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Na Stožeckém sedle roste nová turistická lávka,
propojí Lužické hory s Českým Švýcarskem
Varnsdorf V místě, kde proslulou více než sto let starou turistickou trasu zvanou Modrá hřebenovka protíná frekventovaná
silnice 1/9 na Stožeckém sedle,
se konečně buduje nová turistická lávka. Omezení dopravy
by mělo probíhat až do začátku
listopadu. Provoz řídí semafory.
Lávka pomůže propojit turistické, běžecké a cyklistické trasy, které právě v tomto místě přecházejí
z Libereckého do Ústeckého kraje. Most tak pohodlně a bezpečně
spojí Lužické hory a Žitavské hory
s Českým Švýcarskem. Zároveň
bude součástí připravované dálkové turistické trasy Nová hřebenovka, která by měla vést celým
naším krajem po hřebenech Lužických hor a Krušných hor až do
Karlovarského kraje.
Akce je hrazená z Ústeckého
kraje a vyjde na 18 milionů korun. Práce na výstavbě turistické
lávky započaly koncem srpna a do
konce roku by mělo být hotovo.
Během následujících měsíců je
v plánu jak výstava lávky, tak uzpůsobení a propojení přilehlých stezek. Počítá se i s kácením několika
stromů, ale jen v minimální nutné
míře.
Most přes Šébr bude dřevěná
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Výstavba turistické lávky přes Šébr vyjde na 18 milionů korun; foto Josef Zoser

oblouková lávka s horní mostovkou. Rozpětí hlavního oblouku je 30 metrů. Celková délka
budované lávky je 60,7 metrů.
Šířka lávky bude 3 metry, výška
9 metrů.
Výstavbu lávky inicioval před
více než 10 let bývalý starosta
Jiřetína pan Josef Zoser společně s Dobrovolným svazkem obcí
Tolštejn. V té době však nebylo
z čeho pokrýt jak financování
stavby, tak údržbu mostu. K prosazení projektu na kraji velkou
měrou přispěl zastupitel a radní
Ústeckého kraje Petr Šmíd. Stranou nezůstali ani oba dva zbývající krajští zastupitelé z Varnsdorfu,
Stanislav Horáček a Josef Hambálek. Od roku 2016 usilovali o to,
aby si projekt vzal pod svá křída
Ústecký kraj.
Určitým tlakem na krajskou
veřejnou správu přispěly i svazky

obcí. V roce 2018 to byl Destinační fond Lužické a Žitavské hory,
který sdružuje obce a podnikatele
z Ústeckého a Libereckého kraje
a příhraniční obce v Německu.
Varnsdorf se stal v roce 2018 jedním z iniciátorů vzniku a zároveň
zakládajícím členem tohoto fondu. Stěžejní vizí spolku je rozvoj
turistického ruchu a propojování
těchto územních celků tak, aby
nebyly znatelné hranice. Výstavbu lávky si fond stanovil za jeden
z hlavních bodů programu. Liberecký kraj projevil též svůj zájem
na propojení. Varnsdorf jako největší město Šluknovska se zároveň stal v roce 2019 staronovým
členem Dobrovolného svazku
obcí Tolštejn. Zastupitelé tehdy na
návrh starosty obnovili spolupráci
s obcemi ve Šluknovském výběžku
s podmínkou stanovení konkrétního účelu použití svého každoroč-

ního členského příspěvku. Varnsdorf převzal zodpovědnost za
případnou budoucí údržbu lávky.
Jeho každoroční příspěvek by měl
být použit právě pro tento účel.
Předání staveniště proběhlo
dne 6. srpna v Jiřetíně pod Jedlovou za účasti objednatele – zástupců Ústeckého kraje a zhotovitele – SaM Česká Lípa. Dále
byli přítomni starostové Rybniště, Dolního Podluží a Jiřetína
pod Jedlovou v čele s předsedou
DSO Tolštejn Romanem Forferou
a zástupci zhotovitele projektové
dokumentace – o.p.s. České Švýcarsko a stavební a bezpečnostní
dozor.
Pokud vše půjde podle plánu
a počasí bude stavbě přát, první
turisté by se mohli po lávce projít
pravděpodobně už brzy na jaře
příštího roku.
Renáta Hambálková (RH)
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Hasiči vyjížděli na Šébr, shořel kamion plný papíru
Varnsdorf
Krátce před
čtvrt na tři odpoledne v pondělí
14. září 2020 bylo na linku hasičů
oznámeno, že pod Šébrem hoří
od motoru kamion.
Operační středisko na místo
okamžitě vyslalo čtyři jednotky.
Kromě varnsdorfských profesionálů vyjeli také dobrovolní hasiči
z Varnsdorfu, Dolního i Horního
Podluží.
Už podle kouře viditelného
i z vyšších míst Varnsdorfu bylo
zřejmé, že si oznamovatel nevymýšlí. Když hasiči přijeli na konec
obce Lesné, nákladní automobil
už hořel celý. Ještě aby ne. Jeho
náklad tvořilo 24 tun papíru.
Hasiči okamžitě natáhli vodní
proudy, a kromě samotného hašení se museli soustředit také na
ochranu blízkého domu. Z poškozených nádrží totiž vytékala nafta,
která okamžitě začínala znovu a
znovu hořet. Plameny olizovaly
živý plot i střechu domu, zasažen
byl i osobní automobil, který stál
vedle silnice.
Po lokalizaci začal další sled
událostí. Nafta totiž natekla do
půdy, na místo musel přijet Ekoservis, jehož pracovníci zemi-

Na Šébru shořel kamion plný papíru. Silnice byla uzavřena do pozdních hodin; foto miw.cz

nu okamžitě odebrali a odvezli k likvidaci. Stejně tak začala
překládka nákladu. Jeden z kontejnerů s lisovanými balíky skončil
i ve Varnsdorfu pod hasičárnou,
kde byl dohašován dobrovolnými
hasiči.
Celá akce trvala několik hodin, silnice byla uzavřena až do
pozdního večera. Následující

den pokračovalo řešení situace.
Shořelé vozidlo bylo odtaženo a
řešit se musel také stav silnice,
která byla vysokým žárem poškozena.

volným varnsdorfským hasičům.
Nahlášeno bylo, že na Horním
nábřeží ve Varnsdorfu hoří odpad
plamenem.
Jak hasiči na místě zjistili, hořely
„odložené“ gauče. Po uhašení se
Hořel odpad
o černou skládku obratem postaPřed čtrnáctou hodinou v pon- rali pracovníci městských technicdělí 7. září byl vyhlášen požární kých služeb.
poplach profesionálním i dobroHasiči Varnsdorf

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
17.8.2020 v 16:18 hod.
Bylo na služebnu Městské policie Varnsdorf přijato oznámení
od prodavačky, že mají v jejich
prodejně podnapilou ženu pocházející zřejmě z Ukrajiny. Na místo
byla vyslána hlídka městské policie, která zajistila zraněnou ženu
z Ukrajiny, když ještě před příjezdem hlídky upadla do regálů a
přivodila si tržnou ránu na hlavě.
Strážníci na místě ženě poskytli
první pomoc a byla přivolána sanitka, která jí odvezla do nemocnice k dalšímu ošetření a vyšetření.
18.8.2020 v 9:20 hod.
Na služebnu městské policie
bylo přijato oznámení od občana
našeho města, že se u rybníka Rio
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do funkčního stavu, aby se situace
neopakovala.

Ilustrační foto; foto archiv

pohybují volně krávy. Vyslaní strážníci městské policie na místě našli
5 krav pohybujících se po břehu
rybníka. Dle místní znalosti se
strážníci telefonicky spojili s maji-

18.8.2020 ve 12:26 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf byla přijata telefonická žádost o spolupráci ze strany
dispečinku RZS k výjezdu s defibrilátorem do ulice Melantrichova. Na místo byla ihned vyslána
hlídka. Strážníci v ulici Národní
zajistili ženu silně v podnapilém
stavu, která upadla a nemohla
vstát. Hlídkou městské policie byla
přivolána sanitka, strážníci muže
telem dobytka, který byl vyzván, pomohli naložit a zdravotníci jej
aby si skot zabezpečil. Majitel skot odvezli do Traumacentra Děčín na
zabezpečil, omluvil se a uvedl, že další vyšetření.
mu zřejmě v noci někdo ukradl
Martin Špička
ohradníky i s dráty. Vše poté uvedl
velitel městské policie
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Počet asistentů prevence kriminality v ulicích města
se zvýšil, na pořádek jich dohlíží celkem šest
Varnsdorf
Další čtyři. Na
veřejný pořádek v ulicích města
bude nově dohlížet celkem šest
asistentů prevence kriminality (APK). Radnice totiž uspěla
s žádostí v projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí v programu OP Zaměstnanost.
Město se po úspěšném prvním projektu Ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality,
díky němuž získalo dva asistenty
prevence kriminality do konce letošního roku, zapojilo do dalšího
projektu. Tentokrát žádost podalo
v projektu Ministerstva práce a
sociálních věcí v programu OP Zaměstnanost. A bylo opět úspěšné.
Současné preventisty tak doplní
další čtyři, kteří budou v ulicích
města dohlížet na veřejný pořádek až do června příštího roku.
„Asistenti prevence kriminality

Na pořádek v ulicích nově dohlíží šest asistentů prevence kriminality; foto Tomáš Secký

se nám osvědčili. Pohybují se nejen ve vyloučených lokalitách, ale
v ranních hodinách také na přechodech u základních škol,“ řekl
Václav Lacina, manažer prevence
kriminality ve Varnsdorfu.
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.
Město získalo také domovníky
preventisty
Celkem pět domovníků začalo
od září fungovat v problémových
lokalitách ve Varnsdorfu. „Úkolem
domovníků je dohled nad dodržováním pořádku v jim přiděleném vchodu. Dohlíží především
na soužití nájemníků, dodržování
domovního řádu a obecně závazných vyhlášek města,“ dodal Lacina.
Projekt asistentů prevence kriminality a domovních preventistů
financuje Ministerstvo práce a sociálních věcí za spoluúčasti města
Varnsdorf.
Tomáš Secký

Jak to vypadá s přípravou nového územního plánu?
Varnsdorf Z důvodu množících se dotazů ohledně průběhu
pořizování a termínu dokončení
nového Územního plánu Varnsdorf (ÚP) uvádíme následující
informace.
O pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo města v roce 2012,
jeho zpracovatelem se stala po
výběrovém řízení projekční kancelář SAUL Liberec, s.r.o. V následujícím období bylo zpracováváno zadání, které definovalo
cíle a úkoly, které bude ÚP řešit.
Jednalo se hlavně o stanovení
koncepce dopravní a technické
infrastruktury, vymezení ploch
pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování, sport
a rekreaci, zemědělství atd. Po
projednání a schválení zadání
v roce 2016 byl následně zpracován SAULem Liberec první návrh
ÚP. Jeho projednání proběhlo,
v souladu s příslušnými paragrafy
stavebního zákona, v létě 2018.
Do jara letošního roku probíhala jednání a posuzování návrhu

dotčenými orgány a ostatními
organizacemi, z nichž některé
ve svých stanoviscích s návrhem
ÚP vyjádřily nesouhlas. K zadání
a k prvnímu návrhu ÚP bylo do
července 2018 zároveň doručeno přibližně 150 připomínek od
občanů. Pořizovatelem, jímž je
úřad územního plánování MěÚ
Varnsdorf (ÚÚP), byla poté provedena sumarizace a vyhodnocení všech došlých připomínek,
tento materiál byl následně
v červenci 2020 zaslán zpracovateli ÚP jako „pokyny pro úpravu
návrhu ÚP pro veřejné projednání“. Veřejné projednání, což je
teoreticky poslední fáze pořizování územního plánu, bude uskutečněno po předání upraveného
návrhu ÚP. Podle předběžných
informací by měl být tento návrh
předán zpracovatelem nejpozději do konce letošního roku. Poté
bude následovat jeho veřejné
projednání s možností podání
připomínek a námitek. Pokud
bude návrh ÚP akceptován vše-

mi účastníky projednávání, po
vyhodnocení a provedení dalších
zákonem vyžadovaných formálních úkonů, bude předložen zastupitelstvu města ke schválení
a vydání.
V této souvislosti uvádíme, že
uvedený proces pořizování ÚP je,
nejen obsahově a organizačně,
ale zároveň časově, značně komplikovanou záležitostí, proto odpovědi pořizovatele na dotazy
veřejnosti ohledně nabytí jeho
platnosti jsou víceméně „věštěním z křišťálové koule“. S ohledem na skutečnost, že účastníků
tohoto procesu je několik desítek, kdy u některých je jejich
stanovisko k návrhu ÚP těžko
předvídatelné, jsou jakékoliv časové predikce velmi přibližné.
K pozici úřadu územního plánování (úředníci na MěÚ Varnsdorf),
ještě dodáváme, že ten zajišťuje
procesní a právní „servis“, jinými
slovy koordinuje celý proces pořizování ÚP především tak, aby
byl v souladu s platnou legislati-

vou, v tomto případě stavebním
zákonem a správním řádem a
zároveň dbá, aby nedocházelo
ke zbytečným průtahům. Protože úřad územního plánování je
pouze jedním z aktérů tohoto
procesu, jeho možnosti ovlivnění
časového průběhu jsou omezeny
pouze na vlastní činnost, činnosti
ostatních účastníků ovlivnit téměř nemůže.
Pokud si přesto dovolíme odhadnout další vývoj, tak nedojde-li k situaci, že množství a
závažnost stanovisek a námitek
podaných k návrhu ÚP v rámci veřejného projednání bude
enormně velké, mohl by teoreticky územní plán nabýt účinnost
v prvním čtvrtletí příštího roku.
V opačném případě si netroufneme v dané chvíli časový průběh
předvídat, bude ho možné odhadnout teprve po vyhodnocení
veřejného projednání s případným nepříznivým výsledkem.
Václav Nechvíle
ÚÚP MěÚ Varnsdorf
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Červený kostel se opět otevřel široké veřejnosti
Varnsdorf
V sobotu 12. září
se uskutečnila benefiční akce pro
Červený kostel ve Varnsdorfu,
v rámci které kostel navštívilo
více než 200 návštěvníků a vybralo se úctyhodných 8600 korun.
Ty budou použity pro další obnovu kostela. Akci pořádal spolek
Červený kostel Varnsdorf, z.s.
ve spolupráci s městem Varnsdorf a Ústeckým krajem.
Během dne byl pro veřejnost
připraven speciální kulturní program, v rámci kterého vystoupily
děti z mateřské školy Zahrádka,
flétnový soubor ze základní školy
Edisonova a taneční skupina ze
základní umělecké školy ve Varnsdorfu. Vystoupil také Petr Smetana na saxofon a skupina Kviltet.
Návštěvníkům se také promítal
film mapující vývoj Červeného
kostela, jehož autorem je Petr a
Pavel Danko. Vyvrcholením celé
akce a skutečnou hudební třešničkou na dortu bylo vystoupení
v podání Komorního orchestru
Severočeského divadla Ústí nad
Labem se sólisty Terezou Mátlo-

Benefiční akce pro Červený kostel přilákala stovky návštěvníků; foto Ivo Šafus

vou a Jaroslavem Svěceným.
Cílem Spolku Červený kostel
Varnsdorf, z.s. (vznikl v září roku
2010 – v čele spolku je Eva Hamplová a Petr Šmíd) je záchrana jedinečné stavby ve Varnsdorfu. Díky
městu Varnsdorf, které je současně vlastník objektu, a dotacím

z Ústeckého kraje se od roku 2016
započalo s obnovou zdevastovaného kostela. Velké speciální poděkovaní patří především Odboru
správy majetku a investic – jmenovitě panu Milanovi Hanouskovi za
dosavadní spolupráci. V současné
době spolek aktivně spolupracuje

s MAS Český sever a připravuje se
studie pro další využití a oživení
tohoto objektu pro účely veřejnosti.
Děkujeme všem, jež se zúčastnili akce a podpořili obnovu Červeného kostela ve Varnsdorfu.
Spolek Červený kostel Varnsdorf

Vernisáž výstavy fotografií a kresleného humoru Myšmaš
Varnsdorf
Poprvé po prázdninách zaplnili přízemí Městského centra kultury a vzdělávání
příznivci humoru a fotografování.
V úterý 8. září odpoledne se
zde totiž konala vernisáž fotografií
Lubomíra Svobody a kresleného
humoru Bořivoje Frýby k příležitosti jejich životního jubilea. Oba
zmínění jsou kamarádi již od dětství. Lubomír Svoboda se věnuje
fotografování už od mládí. Jak
sám říká, fotografování je dnes už
někde jinde, ale pořád platí jedno
pravidlo – být ve správnou dobu
na správném místě.
Bořivoj Frýba, který nyní žije
v Opavě, kreslí také již od mládí.
Se svým kresleným humorem se
účastní společných výstav, soutěží Výstava fotografií a kresleného humoru Myšmaš potrvá až do listopadu; foto Ivo Šafus
a akcí po celé republice i v zahraniI když se jejich životní cesty roz- vy fotografie, ho Bořík s rodinou uvedeno na plakátku: „Kochat a
čí. Ilustruje knihy a zásobuje svými
kresbami různá seskupení (např. dělily, schází se dodnes. A právě nadšeně nabádal ke společné smát se můžete až do 6. listopadu
TAPÍR a KČT). Rád kreslí obrázky při jedné takové návštěvě, kdy výstavě. Na závěr samozřejmě 2020.“
si společně prohlíželi Lubošo- nesmí chybět pozvánka. Jak je
pro potěšení kamarádů a přátel.
Barbora Hájková
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Volby 2020: Volit budeme do zastupitelstva kraje a Senátu
Varnsdorf
První říjnový víkend budou Češi vybírat
kandidáty do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu.
Volby se uskuteční ve dnech
2. a 3. října 2020. Druhé kolo
voleb do Senátu proběhne 9. a
10. října 2020.

Volební místnosti se otevřou
v pátek 2. října od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 3. října od 08.00 do 14.00 hodin. V ty samé časy budou
otevřeny volební místnosti
i pro druhé kolo voleb do
Senátu.

SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ
Volební místnost 1
Městský úřad Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470

Volební místnost 8
VOŠ a SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf,
Kostelní 723

Volební místnost 2
Interaktivní základní škola,
Karlova 1700

Volební místnost 9
Firma ReTOS, s.r.o.,
Žitavská 913

Volební místnost 3
Klub Střelnice,
B. Němcové 476

Volební místnost 10
MŠ Pražská,
Pražská 2812

Volební místnost 4
Základní škola Východní,
Východní 1602

Volební místnost 11
Základní škola Edisonova,
Edisonova 2821

Volební místnost 5
Městské divadlo Varnsdorf,
Partyzánů 1442

Volební místnost 12
MIC Varnsdorf,
Otáhalova 1260

Volební místnost 6
ZŠ a MŠ Bratislavská,
Bratislavská 994

Volební místnost 13
Firma SILNICE a MOSTY a.s.,
Studánka 283

Volební místnost 7
Lidová zahrada,
Karlova 702

Více informací k volbám naleznete
na webových stránkách města
www.varnsdorf.cz/cz/urad/volby.

Máte nařízenou karanténu
nebo izolaci z důvodu Covid-19?
Kvůli koronavirové pandemii
představilo Ministerstvo vnitra alternativní způsob volby pro
lidi v karanténě a nakažené. Těm
bude umožněno volit z auta a to
v Děčíně ve středu 30. září 2020
v čase od 07.00 do 15.00 hodin,
kde bude na parkovišti v ulici Labská zřízeno zvláštní stanoviště.
V případě druhého kola voleb do
Senátu bude možnost volit na
stejném místě 7. října 2020 ve
stejném čase.
Volit lze i do zvláštní přenosné
volební schránky u speciální volební komise. Lidé v karanténě
či izolaci, kteří chtějí využít této
možnosti, se musí přihlásit krajskému úřadu v Ústí nad Labem na
speciální telefonní lince 773 031
725 a to ve dnech od 22. září do
1. října 2020.

19 Česká pirátská strana
Bc. Zdeněk Štěpánek
33 Občanská demokratická strana
Jana Machová
45 Česká strana sociálně demokratická
Mgr. Bc. Romana Doležalová;
MUDr. Ludmila Jakubcová; Ing.
Bc. Petr Jakubec, MBA; Ing. Ludmila Pražanová
50 ANO 2011
Marian Čapek
70 Trikolóra hnutí občanů
Mgr. Petr Šmíd
75 ZaRegion
Ing. Eva Hamplová

82 ROZUMNÍ – Petr Hannig – za
spravedlnost a životní jistoty
Přehled místních kandidátů do Michaela Beranová; Jaroslava
Čermáková; Beáta Poláková
zastupitelstva kraje
Přehled kandidátů do Senátu
3 Čistý a lepší sever
Milan Hánl; Jiří Moravec; Pavel za obvod Děčín
Opl; Miloš Štefan
1. Ing. Zbyněk Linhart
2. Mgr. Vladimír Navara
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
3. PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc.
Jan Šimek
4. Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
16 Svoboda a přímá demokracie 5. Mgr. Šárka Štruplová Růžičková, MBA
(SPD)
Martin Dospěl; Dana Fábryová; Re- 6. Ing. Jiří Anděl, CSc.
náta Haubertová; Jaroslav Nedvěd 7. Zdeněk Říha

Nástěnný kalendář na rok 2021 nabídne pohled na Varnsdorf
Varnsdorf
Po několika letech, kdy město vydávalo především stolní kalendáře, bude mít
Varnsdorf také nástěnný kalendář pro rok 2021.
Kalendář zachycuje z ptačí
perspektivy zajímavé pohledy
na Varnsdorf. Autorem fotografií je Ladislav Košťák. Nástěnný
kalendář je v prodeji v omezeném množství v Městském
informačním centru za cenu 190
korun.
Tomáš Secký
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Inzerce
Zprávy
Společnost

5/2020
14/2018
16/2020
SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
1. 10. 2020 od 9.00 hod.

PENÍZE IHNED
RYCHLÉ JEDNÁNÍ
STAV NEROZHODUJE
VLASTNÍ VYKLIZENÍ MOŽNÉ
6

SVOZY BIOODPADU
29. 9. 2020 od 6.00 hod.

Zprávy, inzerce

16/2020

Proběhl 2. varnsdorfský swap

V prostorách městského divadla proběhl 2. varnsdorfský swap; foto Klára Lukačovičová

Varnsdorf
Možná pro někoho může být výraz „swap“ zahalen tajemstvím, ale jde jednoduše o výměnu věcí, na které se
pořadatelé předem domlouvají.
Hlavní myšlenka swapu je především ekologická a ekonomická.
Má za úkol redukovat zbytečné vyhazování oblečení, které
může ještě dále dlouhou dobu
sloužit, omezit podporu tzv. fast
fashion (levná móda vyráběná

v obrovském množství bez ohledu na ekologické dopady a pracovní podmínky zaměstnanců)
a také ušetří vaší peněžence.
Základním pravidlem je přinést
oblečení, obuv či hračky ve stavu, ve kterém bychom ho i my
rádi dostali. Tedy čisté a nepoškozené.
V neděli 13. září odpoledne se
prostory městského divadla zaplnily oblečením a návštěvnická

účast byla také velmi hojná. Společně se podařilo uchránit před
vyhozením několik stovek kusů
oblečení. Vstupné bylo 50 Kč a
celkem se podařilo vybrat krásných 3 850 korun. Výtěžek bude
použit na nákup ovocných dřevin,
které budou na podzim zasazeny
ve Varnsdorfu v lokalitě za hřbitovem. O všem vás budeme opět
informovat.
Možná vás napadne, co se
bude dít se zbylými věcmi? Vše,
co nenašlo své majitele, poputuje
do azylového Domu sv. Vincenta
de Paul v Dolním Podluží pro rodiče s dětmi.
„Dále děkuji Swap Crew teamu,
bez jehož pracovního nasazení
bychom to nezvládli a samozřejmě vedení divadla, které nám poskytlo prostor. Budeme se těšit na
další swap, který proběhne někdy
v prvním čtvrtletí příštího roku.
A pomalu plánujeme i další novinky, o kterých se brzy dozvíte. Děkujeme, že v tom jedete s námi,“
dodala Klára Lukačovičová, jedna
z organizátorek.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Varnsdorf vyhlásilo výběrové řízení na
obsazení pracovního místa „Vedoucí Ekonomického odboru Městského
úřadu Varnsdorf“.
Plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, 11. platová třída, 5 týdnů dovolené,
2 dny zdravotního volna,
příspěvek na stravování,
příspěvek na penzijní připojištění a další zaměstnanecké benefity.
Více informací naleznete na elektronické úřední
desce www.varnsdorf.cz/
cz/urad/uredni_deska.

Barbora Hájková
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Společnost, inzerce
Zprávy
Společnost
VZPOMÍNKA

Dne 1. října uplyne 25 let, kdy
nás navždy opustil náš drahý tatínek a dědeček pan Miroslav Špetla.
12. července jsme vzpomněli jeho
nedožitých 90 let.
Dne 16. srpna to bylo již 11 let, co
od nás navždy odešla naše milovaná
maminka a babička paní Ludmila
Špetlová. 6. července jsme vzpomněli jejích nedožitých 89. narozenin. S láskou na své rodiče stále vzpomíná dcera Dagmar a syn Miroslav
s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST

ZUBNÍ POHOTOVOST
26.- 27.9.2020			
MUDr. Sudová Olga		
Fügnerova 600/12, Děčín I		
Tel. 412 513 989
28.09.2020			
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín 1
Tel. 732 329 007
3. - 4.10.2020			
MDDr. Barcal Pavel		
J. Š. Baara 692/26, Děčín V		
Tel. 412 507 588
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích: 08:00 12:00 hod.			
		

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.
LIMERSA s.r.o. přijme do svého
týmu osoby částečně či plně invalidní na pozice:
1) řidič na rozvoz jídel, ŘP sk. B
2) uklízeč vnitřních a venkovních
prostor
3) praní a žehlení prádla.
Kontakt: Liridon Alija,
+420 770 171 775
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Prezentace peer mediátorů na Open Gate School
Varnsdorf
Již minulým rokem naše varnsdorfské Gymnázium navštívila usměvavá
a sympatická paní Adamová.
Dominika Adamová zastává
roli učitelky, školní poradkyně
a terapeutky na mezinárodní
škole Open Gate. Její práce je
nedocenitelná, jelikož organizuje mnohé školní akce, a hlavně
vdechuje studentskému životu
v Babicích nesmírný pocit pohody. Paní Dominika nás nadšeně a
se zájmem oslovila, zda-li bychom
přijaly pozvání na Open Gate a
představily zdejším vyučujícím
projekt Mediace ve škole. Vybrala si právě skupinku nás – varnsdorfských studentek, protože na
našem gymnáziu se vrstevnická
mediace úspěšně uchytila.
Okolí Babic překvapilo venkovskou skromností. Některá z nás
již cestou vyzvídala, co kampus
vlastně nabízí a formovala svá
očekávání. Okamžik pravdy nastal
za průjezdovou branou, kde se
prostíralo převeliké zázemí tvořené parkem a stavbami rozmanité
účelnosti skrývající se pod rouškou noci. Všechny jsme vnímaly
vzácnost ticha, které převládalo
na jinak živelném místě. Cestou
míjejíc budovy Dominika představovala divadlo, knihovnu, jídelnu, i koňské stáje. Natěšeny jsme
doufaly, že bude možnost si areál
prohlédnout též za denního světla, možná i projít.

Příštího dne nás v prostorách divadla úsměvem přivítaly rozmanité tváře mladších i starších učitelů.
S holkami jsme se shodly, že každý
z kantorů vyzařuje prazvláštní
energií jedinečnosti. Jak osobnosti
pocházející z různých krajin světa,
tak i rodilí Češi, všichni připraveni se dozvědět nové informace a
otevřeni novým poznatkům. Akci,
jsme díky skvělému publiku, pojaly velmi uvolněně a vytvořily přátelské prostředí. Společnou diskuzi jsme postavily hlavně na vlastní
zkušenosti s praktikovanou vrstevnickou mediací ve školním
kolektivu. V přátelském prostředí
byl výstup velmi příjemnou záležitostí.
Jelikož jsem zvídavé děvče, při
prohlídce vnitřních prostor školy,
mi neušlo pár zajímavostí, které
mě překvapily či zaujaly. Můj obdiv patřil školním uniformám, jež
bývají na prestižních školách obvykle využívány k zrovnoprávnění
studentů z různých společenských
vrstev. Nošení uniforem není již
jen záležitostí formality, nýbrž
slouží i k efektivitě práce. Tato
formalita minimalizuje též úsilí
studentů využité k rozhodování.
Studenti neztrácejí energii rozhodováním o své róbě a využívají ji
ke smysluplnějšímu jednání při
studiu. Vzhledem k náročnosti
studia volbu uniforem uznávám za
potřebnou.
Budova, která plně získala mou

pozornost, byla nazvána poradenské centrum. Místnosti působily velmi útulně. Podle slov
paní Dominiky studenti využívají
centrum pro chvilky meditace
a tichého odpočinku. Dále mají
studenti možnost poradit se
se svým time managmentem,
či požádat terapeuta o pomoc
k řešení osobních problémů.
Učitelský personál Open Gate si
zakládá na psychickém zdraví studentů, poněvadž jej vnímá jako
důležitý prvek ke konečné spokojenosti. Celková detabuizace
psychického zdraví mě okouzlila,
myslím, že skrze roli mediátorů
můžeme též předcházet mnohým trápením našich spolužáků.
Vnímám široké spektrum náplně
skrývající se za oslovením mediátor.
Open Gate School díky nadaci
The Kellner Family Foundation
nabízí stipendia mladým studentům z nižších sociálních vrstev,
nebo studentům s nadprůměrnými akademickými znalostmi.
Těší mě, že mají tak šanci na kvalitní vzdělání mladiství pocházející z nepříznivých podmínek pro
osobní rozvoj.
Líbil se mi také kolektiv učitelů.
I jejich uvolněné nastavení mysli
výrazně přispělo k pocitu, jež ve
mně i po odjezdu z Babic pozůstal. Duch inspirace a touha poznávat sebe i svět.
Karolína Křížová

Poznáte mě? Hádej, kdo jsem!
Dobrý den, psal se rok 1836 a
dědičnému rychtáři se narodil
třetí syn. To jsem byl já.
Když mi bylo deset roků, zemřel
nám tatínek. Maminka převzala
jeho podnik do svých rukou, byla
to žena velice inteligentní, aktivní a energická. Zřejmě jsem tyto
vlastnosti zdědil po ní. Po základní
škole jsem odešel do České Lípy
studovat gymnázium, avšak studium jsem přerušil, abych se u nás,
ve Varnsdorfu, naučil tradičním
řemeslům, tkaní a barvení. Pracoval jsem pak jako barvíř v Rumburku.
V roce 1858 jsem se oženil
s Annou Wähnerovou, která pocházela z měšťanské rodiny. Naše
manželství bylo velice šťastné a
postupně se nám narodilo pět
dětí, jeden syn a čtyři dcery.

Po získání technického vzdělání jsem založil výrobní podnik.
Dařilo se nám a naše práce získala i ocenění na světové výstavě
v Paříži. Byl jsem prvním fabrikantem, který významně exportoval.
Skutečně rád a s velkým zájmem
jsem se věnoval také veřejným
záležitostem. Vstoupil jsem do
obecního zastupitelstva a v roce
1872 mě moji milí spoluobčané
zvolili starostou. Starostoval jsem
celých dvacet pět roků (až do konce svého žití).
Za tu dlouhou dobu se podařilo
mnoho věcí. Postavili jsme školy,
jatka, nový chorobinec, domov
pro šestinedělky, vybudovali jsme
vodovodní řád, přivedli kvalitní
pitnou vodu do města, zlepšili pouliční osvětlení, založili spořitelnu,
postavili hráze okolo říčky Man-

davy a také mnoho cest, lávek
a mostů. Jsem skutečně rád, že
se mi podařilo uskutečnit mnoho věcí pro zlepšení samotného města i života lidí v něm. Byl
jsem také poslancem zemského
sněmu, předsedou výboru Spořitelny, členem c. k. okresní školní
rady a čestným členem mnoha
spolků. Ještě v zasedacím sále na
radnici visí můj portrét?
Mé jméno je:
a. Anton Engelman
b. Karl Raimund Goldberg
c. Rudolf Hübl
Správná odpověď z minulého
čísla: a. Moritz Schnitzer (* 1861,
Nový Bydžov- † 1939, Varnsdorf).
Muzeum Varnsdorf
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Sport

Varnsdorfští cyklisté se na letošním Zeleňáku neztratili
Rumburk
Tradice zůstala
zachována. Jako každou první
sobotu v září, ani letos tomu nebylo výjimkou. Rumburk a celý
Šluknovský výběžek ožil cyklistikou, konal se zde 36. ročník závodu Tour de Zeleňák.
„Rekordních 777 účastníků včetně dětských závodů hovoří za vše.
Po dvou letech vyšlo také počasí.
Od rána slunko a až nestandardně
teplo,“ řekl organizátor Jan Novota. V sobotu zaznamenal tradiční
okruh drobnou změnu v podobě
nového, a dle průběhu závodu na
obou tratích rozdílového, kopce
s názvem Ptačí Vrch. Jak na tradičním 56 km závodu, tak na dvouokruhovém Obru (110 km) tento
kopec rozdrtil zbytky pelotonu na
prvočinitele!
Na „krátké“ moc času na selekci
nebylo, a proto se hned od startu
jelo více než svižně. „Do posledního kopce ze Šluknova najela ještě
početná skupina všech favoritů,
ale Ptačí Vrch zafungoval a do

cílového Rumburku sjíždělo osm
cyklistů, kteří si to rozdali na cílovou pásku. Trochu nepřehledný
dojezd mezi doprovodnými auty,
který nejlépe zvládl mistr světa
v terénním triatlonu, excelentní technik a rodák z Varnsdorfu
Ondřej Petr z týmu Cycology Bike
Shop. Na druhém místě došpurtoval další varnsdorfský cyklista Marek Fatka, který se po dlouhých letech vrátil k cyklistice, a ta mu zdá
se více než chutná. Třetí proťal
pásku německý Clemens Cumpe
z RSV Bautzen,“ prozradil Novota.
V ženách to také jiskřilo, a to
když se na startu objevila Pavla Havlíková, která využila znalost místních silnic z etapového
Tour de Feminin. Domácí Viktorii
Marschnerovou z Teamu CykloTrener, loňskou vítězku, utrhla
až na Ptačím vrchu. „Skoro škoda, že to byla letos jen výjimka a
příští rok se znovu pojede tradiční okruh,“ smutně pravil Novota.
Třetí dorazila do cíle Daniela Ra-

dová, týmová kolegyně Pavly Havlíkové z jablonecké Kooperativy.
Na Obru se tradičně schází silničářská špička! Letos vyrazilo na
Obra dvě stě závodníků. Chlapci
se vůbec nešetřili, protože na trati
110 km s převýšením skoro 1400
m atakoval vítěz průměr 40km/h.
„Na obrátce v Dolní Poustevně
ve druhém kole za to vzal Jonáš
Vojtěch, na to hned následoval
atak Petra Fialy a skupina měla
rázem posledních deset bojovníků. Poslední kopec znovu zaúřadoval, protože do cíle již v „poklidu“ a se začínajícím deštěm přijel
bok po boku Petr Fiala s Honzou
Stöhrem. Aby té dominance Sparty Praha nebylo málo, tak třetí Tomáš Kalojíros a čtvrtý Honza Ryba
doplnili první dvojici na stupních.
O vítězi týmové soutěže tak nebylo pochyb,“ konstatoval.
Ženy ovládla Beate Zanner z německého Maxx-solar před Janou
Milec Jiřincovou z UNLIMITED
Nutri Clinic a skorodomácí Ivanou

Loubkovou z Cyklorenovy Cvikov!
Celý den však ani zdaleka neskončil. Dětské závody, beseda
s vítězi, vyhlášení vítězů a hlavně
večerní „kultůra“ dovršila velmi
příjemný den ve Šluknovském výběžku.
Závěrem snad jen citace mnohaletých účastníků Zeleňáku,
manželů Mikšovských z Kralup
nad Vltavou: „Nejlepší „otevřený“ závod v Česku! Pravidelně se
účastníme, ale letos je laťka nasazena super vysoko. Parádní organizace, zajištění tratě v úrovni UCI
– totálně bez aut, super silnice,
mraky fandů podél celého okruhu, fantastická atmosféra... Přijeli
jsme domů a přehráli si v televizi
celý záznam závodu spolumoderovaný nejvtipnějším televizním
expertem Petrem Benčíkem.“
„Ještě malý dodatek. V týdnu
jsem se dozvěděl, že přímý přenos
sledovalo 6700 lidí. To už je panečku úspěch,“ dodal Jan Novota.
Redakce

Stolním tenistům už nová sezóna pomalu klepe na dveře
Na začátku října se rozběhnou
krajské a okresní soutěže stolních tenistů. U zelených stolů
nebudou chybět ani hráči TJ Slovanu Varnsdorf.
„A“ tým bude hrát Krajský pře-

bor II. třídy (skupina C). Soutěž
má dvanáct účastníků, pro Varnsdorf vše začíná už ve čtvrtek
1. října, kdy se představí v Ústí
nad Labem na půdě TJ Slavoj Krásné Březno B. Doma se Varnsdorf

poprvé představí v pátek 9. října.
Od 18 hodin hostí celek SK Štětí
Bechlín C.
„Cíle jsou jednoduché, chceme
se udržet v soutěži. Nic víc neočekáváme,“ stručně řekl Jiří Bušek,

člen týmu, který ale bude díky
zranění dlouho absentovat.
V minulé sezóně skončil Varnsdorf na desátém místě, což bylo
první nesestupové.
Redakce

Vikingové uspěli v generálce a vkročili do nové sezóny
Varnsdorf Hokejisté Varnsdorfu vkročili do nového ročníku
Krajské ligy libereckého kraje.
V prvním zápase hráli na ledě
Jičína, odkud přivezli těsnou
prohru 3:2.
Vikingové z Varnsdorfu před zahájením soutěže úspěšně zvládli
generálku, když doma porazili
německý celek Tornado Niesky
6:5. „Řekl bych, že jsme měli celý
zápas navrch. Rozhodnuto mělo

být po první třetině, ale díky lekci
z produktivity ze strany soupeře
to bylo 1:1,“ uvedl vedoucí týmu
Radek Hron.
Na začátku druhé třetiny pak
hosté dohrávali přesilovku a dostali se do vedení 2:1. „Následně
jsme Niesky zatlačili a otočili na
3:2,“ připomněl Hron. Zajímavý zápas pokračoval, hosté opět
vyrovnali a ve třetí třetině šli
dokonce do vedení. „My nepro-

měnili spoustu šancí. V závěru
jsme ale měli tlak a třemi góly
zápas otočili. Na konci pak hosté,
kteří hráli v šesti bez brankáře,
upravili na konečných 6:5,“ konstatoval.
Co je tak potřeba v sezóně
zlepšit? „Musíme zapracovat na
soustředění se na samotnou hru.
Nesmíme prostě tak jančit. Myslím si, že fyzicky jsme na tom
asi nejlíp za celou dobu, co jsem

u týmu. Pomohlo i soustředění
v Litoměřicích, které uspořádal
jeden z hráčů, konkrétně Fery Prokop. Pevně věřím v sílu mužstva,
jehož dres teď zdobí Viking,“ dodal
Radek Hron.
Nejbližší program HC Varnsdorf: Neděle 27. září Turnov
(doma), Pondělí 28. září Slavoj
Liberec (venku), Sobota 10. října
Česká Lípa (doma).
Redakce
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Fotbalisté nestrádají, bodují i po reprezentační pauze
Líšeň Druholigoví fotbalisté
Varnsdorfu mají za sebou reprezentační přestávku a také další
zápasy na úvod FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.
Během Ligy národů druhá liga
odpočívala. Varnsdorf toho využil
a utkal se s prvoligovým Jabloncem. Papírový favorit nakonec
vyhrál 3:1.
„Byl to pro nás těžký zápas.
Rozdíl mezi první a druhou ligou
je velký. Měli jsme v utkání dobré věci v mezihře, ale hodně chyb
jsme udělali na obranné polovině.
Soupeř měl hodně nebezpečných
situací na vstřelení branky. Největší rozdíl byl v řešení útočné
fáze, předfinální a finální přihrávky, správné načasování, zakončení. Tam byl vidět rozdíl obrovský.
Pracujeme na tom, musíme tam
být kvalitnější. To zápasy rozhoduje,“ hodnotil zápas varnsdorfský kouč David Oulehla.
Ve třetím kole druhé ligy pak
tým z Kotliny cestoval do dalekého Brna, kde se utkal s Líšní.
V minulé sezóně dopadly oba
vzájemné zápasy remízou, plichta
se zrodila i tentokrát. Varnsdorf

Varnsdorfští fotbalisté si z Líšně přivezli cenný bod; foto Deník

uhrál po výsledku 1:1 cenný bod.
„Ze začátku zápasu mi u našich
hráčů chyběl pohyb. Rozhodující bylo, že jsme dokázali přečkat
řadu standardních situací. Po
vyrovnávací brance jsme do-

konce měli část hry převahu a
mohli přidat druhý gól. Ale bod
z Líšně má pro nás velkou cenu.
Vážíme si toho,“ nechal se slyšet
Oulehla.
Ve čtvrtém kole se Varns-

dorf představil doma, když hostil nováčka z Blanska. Utkání nakonec skončilo remízou
1:1. FK Varnsdorf je zatím
v tabulce na 6. místě s 6 body.
Redakce

Varnsdorfští házenkáři bojovali na festivalu v Lovosicích
podporovaného ČSH. A to, že se
funkcionáři společně s trenéry
v tomto oddíle opravdu snaží,
bylo v Lovosicích opravdu vidět
hned na první pohled. Nové teplákové soupravy i dresy, byly na
děčínských hráčích vidět na dálku
i na hřišti. Výkony našich borců
však zas tak oslnivé, bohužel, nebyly.
Největší radost dělali na festivalu ti nejmenší. V kategorii mini
děčínští házenkáři postoupili ze
základní skupiny z prvního místa
a v boji o ty nejvyšší příčky nakonec skončili na krásném šestém
místě. Zároveň dali házenkářským
velmocem jasně najevo, že do bu-

doucna s nimi musí počítat jako
s rovnocenným soupeřem.
Mladší žáci bohužel bez velkých
hráčských opor na hřišti odevzdávali nevyrovnané výkony a často
smolnou koncovkou a těsnou prohrou v rozhodujících utkání klesali
do středu tabulky a závěrečné
celkové 19. místo bylo jak pro ně,
tak i pro trenéry této kategorie
zklamání.
Na závěr ti nejstarší žáci. Zde
se tým skládal z hráčů tří klubů
(SLAVOJ Děčín, SLOVAN Varnsdorf, TYGŘI Ústí nad Labem).
Tento aspekt se bohužel promítal i na výkonech. Souhra a
absence hlavních opor byla vidi-
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telná na každém utkání v základní skupině a v klíčovém utkání
s Handball Liberec se bohužel
potvrdila nestabilita kádru! A tak
nejstarší házenkáři bojovali o nejnižší příčky v kategorii. Při zranění
dalších klíčových hráčů v průběhu
turnaje se však borcům podařilo uspět a nakonec vybojovaly
21. místo.
Závěrem bych rád všem hráčům poděkoval za odvedený
výkon i úsilí. Dále i trenérům,
realizačnímu týmu. A mohu
s klidným svědomím konstatovat,
že děčínská házená stoupá vzhůru.
Oldřich Rybář, hlavní trenér SpS
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Lovosice
Házenkáři Děčína
se za podpory varnsdorfských
i ústeckých borců představili na
házenkářském festivalu mládeže
v Lovosicích. Jedná se o mezinárodní házenkářský turnaj, který se hraje ve třech dnech a ve
třech halách a na jednom venkovním hřišti. Součástí je bohatý doprovodný program včetně
utkání extraligy na zimním stadionu.
Na tomto turnaji Děčín reprezentovali házenkáři v kategoriích MINI, mladší žáci a
starší žáci. Byl to zároveň první
turnaj, kdy je Děčín zařazen do
projektu sportovního střediska

