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Monika Hüblerová coby skvělá kadeřnice a vizážistka 
v jedné osobě, mistryně České republiky v make-upu 
za rok 2005, se opět pustila do soutěží. Ač je dva roky 
na mateřské dovolené a pět let nesoutěžila, soutěžní at-
mosféry se nevzdávala alespoň jako porotkyně. Výzvou 
k soutěžení se jí stalo téma „80. léta - zpět v čase“, které 
bylo vyhlášeno na Mistrovství ČR v Make-up 2011 kona-
ném 1. dubna v Praze. „Téma nikoli á la osmdesátá léta, 
ale opravdový návrat v čase vyžadovalo spoustu úsilí. 
Zajistili jsme si originální oblečení z dané doby, volili jsme 
hravý popový styl. Doplňky jsme měli vyrobené na míru,“ 
popsala týmovou práci Monika a dodala: „Výzvou pro mě 
byla také nová porota, noví lidé, se kterými jsem se se-
tkala poprvé.“ Soutěž byla náročná, konkurence jedenácti 
soutěžících velká. Přesto si Monika přivezla krásné dru-
hé místo. Profesionální kadeřnice se tak opět proslavila 
i svým koníčkem. „Miluji svou profesi a nevzdala bych se 
ani svého koníčka - vizážistiky, v níž  mám dokonce více 
úspěchů. Obojí mi přináší uspokojení, a jsem ráda, že mou 
práci lidé ocení,“ uvedla Monika. 

Soutěžení a dobré výsledky s sebou přirozeně přináší 
i zajímavé pracovní nabídky. „Teprve teď po letech soutěže-
ní mi přicházejí pěkné pracovní příležitosti a nabídky, jako 
je práce se zahraničními fotografy a příprava zahraničních 
nevěst, například z Asie a Švýcarska. Všechny tyto nabídky 
přišly v jednom měsíci a mám z nich pochopitelně velikou ra-
dost,“ dodala na závěr Monika Hüblerová.                  -r-, foto funke

INZERCE

MONIKA HÜBLEROVÁ OPĚT 
STÁLA NA STUPNI VÍTĚZŮ Pod tímto titulem se na Velký 

pátek (22. dubna) uskutečnilo 
již páté básnické putování na 
Křížovou horu v Jiřetíně pod 
Jedlovou. Téměř půlstovce 
posluchačů představili Martin 
Louka (duchovní otec projektu) 
a autor básní Milan Hrabal (pod 
hlavičkou varnsdorfských Dote-
ků) - zbrusu nové knižní vydání 
stejnojmenného básnického 
cyklu napsaného právě pro tuto 
příležitost. Letošní putování bylo 
obohaceno o dvě písně v podá-
ní pěveckého souboru Kvíltet. 
Osobité pojetí základního no-
vozákonního příběhu spojené 
s duchovní energií jiřetínské Kří-
žové hory a rozkvetlou přírodou 

Společnost Vogtlandbahn  
provozující síť tratí Trilex obno-
vila počínaje dnem 21. dubna 
vlakovou dopravu Varnsdorf -
Seifhennersdorf. 

Tím opět vyvstal problém 
s neutěšeným stavem přístupu 
cestujících na stanici hlavního 
nádraží ve Varnsdorfu. Otázka 
provozu budovy železniční 
stanice nebo nástupních ploch 
byla tématem jednání všech 
dotčených stran 26. dubna na 
půdě radnice. Zúčastnili se ho  
zástupci města, Českých drah, 
KÚ ÚK, provozovatele dopravy -
společnosti Vogtlandbahn. 
Podporu přišli vyjádřit i zá-
stupci Hospodářské a sociální 
rady Ústeckého kraje. Naopak 
naprostou lhostejnost projevila 
svou neúčastí Správa železniční 
dopravní cesty.

Smyslem jednání bylo najít 
řešení, jak nahradit stávající 
mezeru v české legislativě, kte-
rá na rozdíl od německé neřeší 
výši poplatku za zastavení vla-
ku v dané stanici. Německému 
dopravci tak nevzniká žádná 

CESTOU BOLESTI A VÍRY

OBNOVENÍ VLAKOVÉ DOPRAVY, PROBLÉM „NÁDRAŽÍ“ SE ŘEŠÍ

přineslo účastníkům nevšední 
zážitek. Tak to v závěru akce 
charakterizoval jiřetínský farář 
Pavel Koudelka. Akce se mj. 
zúčastnil autor kongeniálních 
ilustrací malíř Jiří Petrnoušek 
ze Šluknova. Pozoruhodná je 

také skutečnost, že akce se 
začíná stávat tradicí a každým 
rokem přibývá zájemců, kteří 
mají chuť připojit se k tomuto 
způsobu rozjímání o klíčové 
postavě křesťanské víry.                  

 Text a foto: Ivo Šafus

povinnost hradit jakoukoliv 
částku, která je spojena s pro-
vozem nástupiště nebo dalších 
služeb v místě stanice. To, že 
všichni zúčastnění cítí potřebu 

zkulturnění celého vstupu na 
nádraží, je věc k diskuzi, která 
by měla najít společnou cestu 
ve prospěch cestujícího občana. 
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Zmatená mladá žena
V brzkých ranních hodinách bylo na služebnu nahlášeno 

z jednoho baru podivné chování mladé ženy. Vyslaná hlídka na 
místě zjistila ženu z České Lípy značně zmatenou neschopnou 
si uvědomit, kde se nachází. Po dlouhém uklidňování sdělila, 
že se léčí na schizofrenii, že jí nebaví život a něco si udělá. Za 
doprovodu strážníků byla převezena do lékařského zařízení 
v Rumburku.

Martin Špička, velitel MP

Dokončení ze str. 1

• Maska z Vřískotu nepomohla
Perfektní práci odvedli v posledních dnech kriminalisté 

z Rumburku. Podařilo se jim za přispění poznatků varnsdorfských 
strážníků do tří dnů dopadnout pětadvacetiletého mladíka, který 
má na svědomí přepadení benzínové čerpací stanice ve Varns-
dorfu. S obličejem zakrytým maskou ze známého hororového 
filmu Vřískot vnikl do prodejních prostor, kde obsluze oznámil, 
že jde o přepadení, a s nožem v ruce pod pohrůžkou násilí ji 
pak donutil vydat finanční hotovost z pokladny. S částkou přes 
sedmnáct tisíc korun a dvě stě EUR pak z místa utekl. Motivem 
činu mělo být získání prostředků k zaplacení dluhů, přičemž 
v době zadržení již z částky zůstalo jen něco málo přes dva tisíce 
korun. Muž si vyslechne obvinění z trestného činu loupeže, za 
který může skončit za mřížemi až na dobu deseti let.

• Zloději jsou všude
Do volně přístupné dílny v jednom varnsdorfském podniku 

zabloudil neznámý lapka. Zde sebral ze stolu kabelku s peněžen-
kou, finanční hotovostí, platební kartou a doklady. U vedlejšího 
stolu pak odcizil ještě jednu peněženku s podobným obsahem 
a zmizel. Zanechal škodu přes pět tisíc korun. Případem se 
zabývají policisté z obvodního oddělení a v případě dopadení 
můžou pachateli hrozit až dva roky za mřížemi.

Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR

KRÁTCE
• Zastupitelstvo Ústeckého kraje skutečně 13. dubna  schválilo 

sloučení obou rumburských střeních škol. Sloučená škola ponese 
název Gymnázium, Obchodní akademie a Střední zdravotnická 
škola Rumburk, fungovat by měla od roku 2013.

A tím je tedy dobrovolné společné 
financování provozu nástupních 
ploch. Ale jak donutit všechny in-
stituce k dobrovolnému placení?

Starosta města Martin Louka 
zahájil jednání konstatováním 
současného stavu, kde vyjádřil 
nelibý postoj k neinformovanosti 
vedení města o tom, že nádraží 
bylo uzavřeno: „O uzavřeném 
nádraží jsme se dozvěděli 
až od občanů města, kteří se 
dotazovali, proč je přístup na 
peron omezen a kudy je možné 
se k vlakům dostat. Tato „infor-
mační cestička“ není rozhodně 
standardní. Kritika z řad obyvatel 
padala samozřejmě na radnici. 
Proto jsem svolal toto jednání 
a věřím, že najdeme řešení 
neutěšeného stavu.“ Všechny 
zúčastněné strany by se měly 
společně dohodnout a pomoci 
zajistit důstojný a bezpečný pří-
stup k nástupišti i přes složitou 
legislativní situaci (vlastnictví 
budov, pozemků a kolejišť).

Zástupce kraje, který je 
zadavatelem dopravní obsluž-
nosti, vysvětlil, že smlouvy s do-
pravci řeší kvalitativní parametry. 

Ovšem to, co se týká přístupů na 
jednotlivé stanice, smlouvy neře-
ší. Nediktují pravidla informačních 
systémů ani prodej jízdenek. Ba 
ani majiteli budovy hlavního ná-
draží nemůže kraj při uzavření 
budovy bránit.

 Důležitý a vstřícný krok navrhli 
zástupci města, které by na vlast-
ní náklady bylo ochotné zpevnit 
přístupovou plochu (ovšem s pro-
blémem investice na cizím 
pozemku) a dále připojit osvět-
lení. Vstřícnou nabídku podaly 
i České dráhy, které vysvětlily, 
že budova hlavního nádraží je 
na dnešní poměry předimenzo-
vaná vzhledem k potřebám ČD, 
slouží jen nájemníkům a do roku 
2010 sloužila dopravci (Českým 
drahám) včetně haly, WC a nástu-
piště. V současné době je však je-
diným dopravcem na této stanici 
Vogtlandbahn, který o situaci byl 
včas informován, ovšem zájem 
o jakékoliv služby neprojevil 
žádný. (Pozn. redakce: Proč by 
se někdo hrnul dobrovolně do 
placení! Ať si cestující z luxusní-
ho vlaku vystoupí třeba do pekel.) 
ČD nemohou dotovat jiného do-
pravce! Přesto jsou ČD ochotny 

zajistit společně s městskou 
policií kamerový systém, který 
by zajistil větší bezpečnost.

A další náklady? Úklid ná-
stupiště, osvětlení nebo mobilní 
WC, to vše bude vyčísleno a na 
další schůzce všech zúčastně-
ných se bude dále řešit, kdo 
a kolik tedy uhradí. Bohužel se 
tak na místní úrovni řeší problém 
celého systému, který nelze 
v našem městě rozhodně narov-
nat. Jen je třeba najít dohodu. 
Přistoupí tedy dopravce na spo-
lufinancování? Na jeho odpověď 
si tedy opět musíme počkat. Nyní 
neexistuje oprávnění požadovat 
po dopravci kulturu cestování. 
Můžeme jen čekat na to správ-
né rozhodnutí. Snad přijde dříve 
nežli změna v zákoně!           rm

Téma bude diskutované 
i 20. 5. v 18. hod. v divadle.

Mezinárodní projekt LUISE 
řeší staré nádraží

V rámci mezinárodního projektu LUISE byl vytvořen prostor pro 
realizaci konkrétních  opatření pro rozvoj regionálního železničního 
spojení v oblasti tzv. Trojzemí na ose Liberec - Zittau - Varnsdorf -
Rybniště/Seifhennersdorf.

Během uskutečnění projektu Luise bylo prověřeno a dohodnuto, 
že v jeho rámci bude zažádáno o dotaci na realizaci evropského 
dotačního programu Ziel 3/Cíl 3. Projekt předpokládal realizaci 
nových stanic Liberec - Růžodol a Varnsdorf - Staré nádraží a na 
německém území stanice Heinewalde Talstrasse a Grossschönau -
West. V lednu 2011 proběhla diskuze o zvažovaných stavebních 
akcích, které mají být do projektu zařazeny.

Celkový dotační rámec projektu tak činí cca 2 mil. EUR. Z uva-
žovaných variantních záměrů byly priorizovány: železniční stanice 
Liberec - 5. nástupiště, železniční stanice Chrastava - zvýšená ná-
stupiště blíže budově, Varnsdorf staré nádraží - pouze drážní část 
projektu. Dříve uvažovaná zastávka Grossschönau-West nebude 
do projektu zahrnuta.   

Zařazen do plánu přípravy staveb SŽDC  tak bude záměr úprav 
v železniční stanici Liberec a Varnsdorf.

Pozn. redakce: Doufejme, že další plánovaná zastávka nebude 
mít stejný osud jako hlavní nádraží.                                              rm

     

Agentura pro sociální začleňování 
bude na Šluknovsku 

působit až do konce roku 2012
Vládní Agentura pro sociální začleňování bude pokračovat ve 

svém působení v regionu Šluknovsko až do konce roku 2012. 
O tom na svém zasedání rozhodli členové Monitorovacího výboru 
agentury.

„Šluknovsko je jednou z velmi úspěšných lokalit, kde agentura 
působí. V tuto chvíli je zde rozpracovaná řada rozsáhlých projektů 
do evropských fondů, které by jednotlivé obce bez podpory nedoká-
zaly dokončit. To byl jeden z hlavních důvodů pro setrvání agentury 
v této lokalitě.

Agentura působí na Šluknovsku od svého vzniku v roce 2008. Do 
platformy lokálního partnerství je zde zapojeno 10 obcí a měst a dal-
ších devět subjektů působících v oblasti sociálního začleňování.  

Díky řadě připravovaných projektů vzniká na Šluknovsku 
komplexní síť služeb, které nabízejí svou pomoc osobám žijícím 
v sociálně vyloučených lokalitách. Díky prostředkům z Úřadu vlády 
mohlo město Varnsdorf rozšířit terénní práci i do tří okolních obcí, 
které by samostatně tuto službu nezajišťovaly.

„Pro nejbližší období chystáme projekt na rekonstrukci Centra 
sociálních služeb v Krásné Lípě a ve Varnsdorfu, každý zhruba ve 
výši 20 milionů korun. V České Kamenici a v Jiříkově budou moci být 
rekonstruována nízkoprahová zařízení, která zajistí pestrou paletu 
volnočasových aktivit pro děti a mládež,“ dodává Hana Volfová. 
V Rumburku a ve Šluknově se připravují rekonstrukce azylových 
domů pro rodiče s dětmi.

Strategický plán lokálního partnerství Šluknovsko, který byl 
během roku 2010 schválen Sdružením pro rozvoj Šluknovska 
a zastupiteli jednotlivých obcí, je ke stažení zde: http://www.socialni-
zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-sluknovsko/
strategicky-plan-lokality-sluknovsko-asz-2010/download.                red

Reorganizace úřadů 
práce se 

Varnsdorfských 
nijak nedotkla

V dubnu začal platit zákon 
č. 73/2011 Sb. Jím byl zřízen 
Úřad práce České republiky 
se sídlem v Praze, jemuž jsou 
podřízeny všechny - dosud 
samostatně působící - úřady 
práce v regionech. 

První etapa reorganizace 
nepřinesla žádnou podstatnou 
změnu ve fungování úřadů 
práce vůči klientům. Kontaktní 
místa totiž zůstala zachována 
včetně rozsahu jejich agendy. 
Tedy i kontaktní pracoviště 
Varnsdorf (Melantrichova 1272,
u autobusového nádraží) vy-
ř izuje veškerou agendu ve 
stejném rozsahu jako dříve. 
Rumburské pracoviště - tak jako 
předtím - zajišťuje navíc agendu 
Aktivní politiky zaměstnanosti, 
Informačního a poradenského 
střediska a Rekvalifikace.

Druhá etapa reorganizace 
má přijít v lednu 2012. Úřad 
práce od počátku příštího roku 
převezme vyplácení všech so-
ciální dávek, podpor a příspěv-
ků, tedy i těch, které doposud 
vyplácely obce. Navíc od obcí 
převezme též organizaci veřej-
ných prací.

Pro pořádek uvádíme kontak-
ty a úřední hodiny varnsdorfské-
ho kontaktního místa:
tel. 950 111 499, e-mail: 
podatelna@dc.mpsv.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa:  08.00 - 17.00 
úterý, čtvrtek:    08.00 - 13.00
pátek:           08.00 - 13.00
(V pátek jen podatelna, úřední 
hodiny pro zvané a nové žádosti 
o zprostředkování práce.)    ham

Obnovení vlakové dopravy, problém „nádraží“ se řeší 
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MyšLenka aneb sloupek starosty

Připojte se k  mezinárodní  akci!  
Dne 7. května se koná Mezinárodní den dobrovolnické služby 

ve více než 50 zemích světa všech kontinentů. Tento den vznikl 
spontánně z podnětů dobrovolnických neziskových organizací. 
Hlavní myšlenkou je poskytnutí dobrovolnické služby občanům, komu-
nitě. Můžete sázet stromy, pořádat kulturní a zájmové aktivity pro děti, 
čtecí a debatní kroužky nebo prostě jen uklízením zlepšit své okolí.

 Pokud se rozhodnete jako organizace, skupina nebo spolek 
připojit se k této prospěšné akci, dejte vědět na facebook, na weby. 
Nezůstávejte sami.

Další potřebné informace naleznete třeba na www.dobro-
volnik.cz.                                                                                                 JS

 

Sváteční jarní dny obohatil na 
Květnou neděli (17. 4.) varhanní 
recitál varnsdorfského rodáka 
Tomáše Flégra. Po dlouhé době 
částečně zprovozněné a dola-
děné varhany starokatolického 
chrámu Proměnění Páně (u di-
vadla) rozezněla mj. i slavná Toc-
cata d-moll J. S. Bacha. (Pozn. 
red.: Proto je škoda, že významu 
tohoto koncertu neodpovídala 
návštěva pouhých dvaceti po-
sluchačů.)

Třináctirejstříkové varhany 
zhotovila kolem roku 1880 do 
tehdy nově postavené staroka-
tolické katedrály firma Gebrüder 
Dinse z Berlína. Prospektové 
píšťaly byly ušetřeny obou 
válečných rekvizic a jsou na na-
šem území unikátem. V součas-
nosti probíhá jednání o zařazení 
těchto varnsdorfských varhan 
do seznamu kulturních památek 
České republiky.                      fr

 

Festival poprvé končí v Čechách
V letošním roce končí mezinárodní filmový festival Neisse/Nisa/

Nysa v Centru Panorama. Po loňském zapojení do kolotoče festivalu 
byli němečtí pořadatelé prostory a technologií kina Panorama zcela 
unešení, a tak loňská rekonstrukce technologie na 3D s digitální 
technologií promítání jen potvrdila správnost jejich rozhodnutí. 
V úvodu slavnostního večera budou vítězům festivalu předávány 
ceny, poté bude promítán premiérový český film CZECH MADE 
MAN režiséra Tomáše Řehořka. Po filmu zahraje a zazpívá skupina 
Čechomor a večer bude zakončen slavnostním rautem.            JS

O dopravě 
Doprava (a to ponejvíc do-

prava kamionová) a městské 
dopravní řešení - to bylo jedno 
z nosných témat druhého staros-
tenského večera. Diskuze, která 
se odvíjela z tématu „Cítíte se 
bezpečně?“, byla živá a nabízela 

dobré podněty, kterými se bude zabývat dopravní komise Rady města. 
Nespokojenost občanů, kteří bydlí podél „kamionových tras“,  je dána 
především malou odpovědností řidičů a nedodržováním stanovené 
rychlosti v daných lokalitách. Burácející kamiony a citelné otřesy se 
pak stávají noční můrou mnoha obyvatel. Prospěšné by bylo zlepšení 
kontrolní činnosti, jak ze strany policie, tak i ze strany zaměstnavatele. 
Také stanovení dalších priorit při zimní údržbě vozovek by mohlo po-
moci při omezení hlučnosti průjezdu těžkých nákladních automobilů. 
Prostě - téma bylo otevřeno a určitě nezapadne… 

 A naše doprava všeobecně?  Autobusová doprava se snaží vy-
cházet vstříc cestujícím, služby v různém rozsahu nabízejí v našem 
městě čtyři přepravní společnosti.  Místní doprava, jejíž linka projíždí 
po stanoveném okruhu městem, je dotována z městského rozpočtu, 
a hodně tedy záleží na jejím využívání. Vlaková doprava se - i při 
zlepšení služeb ve vlaku - stala předmětem diskuzí. Důvodem je 
především uzavřený prostor nádraží a ne příliš hezký přístup k ná-
stupišti. Situace by mohla být až vzorová: objekt nádraží a nejbližší 
pozemky jsou jednoho vlastníka. Další organizace je vlastníkem kolejí, 
třetí je majitelem vlaku. Čtvrtý orgán určuje, který majitel vlaku bude 
k zavřenému nádraží zajíždět. A někde - stranou zájmu - zůstal ces-
tující - občan našeho města. A tak do celé záležitosti vstupuje město, 
které snaží se všemi zbývajícími čtyřmi orgány jednat o zkulturnění 
nástupního prostoru. Rovněž přání zprovoznit na průjezdu městem 
další zastávky dostávají konkrétnější podobu. Připravuje se úprava 
zastávky „Staré nádraží“ a majitel pivovaru Kocour iniciuje turistickou 
zastávku „U Pivovaru“.  Bohužel, představy o dalších zastávkách - na 
sídlišti, u kurtů, u Mašíňáku atd. - se zatím rozplynuly. 

Doprava městem s sebou nese další a další podněty k zamyšlení. 
Je dobře řešen systém parkování v centrální nákupní zóně? (Vzpo-
mínám zde na zimní zácpy.) Budeme dopracovávat hlavní parkovací 
plochu a vybavíme ji např. trvale přístupnými toaletami (které v této 
oblasti výrazně chybí)? Jak je řidiči dodržována předepsaná rychlost 
za značkou „Obytná zóna“?  Ale to už bych se asi dostal do další 
kapitoly, která se dotýká stávajícího trendu omezování práce a počtu 
policistů. Ale jedno si přeci jen neodpustím. Umím si představit, jak 
budovy služeb a prodejny budou vybaveny dostatečnými prostory 
pro odkládání jízdních kol. Umím si představit, že budou vybudovány 
odpovídající cyklostezky městem. Jen si neumím pořád představit 
odpovídající počet cyklistů. Ti se totiž i nadále budou bát, aby o své 
kolo nepřišli rukou nenechavého zloděje…                   Martin Louka

Budou lidem v Bezručově 
ulici věčně ztrpčovat život 
tiráky nedodržující povolenou 
rychlost? Skončí někdy trápení 
s prostitucí ve městě? Podaří se 
omezit vzrůstající počet drob-
ných krádeží, nájezdů sběračů 
kovů? Dokážeme alespoň čás-
tečně eliminovat vandalismus? 
Co s množícími se případy 
drogové kriminality? Bude se 
rozšiřovat kamerový systém? 
Jsou strážníci MP dost aktivní? 
Má město vyčlenit víc peněz 
z rozpočtu na městskou policii, 
nebo vyžadovat víc aktivity na 
státní policii? 

Dost otázek na to, aby se daly 
zevrubně probrat během jedné 
besedy. A to nebyl zdaleka úplný 

výčet. Na druhý Večer starosty, 
nazvaný „Cítíte se bezpečně?“ 
se do divadla 19. dubna totiž do-
stavili hlavně lidé z lokalit, kde 
se vyhrotily problémy například 
s prostitucí nebo s bezpečností 
dopravy. Diskutovali s nimi 
starostovi hosté: místostarosta 
Karel Dubský, členka komise 
prevence kriminality Oldřiška 
Jiř ištová, zástupce velitele 
městské policie Václav Žák 
a strážník Miloš Boháč. 

Bohužel nedorazil nikdo od 
Policie ČR. Přitom jedním z dů-
ležitých probíraných témat bylo 
chystané omezení hlídkové 
služby: údajně hrozí přesun 
30 státních policistů do jiných 
regionů. Objasněnost trestných 

činů je u nás vysoká, je prý třeba 
posílit problémovější místa...

Ráznějším zásahům proti 
zlodějům, prostituci či pachate-
lům dopravních přestupků brání 
legislativa - to je stará věc. Na-
příklad zmíněné krádeže kovů 
většinou končí jako přestupky, 
slečny z chodníku nelze jed-
noduše vykázat... Diskuse to 
i tak byla užitečná. Byť se na 
místě těžko mohlo něco vyřešit, 
vedení města dostalo několik 
dalších zajímavých impulsů, 
o čem přemýšlet. Občané nao-
pak dostali radu více ovlivňovat 
své zastupitele, pokud nejsou 
spokojeni s prioritami městské-
ho rozpočtu. 

ham

Ne, necítíme se bezpečně

Varhany 
jarem znějící

V rámci celosvětové akce 
Clean up the world, příprav na 
akci Eurando 2011 a zahájení 
turistické sezony zorganizovaly 
ČSOP Tilia, město Krásná 
Lípa, Správa NP ČS, romské 
sdružení Čačipen a varnsdorf-
ští dobrovolní hasiči za podpory 
dalších organizací společný úklid 
pramenů a břehů řeky Křinice. 
V pátek 22. dubna dopoledne 
se zájemci a dobrovolníci sešli 
u pramenů a na odbočce do Ky-
jova v Krásném Buku, vyčerpali 
a vyčistili všechny tři studánky 
a břehy Křinice od krásnolipské 
ČOV až po vstup do Kyjovské-
ho údolí. Je neuvěřitelné, že jen 
v okolí pramenů na Studánce 

ZA ČISTOU PŘÍRODU!
se nasbíraly více jak tři tuny 
odpadů včetně téměř 50 ks au-
tomobilových pneumatik. Mezi
„lahůdkami“ nechyběly pytle 
se zbytky sádrokartonu nebo
také pětilitrový kanistr s vyjetým
olejem. Na Studánce je další jar-
ní úklid připravován na 7. května
v rámci mezinárodního dne do-
brovolnictví.

I kosmetičky VOŠ a SŠ Varns-
dorf nelenily, když cestou do 

přírody směrem ke Špičáku 
a k rozhledně Hrádek absolvo-
valy neobvyklou praxi při kos-
metické úpravě varnsdorfské 
přírody. Postupně naplňovaly 
odpadkové pytle velkým množ-
stvím druhů odpadků. Protože 
nebylo v jejich silách pobrat 
vše, co viděly, budou v této čin-
nosti pokračovat dál, vždy po 
domluvě s odborem životního 
prostředí.                       JS, VČ

INZERCE
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Po kom má své jméno?
... a ti druzí - 14. část
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Snad nejužívanějšími jmény 
lidí v názvech ulic, ovšem veli-
ce podléhajícími vrtochům své 
doby, jsou jména politiků. Jejich 
někdy až jepičí doba setrvání ve 
funkci či na výsluní moci nám 
všem dokáže pěkně zamotat 
hlavy. Cožpak o to. Vyměnit 
politika v křesle, to je hned. 
O tom se poslední dobou 
přesvědčujeme stále častěji. 
Mnohem složitější ale je nahra-
dit jeho jméno v názvu ulice. To 
není jen namalovat pár nových 
nárožních tabulí. To často zna-
mená mnohatisícové náklady 
pro firmy, které na přejmenované 
ulici sídlí (razítka, firemní tiskopi-
sy, zveřejnění nových adres atd.), 
a přinejmenším velké komplika-
ce i pro všechny obyvatele této 
ulice. A tehdy nastane čas na 
zvažování. Je onen člověk v ná-
zvu ulice zase až tak hodně 
neslučitelný s novou dobou, 
že se musí kvůli tomu název 
měnit? Obzvláště, když dnes 
stejně nikdo neví, kdo to vlastně 
byl? No, ať je to jak je to, věřte 
nebo ne, jsou zde přinejmenším 
dvě ulice, které nesou jméno lidí 
opředených tajemstvím. Ales-
poň já jsem se původně k tomu 
tajemnu přikláněl. Ulice Zuzán-
kova a ulice Mikulíkova. Ani 
po mnohatýdenním usilovném 
pátrání se mi totiž nepovedlo ta 
dvě jména dostatečně objasnit. 
Jiskérka naděje svitla u jména 
Zuzánek, když se mi dostal 
do rukou jeden ze zdejších 
prvorepublikových kalendářů 
(Niederland-Bote 1936). Zde 
jméno Josefa Zuzánka figuruje. 

Nová básnická kniha je v auto-
rově tvorbě překvapením. Cyklus
čtrnácti básní př ináší zcela 
osobité pojetí základního novo-
zákonního příběhu na osnově 
křížové cesty. Je úspěšným 
pokusem o zpřístupnění části 
křesťanských kulturních tradic 
nevěřícím, jak to pojmenovává 
autor doslovu literární kritik 
a básník Ivo Harák. Nedílnou 
součástí knihy je čtrnáct umělec-
ky objevných barevných ilustrací 
Jiřího Petrnouška. Básnický cy-

Hrabalovo dílo zaujalo 
i v zahraničí

Je uveden v seznamu náhradní-
ků do městského zastupitelstva, 
zvolených za Komunistickou 
stranu. K tomu jsem se pak 
ještě dozvěděl, že byl snad i prv-
ním předsedou místní organi-
zace. Nemám to však černé na 
bílém. Toť vše. Zato jsem úplně 
pohořel, když jsem se snažil vy-
pátrat cokoliv k jménu Mikulík. 
Pokud ale je mezi vámi čtenáři 
někdo, kdo mi dovede objasnit 
i tuto záhadu, budu jen rád.

Pěkně zamotat hlavu nám 
také dovede, když se díky 
různým nesmyslným přejmeno-
vávacím akcím vytratí z názvu 
ulice pro někoho důležitá in-
formace. A tou může být třeba 
křestní jméno. Ne že by to 
zapříčinilo dezorientaci turisty! 
To snad nehrozí. Je ale docela 
možné, že člověk-šťoura (třeba 
jako já) dojde do ulice Máneso-
va. Nojo, ale kterého Mánesa? 
Josefa? Antonína? Quida? A ne-
bo dokonce Václava? Všichni 
totiž byli malíři. Jeden více, 
druhý méně významný. Jistě, 
nejznámější z nich je Josef, tak-
že věřme, že je stále Josefova 
(alespoň v plánu z roku 1999 
tomu tak ještě bylo). 

Obdobné je to s ulicí Havlíč-
kovou. Pokud bych tady měl re-
agovat na znalosti náhodně za-
stavených chodců, musel bych 
požadovat návrat k původnímu 
pojmenování ulice, tedy Karla 

Havlíčka Borovského nebo 
K. H. Borovského. Alespoň by 
se tím pár lidí minimálně vyhnu-
lo tápání, který že to Havlíček 
vlastně byl. Že si dělám legraci? 
I ba ne, nedělám. Zkoušel jsem 
se sám pozeptat, ale se zlou 
jsem se potázal. Ne že by mi 
chtěl někdo ublížit, ale spousta 
mladých lidí prostě nevěděla. 
Dokonce i vyhledávání na růz-
ných webových stránkách dopo-

ručilo daleko vícekrát Ing. Petra 
Havlíčka, který vám poradí, jak 
nejlépe zhubnout. Najdete něko-
lik JUDr. Havlíčků, Ing. Havlíčků, 
Mgr. Havlíčků a jiných Havlíčků. 
Jsou zde i Havlíčkové - řezníci, 
čalouníci, karosáři atd. atd. Ale 
i mezi samotnými spisovateli je 
další Havlíček, Jaroslav (*1896 
Jilemnice,  +1943 Praha), autor 
zfilmovaného románu Petrolejo-
vé lampy. 

Můžeme ovšem mluvit i o ště-
stí. Převážná většina jmen pat-
ronů je totiž takřka nezaměnitel-
ná. Palacký (František), Kloster-
mann (Karel) Chelčický (Petr),  
Rais (Karel Václav) a ti druzí. Co 
jméno, to osobnost jedinečná 
ve svém díle. Neznám napří-
klad jiného Erbena, než Karla 
Jaromíra, známého českého 
básníka a prozaika, po kterém 
bych si přál pojmenovat ulici. 
A doufám, že právě tak chro-
nicky známá jsou zbylá jména 
patronů místních ulic i vám, milí 
čtenáři. Proto si dovolím tento 
seriál nyní ukončit.

 Milan Kopecký

klus vznikl původně pro potřeby velkopátečního putování na Křížo-
vou horu v Jiřetíně pod Jedlovou v roce 2010. Ostatně spolupráce 
básníka a malíře vznikla právě díky setkání při tomto putování.  Dílko 
je odborníky považováno za jeden z vrcholů Hrabalovy dosavadní 
básnické tvorby, která má ohlas i v zahraničí. Existují již překlady 
do němčiny, hornolužické srbštiny a lotyštiny. 

Knížku v bibliofilské úpravě si můžete objednat u nakladatele na 
adrese: printia@lyrika.cz (tel. 251 511 150) nebo u autora.       red



ODDLUŽENÍ. Máte půjčky 
a nestačíte je splácet? Hrozí 
vám exekuce a nevíte, jak 
dál? Provedeme vaše rychlé 
oddlužení dle insolvenčního 
zákona, zajistíme vám do 
budoucna klid od pohledá-
vek a věřitelů, vrátíme vám 
radost do života. Kontakt: tele-
fon 777 558 949, e-mail:
burn74@atlas.cz
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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

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.

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

Pronajmu garáž ve Varns-
dorfu ul. Husova. Telefon
777 194 705.

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

Pronajmu/prodám gar-
sonku v ul. Čelakovická a Žitav-
ská. Pronájem pouze slušnému 
zájemci s kaucí! Případně rov-
nou prodám. Tel. 739 511 511, 
inzeratbyt@emal.cz

Pronájem nebytových 
prostor 23 m2 a 11 m2 v Žilin-
ské 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 v Ži-
linské 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.

Nabízím soukromé doučo-
vání anglického a německého 
jazyka. Cena 200 Kč/hod. Tel. 
723 688 633.

Restaurace u Šimků hle-
dá kuchaře(ku) na plný úvazek. 
Informace osobně v restauraci.

SKZ NORD, s.r.o., zpro-
středkuje prodej pozemku 
(2 000 m2)  ve Varnsdorfu 
nedaleko centra. Cena: 
262 Kč/m2. Více info na tele-
fonu 603 536 548.

Prodám částečně svaži-
tý pozemek (2 373 m2) ve 
Varnsdorfu na velmi pěkném 
místě. Cena: 190 Kč/m2. 
Vhodný ke stavbě domu, s IS 
na hranici pozemku. Telefon 
603 536 548.

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

Prodej stavebního pozem-
ku v klidné části Rumburka. 
Vydáno stavební povolení 
na nízkoenergetický rodinný 
dům a samostatně stojící 
garáž. Elektrika 230/400 V, 
vlastní studna. Projekty v ceně 
pozemku. Výměra: 1 000 m2. 
Prodejní cena: 390.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej rodinného domu 
s velkými nebytovými prosto-
rami ve Starých Křečanech. 
Nutná celková oprava. Po-
zemek: cca 800 m2. Snížená 
prodejní cena: 640.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej nového rodin-
ného domu ve vilové čtvrti 
v Rumburku. Velmi dobrý stav. 
Pěkná udržovaná zahrada. 
Výměra: cca 500 m2. Snížená 
prodejní cena: 3.150.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Pronajmu garáž v centru 
Varnsdorfu. Tel. 777 232 038.

Prodej rodinného domu 
v Mikulášovicích. Pozemek: 
759 m2. Snížená prodejní 
cena: 995.000 Kč. Info Lu-
žická R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.



9/2011                                                                                                                        strana 6

Blahopřání

Vzpomínka
Dne 15. května vzpomeneme nedožitých 

90. narozenin našeho drahého manžela, ta-
tínka a dědečka Zdeňka Novotného, který 
nám všem moc chybí.

Manželka, děti a vnoučata

Svoz zákazníků
ZDARMA

11. 5. 2011
Odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum 

Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

SENÁTORSKÉ
DNY

16. 5. 2011
15-17 hodin

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf

Svozy pytlového

tříděného odpadu

12. 5. 2011

7.-8. 5. 2011
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 216

14. -15. 5. 2011
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI 
tel. 737 501 440

Zubní
pohotovost

Dne 5. května oslavila krásné  60. naroze-
niny paní Hana Nádvorníková.

Máme Tě moc rádi a přejeme Ti hodně 
zdraví a štěstí. Do dalších let hodně lásky 
a dobré pohody.

Přeje maminka, manžel, děti s rodinami 
a vnoučata Péťa, Hanička, Natálka, David, 
Víťa a Matěj.

Utichly kroky, umlkl hlas, ale Tvůj obraz 
a vzpomínky zůstávají v nás.

Dne 5. května jsme vzpomenuli již třetího 
výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka 
a dědečka Květoslava Pospíšila z Varnsdor-
fu. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
prosím společně s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje jménem celé 
naší rodiny syn Květoslav. S úctou a láskou 
vzpomínají manželka Alena a synové s ro-
dinami.

Dne 30. dubna uplynul rok, co nás navždy 
opustil náš drahý manžel a tatínek Zdeněk 
Vodička.

Stále vzpomínají manželka, syn a ostatní 
příbuzní. 

Poděkování

Dne 12. května si připomeneme smutný 
rok od úmrtí manžela Pavla Šimka. 

Vzpomínají manželka Irena, syn Pavel 
a dcera Ivana s rodinami.

Dne  10. května tomu bude 5 let od úmrtí 
mého manžela Viktora Stroleného.

Stále vzpomínají manželka Zdeňka a syn 
Zdeněk.

Dne 13. května se dožívá krásných 80 let 
paní Marie Žárová.

 Do dalších let jí všechno nejlepší přejí  
manžel Jaroslav, snacha Soňa s rodinou, 
švagr Pepík s manželkou Růženou a rodinou 
a švagrová Jiřina.

Dne 20. dubna oslavila krásné 85. naroze-
niny paní Herta Krausová.

Milá babičko, přejeme Ti ještě touto cestou 
k Tvým 85. narozeninám pevné zdraví, ať se 
stále daří vše, co Tě baví. Už žádné starosti, 
jen hodně radosti a spokojenosti.

Vnučka Renata s rodinou

Narození
Alena Macová
Petr Maco
(Michal) 
Silvie Kramerová
René Kaňák
(David)

Karolína Prokšová
Roman Kříž
(Roman)

Martina Koktová
Josef Patóč
(Jáchym)

Miroslava Dvořáková
Vlastimil Chod
(Filip)

Eva Květová
(Tomáš)

Vendula Stehnová
Jakub Koloušek
(Viktorka)

Alice Soukupová
Jan Svoboda
(Ema)

Miroslava Vránová
Pavel Vrána
(Jakub)

22. března se ve sportovní hale v Děčíně uskutečnila taneční 
soutěž DANCE DĚČÍN 2011. Soutěže se zúčastnila téměř stovka 
soutěžních družstev. Soubory „Mažoretky Žabky“ a „Mažoretky 
Hvězdičky“ svou sestavu zvládly ale do finále se nedostaly. I tak 
získaly další zkušenost a patřím jim velké díky. Děvčata „Pink 
Juniorky“ se probojovala až do finále a umístila se na krásném 
9. místě. Tímto jim blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

Další poděkování patří paní Kumprechtové a paní Weinhauerové 
za pomoc při organizaci a doprovodu na soutěž a rovněž rodičům 
Lucky Hynčicové za nezištnou pomoc při dopravě.                   

Renata Dospělová

V roce 2012 se uskuteční 
hvězdicový pochod Evropou 
s cílem ve Španělsku.

V této souvislosti proběhne už 
letos po celých Čechách a Mo-
ravě 164 doprovodných akcí s mot-
tem „Voda“. Záměrem je poukázat 
na hrozbu celosvětového nedo-

statku vody. Při setkáních u pra-
menů, studánek a řek bude 
slavnostně nabíraná voda, která 
štafetově a v následném slévání 
doputuje při zakončení Euroran-
da 2012 do centrální kašny ve 
Španělské Granadě.

Pořadatelský štáb vybral 13 

hlavních akcí v naší oblasti. Této 
pocty  se dostalo dvěma odborům 
KČT děčínského okresu.

KČT Krásná Lípa ve spo-
lupráci s městy Krásná Lípa, 
Rumburk, Seifhennersdorf, obcí 
Hinterhermsdorf, KČT Varnsdorf, 
KČT Šluknov, NP České Švý-
carsko, Lesy ČR-lesní správou 
Rumburk, ČSOP Tilia Krásná 
Lípa, OPS České Švýcarsko 
a Sborem dobrovolných hasičů 
Varnsdorf uspořádají 21. 5. 2011 
setkání s názvem Eurorando -
voda ze střech Evropy - pra-
meny Křinice. Mezinárodního 
hvězdicového srazu se zúčastní 
i turisté ze SRN a Polska. Pro 
účastníky bude připraven bo-
hatý kulturní program. Zajištěno 
bude i občerstvení. Účastníci si 
odvezou pamětní list a budou si 
moci zakoupit exkluzivní kovový 
odznak. Pro rodiny s dětmi bu-
dou připraveny soutěže o ceny. 
Účastníkům bude též zajištěn 
bezplatný vstup do jedinečné 
expozice v krásnolipském in-
focentru.                          

Místo konání: prameny Křini-
ce pod obcí Studánka

Program: 
10.00 - hudba, stánky a prodej 

občerstvení, soutěže pro rodiny 
s dětmi

10.45 - polský folklorní soubor 
CISOWAINKI

11.00 - dětský pěvecký sbor 
ZUŠ Varnsdorf

11.15 - slavnostní zahájení
12.00 - 15.00 -  kulturní pro-

gram - Dykyta, CISOWAINKI, 
Blasorcheste Bautzen,  Malvas

Autobusová kyvadlová do-
prava bude zajištěna po trase:

Varnsdorf - Rumburk - Krás-
ná Lípa - prameny Křinice.

První odjezd v 9 hodin z Varns-
dorfu - autobusové nádraží, 
v 9.15 Bytex Rumburk, 9.30 Krá-
sná Lípa - náměstí bus, 9.45 pra-
meny Křinice.

V případě zájmu pojede další 
bus z Varnsdorfu v 10 hodin.

Odpolední  odjezd v 15 hodin, 
dle zájmu v 16 hodin.

V. Hieke 

Eurorando - voda ze střechy Evropy - prameny Křinice



Šachové střípky
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Sluníčko ukázalo, že má 
rádo lidi, kteří pro své tělo něco 
dělají. U divadla se na závodech 
KDO UTEČE, VYHRAJE sešlo 
hodně varnsdorfských dětí, což 
pořadatele těší nejvíc. Pro příští 
rok by ale stejně uvítali, kdyby 
ze všech škol, přišlo alespoň 
po dvou dívkách a chlapcích. Co 
na to dotyční ředitelé? Přítomní 
startující (47 běžců a 26 běžkyň) 
i diváci mohli při kláních ocenit 
nejen sportovní výkony, ale 
i slovní doprovod starosty města 
pana Martina Louky. Výsledky: 
(Není-li u startujících uvedena 
reprezentace školy, klubu nebo 
města, jedná se o varnsdorfské 
atletky a atlety.) 

Drobotina dívky, ročník na-
rození 2002 a mladší (trať 
120 m): 1. Š. Křížová 17,0 s, 
2. N. Šmídová 17,5, 3. Dom. Dan-
ková 18,1 (všechny ZŠ Bratislav-
ská), 4. A. Nováková (MŠ Višňo-

vá) 18,7, 5. E. Přerovská (ZŠ Vý-
chodní) 19,4. Elévky 2000-01 
(420 m): 1. M. Bendová 1:20 min.,
2. K. Nováková (ZŠ Višňová) 1:25,
3. A. Stankovičová (speciální ZŠ) 
1:35, 4. N. Gažiová (ZŠ Bratislav-
ská) 1:51. Mladší žákyně 1998-
99 (420 m): 1. S. Marcziová 1:13, 
2. K. Veselá 1:13, 3. V. Venclová 
(ZŠ Karlova) 1:20. Starší žákyně 
1996-97 (840 m): 1. M. Váňová 
2:44 min., 2. T. Sladkovská 3:10. 
Mílařky OPEN (1400 m): 
1. T. Hrochová (AC Česká Lípa) 
4:21 min., 2. T. Školoudová 5:04,
3. M. Bielovičová 5:12, 4. J. Čiháč-
ková 6:20. Ženy OPEN (4200 m):
1. D. Forgáčová 17:29 min., 
2. V. Svobodová 17:59, 3. P. Kabe-
láčová 18:02. Ženy veteránky 
(4200 m): 1. P. Loudová (AC Čes-
ká Lípa) 16:45 min., 2. V. Jínová 
21:33. 

Drobotina hoši 2002 a mladší 
(120 m): 1. D. Červeňák (spe-

Závodům ulicemi města přálo počasí i účast

Varnsdorfští modeláři startují ve 23. ročníku Pražské ligy 2011 
v Panenském Týnci. Hned po aprílu se odehrála na letišti v České 
Lípě tradiční Pepova Jarní, která je organizovaná varnsdorfským 
LMK. Letos se létal již 15. ročník. Za téměř ideálního počasí 
k závodu nastoupilo více jak 50 závodníků všech věkových skupin, 
aby poměřilo své síly v pěti kategoriích. V kategorii H (házecích 
kluzáků) byl v mladších žácích silně zastoupený náš LMK (10 borců) 

a v menšině byly další tři kluby 
(5). Domácí D. Pecinovský zde 
obsadil třetí místo. Ve starších 
žácích stejné discipliny vyhrál 
J. Novotný z Vilémova před 
klubovou kolegyní L. Raichar-
tovou. D. Jára skončil až na 
čtvr tém místě a daleko za 
svými možnostmi. Mezi seni-
ory a juniory (17 soutěžících) 
s přehledem zvítězil S. Rudinský. 
V P30 (modely poháněné gumo-
vým svazkem) se první mezi 

11 žáky umístil O. Hulán před J. Cimplem a D. Járou (na fotu). V soutě-
ži pěti seniorů a juniorů vyhrál mikulášovický M. Paťha, který „o fous“ 
porazil českou elitu E. Bela z Varnsdorfu, a třetí skončil P. Formánek. 
Kategorie F1G pro seniory (modely poháněné gumovým svazkem se 
sklopnou vrtulí) se stala kořistí Varnsdofských. Pan Holeček skončil 
první (pro zajímavost, jeho věk letos přesáhl úctyhodnou osmdesát-
ku a své životní modelářské zkušenosti stále dokáže dobře „prodat“ 
ve všech soutěžích), druhý byl P. Formánek a třetí E. Belo. Soutěž 
sponzorsky podpořili manželé Hulánovi a Mgr. Bártík. Dík patří 
Ing. Josefu Bartíkovi, řediteli soutěže, který i s dalšími spolupracov-
níky vytvořili jedinečnou atmosféru závodů. Podrobnější informace 
lze vyhledat na webu http://lmk.varnsdorf.net/         

Text a foto Ing. Aleš Podroužek 

Z VÝSLEDKŮ LMK VARNSDORF

ciální ZŠ) 16,7, 2. M. Štefan 
(ZŠ Bratislavská) 17,1, 3. Š. Vencl
(ZŠ náměstí) 18,0, 4. S. Červeňák 
18,4, 5. M. Stankovič 19,0. Elévo-
vé 2000-01 (420 m): 1. A. Kře-
menák 1:17 min., 2. N. Danko 
1:24, 3. V. Otradovský 1:34, 
4. M. Sivák 1:41 (všichni ZŠ Bra-
tislavská). Mladší žáci 1998-99 
(840 m): 1. D. Vendler (ZŠ Edi-
sonova) 2:59 min., 2. R. Dan-
ko 3:59, 3. D. Novák 4:02 (oba 
ZŠ Bratislavská). Starší žáci 
1996-97 (1400 m): 1. J. Tomášek 
(Nový Bor) 4:04 min., 2. D. Čihá-
ček 4:36, 3. P. Žítek 4:40, 4. D. Hu-
sár 4:58. Mílaři OPEN (1400 m): 
1. L. Malina 3:44 min., ..... 4. D. Ďu-
rovec (ZŠ Náměstí) 4:19, 5. D. Al-
bert (ZŠ Bratislavská) 5:12. 
Muži OPEN (4200 m): 1. M. Ne-
meth (AC Česká Lípa) 13:24 
min., .... 7. P. Vodička 15:04, 
9. D. Ďurovec (ZŠ náměstí) 17:27,
10. L. Hemr (Krásná Lípa) 17:57
a 11. P. Marek 19:45. Muži 
veteráni (4200 m): 1. Z. Bufka 
15:14 min., ... 5. J. Pospíchal 19:06.
Muži nad 60 let (4200 m): 
1. V. Kuthan (Krásná Lípa) 16:30 
min.                                Skalický 

Šachový TJ Sokol v Mělníce pořádal turnaj Mělnická věž 2011 
jako otevřený turnaj jednotlivců v rapid šachu. Hrálo se švýcarským 
systémem na 7 kol s časem 25 minut na partii pro jednoho hráče. Za 
účasti 32 hráčů byl varnsdorfský V. Vladyka nasazený dle hodnotícího 
ukazatele ELO až jako 13. hráč. Pořadí na prvních místech po skončení 
turnaje vypadalo následovně: 1. P. Plicka 5,5 bodů (pomocné hodno-
cení BH. 30), 2. V. Vladyka 5,5 (28), 3. J. Gregor 5,5 (27).           ZdS

Remíza 
se Žatcem, 
výhra v Ústí  

Varnsdorfští házenkáři zahá-
jili jarní, odvetnou část Severo-
české ligy mužů dvěma zápasy 
doma proti silným celkům z první 
poloviny tabulky. Jako první při-
jel Děčín a svoji pozici od stavu 
5:5 začal potvrzovat. TJ Slovan 
Varnsdorf - Slavoj Děčín 17:21 
(6:9). Branky Rybář 8 (4 ze 
„sedmiček“), Janošek 6, Kepka 
2 a Mareš 1.

Dále čekal Slovan první ce-
lek tabulky ze Žatce a domácí 
překvapili ziskem bodu, který 
vybojovali po vedení hostů až 
v samém závěru. Střelecky se 
opět prosadil Oldřich Rybář, 
tentokráte se k němu ale přidala 
i většina spoluhráčů. TJ Slovan 
Varnsdorf - TJ HK Šroubárna 
Žatec 28:28 (14:13). Sestava 
a branky: Vodrážka, Róth - Ry-
bář 8 (5 ze „sedmiček“), Janošek 
4,  Novotný 4, Mareš 3, Halmich 
2, Neumann 2, Holan 2, Krátký 1, 
J. Müller 1, Přibyl 1, Hozák, V. Mül-
ler, hrající trenér. Před uzávěrkou: 
Chemička B - Varnsdorf 17:21.

Příští domácí zápas hrají 
varnsdorfští házenkáři 28. květ-
na od 15.00 hod. proti týmu Libe-
rec Handball.                            ZdS

Rok se sešel s rokem a už 
tu byl 15. ročník ceny Tolštejn-
ského panství a závod Českého 
poháru v běhu do vrchu. V 10 ka-
tegoriích se na startu sešlo 
62 závodníků. Nejpočetnější 
zastoupení na stupních vítězů 
měli běžci dvou konkurenčních 
oddílů - Maratonstav Úpice 
a Iscarex Česká Třebová. 

Kategorii mužů vyhrál loňský 
vítěz celého seriálu vrchů Mi-
chal Horáček z České Třebové 
časem 25:37 min. Druhé místo 
obsadil Karel Šesták z IX-Air 
Ostrava a třetí Martin Vacek 
z České Třebové. Ženy suverén-
ně ovládla Pavla Schorná (foto) 
z Maratonstav u Úpice, která 
zlepšila svůj tři roky starý traťový 
rekord o 17 vteřin na 27:34 min. 
Na druhém místě doběhla Eva 
Skalníková z oddílu Ski Nové 
Město na Moravě a jako třetí 
se umístila  Dagmar Kynčlová 
z Jilemnice.

CHYSTÁ SE KONRAD CUP 2011 OPEN
Pořadatelem tohoto turnaje v sálové kopané, který se koná 

14. května, je opět restaurace U Šoupalů ve varnsdorfské sportovní 
hale. Připomeňme loňské pořadí: 1. NICA Rumburk, 2. JK Trans 
Varnsdorf, 3. Kovárna, 4. Šoupalové, 5. Havrdův Cirkus, 6. VPŠP 
a SPŠ, 7. Holki-dívčí tým, 8. Luborovci, 9. Benteler.                             ZdS 

Kovárenská pokerová liga 
Tato soutěž měla k datu uzávěrky tohoto čísla HS odehráno šest kol. 

V tom čtvrtém využilo hned sedm hráčů použití Jokera (dvojnásobek 
bodů do tabulky). Třem hráčům se vyplatil a jelikož obsadili první 
příčky, bodově se v tabulce vzdálili ostatním. V pátém kole si nejlépe 
vedli z hráčů první desítky Knitl (29 bodů) a Míka (25), v šestém 
opět Knitl (25) a Picifuk (21). Průběžné pořadí: 1. Müller 153 bodů, 
2. Šos 105, 3. Cháček 96, 4. Knitl 83, 5. Míka 83, 6. Picifuk 68, 
7. Eli 67, 8. Hrnčíř 50, 9. Pavel F. 44, 10. Ozy 39. Bližší informace 
a pravidla je možné najít na webu: www.kovarnavarnsdorf.cz, na face-
booku Kovárna Varnsdorf nebo na tel. 777 056 442.                    LM/ZdS

Z běžců našeho regionu skon-
čil junior O. Motl 4., v kategorii 
muži-A O. Karlíček 8. a T. Kozler 
byl klasifikován na 9. místě. Mezi 
ženami kategorie D skončila 
A. Winterová na 4. pozici. O den
později pohár pokračoval 
závodem Chřibská - Studenec 
(53 startujících), kde se vítězové 
z Jedlové opakovali.    

M. Krupka/ZdS

Jubilejní 15. běžecká Jedlová

Akce „Mládež hraje tenis“  
Účelem této tradiční akce a turnaje byl nábor mládeže na te-

nisových kurtech TJ Slovan Varnsdorf a rozehrání před soutěžní 
sezonou. Přítomno bylo 21 hráčů včetně mládeže z České Lípy 
a Rumburku. Ti byli rozděleni dle přibližné výkonnosti do pěti  sku-
pin. Turnaj je oblíben hlavně proto, že nikdo nevypadává a každý 
si zahraje. Prostředí a počasí skvělé, nálada všech hráčů výborná. 
Rodiče i hosté se také cítili příjemně, zejména když odpadl „boj 
o body“. V minulých letech jsme prokládali hru na dvorcích výukou 
společenského chování včetně soutěží o ceny. Z finančních důvodů 
tato část odpadla včetně akce „Děti blíže světu“. Jako mínus lze 
hodnotit to, že akci nepodpořilo město Varnsdorf. Je to poprvé, co 
náš oddíl nebyl podporován. Tento negativní přístup města mne 
dosti mrzí. Pevně věřím, že se vše zlepší. 

Ing. Jan Fischer
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 V NEDĚLI JE TŘEBA ZVLÁDNOUT KLADNO
Varnsdorfské áčko po výhře 

s Karvinou přetavilo i druhý do-
mácí zápas v řadě s nejlepším 
týmem jara Znojmem v zisk tří 
bodů. A shodným výsledkem 
2:0 poté, co se o branky zaslou-
žili ve 27. min. Pavlo Rudnytskyy 
(viz foto) z centru Jardy Jordáka 
a v 78. střídající Marek Čemba 
po přihrávce autora úvodního 
gólu. Náš gólman Radek Porcal 
si navíc připsal osmé čiské kon-
to sezony. Trenér Aleš Křeček: 
„Utkání jsme zaslouženě vyhráli. 
Byli jsme aktivnější, vyšlo nám 
i střídání. Hosté si vážnější 
šanci nevytvořili. Jsme rádi, že 
jsme zvládli oba domácí zápasy. 
Musíme jít ale dál, liga je dále 
vyrovnaná, zdaleka nemáme 
vyhráno.“ V dalším kole hrál 
SK Slovan u vedoucího týmu 
tabulky, kterým je Dukla Pra-
ha. Ta doma body nerozdává, 
pouze dvakrát remizovala a ani 
varnsdorfský u ní neuspěl. Navíc 
se svou dosavadní nejkrutější 
porážkou ve 2. lize 4:0 (3:0). 
Slovanu chyběli „vykartovaní“ 

obránci Ježdík s Hozdou a na 
Dukle mu dalších pět žlutých 
karet přibylo. Nyní v neděli 
8. května čeká doma Slovan 
(29 bodů) moc důležitý zápas 
s předposledním Kladnem (25). 

z Chomutova po výsledku 0:0 
a z Ústí výhru po výsledku 
3:6. Nadále vedou o bod před 
Louny. 

Soutěž rozjely už i přípravky. 
Starší FAŠV I A má v Libereckém 

První závod Českého pohá-
ru XC MTB se jel na Moravě 
v Okrouhlé u Boskovic i s úča-
stí cyklistů z Varnsdorfu. V kate-
gorii juniorů dojel jako 28. Jirka 
Švorc ml. (BIG SHOCK TEAM) 
a připsal si osm bodů do prů-
běžné klasifi kace. Více se da-
řilo v kategorii expert (nebo 
také muži open) Michalu Malí-
kovi (KC KOOPERATIVA SG), 
který vybojoval 5. místo, za což 

pobral padesát bodů. Pětidílný 
seriál ČP má pokračování 
14. května v Aši. 

BIKEŘI ROZJÍŽDĚJÍ SEZONU

INZERCE

MTB závod Po stopách 
Praotce Čecha v Roudnici nad 
Labem zaznamenal v kategorii 
mužů nad 40 let 9. pořadí Vác-
lava Zemlera.

Jarní XC okolo pivovaru 
Konrád v Liberci měl také varns-
dorfské zastoupení. V mužích 
skončil Michal Malík 6. (viz foto)  
a 7. Tomáš Podrazil (TJ Sokol 
Holé Vrchy). Mezi muži nad 
40 let dojel Václav Zemler (KIWI) 
na 6. pozici.                        ZdS

FUTSALISTÉ BILANCOVALI
V Děčíně proběhlo za účasti zástupců JK TRANS Varnsdorf 

hodnocení sezony 2010-2011 Krajským štábem sálového fotbalu 
Ústeckého kraje (KŠSF ÚK). Áčko „jekáček“ skončilo v Extralize 
ÚK na solidním 4. místě, do ALL STARS se dostal Jaroslav Beránek 
a nejlepším střelcem týmu byl Václav Fišer (17 branek). Béčko se 
v okresní lize umístilo na pěkném 3. místě, kanonýrem týmu se stal 
Josef Galbavý s 11 góly. Veteránskou KL ÚK matadoři klubu vyhráli 
a probojovali se na MČR do Prahy. Nejlepším hráčem této ligy se 
stal Petr Lisý a pocta nejlepšího brankáře připadla rovněž našemu 
hráči Marianu Hudecovi. Oba se dostali i do ALL STARS veteránů. 
Závěrem chci poděkovat všem futsalistům za kvalitně odvedenou 
práci, protože sezona nezačala vůbec jednoduše. Naše velké po-
děkování patří i všem sponzorům, bez kterých bychom dosažených 
úspěchů nemohli dosáhnout.                                                 MÁCA 

VOLEJBALOVÉ JUNIORKY TŘETÍ
Juniorky TJ Slovan pod označením ženy „B“ hrají o jednu třídu 

níže než jejich klubové kolegyně a nevedou si špatně. V podzimní 
části se dívkám podařilo nečekaně dvakrát zvítězit (v Českém 
Dubu a s Mnichovým Hradištěm), což jim stačilo před zahájením 
jara na osmou příčku. Tato soutěž byla na podzim pro děvčata 
brána jako „rozehrávací“, protože nastupovala i v juniorské kate-

gorii Libereckého kraje. Získané 
zkušenosti ze soutěže dospělých 
pomohly, podařilo se uspět a po
20 hubených letech přišlo umís-
tění na „bedně“, když s 28 bo-
dy obsadila s přehledem třetí 
příčku mezi osmi týmy soupeřek. 
Za úspěchem stojí nejen snaha 
děvčat, ale také práce hlavní tre-

nérky I. Procházkové  a její asistentky B. Damnitzové. O úspěch se 
zasloužily: K. Horáčková, M. Ježková, J. Kolářová, M. Procházková, 
N. Procházková, M. Smrčková, A. Sýkorová, V. Šmídová a V. Vélová. 
Vedení oddílu oceňuje úsilí a práci trenérek, děvčat i jejich rodičů, 
kteří pomohli se zajištěním dopravy na utkání. 

Petr Damnitz, předseda VO TJ Slovan

Starší dorost SK Slovan hrál 
dvakrát doma. S vedoucím 
Neštěmicemi vyhrál 3:1 a Li-
toměřice vyprovodil výsledkem 
5:1. Dostal se tak na 8. místo 
a bodově se vzdaluje spodním 
patrům tabulky. 

Starší žáci FAŠV přivezli bod 

KP za sebou čtyři utkání s těmito 
výsledky: v Jablonci 3:2 a 3:4, 
doma s Českou Lípou 9:1 a 17:3.
Výsledky FAŠV I B u stejných 
soupeřů: 5:0 a 4:4, 2:16 a 7:2. 
Mladší přípravka FAŠV A porazi-
la Arsenál Česká Lípa B 10:0. 

ZdS, foto Marek Douša


