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V sobotu 21. května les na Studánce ožil. Už od časného 
rána zde byl slyšet lomoz řemeslníků z krásnolipských 
technických služeb stavějících pódium, které jim vzápětí 
varnsdorfští dobrovolní hasiči ozvučili. Mezitím se stavěly 
a plnily stánky s občerstvením a propagačními předměty, 
stoly a lavice, připravovaly se dětské atrakce a vlajkami 
se zdobil hlavní pramen. To vše proto, že se zde právě 
v tento den, v rámci malé a skromné slavnosti, konala jed-
na z doprovodných akcí Euroranda 2011 - voda ze střechy 
Evropy. Tématem letošního ročníku  EURORANDA je totiž 
voda jako životodárná tekutina a přitom vzácný a v budou-
cích letech stále omezenější zdroj, který by se lidé měli 
učit využívat hospodárně a ekologicky. Eurorando si také 
klade za cíl upozornit na kritický nedostatek pitné vody 
na celém světě a nutnost jejího šetření. A tak zatímco si 
dětičky i dospělí už od desáté hodiny užívali občerstvení, 
atrakcí a soutěží, na pódiu se připravoval k vystoupení pol-
ský folklórní soubor Cisowianki, příznačně pojmenovaný

HISTORICKY PRVNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY PROBĚHLY I VE VARNSDORFU

INZERCE

V pátek a v sobotu 13. a 14. kvě-
tna se v areálu varnsdorfského 
pivovaru Kocour konaly historicky 
první Farmářské trhy Šluknov-
ska.  Návštěvníci si mohli koupit 
jahodové pivo, kozí sýry, čerstvé 
mléko z Trutnova, korálky ze 
Šluknova, čokoládu z Děčína, 
bramboráky z Moravy a mnoho 
dalších výrobků. V pátek se o ná-
vštěvníky soupeřilo s hokejem, 
ten sice vyhrál, ale sobota vše 
vynahradila.

 Areál pivovaru byl v sobotu 
v pravé poledne plný. Někteří si 
přišli pochutnat na netradičních 
pivech, jiní zamířili za zvířaty či 
obdivovali šikovné řemeslníky. 
Jedni si nemohli vynachválit 
pochoutky připravované na 
ohni, druzí se zájmem sledovali 
dění v hale plné řemeslníků. 
A děti? Těm bylo nejlépe mezi 
hospodářskými zvířaty. Mohly si 
doslova osahat živé koně, ovce, 
kozy i housátka. V pátek se or-
ganizátorům podařilo do areálu 
pivovaru navozit dvoupatrovým 
anglickým autobusem téměř 
dvě stovky dětí z blízkého okolí. 
Na své si přišli i domácí kutilové 
a zahrádkáři. Nechyběla ukázka 
zemědělské techniky a různého 
zahradního náčiní. 

Majitel pivovaru Josef Šusta by 
rád pořádal trhy pravidelně. Vše 
ale závisí na zájmu lidí, který byl 
po oba dva dny vcelku vysoký. 
Nezbývá než doufat, že tomu tak 
bude i napříště. Vysoký zájem 
o výrobky farmářů dokládal i fakt,
že některé stánky návštěvníci 
brali přímo útokem. Stánky s ko-
zím sýrem měly během hodiny 
vyprodáno, majitelé museli pro 
novou zásobu zajet. Podobné to 
bylo i u pečiva. Farmáři asi takový 
zájem nečekali. Farmářské trhy si 
pochvalovali i samotní prodejci 
a řemeslníci. Například na háč-
kované vánoční ozdoby se lidé 
ptali už nyní. Mezi nabízenými 

výrobky byly samozřejmě i ty, 
které jsou oceněny certifi kátem 
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO -
regionální produkt. U všech 
výrobků byla zaručena kvalita, 
všichni prodejci byli předem 
„prověřeni“. A to jich bylo celkem 
čtyřicet.

Pořadatelé stále ještě shání 
další prodejce, trhovce, řemesl-
níky a výrobce, od kterých nepo-
žadují žádný poplatek za stánek 
či plochu. Jediným požadavkem 
je, aby se jednalo výhradně o čes-

ké, moravské a slezské výrobky, 
výrobce a řemesla.

Stoprocentně se lidé mohou 
těšit na další trhy na podzim. MAS 
Šluknovsko totiž získala dotaci od 
Ministerstva životního prostředí. 
Trhy na podzim budou trochu jako 
dosečná. Samozřejmě nebudou 

chybět tradiční farmářské výrobky 
a na závěr lidová veselice. 

Věřme, že se ve Varnsdorfu 
podaří založit novou tradici. 

Místní akční skupina 
Šluknovsko, foto Petr Heinrich
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Rada města rozhodla: • Vyhlásit výběrové řízení na akci 
celoplošné opravy komunikací: Studánka I., ul. Budějovická, 
ul. Edisonova, ul. Spojovací, ul. Smetanova, ul. Kolínská, 
ul. Cyklistická,  Studánka II. • Vyhlásit výběrové řízení na 
akci celoplošné opravy chodníků: ul. Čs. letců, ul. Kmochova, 
ul. Legií, ul. T. G. Masaryka dle předloženého návrhu. • Sou-
hlasit s názvem železniční zastávky „Varnsdorf - staré nádraží“. 
• Povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve 
Varnsdorfu s účinností od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. • Vzít na 
vědomí informaci OŠKT o počtu nepřijatých dětí do mateřských 
škol pro školní rok 2011/2012, návrh o rozhodnutí zřízení 
mateřské školy v objektu ZŠ Bratislavská 994 ve Varnsdorfu 
nebyl schválen. Dále žádost o mimořádný finanční příspěvek 
tenisovému oddílu TJ Slovan Varnsdorf nebyla schválena.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Babička nalezena hlídkou MP
Službu konající strážník byl požádán občanem z Dolního 

Podluží o pomoc při pátrání po babičce, která společně s jeho 
matkou odjela nakupovat do Varnsdorfu a zde se jí ztratila. 
Podrobný popis 84leté ženy byl předán i na služebnu OOP ČR. 
Hlídka MP zahájila pátrání a do dvaceti minut byla paní nalezena 
na autobusovém nádraží. 

• Odcizené vozidlo bylo nalezeno
Ve čtyři hodiny ráno bylo nahlášeno odcizení motorového 

vozidla v centru našeho města. Zatímco hlídka prováděla  
pátrání, všímavá občanka našeho města telefonicky oznámila 
na služebnu, že nějaké vozidlo spatřila v lesíku u ulice Děčín-
ská.  Hlídka  do uvedené lokality zajela a zjistila, že se jedná 
o totéž vozidlo, po kterém bylo vyhlášeno pátrání. Na místo byla 
přivolána hlídka Policie ČR, která si uvedené vozidlo převzala 
k dalšímu šetření. 

Martin Špička, velitel MP

• Chtěli žlab, mají problém
Na přístavek sociálního zařízení bývalé kavárny ve Varnsdorfu 

vnikl v uplynulých dnech sedmatřicetiletý muž spolu s o pět let 
mladší ženou. Zde se pokusili odcizit čtyřmetrový pozinkovaný 
žlab. Ten vytrhli z háků, které poškodili stejně jako samotný okap, 
a ještě to odnesl hromosvod. Nyní mají na krku podezření z po-
kusu krádeže vloupáním ve spolupachatelství. S tím je spojena 
hrozba až dvouletého pobytu v nápravném zařízení.

• Povedený kousek v cirkusu
Policisté z obvodního oddělení ve Varnsdorfu sdělili ve 

zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu krádeže 
sedma třicetiletému muži z České Lípy. Onehdy totiž ve Varn-
sdorfu odcizil z maringotky cirkusu šest a půl tisíce korun a 
nějakou estrádní garderobu. Nato zmizel. V nočních hodinách 
výtečníčka zadrželi policisté v Praze a provedli jeho eskortu. 
V současnosti se nachází v nezáviděníhodné situaci, kdy mu 
hrozí až dvouletý pobyt v nápravném zařízení.  

Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR

Provoz pro agendu e-pasů 
plánuje odstávku systému

 
Na 1. července 2011 (pátek) od 12.00 hod. je Ministerstvem vni-

tra ČR plánovaná odstávka systému CDBP pro agendu cestovních 
pasů obsahujících strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými 
údaji s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 
5 let občanům mladším 15 let nebo 10 let občanům starším 15 let 
(dále jen „e-pas“).

Provoz pro agendu e-pasů bude obnoven dne 4. července 2011 
od 6.00 hod.  

1. července od 12.00 hod. nebude možné zpracovávat žádosti 
o vydání e-pasů ani nebude možné e-pasy předávat.  Odstávka systé-
mu CDBP se netýká vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných 
údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, který se vydá s územní 
platností do všech států světa a s dobou platnosti 6 měsíců.

Mgr. Nataša Golová

STRUČNĚ Z RADNICE
10. 5.  Návštěva zvířecího útulku, který je zřizován městem Děčín.
11. 5. Účast na jednání zástupců SPRŠ, více v dalším textu HS.
14. 5.    Přátelské setkání se zástupci alpského spolku Warnsdorf/
      Krimml, při němž členové spolku navštívili zakladatelská 
          města spolku.
16. 5. Další jednání se zástupci kraje o převzetí činnosti kraj-
                               ského DDM jako příspěvkové organizace města. Byla  ujasně-
         na situace, proč zastupitelé města neschválili navrhovaný
              převod se závazky krajské organizace DDM. Zástupci kraje 
          přislíbili předložení nového návrhu převodu.
18. 5. Debata s městským architektem Vlastislavem Kautem 
              na téma vytvoření útvaru, který by řešil možnosti regulace
          stavební činnosti ve prospěch vzhledu města.               rm

Dne 20. května přišlo na bese-
du o železniční dopravě do 
divadla asi dvacet lidí. Setkali se 
tu se dvěma úředníky z odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
krajského úřadu Ing. Jindřichem 
Fraňkem a Ing. Jakubem Jeřáb-
kem, a rovněž s městským radním 
Jiřím Suchardou. Palba otázek 
hosty nenechala oddechnout.

Veřejnost zajímal například 
osud budovy vlakového nádraží 
a řešení důstojného přístupu k vla-
kům, obnova starého nádraží, 
zřízení dalších zastávek a ná-
vaznost spojů. 

Namátkou některé z probra-
ných problémů: Kromě starého 
nádraží se nových vlakových za-
stávek jen tak nedočkáme, proto-
že nepřiměřeně náročné normy 
znamenají milionové náklady na 
jejich byť jen nejskromnější vy-
bavení. Není jednoduché se na 
varnsdorfském nádraží vydrápat 
do schůdků vagonu - jsou téměř 
půl metru nad peronem. Není 
to ovšem chyba vlaků, nýbrž 
nástupišť, a napravit by to měla 
Správa železniční dopravní ces-
ty. Podle přítomného výpravčího 
z varnsdorfského nádraží byla 
úprava nástupiště přislíbena již 
před lety, ale vše zůstalo jen na 

Radní se stali 
gestory komisí

Radní města Varnsdorfu se 
na svém jednání domlouvali 
o způsobu rozšíření komunika-
ce s jednotlivými komisemi rady 
města a o zlepšení přenosu 
důležitých informací na jednání 
RM. Jednotliví radní přijali do 
oblasti své působnosti koordinaci 
spolupráce s určenými komisemi 
a garanci předkládání informací 
ve stanoveném bodě jednání 
rady města. Z tohoto důvodu 
bude jednou měsíčně vždy na 
prvním jednání v měsíci zařa-
zen do programu bod - zprávy 
z komisí, kde radní případné 
informace předloží.   

Vzniklo tedy rozdělení komisí 
do působnosti radních, a to ná-
sledujícím způsobem:  Ing. B. Kří-
žová - komise pro výchovu 
a vzdělávání, komise pro cestov-
ní ruch a přeshraniční spolupráci; 
J. Sucharda - kulturní komise, 
dopravní komise; M. Novotný - 
komise pro tělovýchovu a sport,  
zdravotní komise; M. Dlask -
sociální komise - doplňková 
péče; M. Louka - bytová komise, 
aktiv pro občanské záležitosti; 
K. Dubský - komise pro posu-
zování a hodnocení nabídek, 
komise pro otevírání obálek; 
J. Poláček - komise správy majet-
ku a výstavby, komise prevence 
kriminality.                               rm

Změny v autobusové dopravě 
v oblasti Děčínsko a Šluknovsko

V oblasti Děčínska dochází mimo celostátních změn mimořád-
ně ke změnám jízdních řádů ve dvou termínech. Od 29. 5. 2011 
u dopravce ČSAD Česká Lípa a. s. a 12. 6. 2011 u ostatních dopravců.

 V souvislosti se změnou platnosti licencí dopravce ČSAD Česká 
Lípa, a. s., dochází mimořádně již od 29. 5. 2011 ke změnám data plat-
nosti jízdních řádů na linkách 500080 Česká Lípa - Kamenický Šenov -
Česká Kamenice, 500140 Česká Lípa - Nový Bor - Rumburk. 

Ke dni 28. 5. 2011 byl ukončen provoz autobusové linky 15171 Praha -
Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf (- Šluknov). V současnosti je zde 
veden pouze jeden pár spojů v dopoledních hodinách v pracovní 
dny (příjezd do Varnsdorfu v 9.15, odjezd zpět v 10.30) a jeden 
spoj odpoledne o nedělích a svátcích (odjezd v 12.45 z Varnsdorfu). 
Důvodem ukončení provozu je nízká poptávka v koncovém úseku 
Nový Bor - Varnsdorf a skutečnost, že linka je provozována doprav-
cem ČSAD Česká Lípa, a. s., na komerční riziko. Cestující ve směru 
Česká Lípa - Praha mají možnost využít spoje dalších dopravců (Quick 
Bus, a. s.; Hemtrans, BusLine, a. s.).

Dopravce BusLine, a. s., upravuje od 12. 6. 2011 jízdní řád na lince 
510900 Šluknov - Rumburk - Varnsdorf - Nový Bor - Česká Lípa - Praha:  
spoj 3 s odjezdem z Rumburku, žel. st. (nyní v 7.20) bude o 15 minut 
posunut na čas 7.35. Důvodem je zlepšení návaznosti na linku 410 
z Velkého Šenova, Šluknova a Jiříkova (příjezd v 7.17)                  rm

papíře. Dle slov Jiřího Suchardy 
město požádá o nápravu. 

Dalším problémem je výluka na 
trati do Děčína: Úsek poškozený 
loňskou povodní se konečně in-
tenzivně opravuje a s počátkem 
letních prázdnin zde bude provoz 
obnoven. 

Dvouhodinová debata se stoči-
la i k autobusové dopravě, napří-
klad ke zkušenostem z fungování 
nově zavedených přeshraničních 
linek. Autobusové nádraží v sou-
časné podobě je jednak ostudou, 
jednak přežitkem. V budoucnu 
z něj bude přinejmenším ubrán 
jeden pruh nástupišť, nebo se 
vůbec přemístí do jiné lokality. 

Nabízí se například varianta sou-
sedství s obnoveným vlakovým 
starým nádražím. Jenže to jsme 
zatím jen ve stadiu úvah.

Mimochodem, diskuze se 
musela obejít bez slibovaného 
ministerského rady, pracovní 
zaneprázdnění mu nedovolilo 
se do Varnsdorfu dostavit. 

Podle Jiřího Suchardy občané, 
kteří nejsou spokojeni s doprav-
ní obslužností, málo intervenují 
u vedení města. Smršť dotazů 
na této besedě ho tedy musela 
potěšit. Na radnici je doprava 
v kompetenci místostarosty Karla 
Dubského, a hlavně na něj by se 
tedy měli lidé obracet s připomín-
kami k jízdním řádům a kvalitě 
služeb dopravců.                 ham

SMRŠŤ DOTAZŮ K DOPRAVĚ
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DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

MyšLenka aneb sloupek starosty

Vážení občané, koupil jsem si pincka a jezdím po Vanďáku. Hodně 
se změnilo. Jel jsem na Mašíňák a byl jsem mile překvapen, dobrý, 
fakt dobrý. Akorát mne bolí, že si nemám kam sednout, na hrázi 
ani jedna lavička. Škoda! Když jsem tam randil, seděli jsme pod 
třešněmi a pak, však víte. Proč nejsou na hrázi lavičky? Po hrázi 
chodila spousta lidí. Jel jsem dál za nemocnici na hřiště, kde jsem 
hrál varnsdorfskou ligu ve fotbale, ze hřiště je louka pro domácí 
zvířata, zarostlé. Jedu dál na Hraničák a pak doprava podél lesa. 
Nádhera, úžasnej výhled na město úplně z jiného směru. Každý má 
foto ze Špičáku nebo z Hrádku. Zkuste tento, je daleko krásnější! 
Nádhernej! Přátelé, najednou uvidíte město z úplně jiné strany. Na 
Hraničáku naštěstí už lavičky jsou, dokonce nové! Srdíčko mi za-
plesalo, potkal jsem několik zamilovaných. Opravdu se mi udělalo 
dobře u srdíčka, to jsem potřeboval. V půlce cesty je alej směrem 
na lom, nově zasázené stromy, já tomu nevěřil. Paráda! Pokračuji 
dál kolem zahrádek a pak, bohužel, opět šeď města a prázdnota. 
Paneláky, asfalt, auta.

Vážení občané našeho města, zkuste se projít tímto směrem, 
budete velice překvapeni, jak je Vanďák hezkej i z jiné strany, a to vám 
garantuji. Je to úžasná procházka, či projíždka na kole. Málokteré 
město má takto krásné okolí, kam lze za pár minut pěšky dojít a pak 
se pouze kochat pohledem a třeba i...   

 Ing. Milan Hindrák, občan VDF
Poznámka: Redakce výjimečně respektovala užití obecné češtiny 
a slangových výrazů.

V Hlasu severu č. 10 je zveřej-
něn sloupek „Dubnové zastupitel-
stvo bylo bleskové“. Jako zastu-
pitel mám k popisu průběhu jed-
nání několik připomínek, se který-
mi se chci podělit se čtenáři HS:

1) Skutečně byl bez výhrad 
schválen závěrečný účet města 
za rok 2010. Jeho součástí 
byla zpráva o hospodaření RE-
GIA, a. s., bytového družstva 
Varnsdorf, rozbor dluhů a dluž-
níků v bytech města Varnsdorf. 
Myslím, že takovéto shromáždění 
zpráv a hodnocení celoroční prá-
ce řady subjektů na tak malém 
prostoru je kontraproduktivní. 
Žádná zpráva nebyla prodisku-
tována, pouze odsouhlasena.

2) Domnívám se, že by řadu 
občanů zajímalo, jak si vede Re-
gia, a. s., její klady a nedostatky 
za uplynulý rok. Ani v minulosti 
se nestalo, aby bylo třeba jen 
stručné hodnocení uvedeno na 
stránkách HS.

3) Není zarážející, že ku-
příkladu projednávání dluhů 

O městě
Procházívám čas od času 

Varnsdorfem. Někdy vedu na 
vodítku svou kamarádku fenku 
Kikinu. Chodíme hezky poma-

loučku - jednak je Kikina už psí babička a jednak hodně pozoruji 
a dívám se kolem sebe. V poslední době také rád tlačívám kočá-
rek s vnoučkem, který se začíná rozhlížet s nemenším zájmem. 
A tak mě to vše často vede k zamyšlení. Uvažuji o generacích, které 
dávno před námi zabydlely údolí Mandavy, když - jak praví pověst -
následovaly bájného zakladatele, poustevníka Vernara.  Přemýšlím 
o hrázděných domcích, které se  jakoby rozběhly do strání okolních 
vršků. Snažím se vnímat  odlišnosti charakteru těch šesti vsí, které 
sloučením vytvořily naše město v dnešní rozloze „od kopce ke kopci“.   
Cestou po Hraniční stezce se těším pohledem na  celou varnsdorf-
skou dolinu, kterou uzavírá kouzelné panorama  s Luží, Tolštejnem 
a Jedlovou. Slunce v tu chvíli mizí kamsi k Hrádku a kraj šedne ve 
večerním oparu. Napadá mě otázka, jak vnímáme my sounáležitost 
s krajem,  jak v návaznosti na léta předcházející  novými stavbami 
zabydlujeme město a připravujeme život generaci, která přijde po 
nás. Dávno už neplatí slova o sto komínech, které čněly nad střecha-
mi domů, a jen všudypřítomná zeleň dává za pravdu starému rčení 
o městu zahrad.  A tak je vlastně na nás, zda z nevýhody původního 
venkovského charakteru jednotlivých částí Varnsdorfu dokážeme 
citlivým přístupem udělat výhodu a promyšleně budovat město posa-
zené v pěstěné zeleni – zahradní město. Když jednotlivosti a detaily  
městské architektury budeme chtít vnímat v širších souvislostech cel-
kového pojetí, jistě můžeme zabránit nevratným stavebním hříchům, 
které se na dlouhou dobu stávají těžko pochopitelnou skvrnou na 
vzhledu města.  Pokud by teď komukoliv připadlo, že píši o sídlištní 
výstavbě, pak se mýlí.  Mluvím o současnosti, o stavbách, které 
nevhodným začleněním stírají dojem promyšleného  přístupu, které 
zájem detailu a jednotlivce  upřednostňují před kvalitním vzhledem 
celku. Mluvím o stavbách, s nimiž se naši nástupci budou vyrovnávat 
jako s hříchy minulosti. Žijeme v krásném kraji, a už proto  svému 
vnukovi přeji, aby těch hříchů bylo co nejméně. 

 Martin Louka

Nepřizpůsobivých ve výběžku stále přibývá, 
k tomu úměrně roste i kriminalita!

Na posledním zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska byla 
hlavním tématem bezpečnost v severní části děčínského okresu, 
zejména Šluknovského výběžku, kde díky velkému přílivu nepři-
způsobivých občanů do našich měst obrovským způsobem narůstá 
kriminalita.  Ministerstvo paradoxně plánuje snížení počtu policistů, 
což velmi nelibě nesou starostové měst.  Největší počet přistěhovalců 
je zaznamenán ve Šluknově. Rumburk již řeší otázku  přistěhovalců 
v takzvaném „trojúhelníku“, který je přímo v centru města. Celá pro-
blematika bude přednesena přímo premiérovi republiky při zasedání 
Poslanecké sněmovny poslancem J. Foldynou. 

Diskutovaná byla zároveň otázka psího útulku pro celý výběžek 
a problematika černých skládek, důvod jejich vzniku a potřeba najít 
účinné řešení jejich zamezení.                                                             rm

Diskuze je věcí 
přítomných zastupitelů

Je jen věcí zastupitelů, jak projednají a podrobně prodiskutují 
jednotlivé body programu. To, že schválí bod bez diskuze, je jen 
jejich volba. Byl jste, pane László, na uvedeném jednání, proč jste 
nereagoval svými připomínkami v diskuzi k uvedeným bodům?

Současně připomínám, že projednávané materiály dostávají 
zastupitelé s časovým předstihem, takže je možno se obrátit ještě 
před zasedáním na jednotlivé odbory úřadu a požádat o doplňující 
informace.

Seznamy dlužníků však rozhodně nelze zveřejňovat, neumožňuje 
nám to Daňový řád a Občanský zákoník.

Ing. Lubomír Samuhel, tajemník MěÚ Varnsdorf

Poznámka zastupitele
a dlužníků se provádí každý 
půlrok na základě trvale plat-
ného usnesení z roku 2005, 
tedy bylo předmětem jednání 
zastupitelstva již desetkrát? 
A výsledek: jestliže v r. 2009 
byl celkový dluh za nájmy 
v bytech města 10,414.257 Kč 
ke dni 31. 12. 2009, tak v r. 2010 
byl dluh 10,393.060 Kč. Počet 
dlužníků v r. 2009 byl 688, 
v r. 2010 628, tedy méně. ALE: 
dlužníků s dluhem nad 50.000 
bylo v r. 2009 55, v r. 2010 60!! 
Objektivně musím uvést i kladné 
zjištění: vymožená částka exe-
kutory v r. 2009 byla 43.763 Kč,
v r. 2010 se částka do 31. 12. 
zvýšila na 182.930 Kč.

4) Nestačí jen konstatovat, 
vzít zprávu na vědomí, ale 

jde o to, aby každý úředník, 
radní, zastupitel o řešení tohoto 
problému měl zájem a aby do-
cházelo k úzké spolupráci, tak 
jak to měl na mysli vnitřní auditor 
městského úřadu, když připravil 
řadu návrhů a opatření, jak docí-
lit snižování dluhů občanů vůči 
městu. Protože jsou další dluhy 
jako neplacení za odvoz odpad-
ků, za psy, pokuty a jiné. 

5) Proč se nepodělit s občany 
města s potížemi, které město 
má, co je to za lidi, kteří využívají 
služby a neplatí za ně? Přehledy 
a seznamy jsou, jde o to, aby se 
staly veřejně známými.

Nejen tedy bleskové jednání, 
ale jednání přijímající zásadní 
úkoly pro všechny zaintereso-
vané!          Vladislav László

HEZKEJ VANĎÁK
K podstávkovým domům pro-

běhlo ve Varnsdorfu sice už něko-
lik přednášek i terénních exkurzí, 
ale zatím byly orientované hlavně 
na jejich obecnou charakteristiku 
a místní zvláštnosti. Lidem, kteří 
v podstávkách žijí a pečují o ně, 
budou ale o mnoho užitečnější 
konzultace s odborníky schop-
nými poradit například s volbou 

Majitelé podstávek se radili s odborníkem
materiálu a technologických 
postupů při opravách jednotli-
vých stavebních prvků nebo při 
celkové rekonstrukci již značně 
zchátralých staveb.

Jednu z takových příležitostí 
připravil Kruh přátel muzea 
Varnsdorf, když pozval veřej-
nost na setkání s Ing. arch. To-
mášem Eflerem, pracovníkem 

Ústavu památkové péče při Fa-
kultě architektury ČVUT v Pra-
ze. Také tato akce sice začala 
„historickým úvodem“, ten byl 
ale následován mnoha příklady 
současných úprav i velkorysých 
rekonstrukcí, s nimiž si jejich 
majitelé (někdy lépe, někdy 
hůře) poradili. K dispozici byly 
také informace o dostupných 
stavebních materiálech využi-
telných při údržbě domů. 

V samotném závěru, už mimo 
program přednášky, byl lektor 
ochoten k individuálním konzul-
tacím pro majitele podstávkových 
domů, kteří právě řeší akutní opra-
vy a chtějí se vyhnout zásadním 
chybám. 

Při množství podstávek ve 
Varnsdorfu a Studánce (něco 
přes 300) by možnost konzultací 
s odborníky na lidovou architektu-
ru našla uplatnění i do budoucna. 
Úroveň péče o ni je totiž - až na 
výjimky - u nás na první pohled 
podstatně horší než v soused-
ních obcích za hranicemi.

                                       ham
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 Návštěva biskupa

S utkvělou představou, že čas od času je bezpodmínečně nutno 
prověřit zlatonosnost Zlatého potoka, byla 14. května pod patronací 
Kruhu přátel muzea Varnsdorf zorganizována výprava podél jeho toku. 
Pramení na více místech na Studánce a po několika kilometrech bublání 
po Čechách i Sasku ústí do Mandavy kousek za mlékárnou. Expedice 
téměř celou tuto oblast prozkoumala včetně několika odboček na další 
pozoruhodná místa. 

Pro většinu výletníků byly netušeným objevem pozůstatky bývalého 
pietního místa na návrší mezi benzinkou na Studánce a státní hranicí. 
Zbytky kruhové zídky - za poslední léta opět o něco menší - údajně 
vymezují kdysi opečovávaný dubový háj, vzpomínkové místo na oběti 
válek. Přesnější zprávy o tom ale pisatel tohoto článku nemá a přiznává, 
že by stálo za to o tom něco přesnějšího zjistit.

Pro skupinu byl hlavním cílem onen experiment s těžbou zlata. Někte-
ří její členové se stali frekventanty krátkého kurzu za pomoci plechových 
rýžovacích pánví a instruktora Miloše Flekny - vedoucího mineralklubu 
KPMV. Jen jeho zkušené oko a lupa mohly stvrdit, zda na dně pánví 
zůstalo něco hodnotného. S povzdechnutím bylo vzato na vědomí, že 
přes veškerou dřinu v bahně a studené vodě se žádné vzácné kovy 
objevit nepodařilo. Snad jsme tu měli být o pár století dřív. 

Druhé povzdechnutí přišlo se zjištěním, že i v divočině středního 
a dolního toku, kudy prochází státní hranice, je znát, na území kterého 
státu se právě nacházíme. I bez 
cedulí. Turisticky nevyužité, ale 
malebné partie meandrů Zlatého 
potoka patří k opomíjeným kou-
tům katastru města. Možná je to 
pro ně dobře.

Zlatá horečka vychladla 
a překvapivý nedostatek žlutého 

kovu nemile oslabil naši nákupní 
horečku na farmářských trzích 
u Kocoura. Tam výprava došla 
svého konce. Aspoň že bylo na 
trochu varnsdorfského zlatého 
moku...                                  ham

Po loňských volbách, kdy 
se novým starostou města stal 
ředitel varnsdorfského divadla 
Martin Louka, byl do funkce ře-
ditele divadla jmenován počínaje 
měsícem dubnem PhDr. Martin 
Musílek. Pro mnohé neznámá 
osobnost, kterou bychom rádi 
představili včetně jeho koncepce 
vedení divadla.

Martin Musílek se narodil 
v roce 1973 ve Varnsdorfu. Po 
studiu Střední hotelové školy 
v Turnově získal v roce 2007 
titul magistra oboru kulturologie 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, kde se ve studiu 
zaměřil na teorii a management 
kultury. Následně pokračoval 
v doktorském studiu FF UK 
v oborech kulturologie a etnolo-
gie. V roce 2008 složil rigorózní 
zkoušku na katedře kulturologie 
FF UK a získal titul PhDr. Absol-
voval dlouhodobé zahraniční 
stáže na italských univerzitách 
ve Florencii a v Perugii. Ovládá 
čtyři cizí jazyky.

Jaká byla vaše předchozí 
zaměstnání nebo jiné pracov-
ní aktivity?

V devadesátých letech jsem 
pracoval jako číšník, prodavač 
nebo pekař a po nástupu na 
vysokou školu v roce 2001 jsem 
pak vystřídal spoustu různých 
prací, a to jak v Čechách, tak 
i v zahraničí. V poslední době 
před nástupem do funkce ře-
ditele divadla jsem se zabýval 
zpracováním textových podkladů 
do tematických map nebo jsem 
řešil problematiku regionálních 
výrobků ve Šluknovském výběž-
ku a Českosaském Švýcarsku. 
Kromě toho pak několik let pro-
vádím kulturologické výzkumy 
týkající se českých menšin na 
Ukrajině nebo v Rusku a integ-
race cizinců ve střední Itálii.

Ve funkci ředitele jste skoro 
dva měsíce. Jaké jsou vaše 
první dojmy z této funkce? Jaký 
máte pohled na chod divadla?

Myslím si, že divadlo funguje 
dobře, že je to dobře zavedená 
„firma“. Zaměstnanci znají své 
úkoly a je na ně vcelku spoleh. 
Jediný problém vidím v mírném 
podfinancování, divadlo by si 
jistě zasloužilo zvýšit rozpočet 
na provoz. Obohatila by se 
tím nabídka kulturních pořadů 
a také by se mohla pomalu 
provádět obnova technického 
zázemí divadla, jež je většinou 
zastaralé.

Jakým směrem se bude 
ubírat divadlo pod vaším 

Nový ředitel divadla Martin Musílek se představuje

vedením? Chystáte nějaké 
výrazné změny a v čem?

Změny jistě nebudou výrazné, 
ale nějaké budou. V současné 
době zpracováváme koncepci 
nových webových stránek a no-
vého grafického designu na-
šich tiskovin. Začali jsme již 
úspěšně společně s městským 
úřadem podnikat další kroky ke 
zlepšení stavu budovy divadla. 
Týká se to především vzhledu, 
ale také funkčnosti stavebních 
prvků. Například v létě proběhne 
oprava fasády průčelí a výměna 
některých oken. 

Pokud jde o dramaturgii, chci 
se zaměřit o něco více na mladší 
a také na náročnější publikum. 
Mám v plánu představit některé 
inscenace z žánru pohybového 
divadla a současného post-
moderního dramatu. V rámci 
činoherních inscenací bych 
rád nabídl několik náročnějších 
počinů, které by měly být určitým 
doplňkem stávajícího dramatur-
gického zaměření. Vyhýbat se 
nechci ani hudebním pořadům, 
a to jak již zavedenému cyklu 
koncertů klasické hudby, tak 
i současné populární hudbě. 

Chystáte se nějak podílet 
na městských akcích?

Trochu předčasná otázka, 
nicméně se jako divadlo určitě 
na pořádání některých měst-
ských slavností podílet bude-
me. Příprava těchto akcí bude 
probíhat, tak jako předešlé roky, 
v součinnosti s kulturní komisí 
rady města a odborem školství, 
kultury a tělovýchovy.

rm

Ve čtvrtek 5. května navštívil se svým sekretářem Mgr. Martinem 
Flosmanem varnsdorfské gymnázium Mons. Jan Baxant, dvacátý 
sídelní biskup litoměřický. Během šesti hodin se biskup seznámil 
s projektovou výukou školy, s Akademií příslibu, s projektem 
Evropské unie „Mezinárodní den prodavačů cibule“, prožil hodinu 
se studenty tercie, zúčastnil se jednání studentského parlamentu 
a poskytl rozhovor novinářům školního časopisu Vřískot. Jan Baxant, 
biskup z akademického prostředí, prokázal při své první návštěvě 
BGV v roce 2009 svůj smysl pro humor. Po dvou letech přijel biskup, 
který má mimořádný přehled o svých školách a každý žák je pro něj 
důležitý, každý má pro něj své křestní jméno. Týden po návštěvě do-
razil do Varnsdorfu biskupův dopis: „… mám radost z náročného, ale 
krásného dne 5. 5. tohoto roku. V těchto poněkud nelehkých dnech, 
hodiny trávené u Vás a dopis doručený dnes, jsou pro mne pohla-
zením… Díky! Váš biskup Jan.“                      Jiří Čunát, ředitel BGV,

 foto BGV 

ZLATÝ POTOK MĚL NÁVŠTĚVU podle přírodní minerální vody s léčivými účinky. Těsně před slav-
nostním zahájením se účastníci zklidnili při komorním vystoupení 
Kláry Brabníkové a Martina Vosátky. Samotného nabírání vody 
se v doprovodu zástupců klubu turistů společně se senátorem 
Ing. Jaromírem Sykáčkem ujala krásnolipská tajemnice MěÚ Lucie 
Hanková. V rámci dalších vystoupení měli přítomní možnost vidět 
a slyšet krásnolipskou Dykytu, varnsdorfskou kapelu Malvas a druhé 
vystoupení Cisowianek. Strhující závěr patřil velkému dechovému 
orchestru BOB z Budyšína. Až na drobné problémy s občerstvením 
organizátorům vše vyšlo, neboť díky dobrému počasí a příjemnému 
prostředí bylo u pramenů (jak je vidět  z  fotografie) doslova narváno. 
Každý účastník akce odcházel s účastnickým listem a mohl si také 
zakoupit unikátní odznak. Všem organizátorům patří velký dík, mj. i za 
to, že po celou dobu akce svážel a odvážel její účastníky připravený 
autobus. Akci finančně podpořilo Město Varnsdorf.           Text a foto JS

VODA Z PRAMENŮ KŘINICE 
BYLA NABRÁNA

Předčasný dárek k Mezinárodnímu dni dětí
Mateřské škole Na Kopečku s novým kabátem se pomalu daří 

modernizovat i její zahradu. Kolem plotu se pyšní nové túje a na za-
hradě stojí sestava Kuk s lezeckou stěnou, lanovou sítí a skluzavkou, 
kterou letos dostaly naše děti o trochu dříve k Mezinárodnímu dni 
dětí. Tento sen, v němž se postupně zkrášluje zahrada, školce 
uskutečnilo město Varnsdorf.

Součástí oslavy svátku dětí na nás nezapomněla ani pizzerie 
Prishtina, která se postarala o zpestření „strakatého“ netradičního 
dne v naši mateřské škole dovezenou pizzou k obědu.

Učitelky a děti z mateřské školy Na Kopečku

Varnsdorfská škola získala certifikát
Vyšší odborná škola a Střední škola  Varnsdorf získala certifikát 

páteřní školy. O jeho udělení rozhodla na svém zasedání Rada 
Ústeckého kraje. Pro školu by mělo být udělení certifikátu, kterým 
dokazuje plnění plánu programu páteřních škol Ústeckého kraje,  
především záležitostí prestiže.                                             -r-
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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.   

Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce

Služby

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

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.

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.

Prodej luxusní vily ve 
stylu art deco v Zahradách, 
na okraji Národního parku 
České Švýcarsko. U vily se 
nachází další dům (zem. 
stavba), sloužící jako zázemí 
pro vilu včetně garáže pro 
traktor a osobní auto. Součástí 
velkých pozemků je i les, louka, 
vydlážděné nádvoří, rybníček 
a okrasná zahrada. Pozemky 
celkem: 10 995 m2. Prodejní 
cena: 4,8 mil. Kč. Info Lužic-
ká R. K. Telefon 412 333 281, 
602 108 404.

Prodej rodinného domu 
v Rumburku. Výměra: 567 m2.
Prodejní cena: 1.260.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej zděné klasické 
vilky se zahradou ve Velkém 
Šenově. Dvě bytové jednotky. 
Velmi dobrý stav. Snížená 
prodejní cena: 1.500.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Atraktivní nabídka za-
městnání. Přijmeme sklářku 
pro výrobu dekoračního skla. 
Požadujeme praxi v oboru 
a smysl pro design. Finanč-
ní ohodnocení dle kvality 
odvedené práce. Pracoviště 
Varnsdorf, pracovní doba 
7-15 hod. Telefon  602 468 286,
 412 370 391-2. 

Špičkový výdělek pro 
všechny aktivní - nabízím 
spolupráci na novém projektu 
poradenských a realizačních 
služeb s perspektivou práce na 
plný úvazek. E-mail:mdconsulting
@volny.cz, tel. 734 765 202. 

VÝRAZNÁ SLEVA! Prodám 
dvougenerační dům 2x 4+1 po 
rekonstrukci na krásném místě 
v D. Poustevně, vhodný i k pod-
nikání. RK, prosím, nevolat! 
Telefon: 603 862 644.

Pronájem 2+KK, 1. NP, 
plocha 43 m2, plně zařízený 
(chladnička, televize, pos-
tel, sed. souprava atd.) za 
5.830 Kč + el./ měsíc + vratná 
kauce a provize.

Převod dr. garsonek ve 
2. NP a 4. NP, plocha 28 m2. Ce-
na k jednání 192 a 196 tis. Kč. 

Převod dr. bytu 3 + 1, 2. NP,
obyt. plocha 69 m2. Cena 
428 tis. Kč.

Prodej bytu 2 + KK v os. vl., 
6. NP, plocha 41 m2, výtah, ih-
ned volný. Cena 398 tis. Kč. 

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

Prodej RD 1+6+komory 
v Jiřetíně p. Jedlovou, poze-
mek 1 028 m2, 220/380 V, veř. 
vodovod, přípojky kanalizace 
a plyn, pískovcový klenutý 
sklep, klidné a slunné místo ne-
daleko náměstí. Cena 709 tis.
Kč včetně všech poplatků 
a právního servisu. REALITY 
Janošek s.r.o., Varnsdorf. Tel. 
602 354 389, 412 370 838.

Prodám řadovou garáž 
v ul. Východní. Telefon 721 
046 269.

Koupím rod. dům nebo vy-
měním za byt na ul. K. Světlé 
3+1+ L+ zahrada s chatkou. 
Tel. 733 725 912. 

Nabízím spolupráci se 
švédskou kosm. Oriflame. Při 
reg. 30% slevy, žádné nucené 
odběry. Možnost kariér. růstu 
ihned. Objednávky přes inter-
net. Zboží vám bude chodit na 
fakturu + krásné dárečky k tomu.
Info: P. Vlková, e-mail: petu-
levlkova@seznam.cz. Tel. 
722 142 866.

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.

Prodám nový, oválný, fó-
liový bazén Galaxy 105. Roz-
měr 7,3 x 3,7 x 1,2 m. Nevy-
balený, včetně příslušenství. 
Původní cena 100.000 Kč, 
prodám za 50.000 Kč. Tel. 
602 344 198. 

Pronajmu dlouhodobě byt 
3+1+ L. Částečně vybaven 
spotřebiči a nábytkem. Tel. 
721 723 140.

Svoz zákazníků
ZDARMA

15. 6. 2011
Odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum 

Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

Pronájem nebytových pro-
storů ve Varnsdorfu naproti 
Věžičce (za BILLOU), místo 
prodejny Vše za 39 Kč. 
Volné od 1. 6. 2011. Nájem 
15.000 Kč. Rozloha 150 m² 
včetně denní místnosti a soc. 
zařízení. Bezbariérový vstup. 
Tel. 607 700 443.
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Blahopřání

Vzpomínka

Svozy pytlového
tříděného odpadu

9. 6. 2011

Dne 5. června uplyne 5 let, co nám odešla 
navždy naše teta Milada Vargová. Stále je 
tu s námi.

Tichou vzpomínku věnuje neteř Maruš 
Holomucká s manželem.

4.-5. 6. 2011
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 298

11.-12. 6. 2011
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín IV
tel. 412 507 588

Zubní
pohotovostPoděkování

Dne 4. června to je 13 smutných let, co nás 
opustila paní Jiřina Hrobníková. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají manžel a synové s rodi-
nami.

Dne 3. června vzpomeneme deváté vý-
ročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka 
a dědečka Vladimíra Janouška.

Stále vzpomínají manželka Dáša, dcery 
Renáta a Romana s rodinami. 

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal 
každý, kdo měl Tě rád.

Dne 14. června vzpomeneme již 10. výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný, starost-
livý a pracovitý manžel, tatínek a dědeček 
Karel Kaňa.

S bolestí v srdci, láskou a úctou stále vzpo-
mínáme a nikdy nezapomeneme. Prosíme 
a děkujeme za tichou vzpomínku i všem 
přátelům a známým. Manželka Věra, dcery 
Blanka a Martina s rodinami.

Dne 11. června  vzpomínáme nedožitých 
65. narozenin pana Ivana Lídla.

Stále vzpomíná manželka Jarka s dcerami 
a vnuky.

V dubnu a květnu uplynulo několik let od úmrtí dcery Veroniky 
a otce Václava.

Těžké je s Vámi se rozloučit, těžké je bez Vás žít. Láska, ta smrtí 
nekončí, v srdcích našich budete dále žít.

Vzpomínají syn Václav a manželka Marie Vladykovi.

Dne 6. června se paní Marie Pažoutová dožívá 90 let. Přejeme 
Ti všechno nejlepší, hlavně zdraví.

Dcera Marie s manželem Miroslavem, vnučky Mirka a Marcela 
s rodinami.

Děkujeme dětem ze ZŠ Bratislavská pod vedením učitelek 
Kittlové, Lchrochové a Macháčkové, za velmi pěkné vystoupení 
na naší členské schůzi v Pohádce. Všem se nám vystoupení moc 
líbilo a těšíme se na příště.

Svaz tělesně postižených

Mateřská škola děkuje panu Jaroslavu Polákovi a jeho firmě za 
sponzorský dar. Díky jeho ochotě a pomoci jsme pro děti vybudovali 
novou herní plochu na školní zahradě.

   Eva Pinkasová, ředitelka 16 mateřské školy 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 

v úterý 14. 6. 2011 
od 15 hodin v Pohádce.

Výbor SDČR

Sňatky
Zdeňka Pípová
Jan Spěvák

Ivana Hnutová
Ladislav Rieger

V listopadu loňského roku 
jsme měli možnost pohostit ve 
Varnsdorfu účastníky projektu 
„Vzory v pohybu“. To je název 
vzdělávacího projektu, který 
probíhá za účasti sedmi zemí: 
Finska, Belgie, Polska, Litvy, Lo-
tyšska, Turecka a Česka, které 
reprezentovala VOŠ a SŠ, Varns-
dorf. Ve dnech 11. 5. - 14. 5. 2011
se pak vydali zástupci škol na 
mezinárodní setkání do Rigy, 
hlavního města Lotyšska.

Součástí projektu byl návrh 
a překreslení symbolů každé 
země, které si mezi sebou 
účastníci vyměnili. Varnsdorfská 
škola získala od belgických 
partnerů národní vzory, např. 
pralinky, hranolky, saxofon či 
lva. Žákyně z oboru modelář-
ství a návrhářství oděvů tyto 
jednotlivé symboly přenesla do 
podoby nakreslených oděvních 
návrhů. Za nejlepší vytvořený 
návrh byly Petra Denisovová a 

Kateřina Zákoutská v Budyšíně

VZORY V POHYBU POKRAČUJÍ
Národní symboly a znak města Varnsdorfu putovaly do Polska

Dominika Gážiová odměněny 
leteckým výletem do již zmíně-
ného Lotyšska, kde se setkaly 
se svými vrstevníky z ostatních 
zemí. Naše národní symboly slo-
žené z modrotisku, velikonočních 
kraslic, lidových krojů, výšivek 
a znaku města Varnsdorf putovaly 
zase do Polska. Žáci partnerské 
školy v Polsku je pak mají za úkol 
přepracovat a přenést na oděvy 

a doplňky naše národní vzory.
Dalších prací na projektu se 

zúčastní žáci škol tím, že budou 
vytvářet skutečnou podobu na-
vržených modelů. Nejlepší práce 
budou opět odměněny výletem 
do Finska v únoru 2012 a finální 
módní přehlídka všech prací 
proběhne v Belgii v květnu 2012.              

Text a foto Jaroslav Dvořák,
VOŠ a SŠ, Varnsdorf

ČTENÁŘ ROKU 2010
V Městské knihovně Varns-

sdorf byla založena v letošním 
roce nová tradice, oceňování 
nejlepších čtenářů - Čtenář 
roku. Služeb knihovny v roce 
2010 nejvíce využila paní 
Nulíčková, která si během 
roku vypůjčila 292 knih. Nej-
lepším dětským čtenářem se 
stala Natálka Venclová (213 
zapůjčených knih) a v hudeb-
ním oddělení byl tímto titulem 
oceněn pan Uličný (211 zapůj-
čených CD). Všichni uvedení 
obdrželi pěknou knihu a diplom.

Ing. Ilona Martinovská 
11. května byla slavnostně otevřena výstava varnsdorfské 

malířky Kateřiny Zákoutské (na snímku vlevo) v saském Budyšíně 
v kanceláři strany zelených nazvané Der Grüne Laden. Výstava 
byla spojena s přednáškou autorky o současném českém moderním 
umění. Hudební doprovod obstarala lužickosrbská písničkářka 
Lydija Jaworkec (na snímku vpravo). Akce, která je součástí 
projektu „Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání před hranice“, se 
zúčastnilo více než dvě desítky zájemců, mj. také zástupci Zwjazku 
serbskich wuměłcow a saského parlamentu. 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 20. července 2011.                 Text: mhra

Foto: Ilona Martinovská

Nově vznikající sdružení 
Roska Rumburk, 

sdružení nejen pro postižené 
roztroušenou sklerózou,

 pořádá výlety,  rekondiční 
pobyty a pod. 

Navštivte 
webové stránky: http:

//zivotsroskou.webnode.cz 



11/2011                                                                                               strana 7

ATLETIKA DRUŽSTEV
  
V Krajském přeboru družstev Libereckého kraje  zastupuje varns-

dorfskou TJ Slovan jak družstvo žen, tak i mužů. Obě jsou složena 
dorosteneckými a juniorskými atlety (-kami), u dívek ještě doplněna 
staršími žákyněmi. Ženská část má početnější zastoupení i delší 
„praxi“. Zřejmě i proto se již sedm let děvčata „perou“ s B-družstvem 
jabloneckého LIAZU o první příčku soutěže. Ta letošní má za sebou 
druhé kolo a po něm toto pořadí: 1. TJ LIAZ Jablonec B 11 hlavních 
a 344 pomocných bodů, 2. TJ Slovan Varnsdorf  9  (299), 3. AC Syner 
Turnov  6  (101), 4. AC Česká Lípa C 4 (42), 5. AC Slovan Liberec B 
2 (36), 6. TJ Rumburk 2 (30).      

Úroveň výkonů varnsdorfských závodnic a závodníků dokumen-
tují umístění uvedená v závorce a hodnoty výkonů. 100 m hladkých: 
M. Váňová (1.) 13,11 s, J. Hejduk (5.) 11,95, L. Malina (6.) 11,97; 
100 m přek.: P. Řeháková (3.) 19,03 s;  400 m: M. Váňová (1.) 61,90, 
M. Bielovičová (5.) 66,92, T. Školoudová (6.) 69,65 s; 800 m: A. Petrová 
(3.) 2:51,53 min.;  3 000 m: D. Forgáčová (1.) 12:18,92; 5 000 m: 
P. Vodička (5.) 18:58,49 min.; Výška:  E. Křížová (1.) 1,55 m, P. Ře-
háková (3.) 1,40; Koule 4 kg:  E. Křížová (1.) 9,78 m; Trojskok: J. Čer-
vinka (5.) 10,66 m; Oštěp: E. Křížová  (1.) 27,94 m, Jan Hejduk (12.) 
35,58; Disk: L. Malina (8.) 24,68 m; Dálka: J. Červinka (10.) 5,12 m; 
Štafety  4 x 400 m: Bielovičová, Školoudová, Čiháčková, Váňová (1.) 
4:39,57 min., Řeháková, Lánská, Pásková, Forgáčová (3.) 4:59,43 min.
Dosažená vítězství i další dobrá umístění ukazují na dobrou formu 
a dávají naději na další zlepšování osobních rekordů. Vždyť v druhé po-
lovině května je stále ještě dráhová atletická sezona na svém počátku. 
Důležitá je sebedůvěra a chuť překonávat sám sebe.                           Skalický

Druhý závod Českého poháru  
XC MTB nebo také cross count-
ry přinesl v Aši v kategorii Expert 
(muži hobby či muži open) čtvrté 
místo Michalu Malíkovi. Je to proti 
prvnímu představení v Okrouhlé 
u Boskovic zlepšení o jednu 
pozici a po dvou závodech ČP 
mu patří druhá příčka klasifikace 
za M. Kohoutkem, který zatím 
dvakrát vyhrál. Jiří Kalivoda si 
po čtrnáctém místě v Okrouhlé 
také polepšil, byl klasifikován 
jako dvanáctý a průběžně mu 
patří jedenáctá pozice. Příští 
závod se jede 11. června v Plzni 
a další o týden později v Peci pod 
Sněžkou. 

V pořadí stejné pokračování 
měl další závod z akce Kolo pro 
život, a to v Mladé Boleslavi. Jan 
Strož si zde po špatném startu 
na Trans Brdy dojel v kategorii 
M19-29 pro páté místo a v cel-
kové klasifikaci je uveden jako 
devatenáctý.  

Seriál závodů Peklo severu 
zahájil úvodním dějstvím za ideál-
ního počasí bez deště i vedra na 
okruzích pod Jehlou v České Ka-
menici. Výsledky varnsdorfských 
jezdců - ml. chlapci: 3. V. Hofman; 
st. chlapci: 1. M. Švorc ml.; vete-
ráni 1: 1. J. Novota, 5. J. Švorc st., 
10. J. Novák; veterání 2: 12. 
K. Hofman, 17. V. Šimonek; vete-
ráni 3: 1. M. Spurný. Příští závod 
Pekla severu se jede 12. června 
a také v  České Kamenici.                                       

ZdS 

Atletické výsledky Olympiády ZŠ 1. stupně 

V květnu skončil 12. ročník 
Rumburské amatérské bowlin-
gové ligy. Odehrálo ji čtrnáct týmů 
a prvně i varnsdorfský, kterým byl 
Bowling bar. A jako nováček do-
konce nečekaně ligu ovládl, když 
jeho barvy hájili J. Trojan, J. Kos, 
J. Vašut, M. Langer, M. Junek, 
D. Katzer, R. Pácha a dva hráči 

V sobotu 14. května tým Stars Varnsdorf odcestoval do Prahy na 
10. MČR, kde se soutěžilo i o nominaci na ME 2011. Všichni jsme si 
uvědomovali, že dostat se do ní nebude lehký úkol.  Výkony starsek  
byly nejedno překvapení. Gratulujeme především N. Nádvorníkové, 
N. Horákové, Š. Nové, V. Dvořákové, A. Ondráčkové, M. Havlíčkové, 
A. Šťastné a A. Rozborové za dosažené umístění a nominaci na ME 
dne 2. července v Praze v kategorii Double Cheer. 

Velkým překvapením pro trenérku bylo 2. místo peewees-small. 
Na Evropu sice nedosáhly o 19,5 bodu, ale z celkových 15 týmů 
je nádherné umístění velký úspěch. Juniorky vybojovaly v kate-
gorii All Girl Cheer Ch-A small  6. místo (v celkové v kategorii 8.), 
v kategorii Dance-small 4. místo (v celkové kategorii 7.). Seni-
orky skončily v kategorii All Girl Cheer Ch-A small na 5. místě 
(celkově v kategorii 10.), v kategorii Dance-small 6. (celkově v ka-
-tegorii 12.) a v kategorii Senior All Girl Group jim patřilo 7. místo. 
V kategorii individual Peewees vybojovala K. Tomešová 8., A. Luke-
šová 9. místo a v individual Senior byla 6. K. Pokorná. Konkurence 
je opravdu obrovská. Tak teď už jen velká příprava na Evropu, 
kde budeme bojovat ze všech sil.           Romana Dvořáková

Za účasti pěti varnsdorfských škol proběhla soutěž v atletice, 
která je součástí Olympiády ZŠ 1. stupně. Jednotlivé disciplíny byly 
více než zajímavé. Výborné výkony, za něž by se nemuseli stydět 
ani žáci 2. stupně, byly k vidění především v běhu na 800 a 300 m.
Vítěz běhu na 800 m Lukáš Burda dosáhl času 2:41,2 min. Čas 
49,5 s vítězky Aleny Poláčkové je přímo excelentní. Pozadu však sou-
těžící nezůstali ani v dalších disciplínách. Tabulky jsou umístěné na 
www.zs-namesti.cz  v sekci sportu. Do olympiády se počítá celkový 
výsledek škol, pořadí je tedy následující: 1. ZŠ Edisonova 218 bodů, 
2. ZŠ náměstí 155,  3. ZŠ Bratislavská 83, 4. ZŠ Seifertova 80, 5. 
ZŠ Karlova 67 bodů. Pořadatelům ze ZŠ náměstí, třídě 8. A i rozhod-
čím (pánové Kubíček, Barborík, Žďárský) patří dík za bezproblémový 
průběh. Ceny, medaile a poháry připravené díky Grantovému progra-
mu Města Varnsdorf předávala vedoucí OŠKT Mgr. Ladislava On-
dráčková.                                                                     Text a foto V. Zemler

Pokeru v Kovárně 
dále kraluje Müller

Proti pořadí uvedeným spolu 
s body  v HS číslo 9 si nejvíce 
polepšil Míka (+ 80 bodů) a po-
skočil o tři místa. Průběžné pořa-
dí k 24. květnu: 1. Müller 192 
(153 + 39), 2. Míka 163 
(83 + 80), 3. Šos 161 (105 + 56), 
4. Knitl 118 (83 + 35), 5. Picifuk 108 
(68 + 40), 6. Cháček 99 (96 + 3).
Na 7. pozici se posledními vy-
dařenými turnaji prodral Sovič, 
který má 95 bodů. Vedoucí bo-
rec Ligy Kovárny se stal i Krá-
lem měsíce dubna.      LM/ZdS

Starsky budou reprezentovat na ME

Michal Malík si 
polepšil

z České Lípy V. Polák a L. Balek. 
Druhý skončil domácí Sportlife A, 
třetí Bowling club Česká Lípa. 
Soutěž byla náročná, každé 
družstvo odehrálo 26 zápasů. 
Poté se liga rozdělila na dvě 
skupiny dle umístění a všechny 
týmy čekalo odehrát dalších 
šest utkání. První skupina hrála 
o titul, druhá o zbývající umís-
tění. Vítězný Bowling bar měl 
v zápasech o titul vyrovnané 
výkony s průměrným náhozem 
1605 bodů a jen jednou prohrál. 
V žádném nešel pod 1500, navíc 
v polovině ze šesti zápasů atako-
val hranici 1700. Tu se povedlo jen 
jednou překonat týmu Sportlife A, 
ale třikrát nedosáhl na 1500 
a zůstal na průměru 1525 bodů. Ve 
vzájemném střetnutí  zvítězil Bow-
ling bar.                                       RP

Bowling bar ovládl Rumburskou ligu

V průběhu školního roku 2010-2011 čekalo a čeká na pracovníky 
varnsdorfských škol celkem pět soutěží - košíková, stolní tenis, od-
bíjená, kopaná a atletika. Jednou z posledních byl turnaj v kopané, 
který pořádala SŠ K. Světlé na umělé trávě v Kotlině za účasti pěti 
týmů. Vítězem se stal celek pořadatelů, za ním se pak seřadily  
Gymnázium Varnsdorf a ZŠ Seifertova, ZŠ náměstí, SŠ Mariánská 
a SŠ Bratislavská. Odměnou všem bylo přející počasí, hezké výkony 
a radost z pohybu. V průběžném pořadí vede Gymnázium Varnsdorf 
a ZŠ Seifertova následována ZŠ náměstí. O celkovém pořadí se roz-
hodne na atletickém oválu v červnu.                   Text a foto V. Zemler

Kopaná v režii SŠ Karolíny Světlé
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SESTUPOVÁ TAJENKA NEROZLUŠTĚNA
K předposlednímu domácímu 

zápasu sezony fotbalistů SK Slo-
van přijel Sokolov. Ve vyrovna-
ném utkání hosté dobře hlídali 
největší nebezpečí, krajní zálož-
níky Slovanu, a při jeho snaze 
o útočení hrozili brejky. Po změně 
stran šel Sokolov do vedení, ale 
brzy srovnal Matěj Kotiš perfekt-
ně provedeným trestným kopem 
na konečných 1:1. Týmy Kladna i 
Znojma nebodovaly, v dalším kole 
je čekal vzájemný zápas a varn-
sdorfský celek zajížděl do Čásla-
vi. Tam Slovan odešel poražen 2:
0 a Znojmo vyhrálo na Kladně 0:
1. Pořadí konce tabulky dvě 
kola před koncem: 12. Most 34 
bodů, 13. Znojmo 32, 14. Varns-
dorf 31, 15. Kladno 29, 16. Hlučín
20. SK Slovan má nyní doma 
Sez. Ústí a jede na Spartu B, 
Kladno hostí Sokolov a jede 
do Sez. Ústí, Znojmo má doma 

Čáslav a zajíždí do Zlína. Bude-
me po neděli již moudřejší? 

Starší dorost SK Slovan vede-
ný Zbyňkem Přibylem v minulých 
třech kolech nadále bodoval. Na 
hřišti béčka Ústí n. L. vyhrál 0:2,
doma porazil Brozany 2:1, 
v Bílině bral bod po kanonádě 
5:5, Louny zvládl 2:1 a drží klidný 
střed tabulky. Mladší dorost měl 
s vrstevníky uvedených soupeřů 
výsledky 3:2, 2:1, 3:2, 9:1, tedy 
zisk šesti bodů a patří mu prů-
běžně 4. místo. 

Starší žáci FAŠV (áčko) 
neuspěli doma ve šlágru jara 
s Louny 2:4, v Bílině góly nepadly, 
s porážkou 1:0 odjely Litoměřice 
a Kadaň prohrála 8:1. Svěřen-
cům Hynka Michela se Louny 
na čele vzdálily a FAŠV drží 
2. pozici. Tento tým také postoupil 
do semifi nuále Severočeského 
poháru přes Junior Děčín B 
(0:2) a Bílinu (6:0). Mladší žáci 

FAŠV si proti soupeřům stejných 
klubů připsali výsledky 2:8, 3:3, 
2:1 a 2:5. Ve středu tabulky jim 
patří 7. místo. 

Starší přípravka FAŠV I A 
prohrála doma dvakrát těsně 5:6 
s Mladou Boleslaví A, B (výsled-
ky FAŠV I B 3:7, 2:8). V Turnově 
áčko vyhrálo 1:6 a 2:7 (béčko 
neuspělo 6:1, 4:1). S Mnicho-
vým Hradištěm bralo áčko šest 
bodů za 14:0 a 5:3 (béčko hrálo 
1:5 a 3:3). S Jabloncem pak byly 
výsledky 4:4 a 5:1 (0:6 a 0:3). 

Mladší přípravka FAŠV A 
nenašla v soutěži OFS Česká 
Lípa přemožitele do 22. května 
a sehrála v sezoně do té doby 
sedmnáct vítězných utkání. 
V uvedený den cestovala do 
České Lípy a domácí Arsenál A 
ji prvně pokořil výsledkem 15:
9, když někteří hráči hostů měli 
v nohou předcházející těžký tur-
naj v Jablonci.                       ZdS

Americký fotbal se v České 
republice hraje již řadu let. 
V neděli odpoledne se prvně 
představil ve Varnsdorfu i díky 
sponzorství pivovaru Kocour 
utkáním 5. kola ČLAF skupiny 
B, v němž nastoupil tým Liberec 
Titans proti favorizovanému cel-
ku Příbram Bobcats. Počasí se 
umoudřilo, alespoň co se deště 
týče, a na zdejší premiéru tohoto 
sportu přímo na stadion v Kotlině 
se přišlo podívat kolem 180 di-
váků. Další pozorovali nezvyklé 
dění z ulice kolem areálu nebo 
se alespoň na chvíli zastavili. 
Hosté potvrdili roli favorita 
a vyhráli 21:32 (2:8, 19:0, 0:10, 
0:14), když jasně zvrátili nepříz-
nivý poločasový stav. 

Titans Liberec je amatérský 
klub amerického fotbalu založe-
ný v červnu roku 2010 a hrající 

ČLAF prvním rokem. Navazuje 
na tradici amerického fotbalu 
v Liberci a jedná se o jediný klub 
amerického fotbalu v severních 
Čechách. Hráčskou základnu 
tvoří 25 hráčů, převážně nováč-
ků, a v kádru je i několik borců 
přímo z Varnsdorfu nebo jeho 

blízkého okolí. A pro zajímavost, 
Petr Průšek z týmu Titans v dis-
kusi na webu města uvedl: „Jestli 
se bude hrát americký fotbal ve 
Varnsdorfu znovu, zatím přes-
ně nevíme, ale nevidím důvod, 
proč by se tam hrát opět nemě-
lo.“                                   Text a foto ZdS

Velká cena Jablonce nad 
Nisou - Český pohár ČSJu 
(Český svaz juda) byla jednou 
z nominačních soutěží pro Mi-
strovství ČR v judu, a proto se 
jí zúčastnili ti nejlepší závodníci 
z celé republiky. Varnsdorfský 
oddíl reprezentovala v kategorii 
starších žákyň ve váze do 44 kg 
Maruška Dítětová, která se pěti 
nelehkými zápasy, ve kterých 
si vedla na výbornou, nakonec 
probojovala ke zlaté medaili. Ta 
jí zajistila účast na podzimním 
MČR v judu. Důkazem, že se 

Maruška vrátila mezi českou špičku po loňském zranění klíční kosti, 
je i zisk další zlaté medaile na mezinárodní Velké ceně v Litoměřicích. 
Zde nedala šanci českým závodnicím ani reprezentaci z Maďarska. 
Marušce gratulujeme a děkujeme rodičům Dítětovým za pomoc 
a podporu našeho oddílu.                    Petra Martincová, oddíl juda 

VARNSDORFSKÁ PREMIÉRA AMERICKÉHO FOTBALU

Ve dnech 13. - 14. května 2011 
se v pěkném prostředí Nymbur-
ského sportovního centra konaly 
České firemní hry 2011, které 
v minulém roce navázaly na 
obnovenou tradici. Zúčastnili se 
jich i sportovci z fi rmy Benteler. 
Po loňském úspěchu, kdy skončili 
celkově třetí, odjížděl tým krásný 
výsledek minimálně zopakovat. 
Během dvou dnů se přes třicet 
fi rem utkalo v mnoha sportovních 
disciplínách a hned první den 
ukázal, jak bude obhajoba těžká. 
Benteler totiž koukal dalším čty-
řem fi rmám pouze na záda. 

Benteler opět zářil na Českých fi remních hrách 2011 
Druhý den napravil veškeré 

páteční nezdary. Mezi největší 
úspěchy patřily určitě zlaté me-
daile atletů Petra Urbánka (1 zla-
tá, 2 stříbrné) a Věrky Dráhové  
(3 zlaté, 1 stříbrná). Další cenný 
kov získal Michal Němec, když 
se ve velmi dobře obsazeném 
závodě horských kol umístil 
na třetím místě. Ale bylo také 
plno dalších dílčích úspěchů 
(Radek Vindiš, Jan Mochlár -
2. místo nohejbal, Martin 
Nedvídek, Přemysl Svoboda - 
3. v badmintonu, Jan Wimmer - 
2 x 3. v plavání, Slávka Uherčí-

ková - 2. místo in-line, Míla Srb -
1. v beach volejbale, štafeta na 
4x100 m Dráhová, Hildebrant, 
Urbánek, Kubát - 2. místo a ně-
kolik dalších bramborových umí-
-stění), které nás v konečném 
součtu vyzdvihly až na skvělé 
druhé místo. Benteler opět uká-
zal, že není jen týmem dobrých 
sportovců, ale také skvělou partou 
lidí, která byla za své vystupování 
během her ohodnocena cenou 
„fair play“.  Nejlepší týmy her: 
1. Kooperativa, 2. Benteler, 
3. - 4. ABB, Plzeňská tepláren-
ská.                Tomáš Luft/ZdS
                                         

Marie Dítětová vítězkou ČP

DOMINIKA DVAKRÁT TŘETÍ
V půli května startovali mladí plavci TJ Slovan Varnsdorf na 

Oblastních přeborech v Rumburku. Konkrétně to byli Dominika 
Tvrdá, Adriana Koldová, David Petr, Vojtěch Hofman a Tomáš Fajt. 
Velmi dobře se dařilo Dominice, která obsadila dvakrát 3. místo,
a to na 50 m VZ a 100 m PZ. Dále skončila 5. na 100 m prsa a 8. na 
50 m znak. Velmi pěkného výsledku dosáhla Adriana 4. místem na 
50 m znak (dále byla dvakrát 8. na  100 m PZ a 50 m prsa). David 
Petr měl kousek k „bedně“, když obsadil  4. místo na 50 m motýlek 
(dále 6. na 200 m prsa). Tomáš Fajt a Vojta Hofman na těchto pro 
ně velkých závodech sbírali zkušenosti. Přesto se Tomáš vešel dva-
krát do první desítky (9. na 50 a 8. na 100 m prsa). Vojta Hofman 
skončil nejlépe na 13. místě na prsařské stovce. Za přístup našich 
startujících k závodům patří velký dík.                       Zbyněk Šimák 

Házenkáři v České Lípě prohráli
Předposlední zápas Severočeské ligy v této sezoně  odehráli 

varnsdorfští házenkáři bez J. Janoška a V. Stehlíčka. Krom malé 
střelecké formy dalších hráčů i to bylo příčinou slabého bran-
kového vyjádření. Již poločasový stav 12:4 mnohé napovídal 
a konečný výsledek po vyrovnanější druhé části  zněl 22:13. Branky 
Branky dali O. Rybář 4 (2 sedmičky), J. Mareš a M. Neumann po 3, 
M. Halmich 2 a M. Krátký 1.                                                                  ZdS

EDISON CUP 2011 
Ve čtvrtek 12. května proběhl již 5. ročník turnaje ve stolním tenise 

žáků a žákyň 2. stupně základních škol ve Varnsdorfu. Turnaj pořá-
dala ZŠ Edisonova na 4 kvalitních stolech. V kategorii žákyň zvítězila 
ZŠ Edisonova před ZŠ Seifertova, Gymnáziem Varnsdorf a ZŠ Náměs-
tí. Kategorii žáků vyhráli také žáci pořádající ZŠ Edisonova, druzí byli 
žáci z Gymnázia Varnsdorf, třetí ze ZŠ Náměstí a čtvrtí skončili po vel-
kém boji chlapci  ze ZŠ Seifertova. Všichni účastníci zaslouží pochva-
lu za bojovné výkony i příkladné vystupování. Za to si odnesli pěkné 
diplomy a ceny. Dále patří uznání rozhodčím p. Holubářové a p. Do-
pitovi  za korektní rozhodování. Tento již velmi populární turnaj se 
konal za podpory  grantu města Varnsdorf. 

                  Zdeněk Šťastný, organizátor turnaje


