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Tragický osud chátrajícího Červeného kostela zasáhl 
mnoho lidí. Bude-li to jeho poslední zvonění, nebo záblesk 
na lepší časy, ukáže čas. Celá situace a tajemství kolem kos-
tela zaujaly také Pavla Danka, který se o tom všem rozhodl 
natočit dokument s názvem „Poslední zvonění?“ „Na tuto 
myšlenku mě přivedl původní fi lmový dokument mého otce 
z roku 1982, který zachycuje žalostný stav tohoto kostela. 
Ve Varnsdorfu jsem se narodil a jako malého kluka mě lá-
kala zákoutí tohoto kostela, která jsem následně porovnával 
se záběry z tátova dokumentu. Tehdy jsem ještě nechápal,
proč je kostel tak zpustošený, ale cítil jsem, že skrývá 

PODAŘÍ SE ZACHRÁNIT ČERVENÝ KOSTEL, 
NEBO ZAZNÍ POSLEDNÍ ZVONĚNÍ?

Pořizování některých záběrů vyžadovalo improvizaci. 
Foto M. Kratochvílová

Pokračování na str. 2

Velká zatěžkávací zkouška 
pro kino Panorama a jeho 
majitele skončila. Prověřila, že 
festival může dostat nový me-
zinárodní rozměr v souvislosti 
s historicky prvním ukončením 
festivalu mimo území pořádající 
německé strany. V praxi se tak 
ukázalo, že se již nejedná „jen“ 
o promítání soutěžních snímků 
ze třech zemí, ale že každá 
ze soutěžících zemí může do 
festivalu vnést další spolupráci. 
Je proto rozhodně dobře, že se 
do akce mohlo zapojit i naše 
město. Co se týká návštěvnosti, 
lze říci, že zájem o festivalové 
projekce nebyl příliš velký. Je 
však potěšující, že byl podstatně 

větší, nežli v minulém, sedmém 
ročníku. I přesto byl o festival 
větší zájem ze strany zahra-
ničních návštěvníků, především 
z německé strany, ale i z Polska. 
Novinkou byla návštěva řady 
tvůrců v kině Panorama, kteří 
se přišli podívat na vlastní sní-
mek na velkém plátně. Kvalitní 
projekce v tak velkém rozlišení 
totiž není běžně k dispozici.

Jako celý festival, i závěrečný 
večer proběhl za velké účasti za-
hraničních návštěvníků, kterých 
byla v sále Centra Pamorama 
odhadem polovina z přítom-
ných. Jelikož bylo vyhodnocení 
v režii německých pořadatelů, 
tlumočnické zařízení v první 

třetině programu potřebovali 
především čeští diváci. Během 
vyhodnocení a mezi projekcemi 
krátkých snímků z workshopů 
zpříjemnil divákům večer pěvec-
ký sbor z Gymnázia Rumburk. 
Při následné projekci nového 
českého filmu Czech made 
man, která byla doplněna o si-
multánní překlad do německého 
a polského jazyka, si diváci mezi 
sebou rychle vyměnili tlumočnic-
ké zařízení. Po krátké přestávce 
s občerstvením vystoupila skupi-
na Čechomor, která po několika 
písních strhla všechny diváky 
nejen k spontánnímu potlesku 
a pohupování, ale některé do-
konce ke zpěvu a tanci. 

Celý festival prokázal, že díky 
rychle se rozvíjející spolupráci 
v rámci trojzemí lze podobné 
akce dělat nejen bez ohledu na 
státní hranice, ale i rozlišnost 
jazyků. Lze předpokládat, že na-
stalá spolupráce kina Panorama 
bude pokračovat i v příštím roce, 
a tak se máme opět na co těšit.

JS, foto Michal Šafus

Antje Schadow - ředitelka festivalu (vlevo) předává hlavní cenu fes-
tivalu za fi lm Abgebrennt (Vyhoření) režisérce Vereně S. Freytag.

Porotkyně Kristina Dufková 
(producentka) v rozhovoru s pře-
kladatelkou Olgou Hinderovou.
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Rada města rozhodla: • Odložit rozhodnutí o souhlasu 
s podáním žádosti do OPŽP na projekt „Rozšíření soustavy 
CZT Varnsdorf - oblast ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce“ 
do doby realizace projektu Teplárny, a. s., (využití biomasy). 
• Schválit finanční příspěvek 4.000 Kč v rámci Koncepce 
podpory sportu ve městě Varnsdorf na nadstandardní 
reprezentaci města pro členku atletického oddílu Danielu 
Forgáčovou. • Vzít na vědomí stanovisko komise pro 
cestovní ruch a přeshraniční spolupráci ve věci vybudování 
dvou větrných elektráren na Špičáku. • Schválit plán činnosti 
Zdravého města a místní Agendy 21 Varnsdorf na rok 2011. 
• Jmenovat do komise pro otevírání obálek Milana Najbrta, 
Zdeňka Faru, Miladu Černou, Jaroslava Zavadila, Dis., Marii
Neuvirtovou, Bc. Petru Vojtěchovou do funkce členů, 
Blanku Čelkovou do funkce předsedy a Evu Kunčarovou 
do funkce tajemníka s účinností na volební období 
2010-2014. • Jmenovat do bytové komise Bc. Ivu Farovou 
do funkce člena s účinností na volební období 2010-2014. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Zloději ve sklepě
Na služebnu městské policie se ve 4 hodiny ráno dostavil 

občan města s oznámením zde, že při pohledu z okna svého bytu 
zjistil, že se svítí ve sklepě jejich panelového domu. Hlídka MP 
společně s oznamovatelem vyjela na místo, kde bylo zjištěno 
násilné vniknutí do tří sklepních kójí vypáčením vstupních dveří. 
Vzhledem k tomu, že zde bylo důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu, byla vyrozuměna Policie ČR, která si po příjezdu 
celou věc od hlídky MP převzala.

Martin Špička, velitel MP

• Ze sklepa zmizely věci
 Do sklepní kóje panelového domu vnikl neznámý zlodějíček. 

Tam mu padly do oka reproduktory k domácímu kinu, monitor 
k počítači, stan a matrace. Když prostory opustil, zůstala po něm 
škoda zhruba za dvanáct tisíc korun. Po pachateli pátrají místní 
policisté a v případě, že bude dopaden, může mít na krku krádež 
vloupáním a hrozbu až dvouletého pobytu ve vězení.

• Přes zákaz řídil automobil
Dvaadvacetiletého mladíka zastavila v úterý večer hlídka 

varnsdorfských policistů. Řidič nepředložil ani jeden doklad, 
pouze uvedl své jméno a datum narození.  Muži zákona zjistili, 
že muž má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. Násle-
dovalo podezření přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí 
ve zkráceném přípravném řízení. S tím je nerozlučně spjatá 
možnost až tříletého pobytu v nápravném zařízení.

• Do sklepa pro kabely 
Policistům se podařilo dopadnout devatenáctiletého mladíka, 

který měl zhruba před deseti dny řádit v prostorách sklepa jed-
noho místního domu. Odcizil odtud různé kabely - prodlužovací, 
přívodní k čerpadlu a od svářečky. Některé musel odříznout. 
V patře pak  lup ještě doplnil o motorovou pilu a byl ten tam. 
Zůstala po něm škoda kolem jedenácti tisíc korun. Včera si tedy 
na obvodním oddělení vyslechl ve zkráceném přípravném řízení 
podezření z krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. 
Čelí tak hrozbě až tříletého pobytu v nápravném zařízení.

• Potyčka v baru dobře nedopadla
Rumburští kriminalisté řeší ve zkráceném přípravném řízení 

osmadvacetiletého mladého muže pro přečin ublížení na zdraví 
a výtržnictví. Ten v jednom varnsdorfském baru nedávno fyzicky 
napadl po předchozí slovní roztržce tamního hosta. Úderem do 
hlavy skleněným předmětem mu způsobil zranění, se kterým 
napadený musel do nemocnice na ošetření. Útočníkovi teď hrozí 
až tříletý pobyt ve vězení.

Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR

STRUČNĚ Z RADNICE

Zápis dětí do cestovních dokladů se ruší
 
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona 

č. 197/2010 Sb., ruší s účinností od 1. 7. 2011 zapisování občanů 
mladších 10 let (dále jen „dítě“) do cestovních dokladů rodičů a pro-
vádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech 
rodičů. Pokud občan požádá o doplnění údajů o dítěti do vydaného 
cestovního pasu nebo o provedení změn údajů o dítěti zapsaném 
v cestovním pasu, lze dítě zapsat nebo změnu údajů provést nejpoz-
ději do 30. 6. 2011. Pokud nebude dítě zapsáno v cestovním dokla-
du jednoho z rodičů, může do zahraničí cestovat pouze s vlastním 
cestovním dokladem. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 444/2009 stanoví, že zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů 
jsou platné do 26. 6. 2012. To znamená, že po 26. 6. 2012 bude moci 
dítě cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

Mgr. Nataša Golová

Dubnové 
zastupitelstvo 
bylo bleskové

Dubnové zasedání zastupitelů 
bylo vyjímečně bleskové. Během 
půldruhé hodiny bylo projednáno 
vše, co bylo předloženo. 

Šlo o převody parcel, prodeje 
bytů a další změnu územního 
plánu. Zastupitelstvo se oproti 
předchozím rozhodnutím dále 
shodlo, že bude znovu jednat 
se Státním fondem životního 
prostředí ve věci projektu „Ka-
nalizace a vodovod Varnsdorf“, 
realizovaného v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí“, 
a požádá o prodloužení termínu 
dodání doplňujících dokladů dle 
požadavku fondu do 31. 10. 2011. 
Doplněn byl seznam objektů 
v majetku města určených k pro-
deji o č. p. 64, 1254, 3012, 3013 
a 3063. Diskuze pak proběhla na 
téma, zda má město představu, 
jak vyřešit případný problém se 
zajištěním prostor pro práci léka-
řů, kteří jsou v těchto objektech 
v nájemním vztahu. 

Na problematickou situaci 
v ulici Kovářská poukázal za-
stupitel V. László. Zastupitelé 
uložili radě, aby pověřila komisi 
prevence kriminality k předlože-
ní návrhů řešení.

Bez výhrad byl pak odsouhla-
sen závěrečný účet města za 
loňský rok a schváleno použití 
příjmů z výtěžku provozování 
výherních hracích automatů 
v rámci grantového programu.

rm

  2. 5. Setkání s organizátory závodu Tour de Feminin
  4. 5. Informační setkání se zástupci apoštolské církve
  9. 5. Jednání o dalších nabídkách realizace psího útulku
        Jednání o návrhu pronájmu bývalého zahradnictví
           Setkání zástupců města a OSMI o koordinaci postupu zá-

              chrany Červeného kostela
26. 5. Jednání s odboráři varnsdorfské nemocnice za přítom
          nosti předsedkyně Odborového svazu zdravotníků
29. 5. Hostování při zasedání Svazku obcí Tolštejn

rm

Dokončení ze str. 1

PODAŘÍ SE ZACHRÁNIT ČERVENÝ KOSTEL 
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a animátorů, jak si s Červeným 
kostelem poradí, neboť součás-
tí dokumentu bude i částečně 
digitální rekonstrukce do před-
pokládané podoby, která zabere 
nejvíce času. Finální podoba by 
měla spatřit světlo světa v srpnu 
letošního roku ve varnsdorfském 
kině Panorama, i když oficiální 
jednání dosud neproběhlo.

Osud Červeného kostela zá-
leží na rychlosti soudního řízení. 
Všichni ale pevně doufají, že se 
kostel podaří zachránit dřív, než 
bude pozdě. Ani starosta města 
Varnsdorf Martin Louka ne-
přestává věřit: „Když vstoupím 
do kostela, pociťuji především 
smutek a rozčarování. Rozčaro-
vání z toho, co může být z krásné 
stavby, z krásného hudebního 
nástroje. Nezbylo tam v podstatě 
nic - jenom prostor, který možná 
zase jednou bude důstojným 
a reprezentačním.“

rm, zdroj: Profi.cz

tajemství. Odpověď jsem se 
náhodou dozvěděl až po něko-
lika letech a právě to mi vnuklo 
myšlenku pokračovat v tátově 
dokumentu,“ vysvětluje autor 
dokumentu. Pomocnou ruku mu 
nabídla i produkční Michaela Kra-
tochvílová: „Když mi Pavel tento 
kostel ukázal, téměř ze dne na 
den jsem naplánovala natočení 
dokumentu o jeho současném 
stavu. Od zástupců města jsme 
se postupně dozvídali příčiny  
tragického osudu Červeného kos-
tela. To současně změnilo Pavlův 
původní záměr, a tak jsme se na-
konec rozhodli natočit samostat-
ný dokument, jenž by obsahoval 
i některé záběry z roku 1982.“ 

Pavel Danko svůj dokument 
točí z vlastní iniciativy a vidí ho 
jako jedinou možnou pomoc, 
kterou v současné době může 
kostelu nabídnout. Jeho uvedení 
plánuje i na festivalech v Ně-
mecku, odkud původně vzešla 
iniciativa, která posléze dovedla 
i místní farníky Evangelické církve 
augsburského vyznání k postave-
ní Červeného kostela. 

Poslední záběry byly natočeny 
i bez původně plánovaných kom-
parsistů. V dokumentu uvidíte 
snímky natočené města Varns-
dorfu a jeho dominanty Hrádku,  
nebo některých německých kos-
telů: „Bylo to celkem pět opravdu 
náročných natáčecích dní plných 
stresu, fyzické zátěže, čekání na 
slunce, ale také dobrodružství 
a spousty legrace,“ uvádí Micha-
ela Kratochvílová. Nyní se práce 
„z terénu“, která trvala od února do 
května, přesunula do studia. Tam 
už teď záleží jen na týmu grafiků 
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Oslavy máje příchodu nového 
jarního života, sahají hluboko do 
historie - vlastně až do časů po-
hanských. Moderní podobu však 
oslavám máje - tady toho první-
ho - dalo dělnické hnutí na přelo-
mu 19. a 20. století. Tak vstoupil 
do historie Svátek práce - 1. máj. 
Den volna, den manifestací, ale 
dnes také den demonstrací, 
průvodů, které postrádají ten 
původní smysl. 1. máj se stal 
i časem technopárty, student-
ských majálesů a demonstrací 

za legalizaci čehokoliv, demonstrací, které jsou vlastně hudebními 
festivaly. Tím vším je první květen na počátku třetího tisíciletí. 

Zatímco se například Jiříkovští prošli v retro průvodu ve stylovém 
oblečení, oblastní výbor KSČM Varnsdorf uspořádal v den oslav 
Svátku práce tradiční setkání občanů v prostoru u sportovní haly. 
Starosta města Martin Louka přítomné uvítal a slovy: „Jsem rád, že 
si Varnsdorf připomíná 1. máj právě způsobem, který obohacuje 
nabídku aktivit pro celé rodiny.“ Organizátoři totiž tradičně zajistili 
kulturní program,  hudbu, občerstvení i soutěže pro děti. Prvomá-
jový den přijel popřát i senátor Jaroslav Sykáček, který neopomněl 
tradici líbání žen pod rozkvetlým stromem a vyzval přítomné pány, 
aby tak v tento sváteční den rozhodně učinili. Nechyběly pak ani 
tradiční proslovy představitelů KSČM, krajského zastupitele Jozefa 
Tachecí, slova moderátora Vladimíra Reibera, ba ani krásná máj-
ka, která zdobila sportovní halu. Současnost byla pojmenována 
citátem Tomáše Bati, který pronesl už v roce 1932: „Příčinou krize 
je morální bída, hospodářský úpadek je její následek a tento nelze 
sanovat penězi. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci 
a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, 
nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující. Dělat to, co nás 
pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit, učinit práci výnosnější, 
žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.“  

Aktuální slova pro dnešní dobu, nemyslíte?                  Text a foto rm

1. máj se tradičně slavil i ve Varnsdorfu

V souvislosti s možným zí-
skáním finančních prostředků 
a územního rozhodnutí na akci 
„Železniční zastávka Varnsdorf 
staré nádraží“ bylo nutné pro 
další komunikaci znát rozhodnutí 
Města Varnsdorf o názvu nové 
zastávky. Vzhledem k tomu, že 
konečné rozhodnutí o názvu 
zastávky je na našem městě, 
byla na webových stránkách 
vytvořena anketa, která měla 
o novém názvu rozhodnout.

Původní prvorepublikový ná-
zev zastávky byl Station Alt-
warnsdorf, Altwarnsdorfer Bahn-
hof nebo Bahnhof Altwarnsdorf, 
s čímž souvisel i původní název 
dnešní ulice Boženy Němcové - 
Altwarnsdorfer Bahnhofstrasse. 
Po druhé světové válce, patrně 
díky špatnému překladu nádra-
ží (záměna Starý Varnsdorf za 
Staré nádraží) došlo k zažití 

U příležitosti 66. výročí Květ-
nového povstání českého lidu 
a ukončení 2. světové války se 
sešli členové Českého svazu 
bojovníků za svobodu, předsta-
vitelé města Varnsdorf, studenti 
a občané města, aby na pietním 
shromáždění vyjádřili připomínku 
a trvalou úctu památce padlých 
za životy ostatních. Přítomné 
uvítal předseda svazu JUDr. 
Miroslav Majzlík: Vítám vás na 
dnešním pietním aktu,kde spo-
lečně vzdáme hold těm,kteří 
položili své životy abychom 
mohli již 66 let žít v míru.“ 

Historii připomněl místo-
předseda svazu Jiří Sucharda. 
Zazněla i děkovná slova staros-
ty města Martina Louky: „Děkuji 
za vaši účast na tomto pietním 
shromáždění, které je důležitým 
vyjádřením toho, že už 66 krásně 
rozkvetlých jar uplynulo od ukon-
čení hrůz posledního nelidského 
celosvětového válečného tažení. 

Rád vzpomínám na zname-
nitého varnsdorfského učitele 
dějepisu (bývalá ZŠ Střelecká) 
pana Josefa Knapa. Věren zá-
sadě, že je lepší vidět než slyšet,
organizoval třídní cyklistické výle-
ty za „památnými místy“ našeho 
města a okolí. U každého z nich 
provedl podrobný výklad, který 
jsme jenom hltali.

Jedním z těchto míst byl varns-
dorfský park, kde je postaven 
pomník na počest vojáků Rudé 
armády, kteří toto území v roce 
1945 osvobodili. 

Další naše zastávka byla na 

Heslo „Slušnost není slabost“ ve Varnsdorfu platí
Hnutí Suverenita, blok Jany Bobošíkové získalo v našem městě  

v posledních komunálních volbách výraznou podporu a s 5 616 hlasy 
a 6,49 %  obsadilo v osobě Ing. Křížové místo v zastupitelstvu a radě 
města. Ještě jednou děkujeme.

Nejsme stranou na jedno použití a chceme se stabilizovat a roz-
víjet. Proto byla oficiálně založena místní organizace a následně 
28. 4. 2011 v Rumburku i organizace okresní. Za veliký úspěch pova-
žujeme, že byl Lubomír Lukeštík zvolen nejenom předsedou místního 
sdružení, ale i okresu Děčín, a tím i automaticky místopředsedou 
krajským. Věříme, že v jeho osobě získal Varnsdorf člověka, který 
pro město, kde žijeme, může vykonat mnoho dobrého.

Za členy Suverenity Varnsdorf
Helena Šmídová

VARNSDORFŠTÍ VYJÁDŘILI ÚCTU PADLÝM
S pokorou a úctou k odkazu pad-
lých je třeba také mít na paměti, 
že se slavným pětačtyřicátým 
rokem nevymizela mezilidská 
agresivita, že zbraně namířené 
proti sobě jsou pořád součástí 
každodenního života. Je třeba 
posilovat i paměť lidstva a na-
stupujících generací, pro něž se 

válečné národní utrpení stává 
možná jen listem v dějepisu či 
filmovým dokumentem a zůstá-
vají vzdáleni potřebám reality.“

Právě proto se Český svaz 
bojovníků tradičně schází u pa-
mátných hrobů obětí války, aby 
vyjádřil čest jejich památce.

Text a foto rm

místním hřbitově.  Zde odpočívá 
7 obětí pochodu smrti, které 
zastřelila německá stráž SS na 
samém konci války, protože zmu-
čení vězni už neměli sil jít dál. 

Významným památným mís-
tem je rovněž pomník v Dolním 
Podluží, postavený na památku 
dvou příslušníků finanční stráže -
pana Jana Teichmana a Václa-
va Kozla, kteří byli v roce 1938 na 
tomto místě zastřelení německý-
mi ordnery.

Když se v poslední době vrací-
vám přes Nový Bor do Varns-
dorfu, začínám si všímat pod-

statného rozdílu v přístupu k ho-
dnocení našich ději. Na lesním 
hřbitově u Nového Boru (Haidě) 
vyrostl velký památník postavený 
nacistům a příslušníku SS, kteří 
na konci války vypravili poslední 
pochod smrti 54 francouzských 
zajatců, z nichž pochod nepřižil 
ani jediný.  

Naopak v Dolním Podluží ví-
dávám u již zmíněného pomníku 
věnce a květiny.

Velmi mě těší, že ve Varnsdor-
fu a Dolním Podluží občané ne-
zapomínají a nenechávají dějiny 
účelově přepisovat. 

Radovan Trávnický

Ve Varnsdorfu se dějiny účelově nepřepisují

pomístního názvu - Varnsdorf 
Staré nádraží, tzv. „Starák“.

Ve stanovisku Krajského úřa-
du ÚK, odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství byl navrho-
ván název zastávky Varnsdorf 
město, ke kterému se přiklonila 
většina členů kulturní komise 
a 56 hlasujících občanů. Se 

154 hlasy v internetové anketě 
na stránkách města (zúčastnilo 
se celkem 240 hlasujících) a ná-
zorem většiny členů dopravní 
komise vyhrál název Varnsdorf -
staré nádraží. Tento názor ra-
da města respektovala a dne 
12. května jej odsouhlasila.

JS, rm, foto DS

V ANKETĚ JSTE VYBRALI NÁZEV ZASTÁVKY 

Babčatým skupiny Stars zpestřil divákům podívanou v progra-
mu oslav 1. máje.                                                          Foto rm
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Lampionový průvod letos 
vycházel poprvé nikoliv od di-
vadla, ale od Městského centra 
kultury a vzdělávání. Na místo 
srazu se slétla celá eskadrona 
malých i velkých čarodějnic, 
které zde předvedly své zánovní 
kostýmy. Snad by se pustily i do 
čarování, kdyby jim nevzal vítr 
z plachet opravdický kouzelník. 

RAMPUŠAČKA 2011

Dobrou hodinku je bavil svými 
eskamotérskými kousky. A to 
za ochotného spoluúčinkování 
mnohých přihlížejících. Pak se 
vyrojili tanečníci a hudebníci 
z Dykyty jako předzvěst vyná-
šení samotné vládkyně zimy, 

Rampušačky. Její figurína - tra-
diční dílo DDM - se traktorovým 
přesunem v čele lampioňáku 
dopracovala na náměstí a slav-
ně zde na vatře uhořela. Její 
poslední pohled patřil luxusní-
mu ohňostroji. Ten sklidil od nás 
ostatních spontánní potlesk, 
pokud jsme zrovna neměli ruce 

Kocour, kde byl program plný 
dětských hrátek i soutěží. 
O příjemné zpestření programu 
se postarali hasiči z Varnsdor-
fu, Podluží a Německa, kteří 
předvedli hasičskou techniku. 
Děti si mohly vyzkoušet práci, 
výstroj, ale i stříkat z hadice 
na terč. Po celý den probíhala 

O celodenní zábavu se pro 
Varnsdorfské postarala i akce 
s názvem „Kocouří kouř“. Vůně 
uzených specialit a dalších roz-
manitostí uzenářských mistrů 
našeho města i blízkého okolí 
přilákala do areálu pivovaru 

plné klobásy a pivka, langošů, 
trdelníků nebo jiných pochutin 
z nabídky čarodějné noci. Pak 
jsme mohli pokračovat v zábavě 
ozvučené kapelou Frank Calde-
ra Band.

přehlídka nakuřovaných piv, 
nakuřované whisky. Speciality 
nejenom z minipivovaru Kocour 
potěšily všechny přítomné. Re-
produkovaná odpolední hudba 
zpříjemňovala čarodějnickou 
atmosféru a při konzumaci uze-
ných specialit si každý pochva-
loval vydařené počasí. Skákací 
hrady a trampolínu nechaly děti 
odpočinout až při úplné tmě. To 
už se ale nad pivovarem vinul 
kouř ze speciálně vyřezaných 
loučí dle severského stylu. Tuto 
nádhernou ohnivou kulisu už jen 
umocnil táborák, kde bylo mož-
né opéci si párek. V té chvíli již 
ovšem zazněly první tóny z kon-
certní arény hudební skupiny Se-
meno, která bavila návštěvníky 
a fanoušky až do druhého dne. 
„Zbývá jen poděkovat „Varnsdor-
fákům“ za návštěvu a za super 
náladu, samozřejmě hasičům za 
čas, dobrovolníkům za pomoc při 
organizaci a pivovaru za další 
vydařenou akci,“ s nadšením 
poděkoval za všechny kocoury 
Miloš Kostlán.

Součástí celodenního progra-
mu ve městě byl také  Zumba 
maraton ve sportovní hale, kam 
také přilétly tančící čarodějnice, 
a na rampušáckých gurmán-
ských specialitách si v ten den 
mohli Varnsdorfští pochutnat 
i na Střelnici.

Prostě to žilo. Všude!
Celá akce proběhla zásluhou 

Města Varnsdorf prostřednictvím 
kulturní komise, poděkování pa-
tří varnsdorfským dobrovolným 
hasičům, strážníkům městské 
policie a příslušníkům Policie 

ČR, pracovníkům městského 
úřadu, firmě NOPROSU Josefa 
Šusty, místní organizaci České-
ho červeného kříže, Nemocnici 
Varnsdorf, DDM, papírnictví 
Anny Pachmanové, technickým 
službám, krásnolipské Dyky-
tě, p. Havránkovi, Kovaříkovi 
a Petru Ducháčkovi, ohňostrůjci 
J. Novotnému.           rm, ham, 

foto Michal Šafus, rm
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Již třetím rokem se u varns-
dorfských skautských kluboven 
sešli 6. května zástupci zdejších 
základních škol, aby se zúčastni-
li závodu, který pro ně připravili 
varnsdorfští skauti ve spolupráci 
se Zdravým městem Varnsdorf. 
Oproti předchozím ročníkům byl 
tento zároveň prvním ročníkem 
soutěže i pro mateřské školy, 
kterých se zúčastnilo šest s cel-
kovým počtem 113 dětí. Ty měly 
za úkol projít pěti stanovišti, kde 
sbíraly za splnění úkolů razítka 
do papírové ruky. Za absolvo-
vání celé trasy pak děti dostaly 
drobné odměny.

A jak celé dopoledne vlastně 
probíhalo? Pět čtyřčlenných 
skupin dostalo na začátku 
závodu 12 zašifrovaných vý-
znamných či důležitých míst 
Varnsdorfu. Jejich úkolem bylo 
tato místa v čase 30 minut roz-
luštit, následně se na daná místa 
vypravit a plnit zde nejrůznější 
úkoly běžného života. Stanoviště 
prověřila znalosti žáků z oblasti 
první pomoci, dopravních 
předpisů, logického myšlení, 

Několik zajímavých akcí 
proběhlo v dubnu a květnu na 
Hrádku. Dvě z nich připravila 
paní Drahomíra Jupová pod 
patronací Nadačního fondu 
Hrádek-Burgsberg, a to výstavu 
historických kočárků sběratelů 
manželů Krejčích a velikonoční 
výstavu výrobků dětí z domu 
dětí, žáků základních škol 
a klientů ústavů Šluknovského 
výběžku. Další akcí byla oslava 
narozenin Hrádku, kterých se od 
loňského roku ujal ve spolupráci 
s městem a dobrovolnými hasiči 
Klub českých turistů Varnsdorf 
a Krásná Lípa. 

Pod názvem Po stopách 
poustevníka Vernara se skrývá 
snaha o začínající tradici jedno-
denních oslav narozenin Hrád-
ku. Ty by se měly konat vždy 
na začátku května v nejbližším 
volném termínu k původnímu 
termínu slavnostního otevření 
restaurace s rozhlednou na 
Hrádku, (15. květen 1904). 
Letošní májový výšlap měl 
začátek v pivovaru Kocour, kde 
se účastníci sešli, prohlédli si 
pivovar a poté pokračovali po 
zeleně značené turistické cestě 
upravené na stezku plnou her 
a úkolů z cyklu akcí rodinné 
turistiky „Táta, máma a já“. Na 
Hrádku je přivítal starosta města 

Okresní kolo soutěže 
mladých cyklistů - BESIP

Dne 4. května 2011 se ve Varnsdorfu na dětském dopravním 
hřišti v areálu hasičské zbrojnice a na parkovišti u Centra Pano-
rama uskutečnilo Okresní kolo soutěže mladých cyklistů. Soutěž 
připravila a realizovala již po desáté Městská policie Varnsdorf 
a na vlastním průběhu se podílela i Policie ČR, která uvolnila z řad 
Okresního ředitelství Děčín - dopravní služby 2 dopravní policisty 
pod vedením npor. Martina Votrubce. Ti byli spolu se strážníky MP 
členy hodnotitelské komise.

Soutěž zahájil místostarosta města Karel Dubský, zástupce 
BESIPu Ústeckého kraje Jan Pechout a velitel MP Varnsdorf Martin 
Špička. Potom již děti soutěžily ve třech disciplínách, a to v jízdě na 
dopravním hřišti podle dopravního značení a pokynů policistů, v jízdě 
zručnosti po překážkové dráze, kde prokazovaly svou zručnost při 
ovládání kola, a také musely dokázat své znalosti z oblasti pravidel 
při psaní testů z dopravní výchovy a zdravovědy (poskytnutí první 
pomoci).

Soutěže se zúčastnila družstva těchto škol: ZŠ Karlova, ZŠ Dolní 
Podluží, ZŠ Bratislavská, ZŠ Edisonova, ZŠ náměstí, Gymnázium 
Varnsdorf a ZŠ Krásná Lípa.

Počasí bylo sice chladné, ale oproti předchozí sněhové nadílce 
vydrželo nepršet a nesněžit. 

Bylo dosaženo těchto výsledků: 
V jednotlivcích: 
I. kategorie - dívky:   
1. Eliška Fialová - ZŠ Bratislavská
2. Hana Těšitelová - ZŠ Karlova
3. Iveta Kolouchová - ZŠ Bratislavská
chlapci: 
1. Jaroslav Bělina - ZŠ Bratislavská
2. Michael Hoštěcký - ZŠ Dolní Podluží
3. Adam Křemenák - ZŠ Bratislavská 
II. kategorie - dívky:    
1. Tereza Hrabáková - Gymnázium Varnsdorf
2. Nikola Jadrníčková - ZŠ Krásná Lípa
3. Sabina Jadrníčková - ZŠ Krásná Lípa
chlapci: 1. Denis Císař - ZŠ Dolní Podluží
2. Vladimír Hladík - ZŠ Dolní Podluží
3. Jiří Jelínek - ZŠ Krásná Lípa 
V družstvech: 
I. kategorie: 1. ZŠ Bratislavská, 2. ZŠ Karlova, 3. Gymnázium 
Varnsdorf 
II. kategorie: 1. ZŠ Krásná Lípa, 2. Gymnázium Varnsdorf, 
3. ZŠ Dolní Podluží 

Z družstev umístění na prvních místech postupují do krajského 
kola. Ceny pro vítěze dodalo regionální zastoupení BESIPu, Město 
Varnsdorf a mnoho sponzorů.

Hrádek slavil 107. narozeniny

Varnsdorf, místostarostka města 
Seifhennersdorf a představitelé 
Klubu českých turistů s občer-
stvením a reprodukovanou hud-
bou. V den oslav se dočkali také 
příznivci geokešingu, pro které 
byla v čase setkání připravena 
obnovená keš na Hrádku. 

Bohužel ani krásné květnové 
počasí nepřilákalo na Hrádek 
příliš zájemců. Ti, kteří nezavá-
hali a dorazili, si akci rozhodně 
užili, a tak doufejme, že příští 
rok se už tradičního druhého 
ročníku zúčastní alespoň stejný 
počet turistů a návštěvníků jako 
na setkání turistů v roce 2010. 

Hrádek byl i 13. května hojně 
navštíven. Pod patronací Klubu 
českých turistů k nám zavítali 

Starosta města symbolicky připíjí Turistickou bylinnou. 
Foto Michal Šafus

rakouští turisté (mnozí z nich 
jako varnsdorfští rodáci) v čele 
s předsedou sekce varnsdorf-
ského alpinistického spolku.  
Samotná sekce Warnsdorf, první 
severočeský horolezecký spolek 
vůbec, dokázala nedlouho po 
svém založení (1887), již v roce 
1891 zbudovat svoji první alp-
skou chatu, Warnsdorfer Hütte 
(2 336m; Venedigergruppe), kte-
rá je dodnes v majetku Alpenve-
reinu, konkrétně OeAV-Sektion 
Warnsdorf - Krimml, nástupnické 
organizace varnsdorfské sekce 
spolku. V příštím roce bude 
125. výročí založení právě této 
sekce, která plánuje oslavy. Více 
v dalším HS.                JS, rm

komunikace, krizových situací, 
vztahu k vlasti, třídění odpadu, 
paměti, vyhledávání informací. 
Celé dopoledne se soutěžilo 
ve dvou věkových kategoriích - 
Cvrčci (2.-5. třída)  a Vrabčáci 
(6.-9. třída).

Slavnostního vyhlášení vý-
sledků a předání cen se zúčast-
nil místostarosta Karel Dubský, 
dále pak tajemník Lubomír Sa-
muel, vedoucí odboru školství, 
kultury a tělovýchovy  Ladislava 
Ondráčková  a  v neposlední 
řadě i koordinátorka Zdravé-
ho města Alena Sobotková.  
Výsledková listina dopadla 
následovně:

Cvrčci: 
1. místo: Interaktivní základní 

škola Karlova ve složení Anna 
Švamberková, Hana Těšitelová, 
Jakub Johan a Matěj Navrátil  

2. místo: Speciální základní 
škola ve složení Kateřina Dan-
ková, Robin Danko, Renata 
Stankovičová a Petr Florian

Vrabčáci:
1. místo: Gymnázium Varns-

dorf - tercie ve složení Barbora 

Ptáčková, Kristýna Krulišová, 
David Čiháček a Roland Pfeifer

2. místo: Gymnázium Varns-
dorf - sekunda ve složení Ane-
ta Ondráčková, Nela Beytlerová, 
Lenka Kašpárková a Veronika 
Dvořáková

3. místo: Základní škola 
Seifertova ve složení Michaela 
Martinovská, Irena Šimková Te-
reza Madunická a Karel Kříž.   

Tercie i sekunda gymnázia 
dostaly na trati stejný počet 
bodů, a tak o výsledku rozho-
dovaly ranní šifry. 

Závěrem bych chtěla za orga-
nizátory poděkovat společnosti 
Quickbus, která narychlo zajistila 
odvoz dětí z MŠ Nezvalova, dále 
pak Gymnáziu Varnsdorf, které 
uvolnilo třídu k organizačnímu 
zajištění závodu, a společnos-
tem Sparkasse Neugersdorf, 
Národní park České Švýcarsko, 
Perník Manufaktury, s. r. o., dále 
městu Varnsdorf a Zdravému 
městu Varnsdorf, kteří přispěly 
materiálně i finančně na zajištění 
cen pro všechny účastníky. 

Romana Cupalová, vedoucí  
střediska Lužan Varnsdorf

KLÍČE MĚSTA VARNSDORF

Za občerstvení, ceny a opravu zařízení DDH patří poděkování 
sponzorům: TOS VARNSDORF, BILLA, NOPROSU,  Pernik,  
ZABAL, TEXSTAV, Řeznictví Vohnout, Tiskárna TRIO, Nápoje 
J. Vít, Nápoje Buřič, Papírnictví Pachmanová, Lékárna Varnsdorf, 
Goldcentrum, GEZ, spol. s r. o., ELEKTROPOL, spol. s r.o., Nápojka 
Richter, čerpací stanice Euroil pana Vondráka,  Benzina Studánka 
a VIA Koloc, dále Sparkasse Neugersdorf a preventistka Policie ČR 
Děčín.                                                                                  red, foto MP



10/2011 INZERCE                                                                                                      strana 6

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

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.

Obor wellness s budouc-
ností. Hledáme spolupracov-
níky do našeho wellness týmu. 
Jsme obchodně poradenská 
firma 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

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@email.cz

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

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.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OBČANŮ PRŮKOPNÍK
VARNSDORF, ŠTEFÁNIKOVA 454

Nabízí profesionální správu domu 
v celkovém rozsahu nutném pro 

bezproblémový provoz domu v souladu 
s odpovídajícími právními předpisy.
Nabídka je jak pro společenství vlastníků bytových 

jednotek, tak pro fyzické a právnické osoby, 
vlastníky domu.

 • Provádíme evidenci placení nájmu, evidenci a vymáhání  
    pohledávek, vedení účetnictví.
 • Zajišťujeme opravy a údržbu domu včetně revize.
 • Pomůžeme při rekonstrukci domu včetně výběru firmy 
   a získání prostředků dotace, úvěr.

telefon: 412 371 454, e-mail: info@sbdoprukopnik.cz

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: 320 Kč/m2. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

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

Prodej skladových pro-
stor s bytem v Rumburku. 
Rampa, vlastní parkoviště. 
Pozemek: 1 041 m2. Snížená 
prodejní cena: 2,5 mil. Kč.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej zděného domu 
v Lipové. Vhodné k rekreač-
nímu využití i trvalému bydle-
ní. Pozemek: 241 m2 + 1 425 
m2 v nízkém nájmu od obce. 
Prodejní cena: 850.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej rozestavěné stav-
by rodinného domu a garáže 
s pozemky v klidné zástavbě 
v Rumburku. Výměra: 1 030 m2.
Snížená prodejní cena: 
1.790.000 Kč. Info Lužická R. K.
Tel. 412 333 281, 723 327 523.

Prodej bytu 2+1 v osobním 
vlastnictví ve Varnsdorfu, ulice 
B. Krawce, 2. NP, plastová okna, 
zděné jádro. Cena 530.000 Kč 
(při rychlém jednání sleva). Tel. 
602 491 813.

Kadeřnictví u Kapustič-
ky si vás dovoluje pozvat ke 
zkrášlení za velmi příznivé 
ceny. Tel. 728 510 962.

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
Max. a přehledné uspořádání vašich věcí

Barevná skla LACOBEL, zrcadla, dýhy, lamina
VYUŽIJTE JEŠTĚ 10 % DPH.
mykisa.past@seznam.cz
Dále montujeme - žaluzie, rolety, sítě do oken.

MYKISA - Vdf
tel. 412 372 942
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM REPUBLIKY.

Dne 27. dubna se konala závěrečná konference k projektu „Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu“. Tento projekt 
je realizován na území Ústeckého kraje Vyšší odbornou a Střední školou ve Varnsdorfu a partnery projektu EOA Děčín a Rentel, a.s., 
Praha. Jeho cílem je vycházet z trendu současné společnosti v zavádění moderních systémů jakosti a moderních systémů řízení ve 
školách a školských zařízeních. Cílem je zvýšit nejen kvalitu poskytovaných služeb, ale i kvalitu a produktivitu práce řídících pracovníků 

vzdělávacích institucí. Konference byla pořádána v hotelu Širák v Mostě. 

Závěrečná konference k projektu 
„Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu“

Konference se účastnili: realizátor projektu - Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, zástupci cílových skupin - ředitelé, 
zástupci a ostatní řídící pracovníci škol v Ústeckém kraji, partneři projektu - Evropská obchodní akademie a Rentel, a. s., realizátor 

zakázky - Asistenční centrum, a. s., Most.

Úvodem dostal slovo projektový manažer VOŠ a SŠ Varnsdorf - Ing. Václav Černohous, který zahájil konferenci, představil partnery 
projektu a ve stručném sledu předložil program konference. Poté předal slovo řediteli VOŠ a SŠ Varnsdorf - 

Ing. Františkovi Hriczovi.

V další části proběhla prezentace pod vedením Ing. Václava Černohouse, který osvětlil samotný projekt, plánované cíle, 
průběh realizace a dosažené výsledky projektu. Po pauze na občerstvení vystoupili zástupci z Asistenčního centra, a. s., (Most) - 
Bc. Karel Tichý, Ing. Milan Novotný. Ústředním tématem jejich prezentací bylo vytvoření modulově uspořádaného vzdělávacího 
programu, který by byl orientovaný pro řídící pracovníky škol a školských zařízení v Ústeckém kraji. Po prezentacích zástupců z Asi-

stenčního centra následovala pauza na oběd. 

Poté konference pokračovala vystoupením zástupců partnerů. Následovalo vystoupení zástupců cílových skupin (vedoucí a řídící 
pracovníci škol a školských zařízení), kteří hovořili o zapojení do projektu, jaké přínosy projekt přinesl, o současné situaci na jejich 
školách. Po vystoupení zástupců cílových skupin vznikl prostor pro případné dotazy a poradenství. Po zodpovězení dotazů násle-
dovala tisková konference, které se účastnili zástupci médií. V závěru samotné konference proběhla diskuze účastníků, na které se 

rozebíraly poznatky ze zavádění QMS a plány v dalším průběhu projektu. 
              Ing. Václav Černohous, koordinátor projektu
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Blahopřání

Vzpomínka
Dne 22. května tomu bude rok, co nás 

navždy opustila naše milovaná maminka 
a babička Vlastička Gašparová.

S láskou vzpomínají synové Luboš, Jirka, 
Michal a vnučka Nikolka.

INZERCE

Svozy pytlového

tříděného odpadu

26. 5. 2011

21.-22. 5. 2011
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10, Děčín IV
tel. 412 532 216

28.-29. 5. 2011
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III 
tel. 412 511 619

Zubní
pohotovost

Úmrtí
Anna Šebestiánová    89 let
Pavína Vránová    79 let
Lubomír Šimon    81 let
Václav Stork    70 let

Dne 17. května oslavil  náš tatínek, děde-
ček a pradědeček Zdeněk Kozák své 85. na-
rozeniny.

Hodně zdraví, lásku a pohodu do dalších 
let přeje manželka a dcery s rodinami.

Dne 26. května oslaví své životní jubi-
leum naše maminka, babička a prababička 
Jindřiška Krupková.

Do dalších let hodně zdraví a osobní poho-
dy jí přejí dcery Míla a Lenka, vnuci Tomáš, 
Martin a Jakub, vnučky Martina a Lenka a pra-
vnučka Viktorka.

Dne 7. května  uplynulo 100 let od na-
rození našeho otce a dědečka Alexandra 
Hermutha (1911-1984). Jako profesor latiny 
a němčiny působil na rumburském gymnáziu 
v letech 1945-1973.

S láskou a úctou vzpomínají syn Alexan-
der, dcery Marie Pochopová a Jana Járová 
s rodinami.

Narození
Lenka Reisingerová
Pavel Štětina
(Vítek)
Lucie Štěpánková 
Zdeněk Štěpánek 
(Karolína)

V pátek 6. května 2011 byla v městské knihovně slavnostně 
otevřena výstava obrazů lužickosrbského malíře a dlouholetého 
profesora na rumburském gymnáziu Hanuše Härtela. Za účasti  čtyř 
desítek diváků byl přečten dopis nemocného malíře, který nemohl 
do Varnsdorfu přijet. Oficiální představení autora a obsahu výstavy 
přednesl Martin Louka. Ten současně jako starosta města zastupoval 
lead partnera projektu „Městská knihovna Varnsdorf - setkávání přes 
hranice“, v rámci kterého je výstava pořádána.  Realizaci projektu 
spolufinancuje Evropská unie z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (ERDF) - „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu 
Cíl 3 / Ziel 3.

Výstava potrvá do září 2011.                   Foto: Ilona Martinovská
Text: mhra

Víte, že…
...do bleskové čistírny si mů-

žete zajet za hranice?
Fa. O. Schwerdtner,  Brauer-

strasse, Seifhennersdorf  
Zjistili jsme pro vás ceny:

Kalhoty                               3,75 EUR
Sako                           4,95 EUR
Vestička podobleková    3,50 EUR
Oblek                                8,70 EUR

Den dětí v pivovaru Kocour
Výtvarná soutěž

Pivovar Kocour vyhlašuje pro děti výtvarnou soutěž u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí.

Milé děti, namalujte, vymodelujte, postavte, vystřihněte nebo jinak 
ztvárněte zvířátko kocoura či kočky a přijďte 5. června k nám do 
pivovaru. Nejzajímavější výtvory vystavíme a sladce odměníme při 
dětském odpoledni téhož dne. Přejeme mnoho zdaru do výtvarné 
soutěže a za všechny kocoury se těší Miloš Kostlán. 

Podrobnější informace budou na plakátech.

Všechny děti 
světa v divadle

Děti ze školek se opět po roce 
mohou pochlubit společnou vý-
stavou. Část foyeru městského 
divadla patří každoročně v zá-
věru sezony nejzdařilejším vý-
tvarným pokusům dětí ze všech 
varnsdorfských mateřských škol 
na jedno společné téma. Letos 
měly být na obrázcích „všechny 
děti světa“, a tak je k vidění 
téměř dvacet představ malých 
umělců o jejich vrstevnících 
z různých světadílů. 

K tradici výstav náleží verni-
sáž, při které je pamatováno na 
odměny pro začínající výtvarní-
ky za potlesku jejich kamarádů, 
rodičů a zástupců radnice. 
Přestože se právě onoho 3. kvě-
tna nástup jara zabrzdil o pře-
kvapivou sněhovou nadílku, 
bylo to setkání v jarní náladě -
díky veselému zpívání sboru 
MŠ Zahrádka, milému proslovu 
starosty Martina Louky a toto 
vše organizující ředitelce MŠ 
Zahrádka Haně Frolové.

ham

Lektorkami byly 
přímo maminky

MŠ Čtyřlístek, která každo-
denně pracuje s dětmi s autis-
mem a má bohaté zkušenosti, 
pořádala 19. dubna přednášku 
na téma Struktura a strukturo-
vané úkoly pro děti s autismem 
(www.msctyrlistek-vdf.cz). 
Lektorkami této přednášky 
byly navíc přímo matky dětí 
s autismem, které založily sdru-
žení Alenka (www.alenka-os.cz) 
a snaží se pedagogy, širokou ve-
řejnost a hlavně rodiče seznámit 
s touto problematikou a pomoci 
všem, kteří  s těmito dětmi žijí 
a pracují.

Se zatajeným dechem jsme
poslouchaly nejen teorii, ale 
hlavně konkrétní zkušenosti
lektorek, provázené DVD na-
hrávkami z jejich rodin. Ocenily 
jsme spousty pomůcek, které 
maminky vyrobily, a věřte, že pro 
nás pedagožky to byla velice pří-
nosná přednáška. Moc si vážíme 
všech, kteří těmto dětem pomá-
hají a pracují s nimi. Přejeme 
celé školce a všem maminkám 
hodně sil, porozumění a oce-
nění při práci .

Kolektiv 1. stupně 
ZŠ Edisonova

INZERCE

Josef Zbihlej zve všechny 
své spolužáky 

na tradiční sraz, 
který se koná 

v sobotu 11. června 2011 
v restauraci Fousatá Matylda 

(dříve Modrá hvězda). 
 Začátek setkání je v 17 hod.

Otevřena výstava obrazů Hanuše Härtela
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VOLEJBALISTKY POSLEDNÍ, 
ALE BOJOVALY

  
 Volejbalový oddíl přihlásil do soutěžního období 2010-11 dvě druž-

stva žen. To první, věkově opravdové ženy, nastupovalo v nejvyšší 
krajské soutěži a zahájilo vítězstvím hned v prvním utkání (s Tanval-
dem A), a tak o to více nažhaveno bylo do druhého. Bohužel v něm 
podlehlo stejně jako v dalších zápasech, čímž zůstalo u jediného ví-
tězství. Ačkoliv ženy předváděly dobré bojovné výkony, což oceňovaly 
i daleko zkušenější soupeřky, tak psychický blok a velké chtění je 
vždy v rozhodujících momentech připravovaly o vítězství. I tak tým 
zaslouží pochvalu za výkony, jmenovitě to byly: M. Damnitzová, 
P. Voráčková, J. Němečková, D. Hronová, I. Sajtlová, N. Justová, 
I. Procházková, E. Kaňová, A. Hanzalová, R. Mikšlová, H. Zemlerová 
a trenérka B. Damnitzová.                                                        Petr Damnitz

Dne 1. května byl zahájen již 
15. ročník veteránské soutěže 
osmi družstev, ve které Varns-
dorf reprezentuje třetím rokem 
parta MŽIK, letos ve složení 
Mirek Hájek, Roman Mládek, 
ing. Milan Hindrák, Milan Žiž-
lavský, nováček Martin Seibt 
a šéf Milan Klusoň. Hraje se jed-
nokolovým systémem a 24. září
bude odehrán v Děčíně zá-
věrečný turnaj s konečným 
vyhodnocením soutěže a vítěz 
obdrží putovní pohár z rukou 
organizátora soutěže pana 
Jaroslava Šmucra. Zajímavostí 
letošního ročníku je, že se po-
slední dvě kola budou dohrávat 
až v září. Máme co dohánět -
loňské předposlední místo není 
nejlepší vizitkou, ale v tak osla-
beném složení si nemůžeme 
dělat velké naděje. Protože však 
hrajeme především pro radost 
ze hry, výsledky nejsou zase až 
tak důležité. Má-li někdo pocit, 
že by nám mohl pomoci zkva-

Letošní mužstvo MŽIKU zleva: M. Hájek, R. Mládek, M. Žižlavský, 
nováček M. Seibt, M. Klusoň a ing. M. Hindrák.  

Smíšená družstva dospělých: TO TJ Slovan Varnsdorf - 
TK Doksy 2:7 (v singlu vyhrál Andrej Zavadský a v deblu pár 
A. Zavadský - M. Vnenk). 

Smíšená družstva dorostu: TJ Sokol Ústí n.L. - TO TJ Slovan 
3:6 (body pro družstvo získali Marek Řípa, Martin Seibt, Tomáš 
Engl, Kryštof Novák a páry Řípa - Seibt, Engl - Novák). TO TJ Slo-
van - Slavoj Litoměřice 5:4 (body Řípa, Engl, Novák a Řípa - 
Seibt, Engl - Novák). Dvě výhry na úvod znamenaly pro družstvo 
průběžné druhé místo. 

Smíšená družstva mladšího žactva: TO TJ Slovan - 
TK Mimoň 0:9, TK Frýdlant v Čechách - TO TJ Slovan 8:1 (bod 
uhrál pár Michal Podroužek - Vojtěch Nedošínský). Vedoucí týmu 
A. Podroužek: „Vřelý dík tenisovému oddílu za výborné zázemí pro 
mladé reprezentanty.“ 

Velkou péči věnuje oddíl tenisu i rekreantům a příchozým. Ti 
mají možnost navštívit areál TO TJ Slovan každý den odpoledne 
(dopoledne po domluvě na telefonu) a v klidu si zapinkat. 
K dispozici je jim celý areál, tj. 6 dvorců a odrazová stěna.       

ZdS

Začátkem dubna se konalo v Nymburku 19. MČR v silovém 
trojboji za účasti padesátky závodníků a závodnic z téměř 30 oddílů.
Podmínkou účasti bylo splnění kvalifikačních limitů a Oddíl silového 
trojboje (OST) Varnsdorf měl čest hájit Jan Pianka. Ve ,,své“ váze 
do 59 kg startoval však sám, takže byl přiřazen do kategorie do 
66 kg, kde poměřil síly s legendou českého silového trojboje 
Karlem Rusem. Honza si dal záležet na stravě, hlídal si váhu již 
dlouho před vrcholem sezony, takže s 57 kg byl na MČR nejlehčím 
závodníkem. Oporou v přípravě i na samotné soutěži mu byli 
kolegové z oddílu D. Pianka a M. Tarnóczy. 

V dřepu, doméně K. Rusa, se Jan rozjížděl na 145 kg a s pře-
hledem je zvládl. Po úspěchu s hmotností 155 kg si nechal 
naložit úctyhodných 165 kg (na fotu), což bylo jeho dlouhodobým 
strašákem. Neponechal ovšem nic náhodě, předvedl krásný platný 
pokus a vylepšil své osobní maximum o 10 kg! Zároveň získal 
průběžné druhé místo za K. Rusem, který dřepl hrozivých 250 kg. 

V benchpresu je tradičně nejsilnější Tibor Šalát a ten zatlačil 
nejvyšší váhu 152,5 kg. Honza se zajišťoval na 100 kg a úspěšně 
dal i 105 kg. Třetím pokusem chtěl udolat 110 kg, tedy váhu, kterou 
na loňském mistrovství zvládl. Kvůli technické chybě ale neuspěl. 

Až mrtvý tah rozhodoval o prvních dvou místech na stupních 
vítězů. Papírově si zde nejlépe stál J. Pianka. Zahájil dobře na 
180 kg, stejně tak zvládl 192,5 kg a začal stahovat velký náskok 
K. Rusa z úvodní disciplíny. Na třetí pokus šel utáhnout činku 
o hmotnosti 205 kg (více než 3,5 násobek tělesné váhy). Mohutným 
záběrem ji ,,odlepil“ od země, předpisově dotáhl, čímž zlepšil své 
osobní maximum a zároveň vytvořil národní rekord v mrtvém tahu 
kategorie do 59 kg. I to ale nestačilo na první místo v celkovém 
pořadí. Bylo z toho krásné druhé o pouhých 5 wilksových bodů 
za K. Rusem a ve vyšší váhové kategorii! V malých medailích 
získal Honza zlatou za mrtvý tah, stříbrnou za dřep a bronzovou 
z benchpressu. Náš oddíl obsadil celkově vynikající šesté místo. 

Text a foto Mirek Tarnóczy 

Pohár osvoboditelů 
opět pro SPŠT

Ve čtvrtek 5. května se na 
varnsdorfskéjm stadionu v Kot-
lině uskutečnil již pátý ročník 
fotbalového turnaje středních škol 
pod názvem Pohár osvoboditelů. 
Zúčastnily se jej všechny střední 
školy z Varnsdorfu, Střední škola 
sklářská z Nového Boru a Střed-
ní odborná škola z České Lípy. 
Turnaj se hrál systémem každý 
s každým ve dvou skupinách 
a dále dle pořadí ve skupině 
o konečné umístění. O páté a še-
sté místo soupeřily Gymnázium 
Varnsdorf se SSŠ a CR Varns-
dorf. O třetí a čtvrté místo se utka-
ly SŠS Nový Bor a SOŠ Česká 
Lípa. O první a druhé místo 
bojovaly opět domácí SPŠT proti 
VOŠ a SŠ Mariánská.  

Konečné umístění: 1. SPŠT
Varnsdorf, 2. VOŠ a SŠ Mari-
ánská Varnsdorf, 3. SOŠ Čes-
ká Lípa, 4. SŠS Nový Bor, 5. Gy-
mnázium Varnsdorf, 6. SŠS 
a CR Varnsdorf. Nejlepší bran-
kář - Ladislav Šedivý (VOŠ a SŠ 
Mariánská) Nejlepší hráč a stře-
lec - František Skyva (SPŠT). Za 
příjemného a slunečného počasí 
všechna utkání vzorně odřídili 
rozhodčí J. Hejl jako hlavní a po-
mezní M. Hovanycz a V. Černý. 
V roli hlasatelů se osvědčili otec 
a syn Šimákovi. Celému dopo-
lednímu programu přihlíželo 50 
spokojených diváků.                      

Michal Šimek

Tenisté MŽIKU zahájili sezonu  

litnit tým, přihlaste se. Buď na 
webových stránkách  www.teni-
svdfmzik.wbs.cz v rubrice vzkazy 
nebo přímo na tenisových kurtech 
TO TJ Slovan. 

V prvním kole soutěže byl do-
mácímu MŽIKU rivalem TK Sokol 
Jalůvčí (loni 3. v tabulce). Ani le-

tos na silného soupeře nestačil 
a podlehl po tuhých bojích 1:5, když 
jediný bod vydřel M. Žižlavský. 
V singlech dále hráli R. Mládek, 
M. Hájek a M. Seibt, v deblech 
nastoupili dvojice Mládek-Hájek 
a Klusoň-Žižlavský.  

Text a foto Milan Klusoň

ZLATO S REKORDEM 
PRO JANA PIANKU 

VÝSLEDKY TENISTŮ 
V KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH
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POSLEDNÍ VÝSLEDKY KLID NEPŘINESLY
Nesmírně důležitý duel s před-

posledním Kladnem přinesl jen 
nerozhodný výsledek 1:1. Hosté 
od 58. min. dokonce vedli, ale 
po rohovém kopu brzy hlavičkou 
vyrovnal Jirka Pimpara. Před 
koncem měl SK Slovan po dal-

ších šancích výhodu penalty po 
faulu na Jardu Jordáka. Skvělý 
gólman Jakubov ji však Mirkovi 
Hozdovi kryl a remíza nechala 
vše otevřené. Do Zlína pak 
Slovan odjel zkusit oplatit sou-
peři podzimní první druholigovou 

porážku na vlastním hřišti. Stav 
půle  byl nadějný 1:1 (vyrovnával 
v 18. Pavlo Rudnytskyy. Po gólu 
Václava Ježdíka z 54. Slovan 
vedl, ale za minutu bylo 2:2 
a v 82. K.Kroupa rozhodl o výhře 
Zlína 3:2.                       ZdS

Odchovanec HC Varnsdorf chytá v USA

V Novém Boru se jel závod 
Bohemie MTB Maraton 2011 
jako 10. ročník závodu horských 
kol pro širokou veřejnost a měl 
hojnou účast jezdců z našeho 
města i jeho okolí. Mezi staršími 
chlapci na krátké trati dojel jako 
10. L. Kudla z Horního Podluží. 
V kategorii mužů na dlouhé trati 
byl 3. J. Kalivoda, 4. M. Malík 
a 9. J. Švorc ml. Ve veteránech 
1 (M30) si J. Novota zajistil 
2. místo a jako 14. byl klasifi ko-
ván J. Švorc st. Pořadí veteránů 
2 (M40) zaznamenalo 5. místo 
J. Dužára, 9. J. Mádla, 12. V. Ze-
mlera a 16. M. Marcziho. Ve 
veteránech 3 (M50) si pak 
2. pořadí vyjel M. Spurný. V abso-
lutní klasifi kaci skončil J. Novota 
2., J. Kalivoda 13., M. Malík 15., 
J. Švorc st. 22. atd.

První závod sezony asi 
nejsledovanějšího seriálu Kolo 
pro život Trans Brdy v Letech 
u Prahy je již historií. A s konku-
rencí velmi nabitou a účastí přes 
1000 startujících. Jan Novota 
(Bicykl Kříž Team) dojel celkově 
16., jako druhý „neprofik“, ale 

1. v kategorii M30 a výsledek 
ohodnotil stručně: „Paráda.“ 
Honza Strož (ALPINE PRO-AU-
THOR) po nepovedeném startu 
zvolil výletní tempo a to stačilo 
na umístění ve třetí padesátce 
startovního pole. Michalu Malí-
kovi zase po pádu praskl rám, 
takže závod nedokončil.

Dále se konal druhý závod 
rovněž hodně sledovaného 
seriálu CyklomaratonTour 2011

DVĚ PRVENSTVÍ JANA NOVOTY

s názvem RWE Okololiberce. Na 
60 km dlouhé trati byl Jirka Švorc 
st. celkově 27. (8. v M30), Jirka 
Kalivoda 31. (9. v ME), Jirka Dužár 
56. (9. v M40) - všichni Big Shock 
Team a Václav Zemler po něko-
lika defektech 81. (15. v M40).
Na krátké trati (30 km) vyhrál 
s více jak minutovým náskokem 
celkově J. Novota, Jirka Švorc ml. 
byl 9. celkově a 5. v juniorech.   

ZdS

Pražská liga modelářů je v polovině
Ve 23. ročníku Pražské ligy modelářů byla na letišti v Panenském 

Týnci k 30. 4. odlétána polovina ze šesti kol soutěže a účastí i s 
dobrým výsledky v ní nemohou chybět modeláři LMK Varnsdorf. 

V kategorii F1H (kluzák dle pravidel FAI) je Stanislav Rudinský 
druhý s 58 body. Na vedoucího soutěžícího (dvě účasti na lize) ztrácí 
dva body a o čtyři je před třetím v pořadí. 

V kategorii P30 (modely poháněné gumovým svazkem) zatím 
s přehledem vládne Eugen Belo s 81 body. Varnsdorf má v této 
kategorii silné nasazení starších a mladších žáků (celkem 8), z nichž 
nejlepší je jediný mladší žák Ruda Král, zatím na 6. místě s 34 body. 
Varnsdorfští žáci si jinak pohoršili, poslední kolo vynechali. 

Kategorii F1G (pohon na gumový svazek + sklopná vrtule) prů-
běžně vede nestor varnsdorfského modelářství Vladimír Holeček, 
který se o prvenství dělí s M. Rohlenou z Kladna. Oba mají 71 bodů. 
Těsně za ně klesl předtím vedoucí Pavel Formánek se 69 body. 

LMK Varnsdorf má s osmi startujícími početné zastoupení i v ka-
tegorii H (házecí kluzák) mladších a starších žáků. Nejlepší je zatím 
šestý mladší žák David Pecinovský se ziskem 34 bodů. Podobně 
jako v kategorii P30 se varnsdorfští třetího kola nezúčastnili, a tím 
jsou i ovlivněny průběžné výsledky. V kategorii H junioři a senioři se 
stále na prvním místě drží Stanislav Rudinský s maximálně možným 
ziskem 90 bodů za tři kola. Stando, gratulujeme! 

Varnsdorfští žáci jinak nejspíše kalkulují s tím, že není nic ztra-
ceno, protože do konce ligy zbývají tři závody a do závěrečného 
hodnocení se započítávají výsledky tři nejlepších kol. Necháme se 
překvapit.                                                         Ing. Aleš Podroužek

Rumburský bowlingový Sportlife cup 3  
Dvanáctým turnajem skončil v sousedním Rumburku dlouhodobý 

Sportlife cup 3. A i tentokrát se dařilo varnsdorfským hráčům. Druhé 
místo obsadil J. Trojan a třetí R. Pácha. Rovněž v celkovém pořadí, 
které bylo dáno součtem devíti nejlepších výsledků každého hráče 
ze všech turnajů, naši bowlingáři obstáli. Z necelé šedesátky 
soutěžících, kteří v turnajích nastoupili, obsadil R. Pácha čtvrté 
a J. Trojan páté místo. Ať to padá!!!                                       RP 

- slosovatelný kupon o šek v hodnotě 10 000 Kč
na volný nákup zboží v prodejně OBY. Kupon bude 
vyměněn po předložení 6 ks jednotlivých vstupenek 
na zápasy z jarní části 2. ligy v pátek 3. června 2011 
v sekretariátu SK Slovan od 13.00 do 16.00 hodin 
a dále v den zápasu v sobotu 4. června 2011 od 
16.00 do 17.00 hodin na tribuně v prostoru rozhlasu.            

Hokejový brankář Lukáš Mikulášík (18 let) se narodil ve Varnsdorfu, 
kde začal s hokejem ve svých 9 letech. Zde působil do roku 2007, ná-
sledovalo dvouroční hostování završené  přestupem na jednu sezonu 
do Děčína. A jak se dostal za „velkou louži?“ „Do Spojených států jsem 
se po nějakém čase vydal za studiem a samozřejmě za hokejem,“ 
vysvětluje Lukáš. O svém dosavadním pobytu za oceánem dále sdělil: 
„V sezoně 2010-2011 jsem studoval americkou střední školu a chytal 
nejvyšší středoškolskou soutěž ve státě Wisconsin za tým Merrill 
Bluejays. V mnoha zápasech jsem čelil více jak 50 střelám, jelikož 
můj tým nepatřil zrovna k nejlepším, takže jsem neměl moc pomoci 
od obrany a v brance jsem se měl co otáčet. Po čtyřech nabídkách 
od skautů a generálních manažerů klubů jsem podepsal dvouroční 
kontrakt na sezony 2011-2012 a 2012-2013 za juniorský A-tým Fort 
Wayne Federals ve státě Indiana. Ten hraje nejvyšší severoamerickou 
profesionální juniorskou ligu a létá třeba i do kanadského Toronta. 
Dále se hraje s kluby ve státech Iowa, Indiana, Ohio, Wisconsin 
nebo Michigan (Detroit)“. A Lukášovy další plány? „Mířím si za snem, 
kterým je hrát profesionální hokej za muže v některé z nejlepších lig 
v USA (WHL, EHL).“ Přejeme hodně štěstí s přáním, aby se třeba už 
po roce mohl Lukáš čtenářům HS pochlubit svým dalším hokejovým 
vzestupem.                                                                               JH/ZdS

ŠK Frýdlant pořádal v Hejnicích 
Velikonoční šachový turnaj za 
účasti šestnácti startujíích. Hrá-
lo se švýcarským systémem na 
2x15 minut a 9 kol. Varnsdorfský 
V. Vladyka sice nastupoval 
jako šachista s nejvyšším ELO 
(1948), ale nakonec skončil 
druhý se 7,5 body za L. Václa-
víčkem (ELO 1897), který uhrál 
8,5 bodů.                                ZdS

VÝHRA HÁZENKÁŘŮ V ÚSTÍ
V 8. kole Severočeské ligy mužů potvrdili házenkáři TJ Slovan 

dobrou pohodu po remíze s lídrem soutěže ze Žatce  a přivezli ze 
hřiště Chemičky B výhru 17:21 (7:10), čímž ji přenechali poslední post 
tabulky. Branky dali V. Müller 6, O. Rybář 5 (2 sedmičky), J. Mareš 
a J. Janošek po 3, M. Halmich a M. Krátký po 2. Tabulce střelců 
sedmiček po osmi kolech této soutěže suverénně vládl O. Rybář 
s 20 trefami, žatecký Zimmermann si připsal 11 zásahů. Poslední výsle-
dek týmu: Česká Lípa - Varnsdorf  22:13 (12:4).                                      ZdS

Šachové 
střípky

HLAVNÍ  DIVÁCKÁ CENA JARNÍ ČÁSTI 2. LIGY


