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VOLBY 2010 - LETOS DVAKRÁT
PROČ SE MĚŘÍ JINÝM METREM?

HLAS SEVERU - ANKETNÍ PRŮZKUMNÍK
FUTSAL SI OKUSILY TAKÉ ŽENY

Obnovená
tradice
z porevolučních 
let

Třetí 
zlato

v silovém
 trojboji

V letošním roce budou 
mít možnost návštěvníci kina 
Panorama poprvé se přímo 
zapojit do filmového festivalu 
Nisa a zhlédnout soutěžní 
snímky. Idea festivalu vznikla 
na začátku tohoto tisíciletí jako 
obnova kulturní tradice trojmezí 
a spolupráce partnerských měst 
a přátel filmu na německé, polské 
a české straně. První ročník se 
uskutečnil v roce 2004 a pozo-
ruhodné na tomto festivalu je, 
že spojuje přehlídku filmů tří 
zemí a smazává hranice států, 
které dříve rozdělovaly obyvate-
le tohoto pozoruhodného území. 
Na festivalu byla česká kinema-
tografie od začátku na prvních 
příčkách. Už v prvním ročníku 
získal zvláštní ocenění český film 
Smradi, v druhém ročníku získal 
cenu diváků film Jedna ruka 
netleská a v roce 2008 stejnou 
cenu film Václav. V loňském roce 
se soutěžilo ve třech kategoriích. 
Hlavní cenu festivalu v kategorii 
hraný film získal český film Děti 
noci, cenu diváka česko-polský 
film Karamazovi. V soutěži krát-
kých filmů získal cenu německý 
film Was bleibt. V průběhu let se 
festival rozrostl jak co do počtu 
dnů konání festivalu, tak do po-
čtu míst a rovněž do počtu filmů 
a soutěžních kategorií. Letošní 
7. ročník se koná ve dnech 
5.-9. 5. 2010. O hlavní cenu sou-
těží 12 hraných filmů mladých 
českých, německých a polských 
tvůrců v celkem 7 žánrových řa-
dách. Součástí festivalu je také 
autorské čtení, koncerty, výstavy 
a semináře. Letošního ročníku se 
kromě kina v Liberci a Jablonci 
nad Nisou nově účastní také kino 
Centrum Panorama ve Varnsdor-
fu. Využil jsem možnosti a položil 
několik otázek majiteli kina Pavlu 
Nejtkovi.

V letošním roce budou mít 
diváci Centra Panorama po-
prvé možnost vidět soutěžní 

filmy. Jak se kino k festivalu 
dostalo?

Krátce po otevření našeho 
kina byl založen filmový klub, 
který inicioval prvotní jednání 
s německou stranou. Pak vše 
utichlo, klub ukončil svoji čin-
nost a jednání byla opět začala 

FESTIVAL NISA POPRVÉ VE VARNSDORFU
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Na podzim loňského roku byla dokončena první část 
dětského hřiště u Městského centra kultury a vzdělávání 
Varnsdorf. Atraktivní prvky zaměřené především na pohy-
bové aktivity a rozvoj motorických dovedností si děti všech 
věkových skupin oblíbily. 

V těchto dnech probíhá na hřišti obnova trávníku, která 
nemohla být díky nepřízni počasí provedena dříve. Proto 
také žádáme o respektování omezení provozu na dětském 
hřišti, zejména na plochách nově založeného trávníku.

Od začátku roku také probíhá příprava realizace další čás-
ti revitalizace parku (projektová dokumentace, povolení, vý-
běr dodavatelů atd.). Během měsíce dubna a května budou 
instalovány pod stávajícím hřištěm dřevěné herní prvky, 
které jsou vhodné pro malé děti. Stávající pěšina přes park 
bude opravena položením nové zámkové dlažby. Budou 
doplněny další lavičky v prostoru dětských hřišť. Dětské 
hřiště bude mít určeného správce. Základní informace
k provozu hřiště budou zveřejněny v návštěvním řádu.

Veškeré práce jsou naplánovány tak, aby skončily 
koncem května a hřiště mohlo být předáno dětem v jejich 
den D – tedy 1. června.

PeV

MĚSTO SE PO ZIMĚ UKLÍZÍ A OPRAVUJE
Úklid města po kruté a náročné zimě již probíhá. Zbytky po-

sypového materiálu a veškerý nepořádek, který sníh schoval, je 
třeba odklidit. Však také čísla, která nám uvedl ředitel Technických 
služeb města Varnsdorf Ing. Jiří Chvojka, jsou pro letošní zimu 
skutečně magická: „Posypového materiálu jsme spotřebovali tolik 
jako za předcházející dvě zimy dohromady. 120 tun soli bylo nakou-
peno před zahájením zimy a dalších 60 tun jsme museli dokoupit
v únoru 2010. Sůl se míchala se štěrkem v poměru 1:3, proto bylo 
posypového materiálu mnohem víc.“ To, co se vysypalo, je nutno 
uklidit. Úklid probíhá ručně i  pomocí zametacího vozu. A že to není 
práce lehká, dokazuje i množství chodníků ve městě. Varnsdorf 
spravuje na svém území asi 50 km chodníků na nich se zima také 
podepsala. V současné době se mapuje stav po zimním období. 
Návrh celoplošných oprav bude předložen radě města přibližně
v polovině května. „Pro letošní rok je v rozpočtu na celoplošné 
opravy chodníků vyčleněna částka 3.800.000 Kč a na běžné opra-
vy chodníků 1.000.000 Kč. Po schválení návrhu oprav radou města 
předpokládáme realizaci v letních měsících.“ vysvětlil Petr Véle. Již 
v průběhu května bude provedena rekonstrukce chodníku v parku 
mezi ulicí Otáhalovou a Národní, a to v ceně 396 tisíc korun.

rm

v loňském roce v souvislosti
s obnovením unikátní 70mm pro-
jekce. Díky naší iniciativě stát se 
regionálním centrem filmové 
kultury tak diváci sklidí první 
ovoce spolupráce s německou 
a polskou stranou.

Skončí tato spolupráce jen 
u spolupořádání festivalu 
Nisa?

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OSETO TRÁVOU
Nezničme jej dříve, než vyroste! 

Obrovské množství posypového materiálu se postupně uklízelo 
na parkovišti v ulici Národní i u Centra Panorama.             Foto rm

Pokračování na str. 2
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

• Kamery opět zabodovaly
V časných ranních hodinách byl na kamerovém systému 

u ZŠ náměstí zjištěn mladík, jak se pokouší utrhnout mě-
děný parapet. Na místo byla vyslána hlídka MP. Než však 
strážníci dojeli na místo určení, mladíkovi se podařilo jeden 
z parapetů utrhnout. Následně nasedl na kolo a odjížděl 
po ulici Legií, kde byl před prodejnou AB elektro hlídkou 
MP zadržen. Po vykonání všech zákonných náležitostí byl 
výše jmenovaný předveden na Obvodní oddělení Policie 
ČR k dalšímu šetření.

• Alkoholový „dýchánek“
Na základě oznámení občana města byla vyslána hlídka 

MP do prostoru za garáže na ul. Husova, kde se dle ozná-
mení pohybuje skupinka mladých a popíjí zde alkohol. Po 
příjezdu hlídky MP na uvedené místo byla zjištěna pouze 
jedna dívka (14 let) s úrazem na hlavě - zjevně pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové látky. Na místo se též dostavil 
oznamovatel a ten sdělil, že ostatní utekli od své kamarádky 
a nechali ji ležet na trávě. Hlídka MP dívku ošetřila,  umístila 
do stabilizované polohy a vyčkala do příjezdu přivolané sa-
nitky RZS, která dívku odvezla do nemocnice Rumburk. Po 
ukončení celé záchranné akce vyrozuměla městská policie 
matku dívky a následně sociální pracovnici MěÚ.

Martin Špička, velitel MP

• Okradená drůbež
Policisté vedou zkrácené přípravné řízení proti pětatři-

cetiletému lapkovi, který v obci Dolní Podluží v hale na 
odchov drůbeže z přilehlé kotelny odcizil hořák italské 
výroby v hodnotě pětačtyřicet tisíc korun. Lze předpo-
kládat, že za krádež agregátu budou zloději hrozit až dva 
roky odnětí svobody.

• Policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení po-
dezření z krádeže a neoprávněného opatření platebního 
prostředku třicetileté ženě. Ta využila nepozornosti o šest 
let staršího muže, u kterého byla na návštěvě, a odcizila 
mu platební kartu. Na tu pak vybrala z bankomatu hotovost 
třicet tisíc korun. Na základě indicií poskytnutých poškoze-
ným se místním policistům podařilo zlodějku dopadnout. 
Teď nad ní visí hrozba až dvou let vězení.

 
• Krádež němých tváří
Do domu ve Varnsdorfu se vloupal neznámý zloděj. Od-

cizil odtud osm chovných psů různých plemen a majiteli 
čtyřnohých miláčků tím způsobil škodu v hodnotě osm-
desát tisíc korun. Dopustil se tak trestného činu krádeže 
vloupáním a porušování domovní svobody. Za to může 
dostat až pět let odnětí svobody, pokud bude chycen. 
A na tom již pracují místní policisté.

 
• Plný počet bodů
Všech svých dvanáct bodů pomocí přestupků postup-

ně zlikvidoval dvaatřicetiletý řidič z Rumburku. To mu 
ale nezabránilo usednout za volant. Zabránit mu v tom 
museli až varnsdorfští policisté, kteří ho v Kostelní ulici 
kontrolovali. Teď má na krku podezření z maření výkonu 
úředního rozhodnutí ve zkráceném přípravném řízení. Za 
to mu hrozí až tři roky odnětí svobody.

por. Bc. Vojtěch Haňka

LETOŠNÍ ROK JE DVAKRÁT ROKEM VOLEBNÍM

Na závěr ještě pro úplnost malá statistika – v roce 2006 volby do 
PS PČR v Ústeckém kraji vyhrála ČSSD se ziskem 35,46 procenta 
hlasů a šesti mandáty, ODS získala pět poslaneckých křesel za 34,78 
procenta hlasů, komunistům 16,05 procenta hlasů přinesla dvě křesla 
ve sněmovně, zeleným pak 6,03 procenta místo jedno. Voleb se 
zúčastnilo 57,22 procenta voličů. Nechme se tedy překvapit, jak díky 
naší účasti u volebních uren dopadnou ty letošní.                        JS

To bychom rozhodně nechtěli, 
s myšlenkou přivést do našeho 
kina německy mluvícího návštěv-
níka si pohráváme již dlouho 
a díky digitalizaci a dalším tech-
nickým novinkám v této oblasti 
nebude daleko doba představe-
ní pro zahraniční diváky. Ostatně 
kina v Německu zasáhla recese 
podstatně více a většina jich 
v našem okolí byla po revoluci 
definitivně uzavřena. Rozvoj fil-
mové techniky a 3D vizualizace 
ale diváka opět vrací do kin.

Je už jasný program fil-
mového festivalu? Budou se
v té době festivalu promítat
i jiné filmy?

Začnu odzadu. V době 
festivalu se jiné filmy nebudou 
hrát, pouze uvažujeme o zařa-
zení oblíbených víkendových 
dětských pořadů od 14 hodin. 
Co se týká programu, tak ten 
už je jasný skladbou a diváci 
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se na avizované tituly mohou už 
dopředu těšit. Ještě se operativně 
upravují časy a termíny promítání 
a dolaďují některé technické po-
drobnosti, jako třeba titulkování 
zahraničních filmů apod.

Jakou předpokládáte v době 
festivalu návštěvnost?

Vzhledem k výše uvedenému 
předpokládáme, že do našeho 
kina na festivalové filmy přilákáme 
nejen místní diváky z Varnsdorfu
a nejbližšího okolí, ale doufáme, 
že příležitost využijí i diváci
z celého výběžku a také z Ně-
mecka, jako tomu bylo např.
u filmu Avatar. Účast na festivalu je 
prestižní záležitost nejen pro kino 
Centrum Panorama, ale před-
stavuje i významnou propagaci 
města Varnsdorf. Nabízí bohaté 
možnosti kulturního využití i ak-
tivní zapojení

Která další česká kina jsou do 
festivalu zapojena? Bude se na 
festivalu u nás někdo podílet?

Festivalovou nabídku budou 
moci čeští diváci zhlédnout 
pouze v liberecké nové knihovně 
a v K klubu, v jabloneckém Kině 
Junior a u nás. V Německu bude 
festivalové filmy promítat 10 kin 
a v Polsku 2. Pro pomoc s festi-
valem jsme oslovili Gymnázium 
Varnsdorf, jehož studenti pořá-
dali malý festival v loňském roce 
v Krásné Lípě a projevili zájem 
o odbornou spolupráci při zajiš-
ťování mezinárodní hostitelské 
a pořadatelské činnosti.

Ještě poslední otázka. Kdy 
a kde bude festival zahájen?

Festival bude oficiálně zahájen 
5. května v Žitavě v divadelním 
stanu divadla Gerharta Haupt-
manna. Rádi bychom, aby se 
v našem kině uskutečnil také 
malý zahajovací ceremoniál. 
Aktuální programovou nabídku 
najdete v kulturních přehledech 
a další podrobnosti na www.neis-
sefilmfestival.de/neues.html.

JS

Letošní rok pro nás bude 
dvakrát rokem volebním. Zatím-
co v těch prvních volbách svým 
hlasem můžeme ovlivnit celkové 
směřování České republiky 
a orientaci vnitřní i zahraniční po-
litiky, v těch druhých na podzim 
budeme rozhodovat o komunální 
politice v našem městě a okolí. 
Vyhlášení řádného termínu 
voleb do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR provedl 
8. února prezident ČR v souladu 
s ústavou. Termín voleb stanovil 
na konec května - 28. a 29. května 
2010. Kromě volebních místností 
v ČR budou volby s časovým po-
sunem tradičně probíhat i na všech 
zastupitelských úřadech po celém 
světě. V rámci Ústeckého kraje 
se do voleb přihlásilo 16 stran 
a hnutí, což je o čtyři méně než při 
posledních volbách v roce 2006. 
Na každé kandidátní listině může 
být uvedeno 26 kandidátů, což 
většina stran bez problémů napl-
nila. 8. dubna uplynula poslední 
možnost měnit a doplňovat kan-
didátní listiny, ty jsou v současné 
době po provedeném přezkumu 
již definitivně uzavřeny. Tato část 
voleb byla uzavřena v úterý 13. 
dubna, kdy Státní volební ko-
mise provedla rozlosování čísel 
hlasovacích lístků a oznámila 
je veřejnosti. Co tedy politické 
strany a organizátory voleb ještě 
čeká? Kromě volební kampaně 
to je zejména delegování členů 
a náhradníků do okrskových vo-
lebních komisí, což může učinit 
každá politická strana, politické 
hnutí a koalice, jejichž kandidátní 
listina pro volby do Poslanecké 
sněmovny byla zaregistrována 
ve volebním kraji nejpozději 

28. dubna 2010 v počtu 1 člena 
a 1 náhradníka do okrskové 
volební komise. První „volební“ 
kroky také čekají starostu města, 
a to stanovení minimálního počtu 
členů okrskových volebních komisí 
(OVK), poskytnutí, informace o po-
čtu a sídle volebních okrsků, jme-
nování zapisovatelů OVK, první 
zasedání OVK, možné vyhrazení 
plochy pro lepení volebních plaká-
tů, zveřejnění oznámení o době 
a konání voleb v obci a v neposled-

ní řadě je zodpovědný i za do-
dání hlasovacích lístků voličům 
a OVK. Obce pak čeká příprava 
volebních místností, organizace 
a vydávání voličských průkazů 
a příprava stálých i zvláštních 
seznamů voličů. Veškeré důle-
žité informace budou v souladu 
s legislativou zveřejňovány 
prostřednictvím úřední desky, 
na webových stránkách města a 
samozřejmě i Hlasem Severu.

FESTIVAL NISA POPRVÉ VE VARNSDORFU

23  Česká pirátská strana 
9  Česká strana sociálně demokratická 
24  Dělnická strana sociální spravedlnosti 
6  Komunistická strana Čech a Moravy 
5  Konzervativní strana 
17  Křesťanská a demokratická unie - 
                Československá strana lidová 
26  Občanská demokratická strana  
14  STOP 
13  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 
25  Strana svobodných občanů 
20  Strana zelených 
21  Suverenita - blok Jany Bobošíkové, 
                strana zdravého rozumu 
15  TOP 09 
4  Věci veřejné 
18  Volte Pravý Blok www.cibulka.net 

Seznam řádně zaregistrovaných politických stran pro volby 
do Poslanecké sněmovny v roce 2010 v ÚK.

Dokončení ze str. 1
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V prosinci loňského 
roku byla zahájena dlouho 
očekávaná rekonstrukce a 
dostavba plav. bazénu ve 
Varnsdorfu, která je největší 
investiční akcí realizova-
nou městem Varnsdorf v 
posledních letech. Vlastní 
provoz byl ukončen v září 
loňského roku a po násled-
ném vyklizení a předání 
staveniště mohla dodavatel-
ská firma (CL EVANS Č. Lípa)

VYSOKO NASAZENÁ LAŤKA
Vážení spoluobčané, měl jsem možnost navštívit Informační 

centrum města Varnsdorf v budově MCKV - bývalá průmyslovka. 
Je to velice povedená přestavba, ale to jsem vám nechtěl sdělit. 
Íčko je velmi dobře vybaveno materiály o městě i okolí. Mapy, 
brožury, letáky, termíny akcí v regionu atd. Prostě bezva. Ale to 
jsem vám opět nechtěl sdělit. Představte si, že mě přivítala velice 
příjemná a ochotná pracovnice centra, která mi odpovídala na 
dotazy, doporučila mi materiály, dala mapy. Odešel jsem s dobrým 
pocitem. Cestou domů jsem byl nesvůj. Nedávno jsem měl totiž 
možnost se setkat v různých firmách a institucích s pracovníky, kteří 
mi ve dveřích řekli: „Co chcete?” (To ale až poté, co ráno v kanceláři 
odložili snídani.) „Počkejte venku.” Taky mi bylo několikrát sděleno: 
Moment, hned jsem zde, jen co si v kanceláři uděláme kafe”. 
Perličkou však bylo, když jsem potřeboval jistého kancelářského 
pracovníka a jeho kolegou mi bylo řečeno, že má jednání a bude 
za hodinu na svém pracovišti. Jel jsem tedy do obchodu nakupovat, 
měl jsem hodinu čas. A hle, onen pracovník měl zřejmě jednání na 
stejném místě a rovnou plný košík nákupu. Doba je špatná, každý 
by si měl vážit svého zaměstnavatele, svých obchodních partnerů, 
své práce a uvědomit si, že nikdo nemá jistotu až do důchodu jako 
v minulém režimu, bohužel. Paní z Íčka u mne nasadila vysoko 
laťku přívětivosti, laskavosti a ochoty vůči hodnocení ostatních 
kancelářských pracovníků. Ale to jsem vám opět nechtěl sdělit, to 
přece všichni víme.                                             Ing. Milan Hindrák

Chci se s vámi podělit o jeden 
ze „skvělých” zážitků. Letos je 
prvním, ale je určitě jen jedním 
z mnoha, který budu mít 
„potěšení” zakusit na vlastní 
kůži. 

Je jeden z prvních krásných 
jarních dnů a jsme v Hrnčířské 
ulici ve Varnsdorfu. Těm, co 
zmíněnou oblast znají, není nutno 
vysvětlovat, že zde v panelových 

domech žije docela hojný počet 
nepřizpůsobivých občanů. Ne-
musím snad ani připomínat to, 
že život v jejich blízkosti bývá 
často pro normální pracující 
lidi docela velkým utrpením. 
Neustálý hluk venku, kř ik
a hudba ozývající se z jejich 
bytů a další podobné „lahůdky”, 
které vás čekají každičký den 
po návratu ze zaměstnání. 
Otevřené kontejnery nacpané 
odpadem až k prasknutí. 
Odpadem ležícím i mimo ně
a vítr si s ním pohrává. Člověk 

20. 3.  se konal ve vinárně U Šimků úžasnej karneval. Byla 
obnovena tradice z porevolučních let, kdy karneval zde byl samo-
zřejmostí každý rok. Pár nadšenců zbláznilo několik přátel, kteří byli 
účastni minulých posezení, a bylo hotovo. Přišlo přesně 54 masek, 
více kapacita salonu neposkytla. Masky byly rozličné: piráti, lékaři, 
černoch, šťastné děti, břišní tanečnice, mexikáni, kovboj, Tornádo 
Lú, upírka, muslimové, vodník, citron, gentleman, miminko, víla, 
mraveneček, snad jsem na někoho nezapomněl. Vrcholů bylo ně-
kolik. Černoch B. B. King  byl se slovy ONLY FOR WHITE kovbojem 
takřka vyhozen ze saloonu, musela zasáhnout ochranka z Mexika 
Midlo Račuko. Vodník Kšandopéra se málem utopil, vodu nepije,  
jinak prý vše může. Mexikánec přetrhl strunu na ukulele a Tornádu 
došly „cikára“, lékaři neměli skalpel a peán. Zlaté děti vzpomínaly 
na San Francisco. Při skladbě Bora Bora jsme prožili pravé Turecko, 
třepetalky na bříšku a těle tanečnice byly moc hezké, zrovna jako 
tanečnice. Hergot. Posléze nastoupili muslimové ke své pravidelné 
modlitbě. Poctivě splnili svou povinnost směrem k mešitě. Vítěznou 
maskou byla zvolena, a to spravedlivě, po dlouhé debatě poroty 
UPÍRKA. Byla tak přesvědčivá, až z ní byl divnej pocit lačnosti po 
krvi. Fuj. Čachtická paní. Od ní bych  se ale nechal kousnout. Obnos, 
který byl získán z dobrovolných příspěvků masek, bude věnován 
13. školce ve Varnsdorfu. Částku osobně předá hlavní iniciátor akce 
Jirka Svady. Co k tomu říct, perfektní akce, nádhera, koncert. Je 
fajn, že i my, malinko starší, se umíme bezvadně bavit... Svady dík. 
Jseš kanón. Fotky jsou na www.rajce, relda atd. Takže za rok opět 
na karneval!                                                             Ing. Milan Hindrák

Obnovená tradice z porevolučních let

JINÝ METR se pak nemůže divit, že majitelé 
okolních domků jsou už unaveni 
sbíráním tohoto odpadu, který 
k nim přiletěl jen proto, že kon-
tejnery na tak velký počet lidí 
evidentně nestačí, že je nikdo 
nezavírá a také proto, že právě 
místní dětičky úplně běžně 
všechny odpadky odhazují na 
zem. 

A tady jsem se konečně do-
stala k jádru věci. Můj manžel si 
dovolil dva dny za sebou napo-
menout dítě, aby neházelo před 
náš dům na silnici odpadky. Ani 
já, a že jsem si toho už zažila 
dost, jsem nečekala, jakou tato 
nevinná výtka vyvolá reakci. 
Matka dotčeného dítka spolu 
se svými pěti dětmi si počíhala, 
až vyjdu ven na zahradu. Začala 
na mě křičet a nadávat mi tak 
sprostě, že ta slova snad ani 
papír neunese. Samozřejmě, 
jak to u této kultury bývá, přidali 
se k ní všichni další vykukující 
a řvoucí sociálně slabí obyvatelé. 
A aby toho nebylo málo, poslali 
svá dítka a ta jezdila na brus-
lích a běhala nám kolem domu 
a pokřikovala stejná slůvka 
jako jejich maminky a babičky. 
Co na tom, že jsem já osobně 
nepronesla k dítěti ani slovo? 
Ale bohužel jako žena jsem pro 
ně přijatelné sousto, protože na 
chlapa si nedovolí.

Musím podotknout, že jejich 

slova mne rozhodně neurazí, ale 
nejsem si jistá, co by to udělalo 
s nějakým slabším jedincem. 
Za ty roky jsem se vůči jejich 
urážkám stala poměrně imunní, 
ale už mne unavuje ta bezmoc, se 
kterou tomu všemu musíme my 
všichni přihlížet. Stále se mluví 
o tom, že se mají tito občané 
začleňovat do naší společnosti, 
děti do běžných škol. Kdo ale 
ochrání obyčejné slušné občany 
před jejich agresivitou, vulgárnos-
tí, nepořádkem a hlukem? To 
přece není žádný rasismus, 
když je vyžadováno, aby žili podle 
pravidel jako my ostatní. A abych 
nebyla zaujatá, malé procento 
z nich se slušně žít snaží.

Někteří z nich ale nikdy nepra-
covali, nikdy pracovat nebudou. 
Neodvádí daně? Naopak jen 
berou. Bez dávek by neuživili ani 
sebe a ani děti. To jim na rozdíl 
od nás vůbec divné nepřijde.To je 
přece samozřejmost jen nataho-
vat ruku a brát….A my jen dáváme 
a tolerujeme a „trpíme“…

Bohudík (nebo možná spíš 
bohužel) nepatřím k těm, kteří si 
nechají všechno líbit. Pak se ale 
vlastně nesmím divit, že často 
zažívám taková představení 
zrovna tak, jako spousta dalších 
lidí nejen ve Varnsdorfu, ale po 
celé republice.

Proč se jim měří jiným me-
trem?                             LV 

Elektroodpad je momentálně 
nejrychleji rostoucím druhem 
odpadu. Celosvětově nyní tvoří 
až 5 % hmotnosti pevného do-
mácího odpadu, tedy téměř tolik 
jako plastové obaly. 

V zemích Evropské unie, 
kde se v domácnostech ročně 
vyprodukuje asi 8 milionů tun 
elektroodpadu, roste jeho objem 
tempem 3 až 5 % ročně, skoro 
třikrát rychleji než celkový objem 
odpadu.

Průměrná česká domácnost 
používá asi 16 různých druhů 
elektrospotřebičů. 

Od praček, ledniček a tele-
vizorů, až po myčky, kulmy či 
fény. Co dělat, když některý 
z nich doslouží, nebo se jej 
rozhodnete vyměnit za novější 
a úspornější?

Například lednice -  50 % 
lednic v ČR je starších pěti let. 
Novou si 55 % českých domác-
ností pořizuje nejčastěji jednou 
za šest až deset let. Důvodem 
vyřazení staré lednice jsou 
poruchy nebo nákup nového 

Pomáháte s recyklací elektroodpadu?
Chráníte tak životní prostředí a suroviny!

modelu. Když už dojde na likvi-
daci ledničky, odevzdá ji 34 % 
domácností do sběrného dvora. 
Za novou ji při nákupu vymění
u prodejce 20 % lidí. 13 % sta-
rou, ale ještě funkční lednici ně-
komu zdarma věnuje, 8 % prodá 
do bazaru nebo prostřednictvím 
inzerátu a stejných 8 % takový 
spotřebič nějakým způsobem 
dál používá.

Stále ještě však 6 % dotáza-
ných přiznává, že starou lednici 
prostě postaví k popelnici.

Společnost ELEKTROWIN, 
a. s., vybudovala v  ČR pro 
občany síť míst, kde je možno 
vysloužilé elektrozařízení odlo-
žit. Dnes jejím prostřednictvím 
pokrývá města a obce, ve 
kterých žije přes 92 % obyvatel 
ČR. Sběrná místa jsou vytvoře-
na především ve sběrných dvo-
rech měst a obcí a u prodejců 
elektrozařízení. 

Varnsdorfský sběrný dvůr 
provozuje f irma EKOservis,
a. s., v ulici Svatopluka Čecha 
1277. Otevřeno má od pondělí 

do pátku vždy od 7.00 hod. do 
16.00 hod. V sobotu od 7.00 
hod. do 11.00 hod. Ve sběrném 
dvoře jsou odevzdané spotře-
biče proškolenými pracovníky 
tříděny a připraveny na cestu 
ke zpracovatelům.

V rámci Varnsdor fu bylo 
v roce 2009 na sběrný dvůr 
odevzdáno celkem 68 tun elek-
trozařízení, z toho 1 175 kusů 
chladicích zařízení, jako jsou 
ledničky, mrazničky a jejich 
kombinace. Dále 256 kusů spo-
ráků, praček a dalších velkých 
domácích spotřebičů.  

Malých spotřebičů – žehliček, 
kávovarů, fritéz, fénů apod. ob-
čané odevzdali dohromady  142 
kusů. Do celkového množství 
odevzdaného elektroodpadu 
nejsou zahrnuty televizory a mo-
nitory, neboť sběrem a ekologic-
kým zpracováním tohoto druhu 
elektroodpadu se zabývá firma 
ASEKOL. Monitorů a televizorů 
bylo odevzdáno 2 355 kusů. 

Za vaši pomoc děkujeme.
Odbor životního prostředí

foto www.rajce.cz
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Skupina ČEZ letos investuje 
11 miliard korun

Jen na území severních Čech jsou naplánovány prostředky 
přesahující 1,9 miliardy Kč, což je o 200 milionů korun více než 
loni. K posílení vedení vysokého napětí za 10 mil. Kč dojde v lokalitě 
Varnsdorf – Jiřetín. Z důvodu již dožitého vedení i výskytu častých 
poruch energetici rekonstruují vedení vysokého napětí mezi roz-
vodnami Podhájí a Velký Šenov. Tato akce by měla být dokončena 
koncem roku a vyžádá si 33 mil. Kč.

Cílené investice podporují další rozvoj české ekonomiky a vytváří 
prostor investorům, a tím i novým pracovním místům v regionu. Dále 
mají každoročně zajistit vysoký standard kvality a spolehlivost dodávky 
elektřiny. Prostřednictvím rozvoje distribuční soustavy mají taktéž 
umožnit připojení nových žadatelů, kterých rok od roku přibývá.
V oblasti ekologie jsou investice zaměřené na snížení ekologických 
zátěží a ochranu ptactva před popálením. Tyto aktivity zajišťuje 
ve Skupině ČEZ společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
v Děčíně.                                                                                       -r-

Jen pár dní zbývá do letoš-
ního pátku 30. dubna, kdy se 
večer uprostřed varnsdorfské-
ho náměstí a na nespočetných 
místech naší země i Evropy 
rozhoří vatra a nastane opět 
čas ,,pálení čarodějnic“. Lidé si 
tuto dobu spojují s očekáváním 
nástupu vrcholícího jara a prv-
ních májových dní, které jsou od 
nepaměti vnímány jako oslavy 
lásky, plodnosti, rozkoše, radosti 
a nového života. 

Ohlédneme-li se do historie, 
zjišťujeme, že tyto oslavy jara 
jsou tisíce let staré. Ve velké 
části Evropy je noc na první 
květen spojena s oslavami dne 
čarodějnic, které měly keltskou, 
germánskou a později i křesťan-
skou tradici.

K významným keltským svát-
kům patřil Beltine. (Keltové na na-
šem území žili přibližně od 1. pol. 
4. st. př. n. l., k nejvýznamnějším 
kmenům patřili Bojové - odtud 
latinský název naší země: Bohe-
mia.) Slavnost probíhala v noci 
z 30. dubna na 1. května. Slovo 
beltine znamená jasný (zářící) 
oheň a současně odkazuje na 
boha Bela. V tento den začínala 
pastýřská sezona a dobytek byl 
vyháněn na pastvu. Keltové za-
palovali dva velké ohně a mezi 
nimi proháněli dobytek. Ten měl 
být takto rituálně očištěn a pro 
další sezonu zbaven všech ne-
duhů. V domech byly udušeny 
všechny ohně a místo nich od 
hořících hranic založeny nové. 
Beltine přežil v celé bývalé 
keltské oblasti Evropy až do 
dnešních dnů. 

Valpuržina noc je germán-
ský středověký svátek jara
a probuzení přírody, který se 
rovněž slaví v noci na 1. května. 
Svátek je zasvěcen saské svě-
tici Valpurgii, ochránkyni před  
čarodějnicemi a jejich kouzly. 
Valpruga je staré teutonské 
pojmenování Matky Země, 
zároveň i staročeský výraz pro 
čarodějnici. Poslední dubnová 
noc je podle pověsti ve zname-
ní čar a kouzel. Na rozcestích 
a návrších se prý shromažďují 
k sabatu (magickému svátku) 
čarodějnice, ježibaby, strigy, 
bosorky a jiné ženštiny obda-
řené magickou mocí. Potom se 
rozletí na košťatech, aby škodily. 
Pálení ohňů na nejvyšším místě 
krajiny má dávat sílu slunci a ničit 
temné síly představované právě 
čarodějnicemi.

Filipojakubská noc je již křes-
ťanským označením pro Valpru-
žina noc. Se jmény sv. Filipa 
a Jakuba má společné jen to, že 
dříve připadal jejich církevní svá-
tek na 1. května. Kořeny tohoto 
zvyku sahají do středověku, kdy 
se věřilo, že zlé a nečestné síly 
bývají nejmocnější právě tuto 
noc. Rituály té noci nebyly pů-
vodně spojeny s jejich pálením, 
ale se zaháněním, přesněji 
vykuřováním, čarodějnic, aby 
neškodily lidem, dobytku ani 
úrodě. K vykuřování domů se 
používalo jalovce, rozmarýny, 
větviček trnky a jiných vonných 
látek. Po rozezvučení kostelních 
zvonů lidé se zapálenými větve-
mi obíhali kolem domů, dvorů a 
vesnic v magickém kruhu, aby 

tak čarodějnice vyhnali z jejich 
skrýší. Na obranu před nimi 
se na výšinách začaly pálit 
ohně. Lidé ohně přeskakují 
kvůli očištění od všeho špat-
ného, co za zimní čas nasbírali. 
Podle pověsti se o půlnoci před
sv. Filipem a Jakubem daly na-
lézt četné poklady, ale hledající-
ho musel před působením zlých 
sil bránit květ kapradí, svěcená 
křída a hostie.

Přestože se původní smysl 
a pojetí tradice ohňů, pálení 
čarodějnic a oslav příchodu 
jara poněkud změnily, staly 
se součástí našeho kulturního 
dědictví. Je potěšitelné, že se
i občané našeho města na ucho-
vání tradice aktivně podílejí. 

 Dr. Miloslav Hoch

Tradice pálení čarodějnic sahá do dávné minulosti

NEZAMĚSTNANOST NA 
ŠLUKNOVSKU POMALU KLESÁ

Přestože v březnu nezaměstnanost na Děčínsku klesla na 
15,7 %, řadí se tento okres se svými 78 uchazeči na jedno volné 
místo na první příčku v celé České republice. V hodnocení míry 
nezaměstnanosti je na místě šestém. 

Ve Šluknovském výběžku je nyní bez práce 4 888 osob, což je 
o 71 méně než v únoru. Přesto se nezaměstnanost ještě stále drží 
nad hranicí 17 %.

Nejúspěšnější při hledání práce byli nezaměstnaní ve Varns-
dorfu a v celé jižní části Šluknovska. Průmyslový sever se ale 
ještě stále potýká s problémy, nezaměstnanost zde mírně vzrost-
la. Nezaměstnanost ve Varnsdorfu klesla z 17,59 % na 16,72 %,
nezaměstnaných je 623 žen a 798 mužů.

Ze čtrnácti měst okresu Děčín je nejvyšší míra nezaměstnanosti  
v Chřibské (24,01 %), Jiříkově (23,22 %), Šluknově (19,58 %)  Krásné 
Lípě (19,69 %), Mikulášovicích (19,43 %) a Velkém Šenově (17,71 %). 

Na konci března bylo nahlášeno 144 volných míst.             -gr-

Na Velký pátek – 2. dubna - skupina věřících a příznivců poezie 
vykonala téměř hodinovou pouť zastaveními křížové cesty na Křížové 
hoře v Jiřetíně pod Jedlovou. U každého ze čtrnácti zastavení interpreti 
ze studia Doteky zapálili svíci a přečetli báseň,  která se k danému za-
stavení váže. Letos byli účastníci svědky veřejné premiéry básnického 
cyklu Milana Hrabala „Cestou bolesti a víry“, napsaného právě pro 
tuto příležitost. Hrabalovo pojetí základního novozákonního příběhu 
se v reáliích nevzdaluje podání obsažených v evangeliích apoštolů, 
má však silný přesah do současnosti. Vzhledem k určení textu nevo-
lil autor komplikované metafory, takže text je srozumitelný širšímu 
publiku. Pořadatelům zpočátku nepřálo počasí – i přes sněhovou 
nadílku přišly tři desítky posluchačů-poutníků. Byli odměněni silným 
kulturním zážitkem (recitace v podání Martina Louky a autora básní) 
a také počasí se postupně stalo dokonalou kulisou: v půli cesty se 
v údolí rozzářila duha a na konci spolu s básnickým sluncem nad 
biblickým Jeruzalémem vysvitlo i slunce současné – nad Křížovou 
horou v Jiřetíně nedaleko Varnsdorfu.          Frl, foto Karel Winter

Cestou bolesti a víry

INZERCE



Řádková inzerce

Nemovitosti

Prodej vily s šesti byto-
vými jednotkami na klidném 
místě v centru Varnsdorfu. 
Pozemek: 1455 m2. Snížená 
prodejní cena: 2.700.000 Kč.
Více informací na mob.
602 108 404.

Prodej vily - záměčku 
na klidném místě nedaleko 
centra Varnsdorfu. Pozemek: 
3.693m2. Snížená prodejní 
cena: 4,5 mil. Kč. Více infor-
mací na mob. 602 108 404. 

Výkup nemovitostí a by-
tů. Tel. 800 998 877.

Výplata exekucí a zástav. 
Tel. 800 998 877.

Pronajmu garsonku v ul. 
Čelákovická. Pouze slušnému 
zájemci s kaucí! Lze i dlouho-
době s následným prodejem. 
Případně rovnou prodám. 
Kontakt: 739 511 511, inzerat-
byt@email.cz.

Pronájem družstevního 
bytu v 5. patře panelového 
domu v blízkosti obchodu 
LIDL. Čistý, udržovaný byt 
se sklepem v suterénu.
V bytě plast. okna, vývod na 
pračku, termostat. hlavice
u radiátorů a zařízení (starší: 
televizor, nádobí, rychlovarná 
konvice, příbory, sedací soupra-
va s křeslem a stojací lampou, 
CD+radio, lednice, el. sporák 
s troubou). Volné ihned. Cena 
3.500 Kč + poplatky/měsíc/
osoba. Tel. 774 737 473.

Koupím Škoda Felicia 
1,3-jen dobrou. Nejlépe ga-
rážovanou. Nabídněte. Tel. 
608 355 588.

Všem příznivcům! Byla 
založena místní organizace 
Dělnické strany sociální 
spravedlnosti. Info po – pá 
14 – 17 hod. Tel. 412 371 995.

Všem příznivcům! Byla 
založena místní organizace 
Dělnické strany sociální 
spravedlnosti. Info po – pá 
14 – 17 hod. Tel. 412 371 995.

Prodám čalouněnou 
hnědou sedací soupravu 
+ 2 křesla a 2 taburetky, stav 
dobrý. Tel. 720 382 053. 

Zaměstnání

Hledám cukrářku na plný 
úvazek do provozovny ve 
Varnsdorfu. Tel. 733 541 870.

Prodej ideální poloviny 
rodinného domu ve Varnsdor-
fu. Snížená prodejní cena: 
1.080.000 Kč. Info Lužická R. K. 
Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Prodej rodinného domu 
v Krásném Buku - Krásné Lípě. 
Nedokončená rekonstrukce. 
Nová plastová okna, nové 
rozvody vody a elektřiny, nové 
komíny. Velký pozemek. Pro-
dejní cena: 1.1000.000 Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Pronájem kompletně zre-
konstruovaných nebytových 
prostor v centru Varnsdorfu. 
Vhodné na kancelář, salon, 
prodejnu. Výměra: 110 m2, 
možno i část. Nájem: 12.000 
Kč/měs. + služby. Info Lužic-
ká R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Snížení a udržení váhy. Vy-
zkoušejte byl. produkt Emulips. 
Odbourá podkožní tuk. Cena: 
375 Kč. Bal. vydrží až 3 měs. 
ABdenis@email.cz.

Služby

Salon pro psy - koupání, 
stříhání, trimování, drápky, čiš-
tění uší. Možnost úpravy také 
u vás doma.  H. Matoušková, 
Jiříkovská 99, Rumburk. Tel. 
412 333 365, 604 854 748.

www.hubnu.net - Chcete 
krásné kř ivky? S pomocí 
našich programů a za dohledu 
našeho poradce to jde. Vy-
zkoušejte měsíční program.

Pila s tesařstvím Chřibská 
nabízí - rýgle, plaňky, plotové 
a garážové vrata, hospodářské 
a rekreační dřevostavby, nebo 
výpomoc se stavbou. Telefon 
774 963 719.

Různé

Všem příznivcům! Byla 
založena místní organizace 
Dělnické strany sociální 
spravedlnosti. Info po – pá 
14 – 17 hod. Tel. 412 371 995.

Koupím starožitnosti -
- kvalitní i chalupářské - též 
mince, pohledy, známky, 
celé sbírky. Rychlé a slušné 
jednání. Telefon 606 388 495,
607 662 178.
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Vzpomínka

24.-25. 4. 2010
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7
Děčín VI - Letná
tel. 412 535 930
1.-2. 5. 2010
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10
Děčín IV - Podmokly
tel. 412 532 216

Zubní
pohotovost

Svozy pytlového
tříděného odpadu

29. dubna 2010

Andrea Balážová
Michal Šamko            (Helena)

Radka Vrataninová
Michal Vratanina       (Daniela)

Narození

Úmrtí

Hildegarda Líbalová        94 let
Josef Bouzek      75 let
Rudolf Tomala      79 let
Helena Němcová      81 let
Radislav Rejl      74 let
Jiří Knap       93 let
Marie Síbrová      83 let
Hildegarda Brtinská         80 let

Dne 28. dubna uplyne 10 let, co nás navždy 
opustila naše maminka, babička a prababička 
Miluše Pokorná. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte na ni s námi.

Rodiny Pokorných, Doležalova, Grofova.

Dne 28. dubna to bude 1 rok, co nás navždy 
opustila  moje manželka a naše maminka, ba-
bička a prababička Ingrid Jančeková. 

S láskou stále vzpomínají manžel Josef, 
děti Josef, Jan a Dagmar s rodinami a aktiv 
pro občanské záležitosti.

Dne 2. května to bude 10 let, co nás opustil 
pan Petr Sobek.

Stále vzpomíná rodina Sobkova.

Dne 21. dubna by byl oslavil své 50. naroze-
niny Ríša Kropáček, který nás opustil před 4 
lety. Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi.

Stále vzpomíná maminka a sestra Stáňa 
s rodinou.

Dne 4. května uplyne 30 let, kdy nás na-
vždy opustil pan Václav Kořenář.

S láskou vzpomínají dcera Alena a syn 
Václav s rodinami.

Dne 8. dubna byl by se dožil 80 let pan
Mirko Šimon.

Stále vzpomínají manželka Marie, dcera 
Jitka, vnučka Michalka a přátelé.

Dne 27. dubna to bude 7 let, co nás opustil 
náš milovaný syn Pavel Šulc.

Za vzpomínku děkují rodiče a souro-
zenci.

Dne 28. dubna tomu bude 10 roků, co nás 
navždy opustil můj drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček František Šrank. 

S láskou stále vzpomínají manželka Jožka 
a dcery s rodinami.

Dne 20. dubna tomu bylo 10 let, co nás 
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček Michal Valko.

S úctou a s láskou vzpomíná manželka 
Marie a synové s rodinami.

Dne 24. dubna to bude 
smutný rok, co nás opus-
tila naše maminka Renata
Günterová. 

Vzpomíná rodina Güntero-
vých a Cvikových.

Dne 30. dubna uplyne
9 let, co nás navždy opustila 
paní Marie Winzigová.

S láskou vzpomínají man-
žel, děti a vnoučata.

Dne 24. dubna vzpomene-
me 15. výročí, kdy nás navždy 
opustil milovaný manžel, obě-
tavý tatínek a dědeček, dobrý 
kamarád Josef Hovorka. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte prosím s námi.

Manželka Helena, dcera 
Martina s rodinou a rodina 
Marencova.

Dne 27. dubna oslaví své 
60. narozeniny moje manželka 
Irena Jilemnická.

Hodně štěstí a zdraví do 
dalších let jí přeje manžel 
Jan.

Dne 26. dubna oslaví své 
krásné 75. narozeniny paní 
Jaroslava Březinová.

Za její obětavost, oddanost 
a lásku děkují a do dalších let 
přejí hodně zdraví a pohody 
manžel Mirek, dcera Jana
a syn Mirek s rodinami.

Dne 23. dubna oslaví své 
krásné 65. narozeniny můj milý 
manžel, náš tatínek a dědeček
Jiří Hromek. Do dalších let 
mu přejeme vše nejlepší, 
hlavně zdraví, štěstí a život-
ního elánu. 

Manželka, děti s rodinami
a vnoučátka.

Vzpomínka Blahopřání

Lékařská
pohotovost
Varnsdorf

Nemocnice Varnsdorf, p. o.
Karlova 2280
tel. 412 372 445-7
ordinační hodiny
po-pá 18-21 hod.
so-ne 9-20 hod.

Jste absolvent 
krásnolipské školy? 
Jděte na obří sraz!

Zástupci krásnolipské zá-
kladní školy, radnice a řada 
dobrovolníků již několik týdnů 
pilně pracují na přípravě obřího 
školního srazu, při kterém se 
setkají absolventi Základní školy 
z Krásné Lípy za celou její pová-
lečnou éru. Více jak 65 ročníků 
absolventů se 5. června sejde ve 
městě, ve kterém se naučili číst, 
psát a počítat.

Setkání absolventů nebude 
mít žádný spodní limit. Osloveni 
jsou žáci, kteří do  školy chodili 
během války nebo dokonce před 
ní. Shromažďují se nejen fotogra-
fie jednotlivých tříd a učitelů, ale 
i různé školní relikvie, kterých 
je zejména mezi staršími učiteli 
slušná sbírka.

S touto událostí bude jistě 
spojena celá řada dalších za-
jímavých informací. My vám je 
budeme s radostí poskytovat. Za 
pozornost již dnes stojí oficiální 
portál této akce, který najdete na 
www.skolnisraz.cz.                 -r-

Centrum uznávání a celoži-
votního učení Ústeckého kraje, 
o.p.s., pořádá  5. června ve Varns-
dorfu  na náměstí E. Beneše
„Den na baterky“.

CUCUÚK, o.p.s., uspořádá 
v rámci Světového dne život-
ního prostředí pro obyvatele 
města Varnsdorf a přilehlých 
obcí zábavné odpoledne se 
sběrem baterek a záměrem 
pokořit stávající rekord zapsaný 
v Knize rekordů Agentury Dobrý 
den z Pelhřimova.

V průběhu zábavného odpo-
ledne vystoupí divadlo Fortissi-
mo, účast přislíbily taneční sku-
pina Stars a varnsdorfská country 
skupina Malvas. Vstupné na akci 
je jakékoliv množství baterií.

Ing. Dana Vorlová

Podpořme „Den 
na baterky“

KASKADÉŘI
S PÍSMENKY

Komentáře k pouliční reklamě 
na motoristickou show netřeba. 
Snad jen dovětek, že kromě 
neexistujícího města reklamní 
panely lákaly také na neexistu-
jící webovou stránku...

Foto a text ham
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Basketbaloví dorostenci TJ Slovan, čtvrtí v tabulce, našli doma 
přemožitele v celku Litoměřic, který je třetí. Domácí dokázali držet 
koncentraci v obraně až do poloviny zápasu, ale další jeho dvě části 
patřily hostům. Ještě dvě minuty před koncem Slovan o bod vedl, 
ale šňůrou 0:9 a aktivitou v obraně dokázali hosté otočit výsledek na 
55:63 (27:21). Body Lehroch 20, Smrčka 12, Ticháček 11, Homan 
7, Miloš 3, Dat 2.

Mladší minižáci porazili dvakrát Kondory Liberec a oplatili jim tak 
porážky z úvodní části soutěže. První zápas vyhráli 54:30 (16:10), 
nejvíce bodů dali Svoboda 22, Pasovský 10 a Palička 7. Druhé utkání 
skončilo výsledkem 64:46 (29:22), bodovali Svoboda 13, Ježek 12, 
Notobou 10 atd. V obou zápasech již velmi pomohly hlavně v útoč-
ných fázích hráčky Martinovská, Dědečková a Notobou.

Mladší minižákyně ve čtyřech zápasech se Slovanem Litoměřice
o konečné 5. místo neuspěly. Po porážkách u soupeřek 63:31 a 46:22 
se doma hodně snažily zvrátit nepříznivý stav zápasů, ale nakonec 
uhrály jen přijatelnější výsledky 36:43 a 45:55. 

Ing. Z. Strolený, Ing. M. Novotný

Minižáci porazili Kondory 

Poslední soutěží v březnu, 
které se mladí varnsdorfští mo-
deláři zúčastnili, byla Pražská 
liga volných modelů v Panen-
ském Týnci. Výsledky - mladší 
žáci – kategorie A3: 2. D. Jára; 
- kategorie P30: 1. S. Staudige-
lová, 2. J. Cimpl, 3. N. Adámková; 
- kategorie H: 2. D. Pecinovský,

MLADÍ LETEČTÍ MODELÁŘI SBÍRAJÍ ÚSPĚCHY

V České Lípě pořádal tamní DDM Libertin Jarní turnaj mládeže. 
Pětičlenné zastoupení v něm měl i varnsdorfský DDM a jeho šachisté 
si vedli skvěle. Ve věkové skupině do 9 let zvítězil Václav Paulus, který 
uhrál 4 body z pěti možných. V kategorii do 11 let skončil Lukáš Dobeš 
pátý mezi deseti účastníky a ve věkové skupině do 12 let zvítězil 
David Šebor s 5 body ze šesti možných. V této kategorii byl ještě 
pátý Pavel Beneš a šestý Patrik Poříz. Mezi dvaceti osmi šachisty 
turnaje, ve většině z Libereckého kraje, se D. Šebor ziskem pěti 
bodů umístil na nepopulárním, ale cenném 4. místě.             V. Halba

ÚSPĚŠNÍ MLADÍ ŠACHISTÉ

Varnsdorfská SPŠ technická pořádá ve středu 5. května od
8.00 hod. fotbalový turnaj  Pohár osvoboditelů. Ten se odehraje na 
umělé trávě varnsdorfského stadionu v Kotlině. Účastníky budou 
družstva varnsdorfských škol SPŠT, SŠS a CR, BGV a VOŠ + SPŠ 
a dva týmy českolipské SOU + U 28. října.  Hlavním organizátorem je 
Michael Šimek (TM 777 800 480).                                             SPŠT

Fotbalový turnaj středních škol

INZERCE

Doprovázejí-li loučení zpravi-
dla slzy lítosti, v našem případě 
šlo o loučení radostné. Jablonec-
ká hala byla 10. dubna svědkem 
zakončení letošní atletické halo-
vé sezony soutěžemi mládeže. 
Za atletiku varnsdorfského 
Slovanu tam startovala mladší 
žákyně Barbora Lánská, ve 
starším žactvu Markéta Váňová 
a Matěj Brabník. Bára svou atle-
tickou kariéru teprve začíná. Čas 

ÚSPĚŠNÉ LOUČENÍ V HALE

Pořadí nejlepších  hráčů v posledních kolech VPT 2010 (23 kla-
sifikovaných) - 6. kolo: 1. Pavel Greňo, 2. Jéža, 3. A. Nový; 7. kolo
1. F. Švejda,  2. A. Němec, 3. J. Němec; 8. kolo: 1. R. Vít, 2. Kubánec,
3. Ozy; 9. kolo: 1. Ozy, 2. J. Kučera, 3. F. Švejda; 10. kolo: 1. R. Brůna,
2. J. Němec, 3. Kubánec; 11. kolo: 1. R. Vít, 2. Jéža, 3. J. Němec;
12. kolo: 1. Kubánec, 2. M. Burda, 3. J. Kučera. Průběžné pořadí na 
předních místech: 1. R. Brůna 89 bodů, 2. Liberečák 82, 3. Jéža 80,
4. R. Vít 75, 5. J. Němec 64 bodů. Více informací www.pokervdf.ic.cz          RV 

na 60 m za 8,89 s je začátkem 
velmi dobrým. Matějovi právě teď 
rostou dlouhé kosti, takže také 
začíná a učí se s novými roz-
měry svých končetin zvládnout 
dříve samozřejmý pohyb. Proto 
jeho 60 m v čase 8,89 s nebo 
300 m za 47,96 s nejsou nijak 
oslnivé. Nejlepší formu si pro lou-
čení schovala Markéta Váňová. 
Její výkon v krátkém sprintu na 
60 m za 8,41 s byl druhým nej-

lepším v kategorii starších žákyň 
a současně osobním rekordem. 
Zlatou tečkou bylo poté absolutní 
vítězství v běhu na 300 m s velmi 
pěkným výkonem 45,25 s. Čas 
dosažený v jablonecké hale 
se strmými zatáčkami mnohé 
napovídá pro dráhovou sezonu. 
Ohlédnutí do minulosti říká, že 
oddílový rekord čtrnáctiletých 
dívek v běhu na 300 m drží Vlaď-
ka Skalická časem 43,46 s, který 
zaběhla na stadionu Evžena Ro-
šického při mezikrajovém utkání 
žactva v roce 1988. Na této trati 
to byl rok, ve kterém se žákyně 
Lída Formanová poprvé stala 
mistryní republiky. Její mistrov-
ský výkon měl hodnotu 41,65 s.
Přiznáváme, že tato reminiscen-
ce je poťouchle motivační. Co 
říkáš, Markéto? Udělala jsi nám  
obrovskou radost. Věříme, že své 
čtvrtkařské schopnosti teprve ob-
jevuješ. Blahopřejeme!                  

Trenéři OA TJ Slovan

Poker Tour po dvanácti turnajích

Třetí fotbalová liga žen 
se ve Varnsdorfu od sezony 
2009-2010 nehraje, a tak ně-
které bývalé hráčky SK Slovan  
nastupují v jiných klubech. 
V sousedním Seifhennersdorfu 
hrají P. Štefanová, L. Řezáčová 
a E. Jungmannová, v Telnici je 
J. Schovancová a v Krupce
M. Reinová. Michaela Müllerová 
a Lucie Voglová zamířily do Du-
bice a měly tak možnost zúčast-
nit se prvního oficiálního futsa-
lového turnaje žen v Zákupech. 
Startovala tam jen čtyři družstva, 
když se další přihlášené týmy 
DFK Mladé Boleslavi a Malé 
Skály pro nemoc hráček nako-

Futsal si okusily také ženy  

3. D. Jára, 8. N. Adámková. Starší 
žáci – kategorie H: 2. D. Kout-
ný. Počasí na této soutěži bylo 
velmi nepříznivé, vítr 7 m/s, 
v nárazech až 12 m/s a dešťové 
přeháňky. Volné létání v těchto 
podmínkách se dá přirovnat ke 
středně těžkému krosu na 5 km. 
Na letiště dorazilo asi osmdesát 

soutěžících a neměli moc odva-
hy startovat. Většina pak vzdala 
závod po prvním kole. V dubnu 
čekaly varnsdorfské modeláře 
další závody v České Lípě, jejichž 
pořadatelem byl LMK Varnsdorf 
a několik dalších, které pořádají 
ostatní kluby SMČR. I o nich bu-
deme v HS informovat.iiiiiiuiiiiZdS

nec omluvily. Rozdaly si to mezi 
sebou celky Mnichova Hradiště 
(s M. Müllerovou na zkoušku), 
Dubice (s L. Voglovou), Oldies 
Mladé Boleslavi a Rumburku
(v jeho dresu hrají další tři fotba-
listky, které okusily varnsdorfský 
ženský fotbal). Zápasy se hrály 
na 2x12 minut a zde jsou výsled-
ky: Mnichovo Hradiště – Oldies 
4:3, - Rumburk 8:0, - Dubice 
0:0; Dubice – Rumburk 5:0, 
- Oldies 4:2; Oldies – Rumburk 
2:2;  Konečné pořadí: 1. Mni-
chovo Hradiště 12:3 7 bodů, 
2. Dubice 9:2 7, 3. Oldies 7:10 
1, 4. Rumburk 2:15 1 bod.iiiiiii

ZdS
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Ve varnsdorfské lize došlo 
k několika zajímavým utkáním. 
Poslední tým tabulky Amatéři 
(Riedel, Schirhal) prvně v sou-
těži vyhrálo, a to nad Čendy II
(Chlan st., MUDr. Janák) po-
měrem zápasů 3:2. I tak však 
zůstávají Amatéři na posledním 
místě. Dále překvapil tým H+H 
(Svratecký, Gerboc), když po-
razil družstvo Sok (Michálek, 
Somič, Marek) 4:1. Zaujala 
zejména výhra amatéra Ger-
boce nad pátým hráčem okresu 
Somičem. Za Sok uspěl jen 
Michálek výhrou nad Svratec-
kým. AXE borci (Strnad, Ptá-

Liga stolních tenistů s překvapeními
ček, Bürger) porazili Obchod 
Vohnout (Vohnout, Dubovecký)
3:2 a stejným výsledkem skončil 
zápas celku Arbas (Flegr, M.Ex-
nar) proti Spiders (Novotný, 
Kahoun). V tabulce bylo v polo-
vině března na čele toto pořadí: 
1. Čendové I, 2. Bowling bar, 3. 
3K, 4. Praha atd.       

V závěru března proběhl 
turnaj amatérů (varnsdorfských 
neregistrovaných stolních tenis-
tů) a na předních místech z něho 
vzešlo toto pořadí: 1. MUDr. Vejl, 
2. J. Gerboc, 3. Jar. Peleška,
4. Č. Charouzek, 5. J. Sláma 
atd.            Miroslav Exnar

První soutěžní porážku v tomto roce utrpěli varnsdorfští  fotbalisté 
v Mladé Boleslavi v poměru 2:0. Po rohovém kopu inkasovali branku 
už v 7. minutě, když gólman Macháček vyrazil míč do spoluhráče
a od něho se balon nešťastně odrazil do sítě. Druhý gól přišel v 77. 
po trestném kopu a následné hlavičce mladoboleslavského hráče na 
malém vápně. Trenér Zbyněk Busta k zápasu sdělil: „Béčko Boleslavi 
bylo kvalitním soupeřem a patřila mu první půle. Krom standardních 
situací nemělo další šance. My mohli vyrovnat kolem 70. minuty Jor-
dákem a brzy poté byl v pokutovém území poslán na zem Čemba, 
ale sudí nám pokutový kop nepřisoudil.“ Jaroslav Jordák popsal své 
gólové šance takto: „Po centru Vlasty Choda jsem celkem očekával, 
že protihráč míč neodvrátí podle svých představ. Balon se ke mně 
skutečně dostal, poněkud se mi svezl po noze a já jej poslal z „vo-
leje“ pouze do náruče gólmana. Ke konci zápasu jsem ještě dostal 
kolmý pas od Jirky Kabeleho a i skóroval, ale postavení mimo hru 
asi bylo, takže branka uznána nebyla.“  Doma přivítal SK Slovan 
béčko Plzně a po skvělém výkonu zvítězil 5:1 (2:0). Branky: 39., 60.,
73. Jordák, 18. Kabele, 57. Procházka -  67. z PK Vaněček.  Rohy:
9:3. Postavení mimo hru 4:2. ŽK: Chvojan, Matas. 310 diváků. Poločas
2:0. Rozhodčí: Dobrý. Sestava Slovanu: Macháček - Hyka, Vavrou-
šek, Stehlík, Hozda - Jordák, Kotiš, Jakobovský (70. Ginzel), Chod
(61. Čemba), Kabele - Procházka (65. Nagy). Trenér Zbyněk Busta.

Mládežnickým týmům se vstup do jarních odvet nevydařil. Obě di-
vizní dorostenecká družstva prohrála doma s celky Libuše a Sokolova 
a body nevybojovala i v Roudnici a na Žižkově. 

Starší žáci zajížděli na úvod jara do Roudnice, která jasně vede 
tabulku krajského přeboru. I přes porážku 4:1 ale odehráli dobrý zápas 
a brankou na 1:1 vyrovnával Kučera. Doma je čekal další aspirant 
postupu Litoměřice, s kterými prohráli 0:3 a spokojenost vládla jen za 
první poločas, v jehož závěru padl první a trochu šťastný gól soupeře. 
V Neštěmicích vyhráli 0:3. Branky: 16. Císař, 19. Heinrich, 37. Šolín.

Mladší žáci vstřelili v Roudnici čtyři branky,  doma s Litoměřicemi pět 
(vedli už 3:0!), a přesto v obou zápasech nebodovali. V prvním utkání 
s výsledkem 7:4 se trefili třikrát Jessl a jednou Doležal, ve druhém 
s konečným skóre 5:6 dali branky O. Kramer 2, Žďánský, Doležal
a Benda. Také v Neštěmicích prohráli hokejovým výsledkem 8:4.

Starší přípravka A prohrála v Jablonci s jeho áčkem 3:2 a s béč-
kem 4:0. Doma s Mladou Boleslaví podlehla áčku 0:5 a s béčkem 
remizovala 1:1. Mladší přípravka FAŠV A porazila Jablonec B
3:0 (branky Štefan 2, Nováček) a s Jabloncem A hrála 1:1 (Ficzu), 
když utkání bylo po dohodě trenérů ukončeno v poločase pro silný 
déšť a krupobití.                                                                         ZdS

Fotbalisté dali Plzni bůra

TENISOVÍ VETERÁNI ZVOU NA SVÉ ZÁPASY
Tenisový oddíl Slovanu Varns-

dorf vstoupí do letošní sezony 
v kategorii hráčů nad 45 let 
(soutěž veteránů) se svým druž-
stvem MŽIK TENIS Varnsdorf
v neděli 2. května v Děčíně, 

kde se utká s družstvem Jalůvčí 
o první body. V neděli 16. května 
ve 14.00 hod. bude MŽIK hostit 
na domácích kurtech loňské ví-
těze soutěže veterány z Velkého 
Března a další neděli 23. května 

přivítá ve vlastním prostředí od 
14.00 hod. hráče Slovanu Jiře-
tín B. O týden později 30. května 
pojede k utkání do Jiřetína pod 
Jedlovou k zápasu se Slova-
nem A. Poté 13. června zamíří 
do Děčína k zápasu s mužstvem 
CANABA. V neděli  27. června 
opět od 14 hodin hostí silný tým 
LTC Děčín. Poslední zápas le-
tošní sezony bude na domácích 
dvorcích v neděli 4. července od 
14.00 hod., kdy se varnsdorfští 
veteráni utkají s hráči QUICK-
-STOP Děčín, kteří v minulé 
sezoně obsadili celkové 2. místo. 
Závěrečný turnaj ve čtyřhrách se 
slavnostním ukončením letošní 
soutěže se uskuteční v sobotu 
24. července v Děčíně na dvor-
cích LTC. Přijďte se podívat na 
dramatické zápasy hrané o čest 
a radost ze hry.

Text a foto: Milan Klusoň 
Foto týmu MŽIK:  zleva: Ing. M. Hindrák, R. Mládek, J. Vraj,

M. Žižlavský, J. Turek, M. Klusoň, F. Korecký, M. Hájek + maskot.

TŘETÍ ZLATO Z MČR V SILOVÉM TROJBOJI
Pro silový trojboj předsta-

vovalo vrchol sezony 18. mis-
trovství České republiky, které 
se uskutečnilo ve sportovním 
centru u Nymburku. Celkem 
bylo přihlášeno 47 mužů a 6 
žen ze třiceti sportovních oddí-
lů. Každého startujícího čekalo 
po třech pokusech ve dřepu, 
benchpressu a v mrtvém tahu. 
Díky výsledkům z předchozích 
soutěží se na MČR kvalifikovali 
do kategorie  do 60 kg Daniel 
Pianka (dosud dvojnásobný mi-
str ČR, držitel českého rekordu 
v benchpressu) a jeho bratr Jan 
Pianka (vicemistr ČR). Oporou 
oběma závodníkům byl stejně 
jako na všech předchozích zá-
vodech trenér Miroslav Tarnóczy, 
který se i podílel na celé několi-
kaměsíční přípravě obou borců. 
V první disciplíně, dřepu, si Jan 
Pianka snadno poradil se zákla-
dem 140 kg a pak i se 150 kg.
Třetí pokus se 160 kg nebyl 
kvůli nedostatečné hloubce 
uznán. Jeho bratrovi vyšel dřep 
lépe. Po 145 kg si poradil se 155 
a úspěšně zvládl i 165 kg. V ben-

chpressu Janovi základní pokus 
se 100 kily nevyšel, ale druhý 
na stejné váze byl již úspěšný 
a poradil si i se 110 kg. Danovi 
se v benchpressu též nedařilo 
dle jeho představ. Po snadném 

základu na 110 se mu dvakrát 
nevedlo se 120 kg, a tak zapsal 
v benchi „pouhý“ základ, což je 
hluboko pod jeho schopnostmi. 
V mrtvém tahu si Jan snadno 
poradil s činkou vážící 180 kg
a taktéž s hmotností 192,5 kg. 

Pak si nechal naložit úctyhod-
ných 205 kg. I ty bez velké 
námahy též zvládnul a vylepšil 
si své osobní maximum o krás-
ných 10 kilo. Dan také lehce 
zvládnul základ 180 a i druhý 

pokus na 195 kg. Na třetí si 
nechal naložit 205 a po velkém 
boji překonal i tuto váhu. Posunul 
tak své osobní maximum o 2,5 kg,
a hlavně si zajistil prvenství ve 
své váhové kategorii výkonem 
480 kg. Druhý v celkovém 
pořadí B. Tvrdoň z Pohořelic 
byl sice nejúspěšnější v dřepu 
(175 kg) i v benchpresu (122,5), 
ale zaostal za oběma bratry
o pětadvacet kilo v mrtvém tahu 
(180), a tak si připsal dohromady 
477,5 kg. Jan Pianka skončil třetí 
s celkovým výkonem 465 kg, což 
je jeho nový osobní rekord. Od-
díl silového trojboje Varnsdorf se
v konkurenci třiceti oddílů z celé 
ČR umístil na vynikajícím třetím 
místě, čímž dokázal, že v tomto 
ryze nejsilovějším sportu má své 
místo.          Text a foto M. T.

Varnsdorfskou bowlingovou ligu vede po 27 kolech tým NIC-MOC, 
ale po jeho prohře se šestými BAHŇÁKY to vypadá, že další jeho 
případné porážky už nebudou překvapením. Náskok před SPLIŤÁKY 
se tak snížil na pouhé čtyři body a zbývající část ligy bude nejspíše 
ještě dramatická. Třetí místo si nadále drží TOS A o dva body před 
BLACK HORSES. Také v souboji jednotlivců na čelných místech 
stále více přituhuje. 

Velikonoční turnaj dvojic měl solidní účast dvanácti párů 
bowlingářů. Jako v předchozích ročnících nás navštívili hráči 
z Pardubic a nově také i z České Lípy. Turnaj vyhrál narychlo 
složený pár S. Mišková, R. Nouzovský. Další dvě místa obsadili 
L. Řáda,T. Novotný a M. Neumann, N. Popov.                     R. P.

Vedoucí tým opět prohrál


