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VARNSDORF DALŠÍ 
KANALIZACI ZATÍM MÍT NEBUDE

Mimořádné zasedání 
zastupitelstva bylo zrušeno

Nejen kvůli prvotnímu nerozhodnému postoji zastupi-
telů, ale hlavně díky podmínkám Státního fondu životního 
prostředí se výstavba další kanalizace ve městě nekoná.

Dosavadní osmiletá snaha o vybudování nové kanalizace 
nebude tak městu umožněna díky byrokratickému nařízení. 
Právě během dotačního řízení došlo ke změně metodiky 
udělování dotací, podle kterých je potřeba potrubí vyvést 
z majetku Severočeské vodárenské společnosti (SVS), je-
jímiž vlastníky jsou severočeské obce. Poté by se musela 
vyhlásit nová soutěž na provozovatele kanalizace a vodo-
vodu, kterými jsou dlouhodobě Severočeské vodovody 
a kanalizace. 

O negativním stanovisku fondu byla radnice informová-
na 8. dubna, kdy už bylo plánované mimořádné zasedání 
zastupitelstva, které mělo jednoznačně určit svůj postoj 
k výstavbě. Jednání tak pozbylo účelnosti, proto se zastupi-
telé sešli pouze na pracovním semináři společně s úředníky 
OSMI, projektantem a zástupcem SVS. 

 Aby nebyla omezena výstavba dalších rodinných domů, 
bude město žádat o fi nance i v dalších dotačních titulech.
Dalším plánovaným krokem tak bude pravděpodobně nová 
strategie výstavby potřebné kanalizace počítající s rozděle-
ním na menší investiční celky.                                             rmINZERCE

Městská policie Varnsdorf má 
k dispozici od 30. listopadu loň-
ského roku defi brilační přístroj 
a strážníci prošli řádným proško-
lením k jeho používání. Od dub-
na 2011 pak zahájila spolupráci 
se ZZS ÚK a byla začleněna do 
systému First Responder. Po do-
hodě s velitelem MP Varnsdorf 
M. Špičkou začíná KZOS ZZS ÚK 
v Ústí nad Labem využívat 
v indikovaných případech hlídku 
MP Varnsdorf jako tzv. fi rst-re-
spondera pro oblast města 
Varnsdorf.
Co to znamená v praxi? Je-li 
na linku 155 nahlášeno z ob-
lasti Varnsdorfu tísňové volání 
v souvislosti se zástavou srdeční 
činnosti, bude dispečer operač-
ního střediska postupovat stan-
dardním způsobem. Bez prodle-
ní tedy vyšle na místo události 
nejbližší vhodnou výjezdovou 

ÚSTECKÝ KRAJ NADĚLOVAL I DO VARNSDORFU
Ústecký kraj vyhlásil v prosinci loňského roku dotační program Vol-

ný čas 2011, jehož předmětem podpory je volnočasová aktivita dětí 
a mládeže. Z řad varnsdorfských žadatelů byla úspěšná ZŠ náměstí, 
která získala na projekt s názvem „Naše vize? Bez televize“ 35 tisíc 
korun. V dalším dotačním programu nazvaném Sport 2011, jehož 
předmětem podpory jsou sportovní akce, soustředění a reprezentace 
mládeže, získala TJ Slovan Varnsdorf na podporu basketbalového od-
dílu mládeže 50 tisíc korun; dále IZŠ Karlova na sportovní třídy 30 tisíc 
korun a v neposlední řadě i Fotbalová akademie Šluknovského výběžku 
dostala 100 tisíc korun na projekt „Šance pro kluky z vesnic“.                   rm

skupinu ZZS ÚK, ta sdělí přesné 
místo události a vyšle tam hlídku 
MP s defi brilátorem (AED). 

Hlavním motivem této spo-
lupráce je co nejvíce zkrátit 
dobu od vzniku náhlé zástavy 
oběhu do případné elektrické 
defi brilaci. Právě dojezdový čas 
posádky MP může být v řadě pří-

padů kratší než dojezdový čas 
výjezdové skupiny ZZS, čímž 
se zvýší šance postiženého na 
kvalitní přežití události.

Otázkou však zůstává pro-
blematika úhrady provozních 
nákladů spojených s provozem 
AED, neboť ZZS ÚK se na fi -
nancování nepodílí. Nalepovací 
elektrody pro AED přístroj jsou 
jednorázové a jejich cena je ko-
lem 1.700 korun. Zůstane tedy 
fi nancování na rozpočtu MP? 
Nejedná se pravděpodobně o žá-
dnou závratnou sumu, dle 
odhadu počtu těchto srdečních 
situací ve Varnsdorfu za rok se 
předpokládá, že by celková suma 
neměla přesáhnout 50 tisíc Kč. 
Budou moci zastupitelé tuto část-
ku v rozpočtu někde najít? 

Ani hasiči nezahálejí. Vzhle-
dem k tomu, že právě hasiči se 
někdy dostávají ke zraněným 
dříve než ostatní složky, potřebu-
jí umět dobře a rychle poskytnout 
první pomoc a základní ošetření. 
Proto probíhají denní stáže 
s posádkou vozidla záchranářů, 
a hasiči se tak seznamují s vyba-
vením vozidla a v praxi získávají 
nové poznatky a návyky. 

rm, foto MP

ZÁCHRANÁŘI MOHOU VYUŽÍT HLÍDKU MP 
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Rada města rozhodla: • Doporučit Zastupitelstvu města Varns-
dorf zařadit do seznamu objektů v majetku města Varnsdorf 
určených k prodeji z majetku města objekt č. p. 64 s p. p. č. 
432 a 433/2 v k. ú. Varnsdorf. • Pověřit starostu města pod-
pisem smlouvy o dílo se zhotovitelem PUR IZOLACE, s. r. o.,
na opravu střechy školní jídelny č. p. 2926 ve Varnsdorfu 
s cenou díla 578.386 Kč. • Vzít na vědomí organizační změny 
v Nemocnici Varnsdorf. • Nepřistoupit na nabídku Domova dů-
chodců Filipov ke komplexnímu převzetí pečovatelské služby.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• „Divné zvíře“
V podvečerních hodinách bylo na služebnu oznámeno, že na 

silnici směrem na Studánku se nachází „divné zvíře“, zřejmě po 
srážce s vozidlem. Do udané lokality byla vyslána hlídka MP, 
která zde zjistila již mrtvého dospělého jezevce lesního. Zvíře 
naložila a předala mysliveckému sdružení.  

• Všímavost lidí nám pomáhá
Všímavým občanem našeho města bylo oznámeno, že 

do prostoru za vlakové nádraží zajelo podezřelé osobní 
vozidlo Škoda Favorit zelené barvy. Dozorčí směny vyslal 
hlídku, která zde zjistila dva muže vypalující kabely. Tím 
se dopouštěli přestupku vůči životnímu prostředí. U obou 
hlídka provedla prověření totožnosti osob, fotodokumentaci 
a celou záležitost předala k dořešení na odbor životního prostředí 
městského úřadu.

• Ošetřování dalšího opilce
Na základě anonymního oznámení byla vyslána hlídka 

k muži ležícímu ve vozovce, jenž údajně nejevil známky života. 
Na místě byl zjištěn silně podnapilý asi 50letý muž, který krvácel 
z tržné rány na hlavě. Hlídka ho na místě ošetřila a vzhledem 
k podezření z otřesu mozku byla přivolána záchranka, která 
si dotyčného převzala.                       Martin Špička, velitel MP

• Zneužil údaje druhé osoby
Osobní data jedné ženy neoprávněně použil čtyřiadvace-

tiletý mladý muž z okolí Varnsdorfu k sepsání kupní smlouvy 
a následnému přepisu osobního vozidla. A to vše bez jejího 
souhlasu a vědomí, čímž způsobil vážnou újmu na jejích prá-
vech. Policisté z místního obvodního oddělení mu včera sdělili 
podezření z poškození cizích práv, za což by mohl skončit ve 
vězení až na dva roky.

 
• A opět krádež v marketu
Zatímco se jedna zákaznice v jednom varnsdorfském super-

marketu nakláněla do regálu s chlazeným zbožím, neznámý 
lapka této chvilkové nepozornosti využil a z kabelky, kterou 
měla pověšenou přes rameno, jí vylovil peněženku s doklady, 
platební kartou a finanční hotovostí. Evidentní důkaz toho, že 
své věci je nutno mít stále na očích. Nakupující toto ale stále 
podceňují, a takhle pak vypadají důsledky. Případem se zabývají 
místní policisté.                

 Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR

29. 3. Hostování starosty města na jednání varnsdorfského 
aktivu pro občanské záležitosti, kde byl představen přehled 
činnosti aktivu pro občany.
30. 3. Účast na setkání členů Zdravých měst, kde proběhla 
diskuze o podnětech k zapojení veřejnosti. 
31. 3. Zastupitelé byli na místě seznámeni se stavem re-
konstrukce bazénu.
5. 4. Jednání o budoucnosti financování soukromé plavecké 
školy.
7. 4. Účast na schůzi výboru tenisového klubu, kde zaznělo 
téma financování.
8. 4. Návštěva německého střediska Větrný mlýn, které 
projevilo zájem o spolupráci v oblasti textilní historie.
Setkání s vedením rumburské radnice, na němž byl sjed-
nán další vstřícný krok k podpisu smlouvy čtyřměstí (Rumburk, 
Varnsdorf, Seifhennersdorf, Grossschönau).
11. 4. Pracovní seminář zastupitelů k financování projektu 
kanalizace ve městě.                                                                rm

STRUČNĚ Z RADNICE

Odbor životního prostředí 
řešil počátkem dubna stížnosti 
občanů na zápach v okolí ulic 
Tyršova, Východní a Fügnero-
va. Zápach vznikal v souvislosti 
s likvidací technologie teplárny 
firmy Elite. Docházelo při ni k roz-
řezávání pogumovaných nádrží 
a dalších technologických částí. 
Odbor konzultoval situaci s Čes-
kou inspekcí životního prostředí, 
s Krajskou hygienickou stanicí 
v Ústí n. L. a s OŽP Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. Z jedná-
ní vyplynulo že:

1. Na jednorázovou likvidaci 
technologie není podle naší le-
gislativy potřeba žádné zvláštní 
povolení.   

2. Podle zákonné klasifikace se 
v tomto případě jedná o malý sta-
cionární zdroj znečištění ovzduší, 
pro který se nestanovují koncent-
race pachových látek (§2 odst. (1) 
vyhlášky 362/2006 Sb.). 

3. Pogumovaná ocel není 
podle zákona 185/2001 Sb. 
nebezpečným odpadem (takže 
není potřeba povolení ani z hle-
diska zákona o odpadech).

4. Problematika znečišťování 
vnějšího ovzduší a zápachu 
nespadá do kompetence hygie-
nických stanic (pracovní ovzduší 
uvnitř provozoven už ale ano).

5. Obtěžování zápachem lze 
podle zákona na ochranu ovzdu-
ší postihnout, stěžuje-li si na něj 
více než 20 osob (to je v našem 
případě bohatě splněno), ale pou-
ze dochází-li při tom současně 
k porušení dalších povinností 
podle zákona (§1 odst. (3) vy-
hlášky 362/2006 Sb.). Takové 
porušení předpisů jsme zatím 
nenašli.

6. Pro úplnost - podle občan-

SILNÝ ZÁPACH KOLEM BUDOV FIRMY ELITE
ského zákoníku (zákon č. 40/1964 
Sb. §127) se vlastníci postižených 
nemovitostí mohou také soudně 
domáhat, aby nedocházelo 
k obtěžování pachy nad míru 
přiměřenou poměrům, ale to je 
tak složité a časově náročné, že 

nám to v tomto případě mnoho 
nepomůže.  

V této věci bude odbor dále 
zjišťovat, zda přece jen nedochází 
k porušování zákona.

Ing. Přemysl Brzák,
OŽP MěÚ Varnsdorf

KRÁTCE

• Parkoviště u mlékárny je 
uklizeno

Díky dohodě všech zúčast-
něných stran se v měsíci březnu 
podařilo uklidit parkoviště po 
bývalé tržnici naproti mlékárně 
v blízkosti hranic do Seifhen-
nersdorfu. Doufejme, že tento 
pozemek v brzké době najde své 
účelné využití a že se situace už 
nebude opakovat.

• Další nový přechod
Na základě usnesení RM 

č. 124/2011 bude objednáno 
u Ing. Ouzkého vypracování 
návrhu na zřízení přechodu na 
ulici Východní. Po projednání 
s příslušným orgánem Policie ČR 
DI Děčín může dojít k realizaci 
projektu ještě v tomto roce.

MAS Šluknovsko vyzývá řemeslníky
Na letošní rok přichystala Místní akční skupina (MAS) Šluknovsko 

zajímavé akce, které oživí dění v našem regionu. Prvním významným 
počinem  bude uspořádání farmářských trhů, a to ve dvou termí-
nech letošního roku: jarní trhy proběhnou ve dnech 13. - 14. května 
a podzimní trhy dne 15. října. Záštitu nad trhy převzala kromě MAS 
Šluknovsko rovněž Okresní agrární komora Děčín.

Trhy se v obou případech uskuteční ve varnsdorfském pivovaru 
Kocour. Návštěvníkům bude nabízena sezonní tuzemská zelenina 
a ovoce, kravské a kozí sýry, uzeniny, ryby, med, pečivo, koláče, 
ovocné šťávy, houby, koření, sazenice, květiny, originální rukodělné 
výrobky regionálních výrobců, potřeby pro drobné chovatele a živá 
chovná zvířata. Trhy budou zpestřeny doprovodným kulturním pro-
gramem pro děti i dospělé. 

Vyzýváme tímto všechny řemeslníky, drobné pěstitele a chovatele 
drobného zvířectva, aby v případě zájmu o účast na farmářských tr-
zích kontaktovali s dostatečným předstihem MAS Šluknovsko (telefon 
724 778 296 nebo na massluknovsko@atlas.cz).                Dana Dudková

Prodej pozemků k výstavbě RD 
v lokalitě Hrádek ve Varnsdorfu 

Město Varnsdorf nabízí k prodeji stavební pozemky k výstavbě 
rodinných domů v atraktivní lokalitě Hrádek (ulice Petra Bezruče). 
Jedná se o 5 parcel o velikostech od 1 014 m2 do 1 214 m2 jižně 
orientovaných. Inženýrské sítě se nacházejí v přilehlých komunika-
cích. Demolice původních objektů byla provedena na náklady města 
Varnsdorf.  Radou města byla stanovena prodejní cena 300 Kč/m2.  
Žádosti a případné bližší informace poskytne Odbor správy majetku 
a investic MěÚ Varnsdorf, slečna Adriana Bušová, dveře č. 45, tel. 
412 372 241/107, e-mail: adriana.busova@varnsdorf.cz.
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• Nedořešené restituce církevního majetku brzdí stavební rozvoj 
Jiřetína pod Jedlovou. Jsou tak zablokované pozemky o celkové 
rozloze sice asi jen jednoho hektaru, ale v atraktivních polohách, 
kde by obec ráda podpořila stavbu nových rodinných domků nebo 
sportovního areálu. 

• Bývalá samoobsluha v Horním Podluží byla přebudována. 
V objektu byla zřízena vývařovna jídel a víceúčelové prostory, které 
již našly uplatnění pro stolní tenis, cvičení žen, jógu a kopanou.

• Zastupitelstvo Chřibské schválilo prodej Společenského domu 
v Dolní Chřibské do soukromých rukou za účelem zajištění kultur-
ního vyžití nebo vybudování bytových jednotek. 

• V Krásné Lípě poblíž náměstí byla zahájena stavba hotelu. Mo-
derní komplex tří samostatných objektů bude vybaven podzemním 
parkovištěm. Je to největší privátní investiční akce v novodobé his-
torii města. Investor Toonan, s. r. o., by poté chtěl vytvořit propojený 
funkční celek se sousedícími objekty (penzion České Švýcarsko, 
objekt Továrna a bývalé infocentrum na náměstí). Investici v celkové 
výši téměř 110 mil. korun podpořil Regionální operační program 
Severozápad dotací 65,5 mil. Kč. 

• 22. března jednali starostové Doubice, Chřibské, Rybniště 
a Krásné Lípy s představiteli Policie ČR o aktuální situaci po úsporných 
opatřeních. Má se totiž snížit počet policistů obvodního oddělení a také 
byl snížen objem pohonných hmot pro oddělení. Tím byla omezena 
přítomnost policistů v území, a to se okamžitě negativně projevilo 
nárůstem počtu vloupání a krádeží, hlavně ve Chřibské. Obce již dnes 
přispívají na provoz policejního mobilního telefonu a nyní policistům fi-
nančně přispějí i na pohonné hmoty. Chřibská byla nucena přistoupit ke 
zřízení služebny z vlastního rozpočtu, aby zajistila přítomnost policistů 
v situaci, kdy do obce nemohou zajíždět pravidelně tak, jako dříve. 
Obce takto suplují nedostatečnou funkci státu ze svých rozpočtů.

• Krásná Lípa vystupuje z Dobrovolného svazku obcí mikroregionu 
Tolštejn. Zastupitelé usoudili, že cíle, o které sdružení usiluje v oblasti 
cestovního ruchu a propagace regionu, město úspěšně realizuje pro-
střednictvím o.p.s. České Švýcarsko. Tím vzniká zbytečná duplicita. 
Krásná Lípa nadále zůstává členem Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 
jehož smyslem je prosazování zájmu obcí regionu, především ve 
vztahu ke krajským a centrálním orgánům.

Protože nás i nadále bude dění v Krásné Lípě zajímat, příště již 
tuto rubriku přejmenujeme na „Střípky z okolí“. Přibudou též aktuality 
z Rumburku a dalších obcí Šluknovského výběžku.

Z místního a regionálního tisku vybral ham

Střípky z mikroregionu Tolštejn

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ V OBLASTI ŠLUKNOVSKA
S platností od 6. 3. 2011 došlo ke změnám jízdních řádů na linkách 402 Varnsdorf - Chřibská - Česká 

Kamenice - Děčín; 403 Varnsdorf - Chřibská - Chřibská, Krásné Pole; 407 Varnsdorf - Krásná Lípa - Staré 
Křečany, Brtníky; 409 Varnsdorf - Rumburk - Jiříkov - Ebersbach (Sachs) a 411 Mikulášovice - Velký Šenov -
Šluknov - Šluknov, Rožany.

Ve výběžku byla od 12. 12. 2010 provedena výrazná změna v přepravní nabídce. Na základě prv-
ních vyhodnocení provozu a připomínek cestujících je navrženo několik dílčích změn nezbytných pro 
zajištění dopravy do škol, k lékaři a do zaměstnání. Předmětem navrhovaných změn není mezinárodní 
provoz linek 409 a 410, který vyžaduje dlouhodobé vyhodnocování provozu. S ohledem na mimořádně 
nepříznivé sněhové podmínky na počátku roku 2011 nebylo také možné provést objektivní vyhodnocení 
všech vlivů na pravidelnost provozu. Předmětem změn jsou tak spoje a linky, kde bylo možné provést 
objektivní vyhodnocení získaných dat. Kompletní přehled změn jednotlivých spojů je podrobně rozepsán 
na webových stránkách KÚ ÚK. 

V níže uvedené tabulce jsou vybrány spoje s Varnsdorfem:

  linka 
 

402 
  
  

 
403 

   
 
 
408

409 
  
  
 

spoj 
117, 
120 
121  
167 

172

165

103,
104,
111,
112,
113
116

130,
131

u školních spojů z Varnsdorfu do Jiřetína pod Jedlovou a zpět, posunuty odjezdy o 5 mi-
nut dříve v celé trase, spoj 120 následně pokračuje po trase linky 408 do Rumburku 
odjezd z Varnsdorfu o 3 minut dříve (22:32) a zrychlení jízdní doby na trase spoje  

nový spoj z Varnsdorfu (odj. 19:17) do Jiřetína pod Jedlovou, v úseku Varnsdorf „sportovní 
hala“ - Varnsdorf „jatky“ nahrazuje zrušený spoj linky 409 

nový spoj z Jiřetína pod Jedlovou (odj. 20:16) do Varnsdorfu

posun spoje ze zastávky Chřibská „nám“. o 17 min později (14:50) z důvodu zajištění 
odvozu žáků do Krásného Pole, zároveň navazuje na příjezdy linek 401 a 402 (14:49)

spoje nově obsluhují zastávky Rumburk „nem. Podhájí“ a Rumburk „rozc. k nem“. z důvodu 
zlepšení dostupnosti zdravotnických zařízení

prodloužení spoje do zastávky Rumburk „žel. st.“ (odj.22:15) zajišťující odvoz zaměstnanců 
z odpoledních směn z Rumburku do Varnsdorfu 

příjezd a odjezd spojů zkrácen do zastávky Varnsdorf „žel.st.“, úsek Varnsdorf „sportovní 
hala“ - Varnsdorf „jatky“ obsluhuje linka 402 

Tak si myslím, Karle, že 
někomu ještě nedošlo, že jaro 
je tu. A nejen to astronomické, 
podle kalendáře a hvězd. Je tu 
i spousta jiných důkazů o jeho 
příchodu. Zrovna včera. Přiletěl 
k nám rozčilený Venda špaček, 
že mu sice zavedli k hnízdu ele-
triku, ale jen před okna. A on že 
tím pádem stejně nemůže doma 
vařit na šporherku a navíc mu 
to celou noc svítí do ložnice. 
A hned naproti že je zase „ób-
rovský“ strom, kde ho od rána 
do večera furt někdo otravuje 
nějakými prasátky a zrcátky. 
Povídám: „Jestli ty si, Vendo, 
nevymýšlíš, abys mě vytáhl na 
návštěvu?“ Dnes mi to nedalo 
a šel jsem. Sluníčko svítilo jak
o závod. Ale co to? Hned na rohu 
knihovny mi do oka bliklo jak 

z nějaké šajnovačky. Ale né, 
nikdo si nedělá blázny. I když, 
kdo ví? 

Tohle ale byl jen odraz slu-
nečních paprsků z blýskávých 
ozdob a třpytítek na městském 
vánočním stromu. Ano, loni byl 
opravdu nádherný. Nejhezčí, 
jaký kdy město mělo. Ale lidičky, 
ne zas tak nádherný, aby před-
čil svou krásou i krásu okolo něj 
pomalu rašících listnáčů! Nebo 
je to další pokus o rekord? 
Tentokrát pod heslem: „Kdo má 
delší Vánoce?“ Zatím, alespoň 

si myslím, vedou v Elitce. Tam 
strom navíc ani loni nerozsvítili. 
Ale to asi nebylo kvůli rekordu.

A ještě k tomu Vendovi. Kdyby 
mu tam někdo, kdo o špačcích 
něco ví, zavěsil na tu díru ve zdi 
fešnou budku, nemusel by riskovat 
příští jaro další díru do fasády.

PS: 
První metry z řetězů vánoč-

ních světýlek už byly zcizeny. 
Dokonce, díky bdělému elektro-
nickému oku městské policie, se 
ví, kým. Je nutné riskovat další 
poškozování či zcizování?

-mk-

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Každoročně je o prázdninách omezen provoz mateřských škol. 
Ředitelky varnsdorfských mateřských škol se dohodly o prázdnino-
vém provozu školek v měsíci červenci a srpnu letošního roku dle níže 
uvedeného přehledu. Je připraven tak, aby byl po oba měsíce zajištěn 
dostatečný počet míst. Počínaje dnem 29. 8. budou znovu v provozu 
všechny MŠ. Více informací o přijetí dítěte do náhradní MŠ si vyžádejte 
přímo ve své MŠ.                                                                            rm

provoz zajišťuje                                       MŠ
       od-do          
1. 7. - 15. 7.             17. MŠ, ul. Pražská

18. 7. - 29. 7.             1.  MŠ, ul. Seifertova; 14. MŠ, ul. Nezvalova
  1. 8. - 12. 8.           13. MŠ, ul T. G. Masaryka; 16. MŠ, ul. Křižíkova
15. 8. - 26. 8.             3. MŠ, ul. Poštovní; 8. MŠ, ul. Národní

Sloučení rumburských středních škol 
krajští radní schválili

Avizované slučování rumburských středních škol - Gymnázi-
um Rumburk, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie 
Rumburk - pokračovalo i na programu jednání březnové Rady 
Ústeckého kraje, která schválila sloučení 23 středních škol a gym-
názií do jedenácti subjektů celého kraje. Název nového subjektu 
v Rumburku by měl být Gymnázium, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnická škola Rumburk. Konečný verdikt pak padne  na zase-
dání krajského zastupitelstva.                                                     rm

        aneb
JARO V PARKU
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Jarní příroda obléká opět 
kraj do svěží zeleně a pohled 
ze silnice, která se svažuje 
k našemu městu, nabízí nádherné 
panorama s dominující stavbou 
varnsdorfského Hrádku. Oblý za-
lesněný vrch protkaný cestičkami, 
v jehož nejvyšším bodu přitahuje 
poutníkovo oko tradiční barev-
nost zajímavě členěné stavby. 
Náš Hrádek je nepřehlédnutel-
ným místem výletů, vycházek 
a turistických návštěv lidí z měs-
ta i ze širokého okolí obou stran 
česko-německé hranice. Je 
prostoupen místními pověstmi, 
z nichž některé sahají až ke 
vzniku původní obce a k jejímu 
bájnému zakladateli - poustevníku 
Wernarovi. Místo, které se zapsa-
lo do historie města i do srdcí jeho 
obyvatel. Do kraje krásně včleně-
ná dominanta města má za sebou 

Nedávno jsme o Panoramě psali, počátkem loňského roku, 
vzpomínáte? Bylo to k 5. výročí obnovení kinosálu, který už byl 
místními odepisován coby nevyléčitelný vřed na kulturní mapě 
města. Nicméně zmrtvýchvstání se konalo. Zásluhou pana Nejtka 
a dalších nadšenců se zdevastovaný objekt nakonec stal místem 
čilého kulturního a gastronomického provozu. 

Nebýt toho, asi bych se trochu rozpakoval dnes připomínat jiné 
výročí: kino Panorama koncem května slaví 40 let od svého prvního 
promítacího dne.

Mám před sebou kopie článků z Hlasu severu, ročník 1971. 
V jednom z nich nacházím reportáž ze slavnostního otevření kina 
Panorama, které se konalo v pátek 28. května. O den dříve se konalo 
první promítání určené dělníkům a brigádníkům, kteří kino v akci 
„Z“ postavili. V obou dnech se promítal sovětský film Čajkovskij 
o životě velkého skladatele. V reportáži nemohla chybět obšírná 
citace z projevu předsedy Městského národního výboru soudruha 
Josefa Mynáře. A naopak muselo chybět jméno jeho předchůdce, 
iniciátora stavby Josefa Mašína, tehdy již zavrženého „zločince“. 
Á propos, ještě v 80. letech byl Mašín soudně popotahován za údajné 
neoprávněné užívání prostředků na výstavbu kina, obvinění byl ale 
po revoluci zbaven.

Se stavbou se začalo v roce 1967 a bylo na ni postupně vynalo-
ženo 12 milionů korun, nepočítaje v to náklady na výstavbu hotelu, 
dokončeného o něco později. Originální metoda závěsné střechy na 
ocelových lanech byla ve světovém měřítku použita teprve podruhé 
(premiérově u olympijského stadionu v Mnichově). A hlavně: byla to 
„sedmdesátka“, tedy kino schopné promítat 70mm panoramatické 
filmy, které tehdy prožívaly svůj boom. Varnsdorf si užíval své dny 
pýchy: tak skvělé kino prý nemá ani Praha a v soudružské NDR se 
jediným srovnatelným zařízením může pochlubit Lipsko.

Koncem srpna téhož roku místní tisk shrnul první zkušenosti 
s fungováním kina. Bylo potřeba dořešit klimatizaci, která narušovala 
akustiku sálu. Občasné poruchy promítání byly zaviněny nekvalitními 
kopiemi filmů, nikoli místní technikou. „V kině Panorama se promítá 
na strojích naší výroby, které spolu se zesilovací soupravou patří 
k nejdokonalejším na světě. Promítačky se mimochodem mohou 
pochlubit medailí ještě ze světové výstavy v Montrealu,“ píše se tam. 
Exkluzivní prostředí dokázalo ovlivnit chování návštěvníků, ubylo 
pozdních příchodů i hlasitých projevů při projekci.

Souběžně se nadále chodilo i do kina Svoboda, hlavně na filmy 
pro děti a mládež. Ano, je řeč o pozdější kinokavárně. A teď pozor! 
Také ona má letos výročí, a hezky kulaté: od vzniku secesní budovy 
„Kina a koncertního domu F. Pietscheho“ letos uplyne právě sto let. 
Jenže... Její dnešní stav bohužel koresponduje se situací Panoramy 
koncem 90. let. Netřeba dál rozebírat - v čísle 14/2010 už to udělal 
JS. Myslíte, že k některému jejímu budoucímu výročí budeme moci 
psát s podobně lehkou myslí jako dnes o Panoramě?

Ale což, vraťme se k Panoramě. Její provozovatel samozřejmě hod-
lá výročí patřičně oslavit. Diváci mohou v rámci oslav od 4. do 7. 5. na-
vštívit projekci soutěžních snímků mezinárodního filmového festivalu 
Nisa (program v kulturních přehledech) nebo si počkat 8. 5. na závě-
rečný galavečer se skupinou Čechomor. Na samotný den výročí, tedy 
28. 5., je připraveno speciální retro představení ve stylu sedmdesá-
tých let. Více v dalším čísle HS.                                              ham

KINO PANORAMA POPRVÉ 
PROMÍTALO PŘED 40 LETY

CESTOU K HRÁDKU

kapitoly života plné lesku a slávy 
i kapitoly zapomenutí a úpadku. 

Po otevření na počátku minu-
lého století vítala hosty výletní 
restaurace honosným vybave-
ním, které vzalo za své v časech,
kdy Hrádek osídlilo vojsko stře-
žící nedotknutelnost hraniční
čáry a neprostupnost kraje smě-
rem k sousedům. Druhé zrození
Hrádku už má v paměti dnešní 
starší generace. Městem projíž-
děl mikrobus označený logem 
s cimbuřím a věží. Svážel zá-
bavychtivé hosty do příjemného 
prostředí restaurace a taneční 
parket mnohdy nepostačoval zá-
jmu. Další kapitola života Hrádku 
však stavbu přivedla téměř 
k zániku. Jen vítr se v té době 
proháněl polorozbořenou věží. 

Naše město nemá mnoho 
bohatství, ale Hrádek k tomu 
„rodinnému stříbru“ určitě patří.  
A tak se opět začala prošlapávat 
cesta k jeho záchraně. Cesta 
nelehká, po níž jsme se vydali, 
však začala přinášet ovoce. Vznikl 
Nadační fond Hrádek - Burgsberg 
a po téměř stu letech se opět varns-
dorfští skládali a přispívali na 
novou střechu stavby. Sdružené 
finanční prostředky města, kraje, 
Ministerstva kultury, CBC Phare 

i dalších soukromých dárců pak 
znovu umožnily zásadní opravy 
a zpřístupnění prvních prostor 
návštěvníkům. Vyhlídková věž 
nabízí kouzelný pohled na pa-
norama okolních hor, výstavní 
prostor láká zajímavými expozi-

cemi. Svatební obřady se stá-
vají třešničkou na dortu a vracejí 
stavbě a jejímu využití důstojnost. 

Současnost pak je vedena 
snahou o zajištění dalšího 
postupu prací, které přinesou 
rozšíření nabídky a zatraktivnění 
celého prostoru naší dominanty. 
Na konci měsíce března 2011 
požádalo město o dotaci ve 
výši 32,170 mil. korun v Regi-
onálním operačním programu 
Severozápad. Celková výše pro-

jektu činí 40,759 mil. korun. Bu-
de-li naše žádost úspěšná, bude 
v roce 2013 v prostorách Hrádku 
zpřístupněna expozice regio-
nální geologie přímo vázaná na 
skálu vystupující pod stavbou. 
Ve vyšších patrech bude na-
bízeno nezbytné občerstvení 
a také možnost návštěvy ex-
pozice historie turistiky v naší 
oblasti. Naše dominanta se tak 
vrátí i svému původnímu účelu, 
kdy iniciátorem její původní 
stavby byl právě horský turistický 
spolek. Začlení se do pěších 
i cykloturistických výletních tras 
a stane se vyhledávaným místem 
odpočinku a poznávání lidí z obou 
stran hranice.  Je na nás, aby tato 
kapitola života Hrádku patřila 
k těm dobrým. 

Martin Louka, foto archiv HS



                                                                                                                               8/2011                                                                                                                     strana 5

INZERCE

Po kom má své jméno?
aneb

ulice (?) Vodičkova - 13. část
Varnsdorf se má čím chlubit, 

pokud jde o stavby v secesním 
stylu. V našem listě se jim kdysi 
věnoval profesor Fiala v několika 
poučných článcích a jejich 
čtenáři se jistě nechali inspirovat 
k vycházkám do patřičných míst. 
Ale s průvodcem, který přímo na 
místě upozorní na charakteris-
tické detaily, je to „jiné kafe“. 

Výpravu za varnsdorfskou 
secesí pořádal 26. 3. Klub přátel 
historie a historických staveb při 
KPMV. Průvodkyní byla Jaroslava 
Štěpánková. Jejímu oku žádné za-
jímavé stavební prvky neuniknou 
a ráda se o ně podělí. 

Bylo sice nevlídno, ale poměrně 
početné skupině zájemců se pro-
cházka s deštníky vyplatila. Prošli 
vlastně jen několik ulic v centru, 
počínaje blokem domů v ul. Legií 
a konče budovou České pošty 
a „Sloupákem“ na ul. Poštovní. 
Objevili pohledné fasády a za-
jímavé detaily, jichž si při všedno-
denních pochůzkách sotva po-

Milovníci varnsdorfské his-
torie se mohou těšit na další 
publikaci dobových fotografií. 
Nový titul z produkce knihku-
pectví a nakladatelství Libuše 
Horáčkové se specializuje na 
pohostinská zařízení na území 
města. V knížce Historie Varns-
dorfu - Restaurace a hotely na 
starých fotografiích najdete 
206 historických vyobrazení 
94 restaurací, hotelů, vináren 
a kaváren! A to včetně několika 
základních informací k jejich 
historii. Začíná se opravdu „od 
Adama“, totiž od bájné doby 
poustevníka Wernara - tak jak 
se o něm zmiňuje tzv. Palmeho 
kronika. Můžeme spekulovat 
o jeho chýši jako o prvním 
varnsdorfském „hostinci“, po-
něvadž zde prý poskytoval jak 
občerstvení, tak i ubytování po-
cestným. Informace z dob nám 
bližších nás poučí například o 
várečném právu za pánů ze 
Šlejnic. Jak paní Horáčková 
upozorňuje, k vaření piva odka-
zují i označení místních lokalit, 
třeba sladovního mlýna či ryb-
níka. Další zajímavé údaje si 
dovolíme ocitovat doslovně: 

„Várečné právo ztratil Varns-
dorf roku 1641 prodejem pan-
ství Hansi Leonhardovi Löbe-
lovi, svobodnému pánu z Grün-
bergu, který od roku 1637 již 
vlastnil panství Rumburk.

„Hájil jsem vždy pravdu jako náš mučedník Hus a jsem odsouzen 
k smrti zastřelením, chtěl jsem dobro trpících bratří a své vlasti. Doba 
však není dosud zralá, ale pevně věřím, že není daleká. Trest smrti je 
mi milejším než vězeňská cela, kde bych bez duševního zaměstnání 
bídně hynul. Smrtí se mi uleví... Od svého mládí jsem byl zanícen 
pro věc pravdy, svobody a demokracie. Uvidíte, že moje idea přece 
jen zvítězí...“ 

(Z dopisu jednoho z vůdců rumburských vzbouřenců desátníka 
aspiranta Stanko Vodičky, diktovaného v noci 28. května 1918 několik 
hodin před jeho popravou)

Ale nepředbíhejme událostem. Píše se 27. květen 1915, když nad 
rumburským náměstím poprvé v jeho historii zazněla česky zpívaná 
píseň „Kde domov můj“. Toho dne se do takřka výhradně německy 
hovořícího Rumburku a jeho okolí nakvartýrovalo okolo 1,5 tisíce 
„landšturmáků“ ze 7. pluku rakouské infanterie, přemístěného sem 
z Plzně. V posádce se zpočátku dařilo udržet takřka korektní vztahy 
mezi vojskem a místními obyvateli a občasné rozbroje propukaly 
spíše uvnitř zdí kasáren či na cvičáku. S postupem času však stále 
více a více rostla mezi vojáky nespokojenost (opožděné vyplácení 
žoldu, špatné zásobování potravinami). A jak je známo, není na světě 
nic zuřivějšího, než hladový voják. A jde-li o českého vojáka, navíc 
šikanovaného svými německými důstojníky, nekouká z toho nikdy 
nic dobrého. Situace v rumbuské posádce se stala zcela kritickou 
zjara roku 1918. Vojáci nebyli již dávno ubytovaní ve vyhovujících 
prostorách. Spali po chodbách, po půdách i ve sklepích, navíc na 
slamnících vycpaných zapáchající shnilou slámou. Stravy bylo mini-
mum a byla na hranici poživatelnosti. Hořkost a vzájemná nenávist 
mezi českými a německy mluvícími vojáky dosáhla vrcholu dne 
21. května 1918 a přerostla v otevřený odpor a vzpouru proti velení. 

Popisovat vám vlastní průběh událostí zmiňovaného dne by pro 
většinu z vás vyznělo jako nošení dříví do lesa. Omezím se proto jen 
na nejdůležitější údaje. Do čela vzbouřenců se postavil František Noha, 
jemu po boku pak stáli Stanko Vodička a Vojtěch Kovář (všichni rodáci 
z Plzně). Po 15 hodinách svobody (tak dlouho trval pochod vzbouřenců 
z Rumburku k Novému Boru) ale byla vzpoura vojáků potlačena. 
28. 5. 1918 ve večerních hodinách byli vůdci postaveni v Rumburku 
před vojenský stanný soud a 29. 5. 1918 ve 3.00 hod. jim byly  přečteny 
rozsudky smrti. Za časného rána, v 5 hodin a 45 minut, pak na hřišti za 
rumburským hřbitovem třikrát 12 ran ukončilo životy těchto odsouzenců. 
Z dopisu rumburského evangelického faráře, který odsouzené na 
popraviště doprovodil, adresované otci Stanka Vodičky cituji:

„Poprava sama byla provedena ohleduplným způsobem: Oči byly 
zavázány, hlasitých povelů nebylo, nýbrž byly dávány znamením 
šavlí. Skoro neslyšně přistoupilo dvanáct vojínů ke každému ze 
tří odsouzenců - třesk! a okamžitě, beze všech útrap odebrali se 
všichni tři na věčnost…“

Pokud bychom měli usuzovat na významnost a zásluhy toho kterého 
člověka, jenž propůjčil své jméno některé ze zdejších ulic, buďme rádi, 
že se zde dodržuje takřka striktně jedno důležité pravidlo. A sice, že ulice 
smějí být pojmenovávány po osobách již zesnulých. Jak by se asi jinak 
cítil Stanko Vodička, kdyby se dnes chtěl projít „svou“ ulicí? Tady je! 

všimneme. Třeba reliéfy v omítce,
rozvlněné štíty, velká okna domi-
nující celé fasádě - dnes bohužel 
už bez původních vitráží, atlanty
podpírající patro, někdy i původní 
kované ploty. Nejdéle bylo třeba 
se věnovat Speciální ZŠ a MŠ na 
ul. T. G. Masaryka (původně sídlo 

banky) - na ní se autor dekorativní 
fasády skutečně „vyřádil“.

Nabídka varnsdorfské secese 
touto akcí zdaleka vyčerpána 
nebyla, proto byla přislíbena 
ještě podzimní vycházka, která 
neopomine například kinoka-
várnu nebo vily u divadla.

Text a foto ham

Starý sládek z varnsdorf-
ského pivovaru se jmenoval 
Christen Kienel a zemřel ve 
svých 89 letech roku 1649.

V roce 1766 byli ve Varns-
dorfu tito hostinští s ročním 
výčepem:

Ferdinand Richter, 37 sudů, 
3 vědra; Anton Schütze, 32 su-
dů, 3 vědra (Schützeho hosti-
nec); rychtář ve Starém Varns-
dorfu, 85 sudů, 1 vědro (Horní 
rychta); H. Christ. Fröhlich, 
55 sudů (Fröhlichova hospoda), 
Christ. Hannich, 76 sudů (rychta 
ve Floriánsdorfu), Fichtelschän-
ke, 34 sudů, 3 vědra, Zámecký 

hostinec (Schloßschänker), 
64 sudů a rychtář z Nového 
Varnsdor fu 34 sudů (novo-
varnsdorfská rychta).

Mezi lety 1870 - 1941 bylo 
ve Varnsdor fu provozováno 
v různých časových úsecích 
celkem 120 hotelů, restaurací, 
vináren a kaváren“.

Dodáváme: Knížka o 98 stra-
nách v kroužkové vazbě je 
k dostání za necelou dvou-
stovku jak v knihkupectví paní 
Horáčkové, tak v městském 
informačním středisku.

ham, s použitím materiálů 
L. Horáčkové

Zašlá sláva hostinců na dobových fotografiích

SECESNÍ VARNSDORF ZAUJAL 

Fasáda č. p. 1804 je vskutku reprezentativní, snad až přezdobenou 
vizitkou bankovního ústavu - dnes zde sídlí Speciální ZŠ a MŠ.

Vlastně je a není. I na plánu města je řešena šalamounsky - v plánu 
z roku 1999 sice zakreslená je, ale nepojmenovaná. V plánu z roku 
2009 pojmenovaná je, ale zase jí chybí ta dvojlinka, kterou se tu kreslí 
ulice. Takže, kdo chcete, projděte se Vodičkovou ulicí-neulicí, kterou 
byste měli najít mezi ulicemi Západní a Barvířskou. Ale jen pokud ji 
naleznete a na vlastní nebezpečí.                                             -mk-
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Zaměstnání

Rozvíjející se obchodní 
firma hledá nové spolupra-
covníky. Jedinou podmínkou 
je chuť pracovat a změnit 
něco ve svém životě k lepšímu. 
Hlaste se na telefonním čísle 
774 623 832.   

Prodám družstevní byt 
3+1 (66 m2) ve Vilémově za 
velmi nízkou cenu! Zděná 
koupelna, nízké náklady na 
bydlení. Tel. 603 536 548.

Různé

Prodám IVECO valník, 
r. v. 91, STK do 4/2010, opravy 
v hodnotě 120.000 Kč (faktu-
ry doložím). Cena 36.000 Kč 
bez DPH. Tel. 731 196 694.

PRÁCE Z DOMU, více na 
www.byznyszdomu.cz

Nemovitosti

Řádková inzerce

Služby

www.hubnu.net - Chcete 
shodit nadbytečná kila?
S pomocí našich programů a za
dohledu našeho poradce to 
jde. Vyzkoušejte měsíční 
program.

Pedikúra, masáže regene-
rační, aroma masáže. Přijďte 
si odpočinout - budova správy 
Velveta, a. s., Palackého 2760. 
Tel. 412 352 352, 777 650 678.

Pronajmu byty na sídlišti  
Šluknov. 2+1 za 2.790 Kč, 3+1 
za 3.015 Kč, 4+1 za 3.645 Kč. 
Tel. 736 790 003.

Obor wellness s budouc-
ností. Hledáme spolupracov-
níky do našeho wellness týmu. 
Jsme obchodně poradenská 
fi rma rozšiřující aktivity nejen 
na internetu - práce z domu. 
Informace ohledně pohovoru 
na tel. 721 354 436 /ReVit 
centrum, Rumburk.

Antikvariát Klariani Varns-
dorf. Vykoupíme - knihy, plaká-
ty, LP desky, pohledy atd. Tel. 
775 034 226.

Svatební salon Viktoria. 
Nově otevřeno - Varnsdorf, ul. 
Národní 2826 (budova nábyt-
ku Panda). www.e-viktoria.cz. 
Tel. 777 583 506.

Prodej dvou samostat-
ných zasíťovaných pozemků 
s krásným výhledem určených 
územním plánem k zástavbě 
rodinných domů umístěných 
v atraktivní lokalitě pod Hrád-
kem ve Varnsdorfu. Výměra: 
1 500 m2 a 3 074 m2. Prodejní 
cena: 320 Kč/m2. Info Lužická 
R. K. Telefon 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej restaurace v cent-
ru města Varnsdorf. Prodejní 
cena: 2.750.000 Kč. Pozemek: 
231 m2. Info Lužická R. K. Tel. 
412 333 281, 723 327 523.

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:       8.00-12.00

Prodej nového rodinného 
domu v Rumburku. Velmi 
dobrý stav. Pěkná udržovaná 
zahrada. Výměra: cca 500 m2. 
Prodejní cena: 3.450.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej RD 1+6+komory 
v Jiřetíně p. Jedlovou, nedale-
ko náměstí, pozemek 1 028 m2, 
220/380V, veř. vodovod, příp. 
kanalizace a plyn, pískovcový 
klenutý sklep. Cena 709 tis. 
Kč včetně všech poplatků.

Prodej RD 3 byty 2+1 ve 
Varnsdorfu, pozemek 518 m2,
všechny inž. sítě, ÚT plyn, 
garáž. Cena 1.840 tis. Kč vč.
všech poplatků.

Pronájem bytu 2+kk ve 
Varnsdorfu, plocha 43 m2, 
plně zařízený (chladnička, te-
levize, postele, sed. souprava 
ap.) za 6,6 tis. Kč + el./měsíc + 
vratná kauce a provize. 

Převod dr. garsonek ve
2. NP a 4. NP, plocha 28 m2. 
Cena k jednání 211 a 220 tis. Kč. 

REALITY Janošek, s.r.o., 
Varnsdorf. Tel. 602 354 389, 
412 370 838.     

Nabízím prodej stavební-
ho a sušeného truhlářského 
řeziva. Odvoz možný. Pila 
Žák, Horní Poustevna. Tel. 602 
411 105, tel./fax. 412 397 553.

Koupím zánovní skútr 
50 m3. Značka: nabídněte. Tel. 
722 068 202.

Pronajmu nově zrekon-
struované byty 1+0 v Rum-
burku. Telefon 412 354 615, 
737 202 290.

Pronájem nebytových 
prostor v ul. Národní 518 (bý-
valý Tipsport). Zájemci volejte 
na tel. 777 212 447.

Pronájem nebytových 
prostor 23 m2 a 11 m2 na Ži-
linské ulici 1723 ve Varnsdorfu, 
teplá + studená voda, 380 V + 
WC. Vhodné na kancelář nebo 
drobné podnikání. Volné od 
1. června, cena dohodou. Tel. 
602 616 742.

Pronájem nebytových 
prostor 18 m2 a 14 m2 na 
Žilinské ulici 1723 ve Varns-
dorfu, kuchyňský koutek + 
WC. Vhodné na kancelář, 
nebo drobné podnikání. 
Možno i jednotlivě. Volné od 
1. června, cena dohodou. Tel. 
602 616 742.

Pronajmu byt 3+1+L v pa-
neláku, v centru. Zateplený, 
plastová okna. Nájem doho-
dou, vratná kauce. Telefon 
728 571 903.

Ozve se mi HELENA, roze-
ná BÖHMOVÁ, z Varnsdorfu? 
Naše maminky byly přítelkyně, 
rodiče přátelé. Hana, rozená 
JOHNOVÁ, Teplice. Kontakt 
v redakci.

Prodám zánovní a kom-
pletní vybavení gastron. 
kuchyně odpovídající hygieně
nebo možný pronájem bistra 
naproti Věžičce, ul. Otáhlova. 
Tel. 736 770 906.

Prodej výrobního a skla-
dovacího areálu v Rybništi. 
Možný i pronájem. Výměra: 
cca 32 000 m2. Snížená pro-
dejní cena: 6,9 mil. Kč. Info Lu-
žická R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM REPUBLIKY

S účinností od 1. 9. 2010 došlo ke sloučení Střední školy služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvkové organizace, 
Bratislavská 2166 s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Varnsdorf, Mariánská 1100, příspěvkovou 
organizací a Střední průmyslovou technickou školou, Varnsdorf, příspěvkovou organizací, Karolíny Světlé, 2703. 
Nástupnickou organizací je původní Střední škola služeb a cestovního ruchu. Sloučené školy mají nový název Vyšší 
odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace, se sídlem v ulici Bratislavské 2166, 407 47 Varnsdorf.

Ve škole probíhá již dva roky projekt s názvem „Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu“. Jeho hlavním 
posláním je nastartovat zavádění vybraných nástrojů kvality řízení škol a školských zařízení. Cílovými skupinami jsou 
jejich řídíci pracovníci. Důležitou aktivitou je tvorba vzdělávácích modulů.
Po analýze stavu byly vybrány následující moduly: 
• Management řízení nástroje 
• Finanční řízení  
• Vnější vztahy 
• Lidské zdroje
• Informační systémy 

Proběhnou základní fáze certifi kace:
Zpracování dokumentace
Zavedení Quality Management System (QMS) do praxe 

Procesy v projektu: 
Klíčové - odůvodňující existenci školy 
Řídící - pomáhající řidit klíčové procesy
Podpůrné - pomáhají k realizaci klíčových procesů

V rámci realizace projektu dochází k následujícím činnostem:
Navržení metodiky školení jednotlivých modulů, praktické
nástroje. Školení „face to face“ e-learning, online chat, 
videokonzultace. Ve vybraných školách se realizují pilotní 
interní audity řízení.
Inovativnosti v projektu: 
Benchmarking, Balanced scorecard a jejich implemantace 
do školního prostředí. Případové studie.
Vytváří se metodika školení: 
V rámci 5 modulů školení proběhne kvalitní příprava a prak-
tická realizace školení na míru pro vybrané řídící pracovníky. 
Forma bude záležet na samotném účastníkovi školení.
Ing. Václav Černohous, koordinátor projektu

Projekt „Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu“
Tento projekt realizuje od 1. září 2008 Vyšší odborná škola a Střední škola ve Varnsdorfu.

Dosah projektu je v celém regionu Ústeckého kraje
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Blahopřání

Vzpomínka

23.-25. 4. 2011
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

30. 4.-1. 5. 2011
MUDr. Olga Sudová
U plovárny 1190/14, Děčín I 
tel. 412 502 213

Zubní
pohotovost

Dne 30. dubna uplyne 10 let, co nás navždy 
opustila paní Marie Winzigová. 

S láskou vzpomínají manžel, děti a vnou-
čata. 

Krásných 75 let oslavila 16. dubna paní Božena Hovorková.
Pevné zdraví a vše nejlepší přejí dcery s rodinami, manžel, 

příbuzní a známí. 

Úmrtí

Věra Kartýsková   78 let
Libuše Zajíčková   60 let
Zdeňka Šperlová   82 let
Antonín Kalivoda   66 let
Anna Krajmerová   77 let
Ing. František Rajman  77 let
Květa Exnarová   82 let
Helena Tomášková   69 let

Svozy pytlového
tříděného odpadu

28. 4. 2011

Dne 25. dubna oslaví své 60. narozeniny 
pan Jan Belančík.

Hodně zdraví, lásky, štěstí a mnoho 
dobrých šťouchů mu přejí manželka Slávka, 
maminka, dcera Žaneta  s Jardou a vnoučata 
Jonáš, Jára a Barunka. K přání se připojuje 
i zbytek rodiny.  

Dne 24. dubna oslaví pan Bohumil Hel-
linger z Dolního Podluží 70 let. 

Do dalších let hodně zdraví a osobní po-
hody přeje  manželka, sestra Vlasta, dcera 
Dana s manželem, vnoučata Eliška a Tomáš, 
kolegové z technologie TOS VARNSDORF 
a kamarádi z aeroklubu.

Dne 28. dubna tomu bude 11 let, co nás 
navždy opustil můj drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček František Šrank.

S láskou stále vzpomínají manželka Jožka 
a dcery s rodinami.

„27. dubna již 7 let tu nejsi s námi, v srdci 
ale zejí rány a ty bolí, bolí, zapomenout 
nedovolí“.

Na Pavla Šulce s láskou vzpomínají rodiče 
a sourozenci.

Dne 20. dubna před 11 lety odešel tam, 
odkud není návratu, pan Michal Valko.

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

Poděkování

Máme ve znaku čtyřlístek a štěstí se na nás skutečně usmálo. 
Firma Kuchyně Kozák nám věnovala kuchyňku a další nábytek. Dě-
kujeme.                                                     MŠ Čtyřlístek, pavilon A

Tímto bychom chtěli poděkovat biskupskému Gymnáziu Varns-
dorf za charitativní sbírku pro náš dětský domov. Částka, která nám 
byla předána  činila 12.000 Kč. Za zmiňovanou částku se zakoupily 
dětem sportovní potřeby. Ještě jednou děkujeme organizátorům 
a všem, kteří přispěli na  dobrou věc.

 Děti a zaměstnanci Dětského domova v Lipové

Starší ročníky futsalistů se zúčastnily Krajské ligy veteránů 
v Libouchci, kterou po urputných bojích nakonec vyhrály a díky tomu 
měly právo účasti na finálovém turnaji mistrovství České republiky 
v Praze. Jak zde dopadly, jsme již informovali v minulém čísle HS.

Futsaloví veteráni JK Trans Varnsdorf chtějí touto cestou po-
děkovat všem sponzorům, kteří pomohli finančně pokrýt většinu 
nákladů spojených s účastí na tomto turnaji. Jsou to: Czech Pan s. 
r. o., Autodoprava Kňourek, Intertos, DAM, pan Marounek RI Okna, 
pan Račuk, Autoservis Bečvář, pan Beneš Roman, Autodoprava 
Saidl, pan Swadosch, restaurace U Šoupalů, Nápojka Stehlík, 
ALU TECH SYSTÉM pan Nagy, pan Kotiš, Lékárna Šmíd. Ještě 
jednou děkujeme. 

Za futsal veteránů JK Trans Varnsdorf Marcel Mikolášek

Pietní akce 
v květnu

Okresní výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu Varnsdorf 
zve všechny občany a zejména 
studenty na pietní akce v měsíci 
květnu. Tradičně první akcí je ve 
čtvrtek 5. května 2011 uctění 
památky obětí druhé světové 
války položením květin na hroby 
na varnsdorfském hřbitově. Sraz 
je v 10 hod. u hrobu gen. Mamulji 
ve spodní části hřbitova. V neděli 
8. května se uskuteční zájezd do 
koncentračního tábora Rabštejn 
u České Kamenice. Odjezd je ve 
13 hod. od MěÚ ve Varnsdorfu. 
Hned další neděli 15. května se 
uskuteční zájezd do koncentrač-
ního tábora Terezín s odjezdem 
v 7 hod. opět od MěÚ  Varnsdorf. 
Případní zájemci o autobusové 
zájezdy se musí nahlásit na tel. 
606 032 499.

 JUDr. Miroslav Majzlík,
předseda OV ČSBS 

Varnsdorfu

Češi se zájmem o práci v Ně-
mecku doposud potřebovali 
pracovní povolení od Spolkové 
agentury práce. Platnost výjim-
ky, kterou si prosadily Němec-
ko a Rakousko při vstupu ČR 
do Evropské unie, ale vyprší 
k letošnímu 1. květnu. Získat 
práci u německých sousedů 
bude nyní o dost snazší. Přesto 
zájemcům může přijít vhod na-
bídka, kterou nám do redakce za-
slala tlumočnice paní Mgr. Mar-
tina Böhme. Chce tímto způso-
bem (nevýdělečně) nabídnout 

Ze spolupráce občanského 
sdružení „Na křižovatce“ a žáků 
varnsdorfského biskupského 
gymnázia vznikla před několika 

lety sbírka „Cesta z kruhu“. Za zís-
kané finanční prostředky byl poří-
zen a předán invalidní vozík těles-
ně a zrakově postiženému chlapci. 

PRÁCE V NĚMECKU OD KVĚTNA BEZ POVOLENÍ 

 SBÍRKA „CESTA Z KRUHU“ POMÁHALA PODRUHÉ

občanům našeho regionu po-
mocnou ruku.

Hledáte pronájem? Chcete 
bydlet v Německu? Nabízíme 
pěkné, světlé a moderní byty ve 
městech Bad Schandau, Seb-
nitz, Neustadt a Stolpen. Jedno- 
až čtyřpokojové byty o velikosti 
20 - 75 m2 za výbornou cenu 
4 - 5 EUR/m2 měsíčně, k tomu 
platby za energii v průměru 
2 EUR /m2. A navíc dva bonusy-
seriózní, bezvadný servis a jazy-
kový kurz němčiny pro vás
zdarma! Vaše dotazy zodpo-

víme v čestině: boehme.marti-
na@googlemail.com. 

 Máte-li zájem o práci v Ně-
mecku, především v oblasti 
gastronomie či stavebnictví, na-
pište mi obratem: boehme.marti-
na@googlemail.com. Možná 
budu vědět o vhodném za-
městnání právě pro vás. Můžete 
psát  v češtině, znalost němčiny 
je ale velkou předností a mnoh-
dy i podmínkou pro přijetí do 
pracovního poměru. 

Mgr. Martina Böhme

Adéla Žítková, bývalá stu-
dentka gymnázia, dnes studu-
jící UJEP v Ústí nad Labem, 
zpracovala projekt v tematické 
prezentaci. Jako vítězka škol-
ního kola představila svoji práci 
na mezinárodní konferenci 
v Českých Budějovicích a zí-
skala druhé místo. Finanční 
prostředky spojené s tímto 
oceněním věnovala na nákup 
speciálních učebních pomůcek, 
pro žáka spec. zákl. školy Standu 
Pokorného a osobně je „Píďovi“ 
předala.

Text a foto Jana Bejstová

Adéla věnovala vybrané finance Píďovi na pomůcky.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ VE SPOLUPRÁCI 
S MĚSTEM VARNSDORF

pořádají 7. května 2011 výšlap
„PO STOPÁCH POUSTEVNÍKA WERNARA“

Sraz v 9.30 hod. u pivovaru „KOCOUR“ s exkurzí. 
Dále trasa se stezkou plnou her a úkolů pro celou rodinu 

z cyklu akcí rodinné turistiky „TÁTA, MÁMA A JÁ“.
Cíl 11.00 - 14.00 hod. Hrádek (od přechodu po zelené značce) 

s možností občerstvení. 

Muži: Slavoj BK Litoměřice-TJ Slovan Varnsdorf 101:50 
(16:8, 34:7, 33:20, 18:15). V posledním soutěžním duelu sezóny 
odjelo naše družstvo z Litoměřic jako loni s výraznou prohrou. Dravá 
a na zdvojování rozehrávajícího hráče založená obrana domácích 
nám nedovolila více než 15 bodů do poločasu. Často nebýváme 
v plné sestavě, ale rozhodně by týmu jako celku slušelo více bojov-
nosti a odhodlání v individuálních výkonech i v podobě spolupráce na 
palubovce. Body Slovanu: Schilling 13 (3x3), Smrčka 13, Lehroch 6, 
Šolc 6, Husár 4, M. Šimák 3, J. Šimák 2, Ježek 2 a Eichler 1.

Starší minižáci: Slovan - BK Ústí n. L. 39:94, 39:87. Prohrami 
ztratili minižáci šanci na zisk čtvrtého místa právě před svým sou-
peřem. Žákyně: Slovan - TJ ASPV Zákupy 62:24, 70:42. V utkáních 
o třetí příčku tabulky se prosadily domácí žákyně Slovanu.     

Ing. Strolený

Radovaly se jen žákyně

Tradičních veřejných halových 
závodů ve skoku vysokém se zú-
častnilo 43 atletů a atletek ze Cvi-
kova, České Lípy a Varnsdorfu. 
Pořadatel OA TJ Slovan oceňuje 
snahu varnsdorfských pedagogů 
z BG a ZŠ náměstí, kteří účastí 
a radou podpořili na místě hojnou 
účast svých žáků. Naše skákání 
je zřejmě poslední akcí pod 
střechou. V dalších dnech se již 
atletky a atleti budou prohánět 
na otevřených drahách svých 
stadionů. Přespolní účastníci, 
z nichž mnozí drží rekordy 
„laťky“ ve svých kategoriích, 
oceňují tradičně dobrou orga-

Žákovské posily křtěné Mandavou
 Přítomní fotbaloví diváci mohli být v poločase utkání s Mostem 

krom losování tomboly svědky i zcela unikátní záležitosti, se kte-
rou přišlo vedení fotbalového klubu. Rozhodlo se představit nové 

fotbalové posily z řad mladších 
a starších žáků zcela netradičním 
způsobem - o poločase utkání 
mužů a před plnou tribunou. 
Originálně vyzněl i název akce -
„Křtění Mandavou“. Podle nás se
vše povedlo a určitě by se z toho
mohla stát tradice. Fotbalová 
veřejnost má tak příležitost 

seznámit se s talentovanými hráči z regionu, rovněž  pro samotné 
kluky je určitě zajímavé být představen před zaplněným hledištěm. 
Celou akci měl na starost Zdeněk Heinzel, jako hlavní „křtitel“ asis-
toval Kája Pešek starších žáků a také Jirka Stehlík z druholigového 
týmu mužů. Moderátor Jarda Frolík pak o každém hráči uvedl nej-
základnější fotbalová data a všichni kluci dostali na památku šálu 
SK Slovan Varnsdorf a FAŠV. Pokřtěni byli Pepa Fara (ročník 1996), 
Viktor Česenek (1997, oba z Loko Česká Lípa), Míra Luňák (1998, 
z Velkého Šenova), Míla Polák, Péťa Kudrna, Daniel Zabilka (všichni 
ročník 1999 a ze Šluknova) a Radek Svačina (ročník 2000, z Rum-
burku). Věříme, že kluky celá akce nadchla a doufáme, že se jim 
u nás bude líbit a pomohou našim týmům k co nejlepším výkonům 
a výsledkům.    

Zdeněk Heinzel, člen rady FAŠV

Rozlučka bowlingářů s ligou
 
Na závěrečném turnaji účastníků VBL spojeném s předáváním po-

hárů pro nejlepší družstva či hráče si celkem překvapivě a suverénně 
vedl Honza Bortel (průměrný nához ze 4 kol 179,75) před S. Miš-
kovou (168,25) a spliťáckým J. Trojanem (167,25). Mezi třiadvaceti 
účastníky se do první šestky ještě vešli J. Čerych (Spliťáci), M. Ne-
umann (Killers) a J. Kos (Bahňáci). I bowling přináší smutné zprávy. 
Na turnaji byla také vzpomenuta památka nedávno zemřelého spo-
luhráče a kamaráda Vaška Poláka, který jezdil na turnaje pravidelně 
z České Lípy a byl zakladatelem týmu PŠB hrající 2. ABL, kde působí 
i hráči z varnsdorfské ligy.                                                             RP/ZdS 

SOBOTNÍ KOTRMELCOVÁNÍ 
 Projekt sportovních sobot dětí a rodičů je sportovní novinkou členů 

Komise pro tělovýchovu a sport RM Varnsdorf. Je zdarma určen pro 
všechny děti ve věku 5 až 12 let s rodiči a bude se konat každou 
sobotu od 9.30 do 11.30 hod. v prostorách multifunkčního hřiště 
u sportovní haly ve Varnsdorfu. První setkání se uskuteční v sobotu 
7. května 2011.
  Programem jsou hry všestrannosti a dostupné druhy sportu pod 
vedením sportovců a mladých  vystudovaných lektorek a lektorů pro 
předškolní a mladší školní věk.  
   Cílem je rozšířit sportovní aktivity pro veřejnost a ty, kteří si nemohou 
dovolit placení sportovních kroužků, či pro děti, které se neumí věnovat 
jedné sportovní aktivitě přes jejich zjevný sportovní duch. Projekt také 
podporuje společně strávený čas rodičů s jejich dětmi a chtěl by naučit 
lidi „žít“ a sportovat venku i za nevlídného počasí. 

Mgr. Kateřina Marková

ZŠ náměstí ve Varnsdorfu 
organizuje v letošním roce několik 
zajímavých akcí. Dne 10. května 
se v městském divadle předve-
dou žáci se svými vystoupeními 
v rámci Školní akademie. Akce je 
připravována celoročně, součás-
tí jsou nejen scénky, písničková 
pásma a tance přímo na prknech, 
„co znamenají svět“, ale také foto-
grafické a obrázkové prezentace 
v předsálí. Vstup je pouze pro 
rodiče a příbuzné žáků školy.

Den poté, 11. května, se usku-
teční zřejmě největší sportovní 
akce děčínského okresu. Na náš 
stadion zavítají školy celého okre-
su, aby se zúčastnily již tradiční-
ho Poháru rozhlasu. Jedná se 
o atletické soutěže a řada dneš-
ních špičkových atletů začínala 
právě Pohárem rozhlasu. Před 

Bramborová 
umístění cyklistů

V „otvíráku“ cyklistické sezony 
v Jedomělicích u Slaného zva-
ném Přes dva kopce jezdil dlouho 
v poklidu na druhém místě kratší 
trati (50 km, převýšení 900 m) 
J. Novota, ale pak zabloudil, ztra-
til zhruba tři minuty a dojel čtvrtý. 
I tak si oproti loňsku polepšil 
o dvě místa.

V závodě Okolobudějc (48 km),
patřícího do seriálu Cyklomarato-
nu tour 2011, se mezi téměř sto 
sedmdesáti v cíli klasifikovanými 
jezdci umístil Jan Strož celkově 
také na čtvrté, bramborové pozi-
ci. Lze ji však v nabité konkurenci 
považovat za velmi lichotivou.   

ZdS

nizační úroveň i atmosféru této 
akce. Letošní závody přinesly 
nové rekordy mítinku v kategorii 
mladších žákyň a v kategorii 
žen. Zatímco v ženách českolip-
ská K. Ajšmanová vylepšila svůj 
rekord z roku 2008 na 1,60 m,
mladší žákyně I. Reicheltová 
z téhož oddílu vymazala výkon 
Kozelkové z roku 2002, když 
zdolala laťku na úrovni 1,50 m. 
Za pozornost stojí počin domácí 
Elišky Křížové, která vyrovnala 
výkonem 1,60 m dosud platný 
rekord Veroniky Synkové z roku 
1997. Pořadatelům chybí již pou-
ze větší zájem veřejnosti, který 

by celé klání zútulnil. Zejména 
rodiče místních borců by měli 
přijít povzbudit, radit či kritizovat 
jen v případě, jestliže dokázali 
v mládí být výrazně lepší než 
jejich ratolesti. To vše je přání 
pořadatelů, které mohou varns-
dorfští příznivci atletiky naplnit 
až zase za rok. Předem děku-
jeme!                             Skalický

Velikonoce nad laťkou popatnácté

dvěma lety byla zaznamenána 
účast 550 sportovců a zástupci 
našich škol postoupili do kraj-
ského kola. 

 Na 16. května se i díky Gran-
tovému programu Města Varns-
dorf představí taktéž na atle-
tickém stadionu žáčci prvního 
stupně varnsdorfských škol, 

aby zúročili celoroční přípravu 
v bězích, skocích a hodech. 
Tato soutěž je započítávána 
do Olympiády ZŠ 1. stupně. 
Obě sportovní akce by nešlo 
uskutečnit bez výrazné pomoci 
AO Varnsdorf, Regie, a.s., a žáků-
pořadatelů ZŠ náměstí.       

V.Z.

Na co se můžeme těšit v květnu 
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 VÝHRA S KARVINOU A PRVNÍ POZICE  ŽÁKŮ
Fotbalisté SK Slovan zajížděli 

do Vlašimi k duelu s druhým tý-
mem průběžného pořadí. Padla 
jediná branka, ale bohužel do 
sítě Slovanu v 55. minutě, čímž 
naděje na překvapení zhasly. 
V domácím utkání s Karvinou měli 
Varnsdorfští hostům oplácet pod-
zimní prohru 2:0. Stejný stav byl 
v Kotlině už do poločasu po tre-
fách Hozdy a Rudnyytského. Ve 
druhé části se tisícovka diváků už 
gólu nedočkala, ale mohla spolu 
s hráči vychutnávat pocit zisku 
nesmírně důležité výhry. 

Starší dorost přivezl celkem 
nečekaný bod ze Žatce (po 
podzimu 3.) za výsledek 2:2, ale 
ještě v 85. vedl 0:2! Góly Zadina 
a Stankovič. Mladší dorost ve 
městě chmele zklamal a prohrál 
3:0. „Byl to asi nejhorší výkon se-
zony,“ konstatoval trenér Bartůněk. 
Po volnu v dalším kole (Chlumec 
odstoupil) čekaly zápasy v Děčí-

ně proti Junioru. Starší prohrál 
3:2 (Stankovič snižoval na 3:1, 
Šťastný na 3:2) a mladší přivezl 
všechny body po výhře 1:3 (Šiška 
2, Šolc). Starší dorost je nadále 
10., mladší drží 5. pozici. 

Výsledky - starší žáci v KP: 
FAŠV A - Žatec 5:0 (branky 
Herejk a Česenek po 2, Zounar 
z PK), Junior Děčín - FAŠV A 
1:4 (Česenek, Císař, Doležal, He-

rejk). Doma mohla FAŠV A výhrou 
poodskočit od druhého Litvínova. 
Vedla od začátku gólem Kurela, 
ale zápas skončil smírně 1:1 (na 
fotu situace před vyrovnáním). 

Mladší žáci v KP: FAŠV C -
Žatec 1:1 (vyrovnával Eliáš), Ju-
nior Děčín - FAŠV C 2:7 (Lisý 3, 
O. Kramer 2, Marko, Bače), FAŠV 
C - Litvínov 3:1 (O. Kramer, Polák, 
Báče). Tým je 6.       Text a foto ZdS

 Žáci HC Varnsdorf (2. třída) absolvovali poslední turnaj sezony 
minihokeje v Lomnici nad Popelkou. Vítězstvím nad Vrchlabím 
8:2, nad domácím týmem HC Lomnice 11:1 a v neposlední řadě 
s týmem Bílí tygři Liberec 8:4 získali cenné 1. místo v turnaji.  Nejuži-
tečnějším hráčem byl vyhlášen brankář HC Varnsdorf Jiří Martinka. 
Ten se výrazně podílel na úspěchu našich žáčků stejně jako střelci 
branek Roman Mikloš (11), Martin Veroněk  (8), Jan Vaněk (5,) Filip 
Damašek (2) a Přemysl Kamenický (1). Dalšími oporami byli Marek 
Bartl, Jaroslav Sulo a Šimon Balo.

Závěrem chci poděkovat všem dětem a především rodičům za 
celoroční kladný přístup a trpělivost a přislíbit, že se oddílu blýská 
na lepší časy vzhledem k obdrženým dotacím z koncepce podpory 
sportu a Grantového programu města Varnsdorf. V příští sezoně 
bude naším cílem přihlásit soutěž druhých i třetích tříd a dále po-
ctivě pracovat na přípravce a škole bruslení. Ocenění patří i všem 
trenérům, kteří se ve svém osobním volnu podíleli na trénincích školy 
bruslení i žáků, a to Josefu Hambálkovi, Janu Boczanovi, Jaroslavu 
Beránkovi, Jaroslavu Matějkovi a Milanu Vargovi.   

Zdeněk Damašek, 
předseda HC Varnsdorf

Vítězství v závěrečném turnaji

Tým SK Paintball Varnsdorf 
hrající Libereckou ligu mužů, 
což je na úrovni krajů jedna 
z více čtvrtých nejvyšších soutě-
ží v ČR, ukončil počátkem dub-
na sezonu 2010-2011. Soutěž 
se hraje turnajovým systémem 
a Varnsdorf v domácím pro-
středí sportovní haly ve svých 
posledních zápasech porazil 
Turnov B 13:5 a odešel poražen 
s Osečnou 7:16. SK Paintbal tak 
skončil ve vyrovnaném středu 
tabulký osmý s bilancí 9 výher, 
1 remízy, 12 porážek, skórem 
205:198 a 28 body. Ligy se zú-
častnilo dvanáct týmů, vítězem 

se staly Semily (pouze jedna 
prohra!) před Rokytnicí n. J. 
a Osečnou. Celou soutěž ode-
hrál varnsdorfský tým v sestavě 
A. Hradecký (s 81 brankami a 32 
asistencemi nejproduktivnější 
hráč ligy!), M. Skořepa (33/43, 

4.), K. Vlk, J. Pondělíček, O. Vo-
ženílek, J. Voženílek, L. Tichý, 
P. Grozický, J. Skramužský, 
M. Němec, P. Draský a hrají tre-
nér Petr Blecha. Více infomrací 
na www.cfbu.cz

M.Exnar/ ZdS 

FLORBALISTÉ SKONČILI OSMÍ

Hokejová garda stále bez porážky  
Na posledním turnaji sezony hraném v Rumburku startovala 

vítězně varnsdorfská garda. Porazila tam výběr Saska, Mladou 
Boleslav a remizovala s Děčínem. Těmito výsledky prodloužila 
svoji neporazitelnost, která trvá již tři sezony. A to při skutečnosti, 
že průměrný věk hráčů je daleko vyšší oproti dosavadním soupeřům. 
Nejlepším hráčem i střelcem turnaje se stal varnsdorfský Kamil Bujá-
rek.                                                                                                  JH

INZERCE


