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V neděli jsme upálili čarodějnici, zima je tak oficiálně pryč
Pálení čarodějnice je starou lidovou 

tradicí, dodnes uctívanou převážně na 
území Evropy. Obyvatelé měst se od 
nepaměti scházejí kolem zapálených 
ohňů a oslavují tím příchod jara. Tento 
zvyk připadá na datum 30. dubna. Dle 
vyprávění prý ovládaly poslední dub-
novou noc zlé síly ve větší míře, nežli 
obvykle. Lidé také věřili, že právě tuto 
noc docházelo i k největšímu výskytu 
čarodějnic na obloze, které se slétávaly 
k jakémusi sabatu. 

V našem městě se tradičně staví 

POZVÁNKA
Přijďte na veřejnou 

debatu s vedením města

Vážení spoluobčané, 
vzhledem k tomu, že 

dostáváme velké množství 
podnětů a námětů ohledně 
investic města, rádi bychom 
vás pozvali na veřejnou 
debatu na toto téma, kte-
rá se uskuteční ve čtvrtek 
11. května od 16:00 hodin 
v Městské knihovně Varns-
dorf. Seznámíme vás s usku-
tečněnými a budoucími in-
vesticemi. Řeč přijde také 
na Hlas severu. Budete moci 
vznést nové náměty, změny, 
které byste v našem čtrnác-
tideníku uvítali.

Ing. Stanislav Horáček, 
starosta města

 

vatra na náměstí E. Beneše. Zde se 
začali obyvatelé shromažďovat již 
v odpoledních hodinách, kdy zejména 
rodiče s dětmi zavítali na kolotočové 
atrakce. Nechyběl zde například skáka-
cí hrad anebo klasický „řetízák“, který 
se po celý večer vůbec nezastavil.

Událost slavnostně odstartovala 
v 17 hodin stánkovým prodejem a 
občerstvením. Hlavní program pak 
zahájilo loutkové divadlo, následo-
vané koncerty mladé zpěvačky Nelly 
Řehořové, z jejíchž úst zazněly známé 

české i zahraniční hity a rumburské 
kapely ThePix, která mj. vystoupila 
loni na varnsdorfských městských 
slavnostech. 

Mezitím v parku před městskou 
knihovnou od 19 hodin probíhalo 
čarodějnické soutěžení a akrobaticko-
-ohnivá show v podání skupiny Avantýr. 
V 21 hodin pak z čarodějnického parku 
vyrazil lampionový průvod, který vedl 
ulicemi Poštovní a Legií až na náměstí, 
kde se připojil k oslavujícím kolem půl 
desáté večerní.

Ve stejnou dobu moderátor na pódiu 
vyhlásil výsledky výtvarné soutěže po-
řádané DDM. Jelikož bylo těžké určit 
jednoznačného vítěze, všechny místní 
zúčastněné školky a družiny základních 
škol získaly čestné uznání a sladké 
odměny. Poté následovalo vyhlášení 
nejkrásnější hadrové a papírové čaro-
dějnice v téměř životní velikosti. První 
místo si odnesla družina základní školy 

náměstí. Všechny soutěžní čarodějnice 
posléze vzplály a na obloze se rozsvítil 
velkolepý ohňostroj.

„Dnes večer se mi vedle dobře při-
praveného ohňostroje líbily stánky, ve 
kterých byl bohatý výběr,“ odpověděl 
výstižně jeden z návštěvníků na pros-
tou otázku, co se mu nejvíce líbilo na 
dnešní akci. 

Obzvlášť na vydařený ohňostroj z davu 
zazněly ohlasy doprovázené potleskem: 
„Ohňostroj byl opravdu krásný. Každý 
rok bývá lepší a lepší. Letos byl však ze 

všech nejkrásnější,“uvedla obdivující 
návštěvnice.

Program uzavřel koncert heavyme-
talové kapely Krleš, která se pohybuje 
na hudební dráze již 27 let. Po poslední 
písničce uhasili dobrovolní hasiči zbytky 
hořících čarodějnic a zbylí návštěvníci se 
postupně odebrali zpět do svých domo-
vů. Zima je tak oficiálně pryč a my mů-
žeme věřit, že nás v následujících týd-
nech opravdu již čeká jen to pravé jarní 
počasí doprovázené slunečními paprsky 
a teplým vzdouškem. Hana Bučková
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Obyvateli města otřásl 
brutální čin mladíka

Místo poklidného svátečního ve-
likonočního dopoledne se v pondělí 
17. dubna probudili obyvatelé okolí 
centra Panorama do velkých po-
licejních manévrů. Na přilehlém 
parkovišti, ale i na dalších místech 
v okolí, stály velké policejní dodávky 
s řadami nastoupených policistů, kteří 
se připravovali na následné nasazení. 
Důvodem těchto opatření bylo pátrání 
po vražedné zbrani - noži, se kterou 
byl v průběhu noci v parku u hasičské 
zbrojnice zavražděný osmnáctiletý Do-
minik B. Již v průběhu dopoledních ho-
din se krajským kriminalistům podařilo 
vyslechnout několik svědků a možných 
podezřelých, z nichž se následně jeden 
přiznal, že tento čin provedl.

Během odpoledního výslechu na 
místě činu obviněný J. N. uvedl, že 
vražednou zbraň po činu odhodil do 
koryta Mandavy. Tu se však nepodařilo 
najít ani po podrobném propátrání ko-
ryta řeky mezi mosty v ulicích Husova 

a Národní, kterého se kromě speciální 
jednotky zúčastnili i přivolaní policej-
ní potápěči. Ve středu 19. dubna byl 
teprve devatenáctiletý J. N. okresním 
soudem vzat do vazby, v níž bude čekat 
na jednání soudu. 

Důvodem vraždy byl patrně mali-
cherný spor, při kterém se oběť zastala 
své kamarádky. Na místě již v průběhu 
dne začalo vznikat pietní místo, které 
v následujících dnech rodina, přátelé a 
občané města zaplnili svíčkami, plyšá-
ky, vzkazy a fotkami. Symbolicky se zde 
loučí se studentem, který měl za měsíc 
skládat závěrečné zkoušky v oboru za-
hradnictví, hip-hopovým tanečníkem 
skupiny E-xtreme Crew Varnsdorf a 
hlavně velmi přátelským a pohodovým 
mladíkem. Na místě činu je umístěn, se 
souhlasem vedení města, i malý dřevě-
ný kříž. Poslední rozloučení se zavraž-
děným Dominikem se konalo v pátek 
28. dubna v městské obřadní síni.     

JS

V našem městě se nachází několik 
vojenských a válečných hrobů, o kte-
ré se snažíme jako město průběžně 
starat. Vždy jsem měl radost z toho, 
že se nám tato práce daří a že do-
dnes existují spolky, které se o tyto 
pomníčky starají a každoročně si tak 
uctívají památku zabitých a pad-
lých. Nejinak tomu bylo i u poněkud 
zvláštního památníku, v databázi 
válečných hrobů stroze označeného 
CZE4215-755- Válečný hrob sovětsko-
-polských vojenských zajatců. Jakoby 
nestačilo, že se z dodnes nevysvětle-
ných příčin nachází za zdí varnsdorf-
ského hřbitova a že byl dlouhá léta 
ve velmi smutném a žalostném sta-
vu. Od roku 2005, kdy se jej v rámci 
oslav 60. výročí konce války podařilo 
nákladem sovětského velvyslanectví 
v Praze kompletně opravit, jsme na 
něm zaznamenali několik drobných 
incidentů (odcizení vrátek, jednoho 
plotového pole a ozdobných hlavic), 
doposud však ponurý osud těchto 
nešťastných obětí návštěvníky spíše 
dojímal.  Letošní jaro však znamená 
zvrat. Při pravidelné kontrole hrobu 
v polovině dubna letošního roku jsme 
zjistili, že je památník poškozen. 
Zpočátku jsme se naivně domnívali, 
že se jedná pouze o následek tuhé 
zimy, které zahýbala s mnohými zá-
klady, při bližším ohledání jsme však 
zjistili, že se jedná o nepochopitelné 
dílo neznámého vandala. Ten neurči-
tým tvrdým předmětem doslova po-

tloukl a odštípal hrany na centrálním 
kamenu, poškodil písmena textu a 
následně obě jeho strany pomaloval 
a polil voskem. To jej patrně neuspo-
kojilo a tak v rámci dalšího řádění 
ještě odlomil a shodil na zem boční 
desku se jmény obětí.

Nevím, a upřímně ani nedokážu 
pochopit, co neznámého vandala 
vedlo k poškození tohoto pomníku, 
ale rád bych mu vysvětlil, že toto 
pietní místo v prostoru nad zahrad-
nictvím není žádným symbolem 
minulého režimu, ani politickým 
mementem, které by mělo vyvolávat 
jiné, než soucitné emoce. Nachází se 
zde pohřebiště sovětsko-polských vo-
jenských zajatců, většinou ubitých a 
umučených hlady, kteří daleko od své 
vlasti zemřeli na následky zranění a 
útrap. V letech 1945-46 bylo místní 
správní komisí pohřebiště upraveno 
do současné podoby a od roku 1948 
jej zdobil pomník z černé žuly, na 
kterém je uvedeno 29 jmen z celkově 
neznámého počtu obětí.

Město nechá na svůj náklad pomník 
opravit tak, aby při květnovém piet-
ním aktu byl již v pořádku. Šrámy 
na pomníku a jizvy na duši z tohoto 
nepochopitelného činu však zůsta-
nou. Tato událost jen uspíší další 
jednání o přemístění tohoto pomníku 
do vnitřní části hřbitova a následné 
exhumaci a umístění ostatků váleč-
ných zajatců poblíž.    Jiří Sucharda, 

pracoviště péče o válečné hroby

Pomník válečným zajatcům 
poškodil neznámý vandal

Vzhledem k odložení rekonstrukce 
dvoustupňové budovy školy ve Střelec-
ké ulici, přistoupilo město v loňském 
roce k významným stavebním investi-
cím do tzv. Třetí národní, tedy Základ-
ní školy ve Východní ulici č. p. 1602. 
Smyslem těchto investic bylo nejen 
zlepšit podmínky k výuce v samotné 
škole, ale stavebními úpravami udělat 
tuto školu plnohodnotně dvoustupňo-
vou tak, aby odpovídala modernímu 
způsobu výuky dětí od první do deváté 
třídy. Stavební práce byly naplánovány 
na letní prázdniny s cílem, aby se děti 
v září mohly vrátit do zrekonstruované 
školy.

Prvním krokem bylo zrušení služeb-
ního bytu školníka na konci školního 
roku a následná obnova těchto prostor 
na původní kmenovou učebnu. K tomu 
bylo zapotřebí provést rekonstrukci 
veškerých inženýrských sítí, tedy vody, 
topení, elektrické instalace a instalo-
vat moderní osvětlení splňující hygie-
nické parametry. Dalším krokem byla 
výměna stávajících dřevěných špaleto-
vých oken za nová šestikomorová plas-
tová okna s izolačními dvojskly, která 
splňují nejpřísnější tepelně-technické 
požadavky a to včetně tělocvičny, 
kde hranatá okna nahradila atypická 

Ve městě je již rok třetí 
dvoustupňová škola

oblouková okna původního rozměru, 
sloužící nejen k lepšímu přirozenému 
osvětlení, ale také ke zdůraznění pů-
vodního architektonického rázu.

Aby škola mohla pojmout žáky obou 
stupňů, bylo zapotřebí obnovit šatny 
v suterénu. Na stěhování původního 
zařízení, demoliční, hrubé stavební 
práce (osekávání starých konstrukcí 
apod.) a úklid po stavebních pracích 
po konečné výmalbě byli využívání 
pracovníci veřejné služby. Bez jejich 
pracovního nasazení po celé dva mě-
síce by nebylo možné splnit termín 
otevření školy prvního září.

V souběhu s pracemi uvnitř budovy 
vzniklo v prostoru venkovního zarost-
lého hřiště nové multifunkční hřiště. 
Kromě standardního oplocení se jedná 
o první hřiště s  umělým osvětlením 
určené jak pro žáky školy, tak i širokou 
veřejnost. Hřiště první školní den slav-
nostně otevřel ministr financí. Zároveň 

s rekonstrukcí hřiště bylo pracovníky 
technických služeb provedeno odstra-
nění černých skládek, vykácení nále-
tových dřevin a zplanýrování zbytku 
zahrady a škvárového hřiště směrem 
k ulici Nová.

Kromě stavebních úprav se město 
snaží dalšími investicemi a rozsáhlý-
mi opravami přispět k dobré úrovni 
základního školství ve městě. Při 
rekonstrukčních pracích jsou v návaz-
nosti na modernizaci výuky rozšiřovány 
datové rozvody a učebny jsou postup-
ně osazovány interaktivními tabulemi. 
K zajištění bezpečnosti objektu, v sou-
vislosti se zrušením bytu školníka, byly 
v celém suterénu instalovány mříže a 
zabezpečovací zařízení napojené na 
služebnu městské policie. Dálkově je 
také sledován bezpečný provoz bezob-
služné plynové kotelny.

Ani o letošních prázdninách stavební 
práce ve škole neutichnou. V celé budo-
vě dojde k výměně osvětlovacích těles, 
čímž kromě zlepšení vyučovacích pod-
mínek dojde i k podstatným úsporám 
elektrické energie. Po opravách odbor-
ných kabinetů, kde se chystají opravy 
omítek, štuků a výmalby, budou po-
stupně ve všech prostorách vyměněny 
stávající dřevěné podlahy za podlahy 

z PVC, které se lépe udržují. Tím bude 
dokončena vnitřní rekonstrukce objek-
tu a jako příslovečná závěrečná tečka, 
či třešinka na dortu, bude provedena 
obnova fasády školy, tělocvičny a pro-
pojovacího krčku včetně doplnění ka-
menných a ozdobných prvků a omítek, 
čímž budova získá zpět svůj původní 
důstojný školní vzhled.

V rámci revitalizace se provádí 
i dopravní řešení. Pro dojíždějící děti 
budou vybudovány nové autobusové 
zastávky se zálivy pro každý směr, 
v jejich blízkosti osvětlený přechod 
pro chodce a také krátkodobé parko-
vací plochy pro rodiče dovážející a při-
vážející děti individuálně. Připraveno 
je i místo pro parkoviště zaměstnanců 
školy, které mohou v odpoledních a 
večerních hodinách využívat návštěv-
níci víceúčelového hřiště. Nového 
řešení se dočká i vjezd ke stávajícím 
řadovým garážím.                          JS
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Společnost, kultura

V souvislosti s informací a násled-
nou anketou (kterou jsme v únoru 
zveřejnili a jejíž výsledky nám do-
posud autorka nedodala) o možnosti 
výroby a umístění desky herce Leoše 
Suchařípy v našem městě, vyvstala 
opětovně mezi řadou čtenářů, ob-
čanů a odborníků diskuze o dalších 
významných osobnostech města, 
které se nějakým výrazným způsobem 
zapsaly do historie našeho města, a 
svoji připomínku by si také zasloužily. 
Pod pojmem připomínky máme však 
bohužel většinou na mysli pamětní 
desky či pomníky, kterými si uctíváme 
již nežijící osoby. Významné osoby, či 
osobnosti se ale často pohybují řadu 
let mezi námi a tak se mimo jiné také 
vrací otázka jejich oceňování počas 
jejich života. I v našem městě bylo 
dříve běžné, že se významné činy a 
úspěchy oceňovaly formou plakety, 
čestného uznání až po čestné občan-
ství a bylo by asi velmi vhodné, tuto 
tradici obnovit. Tím bychom asi měli 
náš článek spíše uzavřít.

My jsme se v úvodu rozhodli začít 
náš výčet osobnostmi, jejichž památ-
ku si ve městě již nějakou formou 
připomínáme. V současné době se 
na katastru města ve venkovním 
prostoru nacházejí z doby před svě-
tovou válkou (2. sv. v.) pouze lich-
tenštejnské kameny v lese na konci 

Osobnosti našeho města, první díl
děčínské ulice, které připomínají 
výročí panování tohoto významného 
knížete Jana II. z Lichtenštejna, 
dále poškozený pomník politika 
Antona Pergelta a výroční pomník 
k 60. výročí panování císaře Františka 
Josefa I. v lese za nemocnicí a desky 
sochaře Vincenze Pilze a prvního sta-
rokatolického biskupa Antona Nittela 
ve starokatolickém kostele.

Ostatní památníky jsou již „novo-
dobější“, tedy poválečné a jedná se 
o společnou hrobku rodiny Krawcec 
na hřbitově, desku Bjarnata Krawce 
na domě č. p. 2408 u gymnázia a 
pamětní desku Hanky Krawcec na 
římsko-katolické faře na náměstí. 
Hned vedle, na budově městského 
úřadu je umístěna deska dlouhole-
tého předsedy NV Josefa Mašína. 
Posledními odhalenými deskami 
jsou desky dlouholetého velitele 
hasičského sboru Jaromíra Urválka 
na vjezdu do hasičské zbrojnice 
a básníka a grafika Petra Kiena 
z roku 2005, umístěná na Národní 
třídě naproti bývalému hotelu Pra-
ha. V rámci našeho výčtu také ne-
můžeme zapomenout na tzv. služební 
či válečné památníky, k nimž patří 
předválečné hroby Jana Teichmana 
a Václava Kozla, poválečné pomníčky 
Stanislava Nechvátala, Josefa Mun-
zara a Karla Goldammera a válečné 

stromy s obvodem kmene 2,95 a 2,66 
metrů. Kmen byl průběžný, na většině 
své délky nejevil známky nějakého po-
škození či nemoci. Při bližším zkoumá-
ní však bylo zjištěno, že těsně u země 
byly u obou stromů velké vyhnívající 
dutiny (nejspíše po předchozím me-
chanickém narušení) a dřevní hmota 
zde byla redukována pouze na obvodo-
vou běl, která nesla celou váhu stromu. 
Okolo kmenů až do vzdálenosti 5 m na 
podzim vyrůstá ve větším množství 
houba václavky obecné. Její plodnice 
tak jednoznačně signalizují silné napa-
dení kořenového systému obou stromů. 
Proto nelze pochybovat o tom, že stro-
my měly sníženou stabilitu a odolnost 
proti větru. Nejpravděpodobněji by při 
nějaké meteorologické události došlo 
k náhlému vylomení kmene i s hlavními 
kořeny. Navíc nebylo možné odhadnout 
směr jejich pádu, takže stromy by tak 
mohly zničit „pouze“ plot sousední 
továrny, ale také již zmíněné garáže. 
Zcela jistě by pádem stromů byla zde-
molována malá sakrální památka (boží 
muka), která se nacházela přímo mezi 
oběma jasany. Ke zhoršení zdravotního 
stavu obou stromů v minulosti radi-
kálně přispěly zcela nevhodné ořezy 
jejich korun, kdy byly až příliš kráceny 
silné kosterní větve.

Ačkoliv strom hojně vytvořil ná-
hradou větve nové (laicky řečeno 
„zmladil“), takto velké řezné rány se 

pomníky obětí obou světových válek, 
pochodu smrti a válečných zajatců.

Tím náš výčet končí, což však ne-
znamená, že již nemáme další osob-
nosti, které bychom si chtěli, nebo 
měli připomínat. Co nám v tom tedy 
brání a co je k vytvoření takového 
počinu zapotřebí? Jsou to v podstatě 
čtyři věci. Tím prvním je určitě ná-
pad, myšlenka, iniciativa a nadšení. 
Druhým pak nalezení vhodného místa, 
kde by měla být upomínka umístěná a 
k tomu nedílně patří i souhlas vlastní-
ka s tímto umístěním. Třetí je vlastní 
návrh díla, jeho grafické vyobrazení a 
následně jeho výroba. No a tím nej-
důležitějším, jako ostatně u všeho, je 
zajištění finančních prostředků. Teď 
se vrátíme zpět a podíváme se, jak se 
tyto podmínky podařilo zajistit u těch 
výše uvedených. V případě zabitých a 
padlých to bylo jasné a relativně jed-
noduché. Na výrobě těchto pietních 
míst se podíleli pozůstalí, kamarádi, 
vojenské a profesní spolky, svůj díl 
přidalo i město, někdy ministerstva 
obrany či vnitra. Obnov a výstavby no-
vých památníků velké války (1. sv. v.)
se před pár lety ujal Svaz c. k. vo-
jenských vysloužilců, který získává 
finanční prostředky z vlastních pří-
spěvkům, sponzorských darů, dotací a 
grantů. U hrobky rodiny Krawcec byl 
iniciátorem a realizátorem lužicko-

-srbský spolek, v případě Petra Kiena 
se jednalo o projekt biskupského 
gymnázia hrazený z dotace a pouze 
desky Josefa Mašína a Hanky Krawcec 
zajistilo město, stejně jako výrobu 
nejnovějšího počinu – busty sochaře 
Vinzenze Pilze. Z výše uvedeného 
tedy vyplývá, že desek, pomníčků, 
či památníčků může být v podstatě 
neomezený počet, hlavní překážkou 
jejich vzniku je většinou zajištění 
finančních prostředků na výrobu 
a umístění a samozřejmě nezbyt-
ný souhlas vlastníka nemovitosti 
k umístění. Každý, kdo iniciuje a 
umísťuje tyto pomníčky by měl také 
myslet na jejich nezbytnou budoucí 
údržbu, v případě umístění křížků se 
dokonce dříve vyžadovalo zajištění 
řádné údržby po další tři generace, 
což už dnes naštěstí neplatí. O tom, 
že i umístění zdánlivě jasných a 
přirozených pomníků obětem války 
(Děčín Podmokly) se může stát prací 
na téměř dvě desítky let, se můžete 
dočíst i v posledním čísle Děčínských 
vlastivědných zpráv.

V příštím čísle Hlasu severu vás 
seznámíme s konkrétními jmény 
rodáků, či obyvatel města, kteří 
se od doby jeho vzniku významným 
způsobem zapsali do jeho historie, 
případně jej proslavili v Evropě, či ve 
světě.                                  JS a JR

Jsou tomu tři týdny, co občané na-
šeho města diskutovali o pokácených 
stromech v Tovární ulici (vedle areálu 
podniku KWL). Předmětem diskuze 
jsou dva velké exempláře jasanu 
ztepilého (Fraxinusexcelsior), které 
byly odstraněny na konci minulého 
roku. Akci organizoval odbor životního 
prostředí Městského úřadu Varnsdorf, 
a to na své náklady, jelikož město 
je majitelem pozemku. Někteří lidé 
vyjadřují s pokácením těchto stromů 

nesouhlas. Odbor životního prostředí 
k tomuto kroku přistoupil po několi-
ka žádostech od občanů, zejména ze 
strany uživatelů garáží, v jejichž těsné 
blízkosti stromy rostly. Žádosti pouka-
zovaly zejména na opadávání větví. Na 
základě těchto podnětů zdravotní stav 
stromu podrobně zjišťoval odpovědný 
pracovník odboru životního prostředí 
v součinnosti se soudním znalcem 
v oboru dendrologie.

Jednalo se o poměrně mohutné 

Pařezy vypadají zdravě, stromy však byly nemocné a musely k zemi

Vyhnívající dutina při bázi kmene; foto OŽP

již nezhojily a staly se vstupem další 
houbové infekce, o čemž svědčil čet-
ný výskyt plodnic chorošovité houby 
rezavec štětinatý. Tímto diletantsky 
provedeným ořezem, jehož účelem 
bylo zamezit opadávání větví, byla 
naopak snížena provozní bezpečnost a 
životnost jasanů.

Oba stromy představovaly značné 
bezpečnostní riziko. Jejich neřízeným 
pádem by došlo ke značným škodám na 
majetku, včetně historické památky, 
a nelze pominout ani riziko újmy na 
zdraví člověka. Z toho plyne, že i je-
jich likvidace byla technicky a časově 
náročná. Vzhledem k jejich umístění 
mezi nemovitými objekty muselo být 
použito plošiny a stromolezeckého 
náčiní. K pokácení bychom jistě nepři-
stoupili pouze na základě stížnosti na 
padající listí, což je bohužel velmi čas-
tý důvod, se kterým se setkáváme v žá-
dostech o povolení kácení dřevin. Opad 
listí či tenkých větviček je normální 
vitální projev každé dřeviny a není 
důvodem ke kácení. Z výše uvedeného 
je zřejmé, že k odstranění jasanů bylo 
z naší strany přistoupeno po důklad-
ném posouzení jejich zdravotního 
stavu, prognózy dalšího vývoje a rizik 
z toho plynoucích. Kácení bylo prove-
deno na základě řádného povolení a 
v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb.

Tomáš Rejzek, 
odbor životního prostředí
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Pálení čarodějnic ve fotografiích
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Hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček spolu se svým náměst-
kem pro školství Petrem Šmídem 
zavítali do závodů společnosti TOS 
Varnsdorf, kde sídlí i firemní střední 
průmyslová škola. Společnost TOS 
školu otevřela v loňském roce a spo-
lu se hejtmanem a náměstkem jed-
nali o možnostech spolupráce s ne-
dalekou střední školou, která je 
příspěvkovou organizací Ústeckého 
kraje. Po prohlídce závodů, učeben 
i dílen přijali pozvání vedení města 
Varnsdorf na místní radnici.

Společnost TOS Varnsdorf zahá-
jila výrobu v roce 1903 a je jednou 
z mála českých firem na území Ús-
teckého kraje. Po areálu hejtmana 
Oldřicha Bubeníčka, náměstka 
hejtmana Petra Šmída, vedoucí od-
boru školství mládeže a tělovýchovy 
Dagmar Waicovou a vedoucího oddě-
lení organizací a koncepcí Romana 

Ve varnsdorfském TOSu o rozvoji 
střední školy, na radnici o podpoře 

mládežnického sportu
Kováře provázeli generální ředitel 
společnost Jan Rýdl i předseda 
představenstva taktéž jménem Jan 
Rýdl. Škola vznikla při firmě právě 
kvůli velkému nedostatku kvalifi-
kovaných zaměstnanců. Ve firemní 
škole jsou tedy žáci přímo zapojeni 
už do výrobního procesu. „Je to 
ukázková spolupráce, která by se 
nám líbila na všech školách. Žáci se 
učí přímo ve firmě, když prokážou, 
že pracovat chtějí a snaží se, mají 
tady jistou práci. Společnost si zase 
vychovává kvalitní zaměstnance. Je 
v zájmu nás všech propojit obě školy 
ve vzájemné spolupráci,“ uvedl po 
jednání hejtman.

Na radnici ve Varnsdorfu se pak 
již uskutečnilo přátelské setkání 
jen za přítomnosti hejtmana, jeho 
náměstka, starosty města Varnsdorf 
Stanislava Horáčka a místostarosty 
Josefa Hambálka, kteří jsou také 
krajskými zastupiteli. Vedení města 
informovalo například o podpoře 
fotbalového klubu a mládežnického 
sportu i o podpoře využívání zim-
ního stadionu. Řeč přišla také na 
nový zákon o odpadech a zákazu 
skládkování.

Tisková zpráva Ústeckého kraje
Ing. Lucie Dosedělová

Během setkání bylo hejtmanovi 
nastíněno také téma o budoucnosti 
varnsdorfského muzea. Podrobnější 
informace přineseme později, neboť 
budou základem dalších jednání.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček (vpravo) s předsedou 
představenstva Janem Rýdlem st. 
(uprostřed); foto Ústecký kraj

V polovině dubna se v Lidové za-
hradě ve Varnsdorfu otevřela široké 
veřejnosti možnost navštívit první Es-
caperoom (v překladu únikovou míst-
nost). Jedná se v podstatě o logickou, 
dobrodružnou, a především týmovou 
hru, která se odehrává v reálném čase 
a v reálném prostoru. Hlavním cílem 
hry je uniknout z místnosti. Úkolem 
týmu pak také bude rozluštit jednot-
livé šifry a vyřešit záhadu.

Aby tým vše dokázal vyřešit, po-
třebuje znát fakta a poskládat tak 
střípky děje. Na co se mohou tedy 
návštěvníci těšit?

„Příběh se odehrává v 50. letech 
20. století v bytě mladého páru. Byt 
se nachází ve stejném objektu, jako 
řeznictví, které tento pár provozuje,“ 
uvedl AdrenalinPoint, který projekt 
představil.

Podle provozovatele projektu se 
jedná o velmi výnosný a prosperující 
podnik. Háček je však v tom, že kolem 

Dokážete vypátrat řezníka 
nebo vás přechytračí?

vládne krize v nedostatku masa, kvůli 
které ostatní řeznictví postupně ban-
krotují. Otázkou tedy zůstává, kde 
Otto, mladý řezník, maso získává? A 
kam se v posledních týdnech poděla 
jeho manželka Hermína?

To a mnohem více budou mít pří-
chozí za úkol vyřešit v kriminálním 
případě, který se skutečně kdysi 
odehrál zde ve Varnsdorfu. Vyšetřo-
vatelé, kteří se vžijí do role Sherlocka 
Holmese, budou mít možnost vzít 
spravedlnost do vlastních rukou a 
vyřešit tento obtížný případ. Podaří 
se jim vyváznout z tajemného bytu 
dříve, než jim vyprší čas?

„Jaké následky nastanou, když se 
týmu nepodaří vypátrat řezníka včas, 
nepovíme. Můžeme ale již prozradit, 
že se návštěvníci mohou opravdu těšit 
na skvělou zábavu, plnou adrenalinu 
a dobrodružství,“ dodává na závěr 
AdrenalinPoint.            

Hana Bučková

 Ve Varnsdorfu je nová logická, dobrodružná hra; foto AdrenalinPoint
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Firma přijme: 
INSTALATÉR – TOPENÁŘ

Plat: 
18.000 – 25.000 Kč

Kontakt: 412 332 480

ŘÁDKOVÁ INZERCE
   Zaměstnání
Kuchař – restaurace  Dornspach-
haus v Žitavě (Zittau) Hledáme 
kuchaře do restaurace v Žitavě. 
Požadujeme: praxi v oboru, zna-
lost němčiny na komunikativní 
úrovni (pro práci v německém 
týmu), flexibilitu, automobil. 
Nabízíme: 8,84 EUR/hod.hrubého, 
21 dní dovolená, případně peníze 
na benzín. Nabídky, případně další 
informace na: 
info@dornspachhaus.de

Různé
Hodinový manžel a zámečnic-

tví. Tel. 607 716 983, e-mail: jo-
sef.knourek@post.cz. Opravy vodo, 
elektro, práce se dřevem, opravy 
plotů, branek, ořez stromů a keřů.

Firma KWL s.r.o.  Varnsdorf -
 výrobce kabelových svazků
  pro automobilový  průmysl

   
hledá spolupracovníky pro nábor 

na pracovní pozice:
1. mechatronik    
Požadujeme:
Vzdělání v oboru nebo praxi, samostatnost, pečlivost.

2. dělník pro montáž a kontrolu 
    kabelových svazků
Požadujeme:
Vzdělání středoškolské s výučním listem, manuální 
zručnost, pečlivost. 
Nabízíme:
Dobré platové ohodnocení, zázemí stabilní společnosti, 
dobrý kolektiv.

Nástup:
Možný ihned. 
Přihlášky s životopisem zasílejte na adresu 
Hana Čížková – personalista spol. KWL s.r.o. 
Nymburská 1321, 407 47 Varnsdorf nebo  
e.mail:  cizkova@kwlz.de., tel.č.: 412354111/720217468

Varnsdorfské divadlo vydalo svou 
první publikaci – sborník o varnsdorf-
ském rodákovi sochaři Vincenzi Pilzovi 
(1816-1896). Energicky se tak přiřadilo 
k vydavatelům v našem městě. Co je 
ovšem podstatnější: konečně vyšla 
publikace, která se podrobně věnuje 
význačnému varnsdorfskému rodákovi, 
o němž se dosud „jen“ vědělo, občas 
mluvilo, ale jeho umělecký odkaz ne-
byl zpracován. Sborník přináší texty, 
které zazněly na konferenci k dvou-
stému výročí mistrova narození usku-
tečněné 19. října 2016, a to v jazycích 
českém i německém.

Poutavé je hned vstupní vyprávění 
o málo známém soukromém životě 
umělcově z pera jeho synovce Petera 
Pinkase, varnsdorfského rodáka žijící-
ho v německém Böblingenu. Nejvíce 
se o životě a díle jubilantově dozvíme 
ze zásadního pojednání Josefa Ry-
bánského nazvaného „Vzlety a pády 
Pilzovy kariéry“. Týž autor napsal 
další příspěvek nazvaný „Pomník pro 
slavného rodáka“, popisující snahy 
varnsdorfských uctít památku svého 
rodáka. Užitečnými doplňky k předcho-
zím textům jsou dvě kapitolky v rámci 
tématu, řekněme, epizodické. Jana a 
Karel Severinovi seznamují čtenáře 
s Pilzovým Světelským oltářem v Ada-
mově, Martin Musílek se zabývá dosud 
neuzavřeným pátráním po podrobnos-
tech umělcova římského pobytu.

Bez zajímavosti nejsou ani zbýva-
jící texty. Olga Kotková objevuje pro 
varnsdorfské patrioty Pilzova učitele 
Johanna Grusse staršího (1790-1850), 
malíře, který se svou manželkou 
Elisabeth, dcerou místního velkoob-

chodníka se suknem A. J. Stolleho st., 
žil jedenáct let ve Varnsdorfu. Násle-
duje stať Markéty Kroupové o chras-
tavském rodákovi Josefu Führichovi 
(1800-1876). Na konferenci byla za-
řazena proto, že Führich se s Pilzem 
pracovně stýkal ve Vídni a „měl proka-
zatelný vliv na úspěšnost jeho sochař-
ských zakázek“. Jan Galeta je autorem 
studie o vazbách mezi vídeňskou 
Ringstrasse a českými zeměmi. Kromě 
toho, že barvitě přibližuje dobový roz-
květ urbanismu a architektury, přináší 
cennou informaci o spolutvůrci Ring-
strasse, varnsdorfském rodákovi Juliu 
Dörfelovi (1834-1901).

Každá kapitolka je vybavena obra-
zovým doprovodem (celkem 82), který 
alespoň zčásti čtenářům vizuálně při-
bližuje dílo Vincenze Pilze a některých 
dalších umělců obsažených ve sbor-
níku. Reprodukce, přestože kvalitní, 
dobře vybrané a tištěné na dobrém 
papíře, jsou vzhledem k nevelkému 
formátu publikace spíše ilustrativní. 
A tak – přes nesporný přínos – sborník 
považujme za předchůdce samostatné 
monografie o životě a díle Vincenze 
Pilze, na jejíž přípravě oba hlavní 
inciátoři – editor Josef Rybánský a 
odpovědný vedoucí projektu Martin 
Musílek – intenzivně pracují. Držme 
palce, aby se jejich záslužné dílo co 
nejdříve podařilo.

Závěrem se sluší poznamenat, že 
vydání sborníku podpořil Fond malých 
projektů Euroregionu Nisa.

Milan Hrabal

Sborník o sochaři Vincenzi Pilzovi

Naposledy bychom rádi vyzvali 
všechny čtenáře Hlasu severu o zapo-
jení se do tvorby stolního kalendáře 
pro nadcházející rok. Doufám, že 
většina varnsdorfských občanů po-
užívá ve svých domácnostech nebo 
v zaměstnání náš místní varnsdorfský 
stolní kalendář pro letošní rok. Všichni 
víme, že podle latinského hesla Tem-
pus fugit – čas utíká, běží, nám i tento 
rok hrozně rychle uteče. A proto je na 
čase, už v tento čas, připravit kalendář 
pro rok 2018. Následující rok bude pro 
naše město významný, poněvadž v roce 
2018 budeme slavit 150. výročí povýše-
ní Varnsdorfu na město. Z toho důvodu 
vedení města chce, aby i stolní kalen-
dář v tomto významném roce byl jiný 
a vznikl za podpory vás, občanů našeho 
města. Ve Varnsdorfu a na Studánce je 
jistě mnoho hezkých zákoutí a míst, 
které stojí za to, aby byly nafocené a 
zveřejněné třeba právě v novém kalen-
dáři. Proto neváhejte, foťte zajímavá 
místa či momentky a posílejte vaše 
fotografie (nejlépe ve velikosti 1 MB) 
na emailovou adresu jirina.trebatic-
ka@varnsdorf.cz. Všem zúčastněným 
děkujeme za spolupráci.

Roland Solloch, místostarosta

Pomozte nám vytvořit 
kalendář pro rok 2018
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Den matekDen matek
14. kv�tna 2017
od 13:00 hodin
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Ve výstavní síni Hrádku 
bude mo�né zakoupit knihy, keramiku, kabelky, výrobky ze d�eva, 
patchwork, bi�uterii a pali�kované krajky

Prodej kv�tin z VO�, SP� a SO� slu�eb a cestovního ruchu Varnsdorf

Akci moderuje Alena Smetanová

Ob�erstvení zaji�t�no

Vstupné 20 K�
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Svozy pytlového tříděného odpadu
ve čtvrtek 18. května 
od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 9. května od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

SVAZ DŮCHODCŮ
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BLAHOPŘÁNÍ

Rádi bychom vám oznámili, že byla 
zahájena tenisová sezona 2017 a to 
dnem 30. dubna, kdy na tenisových 
kurtech ve Varnsdorfu odstartova-
la mistrovská utkání dorostenců a 
mladších žáků. Další domácí utkání se 
uskuteční 6. května, kdy se utká naše 
družstvo dospělých s týmem Slovan Li-
berec C. Všechny vás srdečně zveme a 
budeme rádi za vaši podporu. K občer-
stvení všech přítomných je připraven 
bar, který prošel malou rekonstrukcí. 
V letošní sezoně jsou přihlášeny, kromě 
jednoho, všechna možná družstva a to 
dospělí, dorostenci, starší žáci, mladší 
žáci a baby tenisté, o čemž svědčí zvý-
šený zájem o tento krásný sport.

Přehled nejbližších domácích utkání 
na tenisových kurtech ve Varnsdorfu:
- 14. května se utkají naši nejmenší 
baby tenisté,
- 20. května starší žáci,
- 21. května mladší žáci,
- 28. května dorostenci.

V letošní sezoně nás, kromě shora 
uvedených utkání, opět čeká mnoho 
dalších akcí. Turnaje pro všechny vě-
kové kategorie, pro děti jako tradičně 
tenisové kempy v době prázdnin a dal-
ší společenské akce určené pro širokou 
veřejnost.  Těšíme se na vaši návštěvu 
a děkujeme za podporu našich repre-
zentantů, zejména našich dětí a mlá-
deže. Všem hráčům přejeme mnoho 
úspěchů a pevné zdraví v letošní sezo-
ně.                                Tenisový oddíl 

TJ Slovan Varnsdorf, z.s.

VZPOMÍNKA
 Měl jsi nás rád, 

chtěl jsi pro nás 
žít. Srdce se náhle 
zastavilo a tys musel 
odejít. 

Dne 17. dubna 
tomu byl jeden rok, co nás navždy 
opustil náš milovaný tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Miroslav Svoboda. 

Stále vzpomíná dcera a syn.
                                          

 Dne 3. května jsme vzpomněli 
5. výročí úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka a dědečka pana 
Ericha Richtera. 

S láskou vzpomíná rodina a ostatní 
příbuzní.

Dne 4. května 
uplynou dva roky, co 
odešla moje milo-
vaná maminka paní 
Věra Škachová.  

S láskou vzpomína-
jí dcera, syn, sestra a 

vnoučata s rodinami. Nikdy maminko, 
nezapomeneme.  

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte 
ji prosím tichou vzpomínku. Děkuji.

Což možno zapo-
menout, což v noci 
možno spáti, když 
předrahý náš sy-
nek se více nevrátí 
k nám. 

Dne 27. dubna uplynulo 13 let, co 
nás opustil náš syn Pavel Šulc. 

Děkujeme za vzpomínku. Máma a 
táta.

Zahájení 
tenisové 

sezony 2017

ZUBNÍ POHOTOVOST
6.-8.5. 2017  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I  
Tel. 412 151 056
  
13.-14.5. 2017  
MUDr. Sudová Olga   
Fügnerova 600/12, Děčín I  
Tel. 412 513 989  

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

 Dne 3. května oslavila své životní 
jubileum 80 let naše milovaná mamin-
ka, babička a prababička paní Marie 
Richterová. 

Do dalších let přejeme hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti. 

Dcera Renata a syn Manfred s rodi-
nami a ostatní příbuzní.
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Originální akce v našem regionu –
velkopáteční poetické stoupání na 
Křížovou horu v Jiřetíně pod Jedlo-
vou – se zvolna stává tradicí. Letos 
se dočkala již jedenácté reprízy. 
K radosti pořadatelů každý rok při-
bývá lidí, kteří chtějí společně projít 

Doteky víry na Křížové hoře v Jiřetíně
symbolickou poslední cestu Ježíšovu 
a nad poetickými reflexemi rozjímat 
o potřebě víry v poctivost a dobro, které 
dává smysl životu. Více než sedmdesát 
účastníků z Varnsdorfu, Šluknovského 
výběžku – a letos poprvé také z Lužice 
– prožilo nejvýznamnější křesťanský 
svátek v krásném prostředí podhůří 
Lužických hor. Varnsdorfským Dotekům 
(v režii Martina Louky) pomohl umoc-
nit duchovní atmosféru dívčí pěvecký 

sbor Komoráček z jiříkovské základní 
školy vedený Miroslavou Kubešovou. 
Básnický cyklus „Cestou bolesti a víry“ 
letos poprvé zazněl zčásti hornolužicky 
v překladu básnířky Róži Domašcyny a 
v citlivém podání známého blogge-
ra Marcela Braumana. Spolu s ním 
z Lužice přijela mj. jeho manželka –
překladatelka Božena Braumanová –
a předseda Matice Lužickosrbské Jurij 
Łušćanski.                   Milan Hrabal

 M. Brauman, M. Louka a část Komořinek; foto Ivo Šafus
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Pepově Jarní 2017 počasí přálo
V první den závěrečného břez-

nového víkendu proběhl jubilejní 
20. ročník soutěže volných modelů 
Pepova Jarní a tradičně na letišti 
v České Lípě. Za účasti 61 závodníků 
všech věkových skupin se soutě-
žilo v kategoriich H (házedla), A3 
(kluzáky), P30 (modely s gumovým 
pohonem), F1G (modely s gumovým 
pohonem dle FAI), F1H (kluzáky dle 
FAI). Nejvíce zastoupenou kategorií 

Lepší než TJ Slovan byla 
jen Dukla Liberec

Na dalším turnaji mládeže v Kame-
nickém Šenově byly obsazeny pouze 
dvě kategorie a obě měly varnsdorf-
ské vítěze – Michala Papouška a 
Karla Hanouska, 3. byl navíc Tomáš 

Šachové střípky

byla házedla. Letiště přivítalo účast-
níky krásným slunným počasím, které 
vydrželo po celý den. Jen polední 
zesílený vítr prověřil fyzičku soutěží-
cích při donáškách modelů končících 
často až za horizontem. Samotná 
soutěž probíhala bez komplikací 
krom občasného přerušení přistáním 
ultralightu. Hezké počasí chtěl pro-
stě využít každý. Velké poděkování 
patří všem organizátorům z našeho 
klubu, nejen za přípravu, ale i hlad-
ký průběh soutěže. Foto představuje 
nejlepší modeláře před vyhlášením 
výsledků Pepovy Jarní.

Kategorii házedel mladších žáků 
(9 startujících) vyhrál o pouhé tři 
vteřiny V. Hotař (Varnsdorf) před 
T. Luftem (Vilémov). Mezi staršími 
žáky (7) byl suverénní J. Weisgerber 
(Vilémov) před M. Tichým (Kopidlno), 
varnsdorfští žáci se mezi nejlepší ne-
prosadili. V juniorech si druhé místo 
zajistil D. Pecinovský (Varnsdorf), 
s náskokem vyhrál V. Tichý (Kopi-
dlno). Soutěž házedel mezi seniory 

(12) ovládl P. Blaschka (Vilémov) 
před varnsdorfskými modeláři S. Ru-
dinským a J. Štohanzlem. Kategorie 
A3 (9 soutěžících) měla ve stejných 
věkových skupinách tyto vítěze: 
T. Luft, M. Tichý, P. Blaschka ml. a 
M. Šafler (Kopidlno). V kategorii P-30 
(12) dále vyhráli S. Juročko (Terezín, 
ml. žáci), M. Budai (Liberec, st. žáci) 
a M. Švehla (Terezín, senioři). V F1G 
seniorů (5) nakonec zvítězil J. Kubeš 
(Terezín) před J. Zelenkou (Mělník) 
a P. Formánkem (Varnsdorf). Všichni 
účastníci se již těší na další ročník. 

LMK Varnsdorf

Další krajské kolo barevného mini-
volejbalu absolvoval volejbalový potěr 
TJ Slovan Varnsdorf v Jablonci n. Nisou 
a vyzněl pro naše barvy velmi úspěšně. 
Lepší než naše družstva byla v katego-
rii oranžový, červený a zelený pouze 
Dukla Liberec, když modrou – nejstarší 
kategorii jsme v tomto kole neobsadili 
a ve žluté kategorii (nejmladší) na-
stoupila družstva složená s vyložených 
začátečníků. Ti se barevnému volejba-
lu věnují první sezónu – někteří od říj-
na 2016, jiní pouze od ledna 2017. Ale 
i tak se děti neztratily a předváděly 
velmi pěkné bojovné výkony.

Žlutá kategorie (17 družstev) se 
hrála nejprve ve čtyřech skupinách a 
dále podle umístění o celkové pořa-
dí. Měli jsme zde družstva TJ Slovan 
Varnsdorf A (S. Koch, E. Jindrová) a 
TJ Slovan Varnsdorf B (T. Polcarová, 
L. Mejsnerová), která v základních 
skupinách vyhrála několik velmi vyrov-
naných utkání a nakonec skončila na 
8. a 11. místě.

Oranžová kategorie (12 družstev) 
měla tři základní skupiny. TJ Slovan 
Varnsdorf nasadil dvě družstva – Varns-
dorf A (J. Pekárek, K. Seifertová) a 
Varnsdorf B (S. Plíhalová, A. Heinzelo-
vá, T. Farská). Zde je třeba pochválit 
družstvo B - v této kategorii hrálo po-
prvé a zvládlo všechny činnosti včetně 
správného střídání (hraje se zde ve 
dvojicích). Nezaostalo ale ani družstvo 
A. Bojovalo se svými soupeři, co síly 

dovolily, ale zkušenější družstva je 
v některých činnostech přeci jen ještě 
přehrála. Umístění: 3. TJ Slovan B, 
8. TJ Slovan A.

Červená kategorie (8 družstev) je 
již pro volejbalové adepty náročnější. 
Náš volejbalový oddíl reprezento-
valy ve dvou družstvech M. Kochová 
(po dlouhé nemoci), T. Bártíková a 
A. Lukáčová s tím, že jedna byla vždy 
pendlující. Všechna děvčata dovedla 
prodat, co se v trénincích naučila a od-
razilo se to na umístění: 2. TJ Slovan 
B, 3. TJ Slovan A.

Zelená kategorie (10 tříčlenných 
družstev, větší hřiště). Naše děvčata 
E. Philippová, N. Talianová, A. Hu-
bačová a G. Podroužková skončila 
v základní skupině druhá, když podleh-
la pouze Dukle Liberec A stejně jako 
v utkání o celkové pořadí. Nezopako-
vala ani vítězství nad chlapci Turnova 
A, ale porazila Duklu B a Turnov B, což 
znamenalo třetí příčku. Škoda, že se 
děvčatům nedařilo lépe podání, ale 
i tak se jedná o celkový úspěch.

Pokud budeme hodnotit účast 
z pohledu celého oddílu, byl tento 
„zájezd“ velmi úspěšný. Krom Dukly 
Liberec jsme nechali za sebou družstva 
Bižuterie Jablonec, Vratislavic, Turno-
va, Nového Boru nebo Slávie Liberec.

Poděkovat se sluší rodičům za pomoc 
se zajištěním odvozu dětí a i za to, že 
neodvezli děti na prodloužený víkend 
třeba k babičkám.     Petr Damnitz

Tato soutěž proběhla ve středu 12. 
dubna ve varnsdorfské sportovní hale 
za účasti 8 družstev, kterými byla 
Gymnázium Varnsdorf, Gymnázium 
Rumburk, ZŠ Tyršova Rumburk, ZŠ 
Edisonova Varnsdorf, ZŠ U Nemocnice 

Okresní kolo Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů

Rumburk, ZŠ Seifertova Varnsdorf, ZŠ 
a MŠ Krásná Lípa a ZŠ Dolní Podluží. 
Umístit na palubovku všechny soutěžící 
a zvládnout průběh jednotlivých disci-
plín bývá v hale tak trochu masakrem. 
Loňská rekordní účast 165 soutěžících 
se letos totiž podařila dle výsledko-

vých listin vyrovnat při startu 88 holek 
a 77 kluků. Disciplínami byly trojskok 
z místa, hod medicimbalem, skákání 
přes švihadlo, kliky a dále volitelná 
disciplína - běh na 1 km nebo driblink. 
Vše se zvládlo, velké poděkování za or-

ganizaci a hladký průběh závodů patří 
Mgr. Anně Vápeníkové a Mgr. Stanisla-
vu Hockovi, stejně jako sportovcům a 
jejich trenérům. Jak z řad učitelů, tak 
z oddílů za čas, který ve svém volnu 
svým svěřencům věnují.

 Ivo Šafus

V pořadí 13. ročníku závodů Kdo 
uteče…vyhraje nepřálo v neděli 
23. dubna počasí. Přesto je ve výsled-
kové listině napříč kategoriemi uve-

deno téměř 80 nadšenců z řad běžců 
a běžkyň všeho věku. Výsledky závodů 
budou uvedeny v příštím čísle Hlasu 
severu.                            Foto I. Šafus

Kdo uteče...vyhraje

Rosa. Z turnaje v Kunraticích u Cvi-
kova si šachové mládí TJ Slovan 
dovezlo z pěti kategorií pouze jedno 
3. místo, o které se zasloužil Michal 
Maco.                                        VH
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 Fotbalisté utnuli nepříjemnou sérii
K odehrání duelu vloženého 23. ko-

la FNL přijel ve středu 20. dubna do 
varnsdorfské Kotliny Sokolov, kterému 
ze sestupového 15. místa již hodně 
dýchaly na záda Vítkovice. Od soupeře 
se tedy dal čekat usilovný boj o nějaký 
ten zisk, což třemi šancemi v prvé půli 
potvrdil. Domácí šli až po změně stran 
přeci jen do vedení 2:0 góly Jana Neu-
berga a Fajhrudina Durdeviče z PK. Do 
konce chybělo něco málo přes dvacet 
minut a Sokolov je využil k tomu, aby 
si z Varnsdorfu bodík odvezl. Nejdříve 
snížil z PK a šest minut před koncem 
střetnutí si dal Jan Neuberg vlastní 
branku. Zvrátit stav mohl ještě Pavlo 
Rudnytskyy, ale míč z jeho hlavy mířil 
mimo.

Další zápas Varnsdorfu ve Vlašimi 
před kamerami ČT Sport nabídl jeho 
lepší a snaživější hru (střely celkem 
5:11, z toho na branku 1:4, rohy 
6:10). Utkání však rozhodla jediná 
branka Vlašimi už z 8. minuty. Varns-
dorf tak prodloužil svou sérii na 
6 nevyhraných zápasů a doma jej 

Velikonoční minivolejbal
Čtvrtý ročník varnsdorfského 

Velikonočního turnaje v barevném 
minivolejbale byl vypsán pro tyto 
kategorie: žlutá (přehazovaná ve  
dvojicích), oranžová (míč se chytá, 
ale nahrává se odbitím – hraje se ve 
dvojicích), červená (hraje se pouze 
horním odbitím a ve dvojicích) a mo-
drá (hraje se na zmenšeném hřišti a ve 
trojicích).

čekalo utkání s pátým týmem tabulky, 
se Znojmem. Pro domácí vždy 
nepříjemný soupeř tentokráte odjel 
s nepořízenou. Prohrál 2:1 po gólech 
N. Daníčka (29.) a D. Lischky (64.). 
Soupeř korigoval stav až v 88. min. 
Pět kol před koncem FNL to byla pro 
FK důležitá a povzbudivá výhra.

Dorost U19 po jediné prohře 
v Roudnici už opět gólově řádí a 
po domácím velikonočním přídělu 
Litoměřicím zvítězil v Litvínově 0:7 
(0:2). Branky dali Záhorský 3, Kolár, 
Kramer, Kudláček a Son. Doma byly 
za soupeře Lovosice/Velemín. Celek 
z konce tabulky si odvezl prohru 
5:0 (0:0).

Mladší dorost U17 čekal v Lit-
vínově třetí tým tabulky, kterého 
porazil nejtěsnějším výsledkem 
0:1 (0:1) a vzdálil se mu na druhém 
místě tabulky o pět bodů. Jediný 
gól zaznamenal Skotnica. Lovosice/
Velemín neměly být pro U17 těžkým 
protivníkem, což potvrdil konečný 
výsledek 8:0 (2:0),                               ZdS

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 90

Ve žluté kategorii (8 družstev) 
se utkal každý s každým celkem a 
vyhrál Nový Bor 1 před Novým Borem 
2 a Hrádkem n. N. 1. Domácí týmy 
obsadily čtvrté a sedmé místo. 

Výběr žáků U15 podlehl na hřišti 
FK Náchod 3:1 (0:1), když v poločase 
vedl brankou Džavika. Tým U14 
předvedl v Náchodě vyrovnaný duel 
ve středu hřiště, ovšem defenzíva 
byla špatná, a tak prohrál 6:0 (4:0). 
V domácích utkáních v Jiřetíně žáci 
hostili celky Povltavské FA, s kterými 

neuspěli 1:5 (1:2), vedoucí gól Pajkrt 
a 2:3 (1:1), góly Škop, Bret. Ze hřiště 
Cidliny Nový Bydžov se týmy žáků 
vracely s prohrou 11:1 a vítězstvím 
2:3 po PK 1:3. No a v poslední dub-
nový den si připsali doma s vrste-
vníky Chrudimi neúspěšné výsledky 
0:6 a 3:4 po PK 4:5.                      ZdS

Výsledky žákovského fotbalu   

Basketbalová sezona skončila
Poslední utkání sezony odehráli 

z oddílu basketbalu TJ Slovan Varnsdorf 
muži B a junioři U19. Béčko ve skupině 
o 5. - 7. místo oblastního přeboru 
neuspělo v Roudnici porážkou 110:72
(26:15, 26:27, 31:17, 27:13). Oba 
soupeři spolu s Chomutovem uhráli ve 
čtyřech vzájemných utkáních shodně 
6 bodů, a tak o pořadí Roudnice, 
Chomutov, Varnsdorf rozhodl rozdíl 
dosažených a obdržených bodů. Junioři 
U19 si po výhře s pražským BK Kunratice 

už zajistili druhé místo v nadregio-
nální soutěži a u třetího BK Sokolova 
šlo jen o prestiž. I tak domácím do 
poločasu odskočili téměř o třicet bodů 
a výhrou 69:98 (14:32, 15:24, 24:20,
16:22) své postavení potvrdili. Junioři 
tak výrazně přispěli ke skvělé bilanci 
mládežnického basketu v uplynulé 
sezoně. Body zaznamenali Š. Ježek 22, 
R. Pasovský 17, J. Vašut 16, O. Lukeš 
15, D. Hajdu 14, P. Novák 6, Vuong a 
D. Strnad po 4.      TJ Slovan – basket

Pohár rozhlasu opět u nás 
Z pověření Okresní rady Asociace 

školních sportovních klubů České 
republiky pořádá ZŠ náměstí Varnsdorf 
a DDM Děčín okresní finále POHÁRU 
ROZHLASU kat. III. a IV. (starší a mladší 
žáci a žákyně), které se uskuteční 
v pondělí 15. května na Městském 
stadionu ve Varnsdorfu ve spolupráci 
s AO TJ Slovan Varnsdorf. Všichni 
závodníci jsou povinni se včas dostavit 

ke své disciplíně a k prezentaci 
ve sportovním úboru a obuvi (ne 
kopačky). Disciplíny běhů na 60 m, 
skok daleký, skok do výšky, vrh koulí 
a hod míčkem startují v 9.00 hod, 
běhy na středních tratích proběhnou 
od 10.20 do 11.20 a štafety od 11.40 
do 12.25 hod. Vyhlášení výsledků je 
v harmonogramu akce stanoveno na 
13.45 hod.                                   V. Z.

Mladí házenkáři v Jablonci  Házenkářská mini družstva žáků 
Slovanu Varnsdorf a Slovanu Dolního 
Podluží se 8. dubna zúčastnila dalšího 
turnaje, tentokráte v Městské hale 
v Jablonci nad Nisou. Hrací doba byla 
stanovena na 2x12 minut a zúčastněná 
družstva se utkala ve dvou skupinách. 
Varnsdorf hrál ve skupině A s  Jablon-
cem A, Jičínem A, Libercem A  a  Nách-
odem A. Dolní Podluží soupeřilo ve 
skupině B  s Jabloncem B, Náchodem 
B, Jičínem B  a Turnovem. Z varnsdorf-

ských hráčů na sebe poutali pozornost 
dobrou hrou Lukáš Rybář, Marek  
Sýkora a Vašík Tillner, velmi dobře 
je doplňovali Barbora  Minarčíková, 
Jirka Saidl, Jakub Krul a poprvé také 
Eliška Myslivcová. Byla jen škoda, že 
Pepa Suk byl nemocen. V bráně chytal 
Ondra Pricl. Na super připraveném a 
odehraném turnaji všichni bojovali, 
což skýtalo velmi hezkou podívanou. 
Mrzí jen, že rodiče nemohli vidět své 
děti, kolik jsou schopni ze sebe vy-
dat energie a bojovnosti.   Jan Bláha

Oranžový minivolejbal měl stejný 
systém i obsazení jako žlutý a opět 
mu dominovala družstva Nového Boru. 
Domácím připadlo čtvrté místo a druhý 
tým byl pátý.

V červené kategorii se střetla 
dvoukolově čtyři družstva. Zde vyhrál 

Varnsdorf 2 před Novým Borem 1, Varns-
dorfem 1 a Hrádkem n. N.

Modrá skupina měla hrací model 
jako ta červená. Tři domácí družstva si 
zahrála pouze s Hrádkem n. N., který 
úspěšnými výsledky odsoudila ke čtvrté 
pozici. Vyhrál první týmu Varnsdorfu 
před druhým a třetím.

Přítomní rodiče na tribuně sportovní 
haly viděli své ratolesti bojovat se za-

nícením, když jim předváděly výkony 
na hranici svých schopností. Děti si 
také již mohly v praxi ověřit získané 
volejbalové dovednosti. Umí již hodně, 
ale jistě si uvědomují, že je ještě čeká 

dlouhá a náročná cesta k zisku oprav-
dových medailí. Přejeme, aby se jim 
dařilo a za své snažení byly adekvátně 
odměněny. Děkuji všem rodičům za po-
moc s přípravou a organizaci turnaje a 
také za práci rozhodčích.  

P. Damnitz, foto Ivo Šafus


