17. července
oslavil životní jubileum 80 let pan
Jaroslav Eichler.
Do dalších let přejí
hodně zdraví a pohody manželka Jarmila, dcery Jaroslava a Lenka, vnoučata s rodinami a
vnuk Marek.

Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport vyzývá občany města, sportovní kluby a oddíly a všechny příznivce sportu k nominaci
sportovců do ankety města Sportovec roku 2019. Návrhy sportovců
můžete podávat buď elektronicky na e-mail: jana.neubauerova@
varnsdorf.cz nebo osobně na podatelnu MěÚ a v informačním centru
(v zalepené obálce s nápisem: Návrh nominace Sportovec roku 2019)
do 4. října 2019.

Dne 26. září oslavili krásné 50.
výročí svatby manželé Jaroslava a
Jan Kalní. Pevné zdraví, hodně lásky
a štěstí do dalších let přeje syn Jan
s rodinou.

			
28. - 29.9.2019			
MDDr. Barcal Pavel		
J. Š. Baara 692/26, Děčín V		
Tel. 412 507 588

Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

Václavská country
taneční zábava
Sál Střelnice
28.září od 20.00 hod.
hraje kapela Malvas

Varnsdorf
Zahrada u ZŠ a MŠ Bratislavská dostala nový kabát.
Slavnostní otevření proběhlo koncem srpna.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu Švířovi za pomoc při
mé náhlé nevolnosti. J. C.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
03.10.2019 od 9.00 hod.

SVOZY BIOODPADU
Svozy bioodpadu
01.10.2019 od 6.00 hod.

SBĚRNÝ DVŮR
TS
PO - PÁ 7.00 - 16.00 hod.
SO 7.00 - 11:00 hod.
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Vaše návrhy budou sloužit komisi k tvorbě anketního lístku. Pro nominaci je nutné uvést: jméno a příjmení sportovce nebo název oddílu,
druh sportu, významné umístění a kategorii (mládežnický jednotlivec,
dospělý jednotlivec, mládežnický kolektiv, dospělý kolektiv a trenér).

ZŠ a MŠ Bratislavská má
novou zahradu

ZUBNÍ
ZUBNÍPOHOTOVOST
POHOTOVOST

5. - 6.10.2019		
MUDr. Vojtěch Vladimír		
28. října 110, Děčín I		
Tel. 412 151 056

14/2018
16/2019

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983,
e-mail: josef.knourek@post.cz.
Opravy vodo, elektro, práce se
dřevem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické práce,
ořez stromů a keřů.

Nová školní zahrada a obnovené herní prvky čekaly na žáky již první
den školy. „Vše bylo vybudováno za finanční podpory Ústeckého kraje
z fondu hejtmana a za finanční spoluúčasti města Varnsdorf v celkové
výši 406 tisíc. Tímto chci poděkovat všem příznivcům školy i městu
Varnsdorf za vstřícný přístup a podporu v minulých letech,“ dodala Iva
Špičková, ředitelka školy.
Redakce

Sport
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SAMAT Tour: Závod v posledním týdnu v srpnu přilákal 125 cyklistů
Jiřetín pod Jedlovou
Poslední srpnový víkend patřil již
šestnáctému ročníku cyklistického závodu SAMAT Tour. Na start
se postavilo 125 závodníků.
Amatérský závod, který letos
oslavil šestnáct let, razí od začátku svého pořádání heslo „Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit
se“. Hlavním cílem je přimět děti
k pohybu. Letos se na start postavilo celkem 125 cyklistů a z toho
74 dětí. Z důvodu většího zájmu
mladších závodníků musely být
rozjezdy rozděleny do šesti dětských a tří dospělých kategorií.
„Chceme poděkovat účastníkům závodu, fanouškům, organi-

zátorům a především sponzorům,
kteří věnovali pěkné a hodnotné
ceny pro všechny závodníky. Dále
obci Jiřetín pod Jedlovou, která
každoročně umožňuje uspořádání akce ve sportovním areálu a
v neposlední řadě Hasičskému záchrannému sboru Horní Podluží,
který ve velkém vedru pomáhal
s osvěžením všech zúčastněných.
Děkujeme sponzorům akce, jmenovitě: SAMAT, Cyklo sport Bartys, Ruli, Hőrmann, Euro air, AB
Elektro Pavel Bukáček, Climax,
Amann, Soudal, VP Trend, Café
Dlask, Fima, Cukrárna Sluníčko,
Geze, Stavby Jožák, Rina Sport,
Radek Sadil, Deceuninck, EKO

Servis Varnsdorf, Berner, Mühl,
Aluprof, Silnice a Mosty, Noprosu,
Ratio, VBH, Eurogreen, Metal
Trade Comax, Nobilis Tilia, Uplifter, Würth, Meesenburg, Safety
Master, Falta Stavebniny, WMAGlass, Jiří Žďárský, Krupovi-VHM,
Pavlů-Complex, Hilti, Cukrárna
Venezia, IVT Petr Vágner, Varnsdorfské uzeniny, Gealan, Dárky
z Věžičky, Perník Manufaktury,“
řekla Barbora Dvořáková za organizátory.
Kategorie A
Odstrkovadla: 1. Jiří Balog,
2. Richard Procházka, 3. Kryštof
Krejza. Želvičky: 1. Majda Donátová, 2. Lucie Eichlerová, 3. Anna

Eichlerová. Děti do 7 let: 1. Ondřej Dumek, 2. Vojtěch Šmidílek,
3. Ondřej Novák. Děti do 10 let:
1. Oliver Bělič, 2. Teodor Bělič, 3.
Toník Fiala.
Kategorie B
Holky: 1. Karolína Tlapáková, 2.
Jana Fetrová, 3. Fetrová. Kluci: 1.
Vojtěch Šelmmeci, 2. Josef Suk, 3.
Jakub Veroněk.
Kategorie C
Ženy: 1. Jana Kovářová, 2. Veronika Lhotská, 3. Markéta Šmidílková. Muži (amatéři): 1. Jan
Zeman, 2. Matěj Rothe, 3. Josef
Kroupa. Muži (profesionálové):
1. Tomáš Kolařík, 2. Jiří Švorc, 3.
Aleš Vohanka.
Redakce

Problémy trvají, fotbalisté dostávají góly a nebodují
Varnsdorf Fotbalisté Varnsdorfu se v právě probíhající druholigové sezóně trápí. Svěřencům Davida Oulehly nepomohla
ani reprezentační pauza.
V ní sehrál tým z Kotliny přátelský zápas proti prvoligovému Jablonci, když prohrál 3:5.
„V obranné fázi inkasujeme
strašně laciné branky, toho se
musíme postupně vyvarovat.
Vidím na hráčích snahu zlepšovat věci, na kterých pracujeme. Opět jsme dostali dva góly
ze dvou rohů. Dvakrát jsme to
špatně dohráli, a to se prostě nesmí stávat. V útočné fázi
jsme měli dost slušných věcí.
Vstřelili jsme tři branky a hodně dobrých věcí jsme nedotáhli,
chyběl nám klid a větší přesnost
ve finální fázi. Tam musíme jít
s větší agresivitou a drajvem,“

Zklamání. Trenér David Oulehla není s výkonem svých svěřenců spokojený; foto Tomáš Secký

me gól ze standardních situací,
na které jsme se připravovali.
Za stavu 2:0 už je to složité,“
reagoval na nevydařené úvodní
dějství trenér Varnsdorfu David
Oulehla. „Jsem hodně nespokojený s výsledkem. Pokud kluci nepochopí, že se musí soustředit na
své věci, že mají být disciplinovaní, tak pak je to složité,“ neskrýval
rozhořčení nad výkonem svých
svěřenců a zejména dvěma červenými kartami.

1. SK Prostějov		
3
zhodnotil zápas trenér Varnsdor- vil na hřišti dalekého Prostějova.
FK Varnsdorf		
2
Severočeši prohrávali 0:2 a přišli
fu David Oulehla.
dokonce o dva vyloučené hráče.
V devátém ligovém kole přivítal
Přesto dokázali vyrovnat, jenže
FK Jablonec nad Nisou 5
Varnsdorf na domácí půdě lídra
v poslední minutě inkasovali a
FK Varnsdorf 		
3
připsali si čtvrtou porážku v se- soutěže – FK Pardubice. Utkání
Zlepšení nepřineslo ani osmé zóně. Navíc potřetí v řadě inka- nakonec ovládli hostující hráči
kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sovali tři branky. „Nezvládli jsme poměrem 2:1.
		
Redakce
ve kterém se Varnsdorf předsta- to mentálně, dvakrát dostane-

Hokejoví dorostenci vlétli do nové sezóny
Varnsdorf
První tři zápasy
mají za sebou hokejoví dorostenci HC Varnsdorf.
V rámci Ligy dorostu Libereckého kraje zapsali jedno vítězství a
dvě porážky. Varnsdorfští nejprve bodovali v Děčíně, kde tamní
Medvědy porazili 9:5. „První zápas se nám na ledě Děčína vyvedl jak po herní, tak i po taktické.
V začátku zápasu jsme využili gólových situací a šli jsme do vede-

ní, které jsme bojovností zvládli
udržet i přes nápor domácích.
V závěru jsme potrestali chyby
v obraně domácích a po zásluze
jsme získali tři body,“ řekl Jakub
Damnitz, který dorostence trénuje společně se Stanislavem Veselým.
Ve druhém utkání se Varnsdorf
představil doma, zápas mu ale nevyšel. Česká Lípa si odvezla vítězství 8:2. „Začali jsme vlažně, což

se nám vůbec nevyplatilo. Byli
jsme prakticky ve všech činnostech horším týmem a po zásluze
jsme prohráli,“ přiznal Damnitz.
Třetí duel měl jasného favorita.
A tuto roli Liberec B potvrdil, když
Varnsdorf porazili vysoko 15:0.
„Liberec je velký favorit. Bojovali
jsme, ale herní vyspělost byla nad
naše síly. Chtěl bych přesto vyzdvihnout bojovnost kluků proti
velmi silnému soupeři. S klukama

jsme si dali cíl postoupit do lepší
skupiny,“ dodal Damnitz.
Další program dorostu HC
Varnsdorf je na programu 28. září
od 16.00 hodin, kdy přivítá Jablonec nad Nisou a jen o den později
Děčín. Muži se na začátek sezóny teprve chystají. V přípravném
utkání v pátek 27. září přivítají na
domácím ledě německé Tornádo
Niesky.
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Gymnázium Varnsdorf na republikovém finále v Brně
Brno
Sazka olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice pro
základní školy a víceletá gymnázia. Gymnázium Varnsdorf
je do této soutěže zapojeno
již pět let. Každoročně v rámci tělesné výchovy plní všichni žáci Odznak všestrannosti,
což je deset atletických, silových a obratnostních disciplín,
které zvyšují všestrannost a
zdatnost našich žáků a jsou
smysluplnou náplní hodin tělesné výchovy.
Po úspěchu na okresním a krajském kole se mohli studenti stejně jako v loňském roce radovat
z postupu na jubilejní (desáté) republikové finále, které se konalo
v Brně ve dnech 4. až 6. září. Naši
školu a Ústecký kraj reprezentovali Michaela Čepeláková, Agáta
Kestlerová, Barbora Pohludková,
Natálie Taliánová, Ondřej Boczan, Tadeáš Müller, Jakub Slavík,
Josef Tomašov a Oliver Svačinka.
Z rumburských škol postoupili

Studenti místního gymnázia okusili republikové finále v Brně; foto Gymnázium Varnsdorf

Matěj Janda a Valerie Barcalová.
Všichni dosáhli velmi dobrého
osobního výsledku. Michaela Čepeláková a Oliver Svačinka skončili na vynikajícím šestém místě.
Míša zazářila v disciplíně kliky
na dvě minuty (zvládla jich 111)
a Oliver se v trojskoku umís-

til na desátém místě (skočil
8,33 m). Soutěže učitelů se
velmi úspěšně zúčastnil Mgr.
Stanislav Hocko, který byl
v disciplíně švihadlo na dvě
minuty nejlepší ze všech učitelů (přeskočil 306x). Spolu
s Oliverem, Bárou, Míšou, Ond-

rou a Tadeášem získali nejvyšší
stupeň odznaku–diamantový.
Republikové finále je nevšedním velkolepým zážitkem, při
němž závodilo 616 závodníků ze
sedmdesáti škol. Soutěž má vysokou úroveň sportovní, organizační, ale i kulturní. Vedle sportovních disciplín byla pro účastníky
i návštěvníky připravena #BeActive vesnička s bohatým doprovodným programem. Akce se dá
také nazvat „malou olympiádou“.
Účast a setkání s desítkami českých olympioniků současnosti i
minulosti jsou velmi obohacující a
inspirativní.
Vzpomínáme na Mgr. Aničku
Vápeníkovou, která stála na samém začátku tohoto velkého
projektu, byla organizátorkou a
trenérkou víceboje a letos v létě
nás náhle opustila. Děkujeme
studentům za vynikající reprezentaci a vedení školy za podporu
projektu.		
Mgr. Radka Holubářová
Gymnázium Varnsdorf

Tradiční modelářské klání přineslo řadu medailí

LMK Varnsdorf pořádal tradiční soutěž upoutaných modelů; foto LMK Varnsdorf

lík z LMK Rakovník a obdržel sošku loupežníka Vildy. Druhé místo
si vylétal Richard Hoblík z LMK
Rakovník a třetí místo získal Vladimír Svoboda z LMK Varnsdorf.
Mezi juniory bral zlato Martin
Hildebrant ze Sebnitz, druhé mís-

to získal Leo Hildebrant taktéž ze
Sebnitz a bronz Albert Svoboda
z LMK Varnsdorf.
Druhý den byla zahájena soutěž maket kategorií F4B a SUM.
I tentokrát bylo k vidění mnoho
skvělých výkonů, ale také likvi-

- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 000 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek
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dační havárie favoritů soutěže.
Zpestřením soutěže bylo napadení modelu při přistání pobíhajícím psem (vše dopadlo šťastně pro obě strany). V kategorii
SUM se umístil na prvním místě Jaromír Hoblík z LMK Rakovník, na druhém místě David Jára
z LMK Varnsdorf a na třetím místě
Petr Skurčák mladší z LMK Varnsdorf. V kategorii F4B si první místo vylétal Roman Kutmon z LMK
Nymburk, druhé místo získal Petr
Skurčák senior z LMK Varnsdorf
a třetí místo získal Václav Šťastný
z LMK Kladno.
LMK Varnsdorf děkuje městu
Varnsdorf za dlouholetou finanční podporu činnosti z Dotačního
programu města Varnsdorf, obci
Horní Podluží za podporu a skvělou spolupráci během akce a Svazu modelářů ČR.
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Horní Podluží
Leteckomodelářský klub z Varnsdorfu uspořádal v červenci tradiční soutěž
upoutaných modelů o Pohár Tolštejnského panství a maketářský
Varnsdorfský upoutanec.
Akce se konala v Horním Podluží
na místním fotbalovém stadionu.
Celý areál výborně pokryl potřeby
pořadatelů na parkování, občerstvení, výpočetní středisko, a hlavně skvěle připravenou letovou
plochu.
V sobotu 5. července probíhala
soutěž školních modelů kategorie UŠ. Dvanáct soutěžících ve
třech kolech odlétalo celkem 36
startů se svou akrobatickou sestavou. Ne vždy však dopadlo
vše dle představ pilotů. Silný vítr
a nezkušenost zapříčinily i nepříjemné havárie s větším i menším
poškozením modelů. Dramatické
klání nakonec vyhrál Jaromír Hob-

