
Oslava narozenin proběhla naprosto v dobovém duchu.

NOVÁ TŘÍDA MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 2012
STAROSTOVÉ SPOLEČNĚ VYZÝVAJÍ

NA TOLŠTEJNĚ SE HODOVALO
ZASTUPITELSTVO MĚSTA SE KONÁ 23. ČERVNA

Křížem krážem
Varnsdorfským
hudebním 
létem
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NOC KOSTELŮ - ČERVENÝ KOSTEL 
VE VARNSDORFU

V pátek 27. května 2011 se pod patronací Občanského 
sdružení Červený kostel Varnsdorf zapojil i „náš“ kostel 
do celorepublikové akce Noc kostelů. I když nebylo možné 
prohlédnout si budovu uvnitř - akce se konala na přilehlém 
pozemku - svůj zájem o tuto chátrající památku projevilo 
velké množství občanů našeho města i okolí.

Vše začalo v 19 hodin sedmi údery kostelních zvonů 
a překrásným minikoncertem Základní umělecké školy 
Varnsdorf.  

Součástí celovečerní akce bylo zahájení výstavy paličko-
vaných krajek na téma „Červený kostel“. O tuto zajímavou 
výstavu se zasloužila Česká krajka - občanské sdružení, pod 
vedením Ing. Pavlíny Šafusové. Výstava bude nyní putovat po 
různých městech a upozorňovat na neutěšený stav kostela 
a hlavně snahu jej zachránit. 

Během celého večera v altánku probíhalo promítání doku-
mentu Pavla Danko „Poslední zvonění ? “ a „SOS chorálové“  
Petra Danko. Dokument skutečně zaujal. Už se těšíme, až 
bude hotový a bude se promítat v Panoramě.

Po celý večer probíhal v areálu prodej drobnůstek na 
podporu Červeného kostela. Postarali se o to studenti 
Gymnázia Varnsdorf. Výtěžek prodeje sladkostí a drobných 
upomínkových předmětů byl věnován na záchranu kostela. 
Studenti gymnázia se také postarali o další kulturní program. 
Celým večerem nás provázelo vystoupení studentské kapely, 
která se střídala s vystoupením  pana Málka.

Ing. Eva Hamplová, Občanské sdružení Červený kostel
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OSLAVY 40. NAROZENIN KINA PANORAMA SE POVEDLY

Už od rána se kino chystalo 
na svůj den. Na uklizených chod-
bách byla vyvěšena budovatelská 
hesla a dobové transparenty, vý-
věska před kinem také prokoukla 
a lákala na nové pořady. I interiér 
promítacího sálu se probudil do 
podoby 70 let, přibyl portrét 
prezidenta Svobody, pietní mís-
to s bystou Julia Fučíka a své 
nezastupitelnou roli měla vedle 
řečnického pultu pionýrská or-
ganizace ZŠ Karlova.

Pohádka Ať žijí duchové 
promítaná od 14 hodin za sym-

bolickou korunu přilákala více
jak sto nejen dětských ná-
vštěvníků. To film Vzpoura na 
Bounty s Marlonem Brando díky 
pěknému počasí venku zhlédla 
jen slabá padesátka diváků. 
A to už se všichni těšili na re-
pliku slavnostního otevření kina 
a hlavní večerní představení. 
Úderem dvacáté hodiny zazněla 
Internacionála, kterou zástupci 
pionýrské organizace a Lidových 
milicí pozdravili salutováním. Čte-
ním z Rudého práva z 28. května 
1971 byl divákům připomenut třetí 

den XIV. sjezdu KSČ a oslavy 
50. výročí založení KSČ. Bohužel 
se ani v 8stránkovém pátečním, 
ani 16stránkovém sobotním 
speciálu nenašlo místečko pro 
malou zprávičku o otevření 
unikátního kina v severočeském 
Varnsdorfu. Pionýrskou zdravicí 
a položením kytice rudých 
karafiátů u bysty J. Fučíka za 
doprovodu Pochodu padlých 
revolucionářů byla symbolicky 
připomenuta atmosféra doby 
tvrdé normalizace. Závěr této 
části proto tvořilo poděkování 
bývalému starostovi Josefu Ma-
šínovi a Ing. Jozefu Poštolkovi, 
kteří se za projekt a realizaci na-
šeho kina dočkali místo ocenění  
jen nepodmíněných trestů odnětí 
svobody a první ze jmenovaných 
se bohužel nedožil ani jeho vzkří-
šení. Po Písni práce se velkého 
poděkování dočkal také současný 
majitel a provozovatel kina Pavel 
Nejtek se svými spolupracovníky 
a rodinou, bez kterých bychom už 
dnes neměli kde a co slavit.

Na fi lm za vstupné 24 Kč při-
šla na výzvu organizátorů většina 
návštěvníků v dobovém oblečení. 
Lístky u vstupu do sálu trhala 
původní paní uvaděčka, která se 
s kinem naposledy loučila v roce 
1991. Každá z přítomných žen 
dostala rudý karafi át a na chod-
bě bylo možné zakoupit dobový, 
ale čerstvý šunkový chlebíček 
za 2 Kč a malinovku v původním 
balení za korunu.

Všechna představení retro 
dne byla promítána na 70mm 
filmových pásech s veškerými 
jejich výhodami i nedostatky 
a na původních místních pro-
mítacích strojích. Nechyběl ani 
Týdeník, dobové reklamy či 
upoutávky na tehdejší „trháky“. 
Prostě, kdo v sobotu do kina 
přišel, rozhodně neprohloupil 
a dobře se pobavil.

JS, foto Michal Šafus
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Rada města rozhodla: • Neposkytnout finanční příspěvek 
Honebnímu společenstvu HS Varnsdorf na uspořádání dět-
ského dne. • Doporučit zastupitelstvu prodejní cenu 165 Kč za 
p. p. č. 372 a  p. p. č. 374/1 vše v k. ú. Varnsdorf. • Zadat kon-
trolní vytyčení p. p. č. 1086/3 v k. ú. Varnsdorf. • Zadat zpra-
cování geometrického plánu na oddělení částí p. p. č. 1625/1 
v k. ú. Varnsdorf. • Zadat zaměření skutečného stavu ulic 
Žilinská a Brandýská, vše v k. ú. Varnsdorf. • Doporučit nabytí 
pozemků p. p. č. 394 - ostatní plocha, p. p. č. 401 - ostatní plocha, 
p. p. č. 402 - ostatní plocha, p. p. č. 403 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 404 - lesní pozemek, p. p. č. 405 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 414 - trvalý travní porost, p. p. č. 1009 - ostatní plocha vše 
v k. ú. Studánka u Rumburku. * Odvolat MUDr. Martinu Jeníkovou 
z pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného 
znaku města Varnsdorf na vlastní žádost. • Pověřit Zdravotní 
komisi jednáním s odpovědnými pracovníky ze zdravotnictví 
krajského úřadu v souvislosti se zajištěním a poskytováním zdra-
votních služeb ve městě Varnsdorf s výhledem do roku 2015.

  

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Podivný nález
Ve večerních hodinách bylo občankou města oznámeno, že 

při své procházce nalezla na ulici Polní u vodárny urnu s po-
pelem. Do udané lokality byla okamžitě vyslána hlídka, která 
od oznamovatelky nalezenou urnu převzala. Po oznámení na 
obvodním oddělení PČR bylo domluveno, že hlídka MP urnu 
s popelem lidských ostatků převeze a předá pracovníkům 
městského hřbitova.

• Kamery trochu jinak
Nejen střed města sledují kamery městského kamerového 

systému. O tomto se mohli přesvědčit obyvatelé části města 
nazývaného Pěnkavčí vrch.  Dozorčí směny na kameře umístěné 
u kruhového objezdu zjistil mohutný černý dým, který vycházel 
právě od výše jmenované lokality. Přiblížením obrazu bylo 
zjištěno, že k požáru dochází mimo zastavěnou plochu (od-
kaliště). Díky této vysoko postavené kameře mohla  městská 
policie s přesností navádět jednotky integrovaného záchranného 
systému, a tím co nejlépe přispět k rychlému zásahu hasičů 
a minimalizování vzniklé škody.

Martin Špička, velitel MP

• Automobil měl nevítanou návštěvu
V noci se kdosi vloupal do automobilu zaparkovaného na ulici 

ve Varnsdorfu. Odtud sebral pětadvacet cédéček, malý „techni-
čák“, servisní knihu, sadu žárovek a sluneční brýle. Po pachateli 
zůstala škoda dle předběžného odhadu přes sedm tisíc korun. 
Případem se zabývají místní strážci zákona.

• Čachry s cigaretami
Trestní stíhání pro trestný čin porušení předpisů o nálepkách 

a jiných předmětech k označení zboží a porušení práv k ochran-
né známce zahájili rumburští kriminalisté proti pětatřicetiletému 
muži. Ten měl v minulém období ve Varnsdorfu skladovat a uvá-
dět do oběhu cigarety bez platných nálepek nebo neoprávněně 
označených ochrannými známkami. Škoda čítá kolem šestase-
dmdesáti tisíc korun. Při prohlídce se u něj našlo přes dvaadvacet 
tisíc cigaret, z toho asi čtvrtina padělaných. Teď výtečníkovi hrozí 
až tříletý pobyt ve vězení nebo  zákaz činnosti.

• Matce sebral kolo a hodinky
Policistům z Varnsdorfu se podařilo dopadnout čtyřiadva-

cetiletého mladíka, který koncem května provedl tři lumpárny. 
Nejdříve vylezl pomocí žebříku na balkón, odkud vnikl do bytu 
své matky, kde sebral hodinky, načež se přesunul do přilehlé 
garáže a odvezl si ještě kolo. Podruhé vylezl na přístavek 
budovy, kde se mu zalíbily měděné střešní parapety. Byl však 
přistižen, takže nic neodnesl. To samé zkusil tentýž den znovu, 
tentokrát však úspěšně. Celková škoda, kterou způsobil včetně 
poškození, se pohybuje kolem třinácti tisíc korun. Podezření 
z přečinu krádeže vloupáním a porušování cizí věci mu strážci 
zákona sdělili ve zkráceném přípravném řízení. Hrozí mu až 
dvouleté vězení.

• Pozor na to, co kupujete
Hlídka varnsdorfských policistů kontrolovala motocykl. Záhy 

však zjistila, že byl nedávno odcizen v Mikulášovicích. Osoba, 
která jej řídila, měla stroj zakoupit za částku deset tisíc prostřed-
nictvím inzertního časopisu. Samozřejmě musela vozidlo vydat.                                                                                              
                      Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR

27. 5. Jednání s rumburskou 
radnicí o konečné podobě 
smlouvy čtyřměstí
28. 5. Hostování na schůzi 
svazu zahrádkářů
31. 5. Další jednání ve věci 
hlavního nádraží, při kterém 
zástupce ČD předložil návrhy 
financování údržby budovy ve 
dvou variantách. Obecně bylo 
konstatováno, že jednání se 
SŽDC jsou náročná, zástupci 
se totiž opět nedostavili. Vý-
sledky jednání budou předány 
provozovateli. Kritika ovšem 
zazněla i na kraj, který do 
smlouvy  s dopravcem nezahr-
nul podmínky nástupu a výstupu 
cestujících. Další jednání musí 
pokračovat se 100% zajištěním 
účasti SŽDC.
1. 6. Jednání s právničkou 
města ve věci požadavků 
kynologů
Jednání s odboráři nemocnice

rm

Tak jako loni i letos v květnu 
obdrželo několik desítek rodičů 
rozhodnutí o nepřijetí jejich dítě-
te do mateřské školy z důvodu 
nedostatku volných míst v MŠ. 

Situaci začali řešit zastupitelé 
již loni v září, kdy byl schválen 
záměr zřídit novou třídu MŠ při 
základní škole v Bratislavské 
ulici. Letos se v této iniciativě 
pokračuje tím, že byl na zá-
kladě výběrového řízení určen 
dodavatel investičního záměru 
(vybudování třídy MŠ) a zastupi-
telé na svém květnovém jednání 
schválili navýšení rozpočtu prá-
vě v položce „zřízení třídy MŠ při 
ZŠ Bratislavská“. Vzhledem ke 
stavebním a  na to navazujícím 
legislativním úkonům, které 
vznik nové třídy MŠ vyžaduje, 
dojde k posunu zahájení provo-
zu MŠ k datu 1. 1. 2012.

Vedení města a zastupitelům 
byly předloženy k projednání 
i další varianty zřízení nové 
mateřské školy ve Varnsdorfu, 
které vzešly z návrhů obyvatel, 
zástupců škol a školských zaří-
zení a členů komise pro výchovu 
a vzdělávání. 

Jednalo se o možnosti využití 
budovy č. p. 2364 v ulici Kostelní 
(bývalá MŠ za kostelem sv. K. Bo-
romejského), jež je v současné 
době majetkem církve a vyžáda-
la by si investici 4-5 milionů pro 
stavební úpravy, které vyplývají 
ze současných stavebně-tech-
nických, bezpečnostních a hy-

Upravená vyhláška o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města vydalo v souvislosti s legislativní úpravou 
zákona 565/1990 Sb., obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství.  

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý 
den:
a) za provádění výkopových prací                                        3 Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování
    prodeje a služeb                                                               10 Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 25 Kč
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb     10 Kč
e) za umístění stavebních zařízení                                           3 Kč 
f) za umístění reklamních zařízení                                       10 Kč        
g)za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných 
    obdobných atrakcí                                                                  5 Kč    
h) za umístění skládek                                                              3 Kč  
i)  za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní 
    a reklamní akce                                                        3 Kč
j) za užívání veř. prostranství pro potřeby tvorby filmových 
    a televizních děl                                                     3 Kč
Obec stanovuje poplatek roční paušální částkou:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                5 000 Kč
b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování 
    prodeje1 a služeb                                                           2 000 Kč
c) za umístění reklamního zařízení2                                   2 000 Kč
1 včetně předsunutého prodeje 
2 včetně vystavení sortimentu prodávaného zboží                                    rm

Nová třída mateřské školy od ledna 2012
gienických norem požadovaných 
při zřizování škol.

Podobnou investici by si vyža-
dovala i budova v ulici Legií 2574
po bývalých jeslích, kde je 
dnes umístěn depozitář muzea, 
a o které se také jednalo. Po-
slední diskutovanou variantou 
byl návrh Ministerstva práce 
a sociálních věcí, ve kterém připra-
vuje ministerstvo možnost vzniku 
tzv. dětských skupin - instituce

podobné školce, ale s menší 
administrativní náročností a bez 
povinnosti zajišťovat dětem stra-
vu a mít u objektu zahradu.  

 Ze čtyř variant nakonec byla 
vybrána ta původní - MŠ při ZŠ 
Bratislavská. Vedení města věří, 
že nová školková místa povedou 
ke spokojenosti varnsdorfských 
občanů.

Mgr. L. Ondráčková,
 vedoucí OŠKT

STRUČNĚ 
Z RADNICE
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DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

Vážený pane předsedo 
vlády,

obracíme se na Vás s naléha-
vou žádostí o pomoc při  řešení 
zhoršené bezpečnostní situace 
ve městech a obcích Šluknov-
ského výběžku a zároveň Vás 
žádáme o Vaši osobní návštěvu 
v tomto regionu a setkání se 
zástupci místních samospráv.

Dovolte nám, abychom Vám 
ve stručnosti nastínili současnou 
situaci v tomto regionu, v němž 
v osmnácti městech a obcích 
žije více než 53 tisíc obyvatel. 
Nachází se na samotné severní 
hranici České republiky se SRN. 
Nezaměstnanost zde dosahuje 
až 22 procent a vyhlídky na zlep-
šení jsou v nedohlednu. Vzděla-
nostní struktura obyvatelstva je 
velmi nízká. Mladí, vzdělaní 
a schopní lidé odsud odcházejí. 
Region žije především z turistiky 
a zemědělství. Když před časem 
první senátor Parlamentu České 
republiky za okres Děčín nazval 
tento výběžek Náhorním Ka-
rabachem, netušil ještě, jak je 
tento příměr trefný a výstižný. 

V posledních měsících zazna-
menala se znepokojením města 
a obce Šluknovského výběžku 
značný příliv nepřizpůsobivých 
občanů z Teplicka, Mostecka 
a dalších větších měst Ústec-
kého kraje, ale i ze Slovenska. 
Je nepochybné, že se jedná 
o organizovaný exodus, financo-
vaný třetí stranou. Problémem je 
ovšem to, že region Šluknovska 
není v tuto chvíli schopen nabíd-
nout kvalitní životní podmínky 
pro stávající obyvatele, natož 
pro tisíce nepřizpůsobivých 
obyvatel odjinud. Chybí zde 
školy a školky, učitelé, chybí 
řada praktických lékařů, chybí 
pracovní místa, v souvislosti 
s přenesením agendy sociál-
ních odborů na Úřady práce 
přestává fungovat i práce so-
ciálních pracovníků s rodinami 
sociálně slabých osob. Vytvá-
řejí se zde nepřehledná ghetta 
přistěhovalců, v nichž nelze 
zmapovat ani počty jejich členů, 
ani jejich sociální poměry, nelze 
ani zjistit, jaká minulost tyto lidi 
provází. Vzhledem k tomu, že 
s tímto masivním přílivem lidí, 
který během prvních čtyř mě-
síců dosahuje tisíců, značně ve 
městech vzrostl i nápad trestné 
činnosti, například ve Šluknově 
až o 200 %, lze předpokládat, že 
budoucnost s nimi bude více než 
komplikovaná a pro starousedlíky 

nebezpečná. V souvislosti s tím 
pochopitelně roste nespokojenost 
a obavy místního obyvatelstva, 
které mohou lehce eskalovat 
v otevřené projevy občanské 
i rasové nesnášenlivosti.  

Šluknovsko je ze tří stran 
obklopeno hranicí se spolkovou 
republikou Německo a dá se 
předpokládat, že noví obyva-
telé se pro uspokojení svých 
potřeb brzy orientují s trestnou 
činností právě sem, čímž může 
dojít k odvetným krokům ze 
strany našich sousedů. Dosud 
jsme rádi využívali vymožeností 
Schengenského prostoru a má-
me obavy, aby se tento stav 
nepříznivě nezměnil.

Troufáme si tvrdit, že žádný re-
gion ani žádné město by nebylo 
schopno včas a aktivně reagovat 
na podobnou situaci, přihlédneme-
-li k jejich současným legislativ-
ním a ekonomickým možnostem. 
Šluknovsko není výjimkou a ani 
při spojení všech sil není možné 
tuto situaci zvládnout. Regionu 
akutně hrozí bezpečnostní a so-
ciální krize, která, pokud nebude 
řešena včas a efektivně, bude 

problémem nejen tohoto regionu, 
ale celé České republiky.

Znepokojivou bezpečnostní 
situací na Šluknovsku se 13. kvě-
tna zabývalo Sdružení pro roz-
voj Šluknovska, kam zástupci 
místních samospráv pozvali i ře-

ditele Krajského ředitelství Poli-
cie České republiky brig. gen. Ji-
řího Vorálka a vedoucí územ-
ního odboru  Policie České 
republiky v Děčíně  plk. Alici 
Zemanovou. Snahou starostů 
je ve spolupráci s Policií České 
republiky, městskými policiemi 
a orgány státní správy nežádoucí 
společenské jevy eliminovat, ale 
daří se jim to pouze částečně. 
O to větší obavy v nich vzbuzují 
plány vlády České republiky 

STAROSTOVÉ SPOLEČNĚ VYZÝVAJÍ PREMIÉRA

Místo pracovních bot kopačky
Říká se, že se člověk nemá nikdy těšit příliš dopředu. Ale pěkně 

od začátku…
V naší nemocnici vznikly k velké nelibosti vedení ODBORY. 

Nechápu proč, ale atmosféra v nemocnici od té doby zhoustla. 
Mám za to, že když je všechno v pořádku, nemusí toto seskupení 
zaměstnanců nikomu vadit, spíše naopak. Díky odborům jsem po 
deseti letech měla dostat své první pracovní boty. Jenže ouha -
boty nemám, ale dostala jsem kopačky - tedy výpověď. Prý 
z organizačních a úsporných důvodů. Situace se však neslučuje 
s rozumem… Mám-li šetřit, propustím zaměstnance, kterým končí 
pracovní smlouva (nemusím platit odstupné), nebo ty zaměstnance, 
kteří jsou „drazí“? V mém případě ušetří nemocnice částku, která, 
pokud ji zachrání, budu ráda.

Přeji všem hodně štěstí a pohodu v nových botách.
Pavla Peterová

Když v květnu roku 2010 byla založena odborová organizace Ne-
mocnice Varnsdorf, rozhodně nebylo jejím záměrem ohrozit postavení 
a zájmy jejich zaměstnanců. Naopak - primárním úkolem odborů je 
jejich zákonná práva chránit a dbát na jejich dodržování. 

Tento fakt se může zdát samozřejmým, ale v naší nemocnici byl 
odstartován boj vedení nemocnice proti členům odborové organizace 
všemi prostředky.

Pod rouškou „zvýšení efektivnosti práce“ dostává zdravotnický 
personál výpovědi. A můžete hádat, koho se toto propouštění týká. 
Ano, jsou to sestřičky a ošetřovatelky - odborářky.

Odborová organizace si proto klade otázku, zda je záměrem 
zřizovatele nemocnice udržení kvalitní nemocniční péče a efektivní 
nakládání s ekonomickými prostředky, anebo sleduje cíl jiný?

Předsedkyně Petra Štěpánová
                Místopředsedkyně Božena Valešová

Prosperita, nebo jiný cíl?

a vedení policie České repub-
liky snižovat stavy policistů až 
o 4 tisíce,  přičemž v děčínském 
okrese by se měl tento počet 
snížit údajně o 66 policistů.  

Vážený pane premiére, dovo-
lujeme si upozornit, že plošné 
snižování počtu příslušníků po-
licie České republiky by mohlo 
být značně nebezpečné. Snížení 
počtu příslušníků policie České 
republiky v regionu Šluknovské-
ho výběžku by pak mohlo být až 
destruktivní a mohlo by ohrozit 
bezpečnost, stabilitu a ochranu 
jeho obyvatelstva. Dovolujeme 
si Vás proto důrazně požádat 
o zajištění bezpečnostních 
zájmů našich měst a obcí 
a současně Vás zveme na 
setkání s jejich zástupci k pro-
jednání této problematiky. Vaše 

návštěva by pak jistě pomohla 
i v ujištění našich občanů, že se 
vláda České republiky zabývá 
problémy svých obyvatel i v naší 
části republiky.

Vzhledem k tomu, že si uvědo-
mujeme Vaši časovou a pracovní 
zaneprázdněnost, ponecháváme 
termín návštěvy našeho regionu 
na Vaší osobě s tím, že toto 
setkání by mělo předcházet 
vlastnímu rozhodnutí o snížení 
stavu policistů České republiky 
v našem regionu. 

 S úctou
Ing. Jaroslav Sykáček,          
                senátor PČR

  a starosta města Rumburk. 
 Josef Zoser,

starosta Jiřetína p. Jedlovou
a předseda SPRŠ
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Varnsdorfské hudební léto, 
které vzniklo z iniciativy měst-
ského divadla před dvaceti 
lety, se postupně profilovalo 
do přehlídky regionální hudeb-
nosti. Dává prostor k prezentaci 
hudebního umění místních ama-
térských těles a k hostování zve 
také profesionály - rodáky 
z Varnsdorfu a blízkého okolí. 
Koncerty a vystoupení probíhají 
od poloviny května do konce 
června a navazují tak na místní 
muzikantské tradice. Právě 
konec června se zapsal zlatým 
písmem do kroniky hudební 
historie města, když v roce 1830 
zde v chrámu svatých Petra 

Křížem krážem Varnsdorfským hudebním létem

Již po jedenácté pořádala na 
hradě Tolštejn první červnovou 
sobotu Agentura rozvoje Tol-
štejnského panství každoroční 
Tolštejnské slavnosti. Ty letošní 
doznaly velkých změn a teď 
musí organizátoři posoudit, zda 
byly k horšímu, či lepšímu. 

Absenci pátečního večerního 
koncertu většina návštěvníků 
příliš nepostrádala, ale citelně 
chyběl světluškový, tedy lam-
pionový pochod pro děti, který 
se, doufejme, s příštím ročníkem 
vrátí. Sobotní program se oprostil 
od nepříliš navštěvovaného dopo-
ledne pro děti a jeho začátek se 
posunul až na 12.30 hod. Zato 
pak akce střídala akci. Během 
vystoupení, ukázek i vyhodnocení 
a závěrečného koncertu se do-
spělí i děti poměrně dobře bavili. 
Program, zaměřený především 
pro děti, přerušený jen slavnost-
ním ceremoniálem v 15 hod., 
byl přijat nad očekávání dobře. 
Krátké, ale zajímavé ukázky čes-
kolipských rytířů nahradily dřívější 
sáhodlouhý, stále se opakující 
program. Dobré počasí, dostatek 
občerstvení, řada lákavých stán-
ků - to vše navodilo dobrou náladu 
u většiny návštěvníků.   A tak mají 
organizátoři zase rok na to, aby 
nás přilákali, zaujali a připravili 
zajímavý program, kvůli kterému 

Na Tolštejně se opět slavilo a hodovalo

KOUPALIŠTĚ V NAŠEM OKOLÍ
Je tu léto, nastává období dovolených a prázdnin a mnozí z nás si 

jistě kladou otázku „Kde mohu svlažit své tělo?“. Proto jsme pro vás 
udělali malý průzkum koupališť v okolí našeho města. 

Věřte tedy, že koupání je v našem okolí skutečně dostatek, každý 
si může vybrat dle možností a dle náročnosti. Hned za hranicemi 
máme na výběr z několika možností.

Cestou z Varnsdorfu do Grossschönau  při odbočce na kruhovém 
objezdu vpravo  za fabrikou Damino najdete venkovní bazén Kleines 
Bad (asi 4 km). Prostředí je komorní, klidové. 

Grossschönau  (Kleines Bad) 
Provozní doba: www.kleines-bad-online.de
Vstupné: dospělí           2,- EUR
               děti                   1,25 EUR
               rodina               6,-  EUR
               skupina (od 15 osob) 1,-  EUR /osoba  
V Grossschönau je také další vodní relax v Trixiparku, který  má 

k dispozici i venkovní vodní plochu přírodního typu. Je o pouhé 
2 km dál než Kleines Bad.

Grossschönau (TRIXI PARK) 
Provozní doba: na www.trixi-park.de 
Vstupné: dospělí           6,- EUR /1,5 hod.,  
                                        7,50 EUR / 3 hod.,     
               celodenní         9,- EUR
Vstupné: děti 6-16 let   5,- EUR / 1,5 hod.,   
                                        6,50 EUR / 3 hod.,                                

                   celodenní         8,- EUR
rodina                             17,- EUR / 1,5 hod.,               
                                        21,50 EUR / 3 hod.,                              
               celodenní         26,- EUR  

Pokud máte chuť zajet dál, což skutečně stojí za to, vydejte se 
přes Grossschönau směrem na Žitavu. Na prvním kruhovém objezdu 
před Žitavou se dáte vpravo a v kopečku se vám otevře pohled  do 
rekreačního areálu Olbersdorfské jezero u Žitavy (asi 14 km), kde 
je vstupné zdarma. Olbelsdorfersee je krásné přírodní koupání v za-
topeném lomu, kde nechybí písečná pláž s technickým zázemím. 

V opačném směru na německou stranu jsou další skvosty. Sil-
berteiche (Stříbrný rybník) najdete také kousek za hranicemi, asi 
4 km. Nachází se v Seifhennersdorfu směrem na Neugersdorf. Ceník 
i instrukce jsou na koupališti i v češtině.

Seifhennersdorf  (Silberteich) 
Provozní doba: červen-srpen,  10-20 hod. 
Vstupné:   dospělí         3,- EUR
                  děti 3-16 let  1,5 EUR
                  rodina           7,5 EUR
                  školní skupina (12 osob)  50% sleva
krátkodobé vstupné (denně 2 hod od otevření) 50% sleva
                  od 18 hod 50% sleva
Lodičky:   0,5 hod          1,5 EUR

 Z mého pohledu je nejzajímavější  Obercunnersdorf, který je mým 
favoritem. Do Obercunnersdorfu pojedete přes Seifhennersdorf smě-
rem k OBI, dále na Löbau. Ve městě Kottmarsdorf odbočíte doprava 
kolem dřevěného mlýna  a pokračovat už můžete dle značení. Bazén, 
tobogán, široká skluzavka, bublinková vířivka s teplou vodou,  dětské 
brouzdaliště - to vše v jednom areálu v klidné části.  

Obercunnersdorf (mini aquapark) - asi 17 km
Provozní doba: duben-říjen,  9-21 hod.
Vstupné:  dospělí          4,50 EUR
                 děti 6-16 let   2,50 EUR
                 2 dospělí + 2 děti  11,50 EUR
                 skupina         3,50 EUR /osoba

Kdo však nemá chuť jezdit za koupáním za hranice, může zajet 
i na česká koupaliště.

Koupaliště Slávie Horní Podluží
Provozní doba: 10-20 hod.
Vstupné:  dospělí          20 Kč
                 děti                10 Kč

Koupaliště Jiřetín pod Jedlovou
Podle počasí se bude napouštět, v provozu koncem června
Vstupné:          dospělí  30 Kč
                         děti        20 Kč
Rumburské koupaliště zatím v provozu není. Ovšem koupat se 

můžete dle libosti i v rybnících, vše však na vlastní nebezpečí, jako 
je tomu třeba na varnsdorfském rybníku Mašíňák.                          rm

a Pavla zazněla v amatérském 
provedení ve světové premiéře 
Beethovenova Missa solemnis.  

Letošní 21. ročník byl zahájen 
koncertem pro nejmenší poslu-
chače. Tradičním pořadem byl 
absolventský koncert žáků 
základní umělecké školy. S pro-
gramem plným pohody vystou-
pilo v sálku knihovny volné 
pěvecké sdružení Kvíltet, které 
při víně a při svíčkách naprosto 
strhlo přítomné posluchače. Pěli 
společně všichni.

První červnový víkend roz-
tančil město festival scénického 
tance TANAMBOURRÉE 2011.

V našem městě si užíváme 
krásné chvilky s Varnsdorfským 
hudebním létem, které ještě zda-
leka nekončí!                                   rmVystoupení varnsdorfské ZUŠ                        Foto Michal Šafus

půjdeme na Tolštejn „cestou, 
necestou“ i příští rok, tedy již po 
dvanácté. Vždyť jen na ty letošní 
slavnosti přišlo více než 1 200 
platících návštěvníků. Škoda 
jen, že jich tak málo zůstalo na 

slavnostech až do závěrečného 
losování, a tak možnost získat 
kvalitní krbová kamna za jednu 
padesátikorunovou vstupenku 
zůstala nevyčerpána.

JS, foto Michal Šafus

 Foto Z. Vajsová
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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

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

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.

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

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.

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.

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. 

Město Varnsdorf 
vyzývá zájemce

na obsazení pozic 
referentů odboru správy 

majetku a investic.
Více na http://

www.varnsdorf.cz/radnice/
uredni_deska/

Prodej rekreačního zaří-
zení v Kyjově u Krásné Lípy. 
Pozemek celkem: 1 885 m2. 
Prodejní cena: 3,5 mil. Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

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 družstevního bytu 
3+1+L v Rumburku, ve 2 NP 
panelového domu na sídlišti 
v Podhájí. Velmi dobrý stav. 
Prodejní cena: 500.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Vyměním obecný byt 3+1+L 
za 1+1 s balkonem. Dohoda 
jistá. Tel. 606 158 700.

Pronájem 2+1 ve Vdf, 
ihned volný, po částečné 
rekonstrukci, nová koupelna,
plastová okna, plovoucí 
podlahy, vhodné i pro rodinu. 
Cena 6.700 Kč + elektřina
foto na www.varnsdorfska.cz 
Tel: 606 740 390.

Pronajmu byt 2+1. Nájem 
4.000 Kč + poplatky. Telefon 
608 051 050.

Prodej družstevního bytu 
ve Vdf 1+ KK, 43 m², 3. P. Pře-
paženo na 2 části - ložnice a 
obývací pokoj s KK. Vše nové 
(dřevěná okna, zděná koupel-
na, interiér. dveře). Není po-
třeba jakékoliv rekonstrukce, 
včetně nové kuchyňské linky 
a spotřebičů. Cena dohodou. 
Tel. 776 679 109.

Vykupuji starožitnosti ve 
VDF za hotové, zejména: zlato, 
stříbro, hodinky, sklo, porcelán,
bronzové a mramorové sochy,
orientální předměty a další. I po-
škozené, respektuji vaši cenu.
Pouze solidní jednání. Telefon 
777 640 390.

Hledám pojízdný Jawa 
Pérák. Kontakt: Německo -
035771/60472 nebo 01511 
2992080.

Prodej rodinného domu, 
po celkové rekonstrukci, v kli-
dné části města ve Vdf. Tel. 
777 842 204.
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Blahopřání

Vzpomínka

Svozy pytlového
tříděného odpadu

23. 6. 2011

Dne 23. června to budou tři roky, co nás 
navždy opustil náš milovaný syn Jaroslav 
Budina. Dne 5. července by se dožil 56 let. 

S láskou vzpomínají rodiče, bratr, synové 
s rodinami a kamarádka Ivana.  

Větší bolesti na světě není, než žal z náh-
lého rozloučení.

Dne 10. června uplynulo 8 let, kdy tragicky 
skončil život naší drahé dcery Jany. Kdo jste ji 
měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku s námi.

Rodiče Blažena a Pavel Ducháčkovi

Dne 22. června uplynou dva smutné roky 
od úmrtí skvělého člověka, drahého otce, 
dědy i velkého kamaráda Josefa Fibigera.

Za celou rodinu a přátele vzpomíná syn 
Josef.  

Za Tvou lásku k nám nemůžeme ti dnes 
nic dát, jen v srdcích vzpomínku na Tebe 
zachovat. 

Dne 27. června to bude 5 let, co odešel syn, 
bratr, manžel, tatínek a dědeček Jiří Laubr.

Stále vzpomínají manželka Eva, syn Jiří 
a dcera Marcela s rodinami.

Jen vzpomínky zůstaly na roky kdysi 
šťastné, jsou v srdcích ukryté, jsou hluboké 
a krásné.

Dne 3. června jsme vzpoměli 9. výročí, 
kdy nás navždy opustil náš syn Vladimír 
Janáček.

Stále vzpomínají rodiče a  sestra Jindříška 
s rodinou. 

Dne 24. června uplyne 5 let, kdy nás na-
vždy opustil pan Josef Mauri.

Stále vzpomíná mamka, sestry, bratři 
a družka s rodinami. 

Dne 29. června uplyne 9 let, co nás navždy 
opustil pan Boleslav Jelínek, dlouholetý pra-
covník firmy Elite. 

S láskou stále vzpomínají děti Boleslav, 
Drahomíra a Vladimír.

Dne 22. června to bude 10 let, co nás opustila paní Marie 
Myšková. Stále vzpomínáme.

Syn Miroslav s manželkou Marií, vnučky Mirka a Marcela 
s rodinami

Dne 17. června oslaví manželé Eichlerovi krásné výročí - 50 let
společného života.
Všichni blízcí přejí další hezké roky.

Dne 29. června oslaví naše maminka 
a babička Emílie Vorlíčková životní jubileum 
80 let. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví 
a pevné nervy s námi.

Synové  Petr a Míra s rodinami. 

SENÁTORSKÉ
DNY

20. 6. 2011
15-17 hodin

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf

18.-19. 6. 2011
MUDr. Vladislav Šetek
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 310

25.-26. 6. 2011
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

Zubní
pohotovost

Poděkování

Sňatky
Markéta Burešová
Petr Knitl

Žáci a učitelé ze ZŠ Bratislavská děkují za sponzorské dary ke 
Dni dětí firmě Perník manufaktury Varnsdorf za zhotovení perníko-
vých medailí, Řeznictví  Vohnout za vuřty a Kynologickému klubu 
za ukázku výcviku psů a propůjčení hřiště na Gerhusce.

                   J. Beniačová

DDM děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci Dne dětské 
radosti uskutečněném 28. května. Poděkování  patří zejména Městu 
Varnsdorf za finanční podporu akce, SDH Varnsdorf, autoškole 
pana Cibulky, REGII, a. s., paní Janě Dvořákové a studentkám 
z Gymnázia Varnsdorf. Za sponzorství děkujeme Tiskárně Trio 
Varnsdorf, drogerii Schlecker a Cukrovinkám pana Koury.

                                                             Za DDM  Ivana Jägrová

Úmrtí

Libuše Dlouhá 87 let
Vlasta Tůmová 89 let
Marie Myšková 79 let
Antonie Vorlíčková 86 let
Marie Bronecová        89 let
Ladislav Stružinský 72 let
Marie Zinková 85 let
Edda Liptáková 71 let

„Je trpělivá a hlavně všech-
no vysvětlí. Na naši paní ředi-
telku si budu pamatovat.“

(Iveta K., V. třída)

Milá Jarko, milá kolegyně, 
naše paní ředitelko, do důchodu 
odcházíš s tímto hodnocením:

Paní ředitelce s láskou...

„Paní ředitelka učí vlastivě-
du jako hru a je moc milá“.

(Honza K., IV. třída)

Ve Varnsdorfu 30. 6. 2011
Podpis:

Kolektiv ZŠ Bratislavská
Do dalších let přejeme mnoho 

zdraví a spokojenosti.

Všechny předměty 
ovládá. Zdatná, 
jen tak dál. 
Prospěla 
s vyznamenáním.

VYSVĚDČENÍ
Jméno: 

Mgr. Jaroslava Beniačová

ČJ
PRVOUKA
M
HV
VV
PČ
TV

1
Chování 1 - milá, vždy upravená

Blahopřání Proč Mezinárodní den prodavačů cibule?
Dne 27. dubna proběhl první festival Mezinárodního dne proda-

vačů cibule v prostorách varnsdorfského gymnázia. Při něm byly 
představeny první výsledky pátrání po lidských osudech z období 
kolem druhé světové války v prostředí moodle, které je volně pří-
stupné široké veřejnosti na adrese www.bgv.cz. Na cibulích pracuje 
20 vyučujících a téměř pět set studentů. Další festival proběhne 
v červnu na německé straně.

Mezinárodní - na projektu spolupracují studenti a vyučující biskup-
ského Gymnázia Varnsdorf a Lužickosrbského gymnázia Budyšín. 
Lektoři a garanti jsou ovšem i z dalších států: Francie, Izrael, Itálie, 
Polsko, Rakousko, Nizozemsko. Mezinárodní rozměr projektu se 
stále rozšiřuje.

Den - jména dáváme všemu kolem nás, co máme rádi. Kopcům, 
řekám, lidem… Jen čas zanedbáváme, roky a hodiny mají jen čísla, 
měsíce a dny se ve svých názvech stále opakují, týdny jsou v podsta-
tě anonymní. Cibule ukazují na jedinečnost každého dne, uplynulého, 
příštího, ale především toho, v kterém dnes stojíme. Každá chvíle je 
neopakovatelná a jiná, každý okamžik našeho života má nekonečnou 
cenu. Cibule sledují především období kolem druhé světové války, 
ale to je jen cesta, způsob. Cibule naučí žáky nepropásnout zbytečně 
ani vteřinu svého dětství.

Prodavačů - není nic malého, jen malost sama. Studenti poznávají 
kouzla orientálních tržnic, lodí vracejících se do přístavů, cenu zboží 
i melodii vyvolávačů. Česká kotlina je malá a život před nimi tolik 
veliký všemi směry, je třeba jej objevovat. Prodavači jsou dobrými 
průvodci života.

Cibule - zdánlivě nic moc, ale být bez ní by bylo smutné. Jako v té 
pohádce o soli a o zlatu. Na drobném příkladu je lépe zřejmé, jak fungují 
velké věci. Cibule není běžně favoritem, ale přeci.             Ing. Jiří Jakoubek

Za svými žáky přijel autor knihy o delfínu Dilovi
Do ZŠ Bratislavská dorazila vzácná návštěva, kterou byl Horace 

Dobbs, autor knih o delfínu Dilovi. Spolu s autorem dorazil z Velké 
Británie do Varnsdorfu také její ilustrátor. 

Autor knihy ocenil, že děti v průběhu roku pracují s tématem ochra-
ny moře a přírody jako celku.  V ZŠ Bratislavská se díky projektu 
po celý rok počítalo, kreslilo, zpívalo či tančilo pod hladinou moře, 
čemuž se přizpůsobila i výzdoba školy.

Pro děti bylo setkání s opravdovým spisovatelem nezapome-
nutelný zážitek, pro učitele z varnsdorfské školy bylo toto setkání 
oceněním jejich práce navíc.                                                         -r-
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Pohodový beachvolejbalový turnaj  
Volejbalový oddíl TJ Slovan Varnsdorf uspořádal v Horním 

Podluží ve spolupráci s Friesland Tourist Club, o. s., a Penzionem 
Jana na jeho přilehlých plá-
žových kurtech turnaj tzv. 
mixů (muž a žena) v rámci 
celorepublikové beachvolej-
balové soutěže. Zúčastnilo 
se jej překvapivě 12 smíše-
ných dvojic, které se utkaly 
v základních skupinách 
systémem každý s každým 
na jeden hraný set. Vítězo-
vé ze skupin pak postoupili 
do čtyřčlenného finále, kde 
se utkal každý s každým na 
dva hrané sety. Zde si nejlé-
pe vedla dvojice M. Špička, 
I. Procházková, když všech-
na tři utkání vyhrála 2:0 

a zajistila si první příčku a body do celorepublikového finále. 
Finálové pořadí: 1. M. Špička, I. Procházková, 2. J. Dam-

nitz, M. Damnitzová (bilance po jedné výhře, remíze a prohře), 
3. J. Jindřich, N. Procházková (0, 2, 1), 4. P. Procházka, I. Buč-
ková (0, 1, 2). Pořadatelům přálo počasí a navíc krásné prostředí 
Penzionu Jana přispělo k vysoké sportovní úrovni a spokojenosti 
všech účastníků.                                           Text a foto P. Damnitz

Skvělí judisté na Děčínské kotvě   
Na  Velké ceně Děčínské kotvy 2011 dosáhli naši judisté skvělých 

výsledků! Velkou pochvalu si vysloužil Ondra Černý. Ten startoval 
nejen ve své kategorii starších žáků, ale i v kategorii dorostenců ve 
váze do 55 kg, kde si vedl skvěle a získal zlatou medaili. V kategorii 
starších žáků si nakonec po těžkých bojích odvezl druhé místo. Po 
delší nemoci se nám vrátil Váša Špička, který ve své kategorii nenašel 
přemožitele a svůj návrat na „tatami“ oslavil ziskem zlaté medaile. 
Závodů se zúčastnili také naši nejmenší judisté. Přesto, že ještě 
nemají mnoho zkušeností se závoděním, dosáhli pěkných úspěchů. 
V kategorii koťat do 18 kg vybojoval Václav Vaverka druhé místo 
a stejné umístění ve váze 21-22 kg si domů přivezl Matouš Hocko. 
Po krásných bojích se Adam Rýdl ve své kategorii umístil na třetím 
místě. Filip Salomon a Borek Bartl zůstali těsně pod stupni vítězů 
na čtvrtém místě. Všem závodníkům gratulují a přejí mnoho štěstí 
v dalších turnajích trenéři oddílu judo TJ Slovan Varnsdorf Miroslav 
Dítě, Stanislav Hocko a Petra Martincová. Uznání patří rodičům 
závodníků za dopravu na turnaje a za finanční podporu městu 
Varnsdorf a firmě TOS Varnsdorf.   

Petra Martincová

VÝSLEDKY TENISTŮ V KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH

V letošní seniorské soutěži prožívá mužstvo MŽIKU Varnsdorf 
těžké období. Mnoho zranění a onemocnění ovlivnilo dosavadní 
zápasy natolik, že torzo družstva utrpělo tři porážky a vydřelo jen 
cennou remízu v Děčíně s těžkým soupeřem LTC. Každý zápas 
odehráli pouze čtyři hráči, situace se zatím nezlepší, přesto nejsme 
poslední a budeme bojovat dál o každý bod. Nepodléháme však 
panice, vždyť hrajeme pro radost ze hry a vítězství je jen třešničkou 
na dortu navíc. Dále přehled výsledků: Jiřetín B - Mžik Varnsdorf 
4:2, za hosty  bodoval M. Žižlavský výhrou nad S. Horáčkem 0:2 
(3:6, 3:6) a pár M. Žižlavský, R. Mládek, který porazil jiřetínskou 
dvojici S. Horáček, J. Suchý 1:2 (4:6, 6:4, 4:6). 

LTC Děčín - Mžik 3:3, ve dvouhrách byli úspěšní R. Mládek 
a M. Hájek a jednu ze dvou čtyřher pro sebe získali M. Žižlavský 
s R. Mládkem.

Jiskra Velké Březno - Mžik 4:2 - bodovali M. Hájek a M. Žižlavský 
ve dvouhrách. Po 4 kolech soutěže vedl Jiřetín A se čtyřmi výhrami 
před  Velkým Březnem se třemi, to ale mělo utkání k dobru.   

Milan Klusoň/ZdS

Tenisová soutěžní sezona 
družstev hrajících na severu 
Čech je poměrně krátká. Trvá 
od konce dubna do června, 
a tak některá ji už ukončila, jiná 
ji dohrávají.

Smíšená družstva dospě-
lých - varnsdorfští tenisté ode-
šli z kurtů v soutěžní sezoně 
shodně dvakrát vítězně i jako 
poražení: Start Liberec C - TO 
TJ Slovan 4:5 (o výhru se body 
postarali M. Vnenk, B. Spurná, 
A. Zavadský a páry M. Vnenk -
A. Zavadsky, V. Ducháčková -
B. Spurná);  TO TJ Slovan -
TK Spartak Děčín 1:8 (jediný bod 

V celkem nepřejícím chladném počasí se uskutečnila tradiční 
Olympiáda varnsdorfských MŠ. Malé děti (broučci a berušky) sou-
těžily v běhu na 30 m, skoku z místa a v hodu tenisovým míčkem. 
Předškoláky a předškolačky čekaly stejné disciplíny, běžecká trať 
však měla délku 50 m. Dosažené výsledky určily následující pořadí: 
1. MŠ Stonožka, 2. MŠ Zahrádka, 3. MŠ Na kopečku, 4. MŠ Čtyřlís-
tek, 5. MŠ Sluníčko, 6. MŠ Jeřabinka, 7. MŠ Slovíčko.   

Zbyněk Šimák, předseda KPTS

Olympiádu vyhrála MŠ Stonožka

 V Mostu a Liberci se radova-
li z prvenství varnsdorfští bikeři. 
V prvním případě to byl Michal 
Švorc v kategorii do 14 let (foto), 
ve druhém Milan Spurný  mezi 
veterány. 

Na mosteckém MTB mara-
tonu Specialized Extrém Bike 
Most se rozhodovalo o titulu 
MČR na 67 km trati. Den před 
akcí hodně zapršelo, trať se 
rozbahnila, ale samotný závod 
se pak jel za solidního počasí 
a s úspěšným vystoupením 
varnsdorfských borců. V katego-
rii Masters (M30-39) vybojoval 
na trati Extrém 67 km J. Novota 
3. místo (celkově 19.), jako 
14. (49.) skončil J. Švorc st. V ka-
tegorii hasičů dojel na 4. pořadí 
J. Kroupa. Závod dokončilo 183 
bikerů. Na nemistrovské a krat-
ší trati Extrém Junior  56 km byl 
v juniorech 5. J. Švorc ml. (cel-
kově 8.) a v M40-49 si J. Mádl 
zajistil 2. příčku (15.). Cíle zde 
dosáhlo 88 cyklistů. A na trati 
Hobby 36 km slavil nakonec 
prvenství mezi kluky do 14 let 
Michal Švorc (celkově 14.) v poli  
236 klasifikovaných jezdců. 

ABB Cup v Liberci (54 km),
maraton přes Jizerské hory se 
stal v kategorii M50 a st. kořistí M. 
Spurného, který vyhrál s více jak 
šestiminutovým náskokem. Na 
20. pozici přijel J. Juda. Mezi muži 
do 50 let si vyjeli 10. a 14. po-
zici J. Dužár a M. Vohnout.

Třetím dějstvím - Olomouckou 
padesátkou České spořitelny 
(51 km) pokračoval seriál Kolo 
pro život. V kategorii mužů 19-29 
let si připsal J. Strož 6. a M. Ma-
lík 8 místo. V průběžném pořadí 
J. Strož vylepšil umístění o deset 
příček (je 9.), M. Malík jel závod 
tohoto seriálu letos prvně. 

DVĚ VÍTĚZSTVÍ VARNSDORFSKÝCH BIKERŮ

pro družstvo zajistil J. Fischer); 
TJ Slovan Jiřetín p. J. - TO TJ 
Slovan 4:5 (bodovali J. Fischer, 
V. Ducháčková, A. Šumová, 
M. Řípa a debl V. Ducháčková -
A. Šumová). Soutěž vyhrál bez 
porážky TK Spartak Děčín násle-
dovaný TK Doksy.  Varnsdorfské 
družstvo dospělých skončilo na 
3. místě před Jiřetínem p. J. 
a Startem Liberec C. 

Smíšená družstva dorostu -
TO TJ Slovan zaznamenal 
dosud dvě výhry a tři porážky:  
OREL Hrádek n.Nis. - TO TJ 
Slovan 5:4 (body K. Novák, 
J. Novotný,  K. Novák - M. Řípa, 

J. Novotný - M. Seibt); TO TJ 
Slovan - Severočeská tenisová, 
o. s., Jablonec C 3:6 (Seibt, No-
vák, T. Engl - Novák); TK LTC 
Děčín - TO TJ Slovan 7:2 (Řípa 
a Seibt - Řípa). Mezi osmi týmy 
soutěže byla na čele bez ztráty 
zápasu Severočeská tenisová 
o.s., TO TJ Slovan zaujímal 
4. místo. Zbývá mu sehrát 
zápasy  s Roudnicí (2.) a se 
Štětím (7.).  Zhodnocení hráčské 
sezony tenisových družstev TO 
TJ Slovan uvedeme v některém 
z příštích čísel Hlasu severu. 

Nejlbližší velkou akcí bude Me-
moriál J. Malinovského.      ZdS

Na tradičním MTB Author 
Král Šumavy (100 km) skončil 
J. Švorc st. ve své kategorii 19. 
a J. Dužár dosáhl na 16. mí-
sto. Na střední trati (70 km) si 
J. Novota po loňském vítězství 
došlapal na stříbrný stupínek 
v lepším výkonu, ale konkuren-
ce byla větší. Za ním mimo jiné 
skončili reprezentanti ČR jako 
Martin Jakš (lyže - běh) nebo 
Jan Řehula (triatlon).

V Liberci se konal Bikeatlon 
s Konrádem (kilometrová časov-
ka do vrchu a poté 15 km stíhací 
závod, oboje Gundersenovou 
metodou, tedy bez hromadných 
startů). T. Podrazil zvládl časov-
ku na 2. pozici, ale ve stihačce 
byl 10. a z toho pramenilo celko-
vé 8. místo. V. Zemler se ve své 
kategori umístil na 7. pozici. 

ZdS, 
foto archiv Big Shock team

MŽIKU SE ZATÍM  NEDAŘÍ 
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FOTBALISTÉ SK SLOVAN NESESTOUPÍ
Napínavé drama přineslo 

předposlední kolo 2. ligy 
2010-2011 hned pro několik 
klubů. Hrálo se nejen o druhé 
postupové místo do Gambrinus 
ligy, ale také o vzdálení se od 
15., tedy předposlední a se-
stupové příčky do ČFL. Že zde 
byl vlivem některých jarních 
výsledků „namotán“ i Varns-
dorf, bylo všeobecně známo. 
Nejhůře z ohrožených si stálo 
Kladno, a i když doma dvakrát 
vedlo se Sokolovem, nakonec 
v 90. inkasovalo na koneč-
ných 3:3. To v Kotlině vedl od 
68. minuty Slovan se Sezimo-
vým Ústím 3:1 (David Procházka 
2, Matěj Kotiš) a navíc chvíli před 
koncem střelec dvou gólů pohrdl 
hattrickem, když zahodil PK. Slo-
van uvedeným výsledkem vyhrál 
a čtyři body náskoku na Kladno 
mu jistily klid před závěrečným 
kolem. A protože bod uhrálo 
i Znojmo s Čáslaví, osud sestu-
pujícího zůstal Kladnu. V Kotlině 
propukla radost z udržení, na 
hřišti byly vidět emoce a i slzy. 
„Všichni si záchranu zaslouží. 
Jak diváci, hráči, tak i samotný 
klub“, sdělil pro média m.j. trenér 
Aleš Křeček. Hráčům, trenéru 
i klubu se proto patří poblahopřát 
ke splnění cíle. 

HLAVNÍ DIVÁCKOU CENU 
JARNÍ ČÁSTI 2. LIGY - šek 
v hodnotě 10 000 Kč na volný 
nákup zboží v prodejně OBY 
vyhrál dlouholetý příznivec 

varnsdorfského fotbalu pan 
Zdeněk Richter, bývalý učitel na 
ZŠ Střelecká, ZŠ Bratislavská 
a ZŠ náměstí. 

Poslední zápas sezony 
2010-2011 odehrál Slovan v Hor-
ních Počernicích proti Spartě B, 
odkud přivezl první jarní výhru 
po výsledku 1:2. Góly dali 

V přejícím slunečném počasí jednoho z uplynulých květnových 
dnů  se uskutečnilo v atletických sektorech stadionu v Kotlině okresní 
kolo Poháru rozhlasu za účasti třinácti škol děčínského okresu. Jako 

škole se nejlépe vedlo družstvům 
mladších a starších žákyň varn-
sdorfského gymnázia.

Mladší žákyně: 1. Gym-
názium Varnsdorf 4659 bodů, 
2. Gymnázium Rumburk 4402, 
3. ZŠ Míru Děčín 4083.

Mladší žáci: 1. ZŠ Edisonova 
Varnsdorf 3586, 2. ZŠ náměstí Varnsdorf 3462, 3. ZŠ Školní Želenice 
2895 bodů.

Starší žákyně: 1. Gymnázium Varnsdorf 5308, 2. ZŠ Edisonova 
4575, 3. ZŠ Jílové 4253.

Starší žáci: 1. ZŠ U nemocnice Rumburk 5056, 2. ZŠ náměstí 
4996, 3. ZŠ Míru Děčín 4960.

 Vítězové postoupili do krajského kola Poháru rozhlasu. Jak si 
vedli, uvádíme v dalším příspěvku.                           Text a foto  ZdS

V posledním utkání hostil Slovan tým Liberec Handball. Po 
vyrovnaném úvodu hosté odskočili a v půli vedli 14:20. Ve druhé 
části byl pro domácí překážkou dobrý brankař soupeře, který jim 
zmařil několik příležitostí, ale také vlastní nepřesnost. Liberec tak 
své vedení zvyšoval a domácí snižovali až v závěru na konečných 
24:35. Branky: M. Halmich 8 (na fotu zcela vpravo, za ním P. Kepka), 
T. Husár 4, O. Rybář a M. Neumann po 3 (oba po 1 sedmičce), 
P. Kepka, J. Müller a R. Holan po 2. Mládí v kádru Slovanu sbíralo 
v sezoně nadále zkušenosti, ale lze věřit, že ty další už budou 
výsledkově lepší. Varnsdorf skončil v SL předposlední o bod před 
Chemičkou Ústí n. L. B. Vyhrál Žatec před Děčínem a Českou 
Lípou.                                                                 ZdS, foto M. Šafus

HÁZENKÁŘI UKONČILI SEZONU

Okresní kolo Poháru rozhlasu zná vítěze

Historický úspěch Gymnázia Varnsdorf 

D. Procházka (10.) a P. Rudnyt-
skyy (58.). ŽK 1:4, zbytečnou ČK 
viděl v 89. R. Breite. 

Starší dorost si vybral ve Štětí 
černý den a odjel s výpraskem 
9:1 od 3. týmu tabulky. V závě-
rečném zápase KP u poslední 
Kadani si už jistě nezahrají 
někteří hráči dosavadního 
kádru. Mladší dorost, svěřenci 
trenéra Libora Bartůňka, dovezl 
ze Štětí tři body za výhru 3:5 po 
brankách Šolce 2 ,Spurného, 
Kučery a Jarábka. 

Starší žáci FAŠV (áčko) nejpr-
ve neuspělo doma v semifi nále 
Severočeského poháru proti 
Teplicím 1:7 (1:2), když na 1:1 
vyrovnával Herejk. Hosté vyhráli 
zaslouženě a nepřipustili opako-
vat loňský penaltový rozstřel. 
V KP přehráli Neštěmice 4:0,

Radosti si v sezoně přiznivci SK Slovan celkem užili i přes drama-
tické jaro.                                                Foto O. Bičiště, MF DNES

V rámci Varnsdorfského 
sportovního léta 2011 se ko-
naly jako první Mezinárodní 
letní sportovní hry mládeže 
(MLSHM). Družstva škol 
(chlapce i dívky) čekaly soutěže 
v tenisu, fl orbalu, stolním tenisu, 
volejbalu a atletice. Kluci měli 
v programu navíc ještě nohejbal
a fotbal. Vítězem mezi chlapci 
se stala VOŠ K. Světlé před 
Gymnáziem Rumburk a VOŠ 
Mariánská. V kategorii dívek 
si nejlépe vedlo Gymnázium 
Rumburk před Gymnáziem 
Varnsdorf a VOŠ Bratislavská. 
V obou kategoriích překvapila 
poslední místa Gymnázia 
Seifhennersdorf. Pořadatelé 
z Komise pro tělovýchovu 
a sport (KPTS) děkují všem 
mladým sportovcům za účast 
a těší se na další hry a setká-
ní.                                                                           ZdS

MLSHM ZNAJÍ 
VÍTĚZE

na Lokomotivě Chomutov uspěli 
jasně 0:5 a skončili druzí o dva 
body za Louny. Starší žáci B 
uspěli v Trmících 3:5 (3:2!), 
v Soběchlebech 1:8 a v I. A tř. jim 
patří 3. místo. Mladší žáci FAŠV 
C po porážce od Kadaně odešli 
doma poraženi i s Neštěmicemi 
výsledkem 1:4. V Chomutově 
prohrávali 2:0, ale zvrátili stav na 
výhru 2:3 a trenérům Z. Justovi 
a P. Lisému po čase jistě udělali 
radost.                                ZdS

Po suverénním vítězství mladších i starších dívek v okresním 
kole atletického Poháru rozhlasu se naše děvčata vypravila na 
krajské fi nále do Bíliny. Ambice zůstaly vysoké, stejně  jako respekt 
k soupeřům. Během celého dopoledne se však vybudoval vel-
mi silný týmový duch s bojovností a chuť zvítězit převyšovala 
nervozitu. Padlo dokonce několik osobních rekordů, což značně 
potěšilo nejen samotné atletky, ale také jejich učitelku a trenérku 
Radku Holubářovou. Před poslední disciplínou (běh na 800 m) vedla 
starší děvčata z gymnázia před ZŠ Louny, kde se již dlouhodobě 
soustředí na systematickou atletickou přípravu. Přesto heroickými 
výkony v závěrečné diciplíně naše holky náskok ještě navýšily, 
a tak nebylo pochyb o prvním historickém vítězství v krajském fi nále 
atletického Poháru rozhlasu. Ke všemu s velmi lichotivým ziskem 
přes 5 900 bodů. Obrovkou radost nám udělalo také družstvo mlad-
ších dívek (Prima a Sekunda), které udrželo celkové 3. místo, takže 
se i v dalších letech můžeme těšit na kvalitní výsledky v tomto velmi 
prestižním atletickém klání.

  Nezbývá než holkám poděkovat za jejich příkladný přístup k celé 
akci a popřát jim do budoucna další výkonnostní růst. Velké díky 
patří také trenérům oddílu atletiky TJ Slovan Varnsdorf, kam téměř 
polovina děvčat pravidelně dochází zlepšovat svou výkonnost.           

  Jan Novota, foto archiv BGV


