
První akcí, kterou MAS Šluk-
novsko pořádalo na Střelnici, 
byly 21. dubna první letošní 
Farmářské trhy Šluknovska.

Foto Ivo Šafus
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KRAMPOLOVI ZAVÍTALI 
DO VARNSDORFU

Příjemné setkání čekalo Varnsdorfské 18. dubna při 
procházce městem. V Národní ulici ve výkladní skříni 
obchodu Yourlowe visel plakát s fotografií Jiřího Kram-
pola s pozvánkou na osobní setkání při autogramiádě 
jeho knihy.

Kolemjdoucí nevěřícně nakukovali do prodejny a byli 
velmi mile překvapeni. Za stolem skutečně seděl Jiří 
Krampol, který přijel pozdravit varnsdorfské občany, 
a s úsměvem všem přítomným podepisoval své fotogra-
fie. Dámy si došly pro věnování a Jiřího Krampola uvítaly: 
„Jsme rády, že vás vidíme živě. Držte se a přejeme moc 
a moc zdravíčka.“

INZERCE

Budovu Střelnice, kterou do-
nedávna měla v pronájmu VOŠ 
a SŠ Varnsdorf, město pronajalo 
Místní akční skupině Šluknovsko. 
Ta jediná přišla s nabídkou vyu-
žití areálu. Předsedkyně MAS 
Ing. Evy Hamplové jsme se ze-
ptali:

Jak se zabydlujete v budově 
Střelnice?

Střelnici jsme oficiálně převza-
li 5. 4. 2012. K našemu velkému 
překvapení nebyla vyklizena, 
a tak společně se školou a měs-
tem jsme vyklízení dokončili až 
13. dubna.

V současné době malujeme 
prostory, do kterých se budou stě-
hovat kanceláře, a kontrolujeme 
sedací nábytek v klubovnách. 
Židle jsou zde z doby daleko 
minulé a ve většině případů z bez-
pečnostních důvodů již nepou-
žitelné. A chodíme krmit rybičky.

STŘELNICI OŽÍVÁ MAS ŠLUKNOVSKO

Pokračování na str. 3 

Jaké jsou první zkušenosti 
s jejím využitím pro Farmář-
ské trhy?

Podle mne a stánkařů, dob-
ré. 21. dubna, i díky pěknému 

Všichni, jimž není lhostejný 
osud novorománského kostela 
sv. Františka z Assisi na Studán-
ce, mohli přispět svou troškou 
do mlýna při jeho záchraně 
a přijít v neděli 22. dubna  na 

počasí, přišlo dost návštěvníků 
trhů. Trošku nás zradily výpadky 
elektřiny, ale to jenom kvůli ne-
znalosti „jističů“ na Střelnici. Sice 
hned jedna z prvních návštěvnic 
nám vyčinila, že trhy mají být 
v pivovaru, když tam byly v loň-
ském roce, ale já si to nemyslím. 
Také jsme se na tom s panem 
Šustou shodli - lidi to mají na Střel-
nici blíž a nemusí jezdit autem. 
Farmářské trhy v loňském roce 
jsme realizovali s podporou Minis-
terstva životního prostředí ve výši 
cca 150 tis. Kč. Letos jsme žádali 
Ústecký kraj o pomoc, ale marně.  

Co dál chystáte v nejbližší 
době v nových prostorách?

Stěhování - v květnu již chceme 
„bydlet“ v novém. Květnové Far-
mářské trhy - 26. 5.  Mezinárodní 
folklórní festival Tolštejnského 
panství  9. června, který je spo-
jen s Dnem MAS Šluknovsko. 
A otevřít hospodu!!!        hamt 

Benefiční koncert pro studánecký kostel
slavnostní mši s benefičním 
koncertem, pořádanou panem 
Heinrichem Hillem, který je 
iniciátorem právě probíhajících 
oprav. Na organizaci se podílelo 
Sdružení pro záchranu kostela 
na Studánce, biskupské Gymná-

zium Varnsdorf a Schrödringe-
rův institut.

Ze širokého okolí přijelo na 
kolech, auty nebo bylo dove-
zeno speciálním autobusem, 
vypraveným z Varnsdorfu, více 

Pokračování na str. 3



                 9/2012                                                                                                                       strana 2

STRUČNĚ Z RADNICE

Zasedání ZM - ilustrační foto.

• Odložené peněženky nebrat!
Podezření z trestného činu krádeže a neoprávněného opat-

ření platebního prostředku ve zkráceném přípravném řízení si 
z obvodního oddělení ve Varnsdorfu odnesla jedenačtyřiceti-
letá žena. Měla totiž v jedné z místních restaurací odcizit volně 
odloženou peněženku s hotovostí, platební kartu, zlatý řetízek 
a doklady v celkové hodnotě přes sedm tisíc korun. A to se jí 
nevyplatilo, protože teď kvůli tomu musí čelit hrozbě trestu, který 
může mít podobu až dvouletého odnětí svobody.

 Do sběrny pro malér
Jak sedlák u Chlumce dopadl v jedné varnsdorfské sběrně 

dvacetiletý mladík. Dovnitř se přehoupl přes plot a zde se zmoc-
nil klubka ostnatého drátu a kovového dvoukoláku, na kterém 
chtěl kořist odvézt. Než k tomu došlo, byl přistižen majitelem. 
Následovala návštěva obvodního oddělení, kde policisté výteč-
níčka za jeho píli odměnili podezřením z krádeže vloupáním 
ve zkráceném přípravném řízení. A opět jsou to až dva roky 
vězení, co mu za to hrozí.

por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

KAUFLAND NA MĚSTSKÝCH 
POZEMCÍCH NEBUDE

  

Rada města rozhodla: • Pronajmout firmě RENGL, s. r. o., 
Liberec části pozemkových parcel a objektů v k. ú. Varnsdorf 
za účelem umístění plakátovacích ploch na dobu neurčitou 
za cenu 10.500 Kč/rok + DPH. • Ponechat areál rekreač-
ního rybníka Mašíňák v nabídce nemovitostí k prodeji. • 
Poskytnout finanční příspěvek 1.000 Kč pro „Sdružení Linka 
bezpečí“ v roce 2012. • Vzít na vědomí Návrh koncepce 
zdravotní péče ve Varnsdorfu  pro období  2012-2014. • 
Jako jediný společník v působnosti Valné hromady Technic-
kých služeb města Varnsdorf, s. r. o., schválit řádnou roční 
účetní uzávěrku TS města Varnsdorf, s. r. o., k 31. 12. 2011.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Telefonní budka na přechodu končí
Společnost  Telefónica O2 Czech Republic, a. s., oznámila zrušení 

veřejného telefonního automatu v lokalitě Varnsdorf, 5. května - hranič-
ní přechod. Důvod: pokles zájmu obyvatel o jeho využívání. Automat 
zmizí do konce května.                                                                  hamt

Starostové opět na 
setkání s hejtmankou

Hejtmanka ÚK Jana Vaňková pozvala starosty Litoměřicka 
a Děčínska na setkání, které se uskutečnilo 25. dubna na Krajském 
úřadě Ústeckého kraje.

Starostové si sami prostřednictvím předem zaslaných dotazníků 
zvolili za oblasti společné diskuze následující čtyři okruhy: 1. neza-
městnanost, 2. bezpečnost, 3. dopravní obslužnost a infrastruktura, 
4. zdravotnictví.

V prvním tématu hejtmanka představila návrhy kraje na řeše-
ní vysoké nezaměstnanosti. V oblasti bezpečnosti byla řešena 
složitost organizace policejních jednotek. U třetího bodu, tedy 
dopravní obslužnost a infrastruktura, starosta města Varnsdorf 
M. Louka poukázal na nedokonalost smluv v rámci dopravní ob-
služnosti, kdy nejsou řešeny problémy kultury nástupu a výstupu 
cestujících. Tato problematika pak padá na hrb obcí, které se 
potýkají s havarijními stavy vlakových nádraží.                         rm

Ústecký kraj podpořil 
projekty ve městě

Na posledním zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje byly 
schváleny dotace na mnohé projekty v kraji.

Město Varnsdorf získalo dotace ve výši 150.000 Kč na obnovu 
kamenných prvků na objektu č. p. 512 ve Varnsdorfu. Spoluúčast 
žadatele na nákladech k zachování či obnově kulturní památky 
činí min. 30,19 % skutečných celkových předmětných nákladů. 
Termín dokončení prací je 31. 12. 2012.

Dalším projektem, který na kraji uspěl, je obnova poškozené sochy 
Dívka se závojem. Dotace na opravu bude ve výši 40.000 Kč.

V oblasti sportu pak byly podpořeny Mezinárodní letní sportovní hry 
mládeže - Kdo s koho? s výší podpory 30.000 Kč.                            rm

Podpora terénní práce pro rok 2012
Město Varnsdorf - Centrum sociálních služeb zpracovalo projekt, 

který opakovaně řeší podporu terénní práce, a požádalo Úřad vlády 
ČR - sekci pro lidská práva o dotaci v programu podpory na rok 2012. 
Dotace pomůže zajistit zachování terénní práce ve městě a v obcích 
v rámci pověřené působnosti obce (Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou). 
Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny schválila městu částku 
ve výši 400.000 Kč. Nezbytnou součástí projektu je spoluúčast ve výši 
30 % z celkové výše projektu. Spoluúčast na nákladech terénní práce 
v okolních obcích si hradí tyto obce. Z počtu 49 přijatých žádostí bylo 
město nejúspěšnější v rámci výběžku, dále např. Šluknov 274.236 Kč, 
Rumburk získal 250.000 Kč a Krásná Lípa 233.100 Kč.                rm

11. 4. - komise pro výherní hrací přístroje - závěrečné doporučení 
komise k vyhlášce na ZM
13. 4. - setkání čtyřměstí k podpisu smlouvy (prvotní vyjádření -
souhlas spolupráce, nekonkrétní smlouva, však další dodatky budou 
určovat konkrétní úkoly a spolupráce)
14. 4. - účast na jednání svazu zahrádkářů - náhled na spolupráci 
organizace
23. 4. - setkání se supervizorem - doporučení supervizora k činnosti 
služby terénních pracovnic sociální služby
20. 4. - setkání se zástupkyní ombudsmana - monitoring terénu 
a skutečností v sociální sféře
20. 4. - jednání s Charitou Rumburk - spolupráce pracovníků pro 
Varnsdorf
21. 4. - účast na vyhodnocení mezinárodní olympiády v elektro-
technice - (Neisse Elektro v Žitavě)
25. 4. - setkání starostů s hejtmankou                                        rm

26. dubna zastupitelstvo 
města jednalo v počtu 19 členů. 
V úvodní části vyhrazené pro 
připomínky občanů a zastupitelů 
se hovořilo například o dohledu 
městské policie na dodržování 
zákazu konzumace alkoholu na 
veřejném prostranství. Starosta 
Martin Louka požádal zastupi-
telské kluby k delegování členů 
do pracovní skupiny, která bude 
předjednávat opatření souvisejí-
cí s „nepřizpůsobivými“.

Potřetí se na jednací stůl za-
stupitelstva vrátil návrh prodeje 
městských pozemků pro vý-
stavbu komerčního obchodního 
centra. Zástupce investora sdělil, 
že jde o záměr postavit zde Kauf-
land a pokud u města neuspěje, 
má zde k dispozici nabídky 
soukromých pozemků (např. od
firmy František Bartoš - FB Auto-
mobil). Skutečně neuspěl - bylo
rozhodnuto výstavbu na pozem-
cích města neuskutečnit.

Na základě petice občanů byl 
projednán nový návrh obecně 
závazné vyhlášky o regulaci pro-
vozování loterií a jiných podob-
ných her, který počítal s plošným 
zákazem všech heren ve městě. 
K jeho schválení chyběl jeden 
hlas. V platnosti tak zůstane 
současná vyhláška, která pouze 
omezuje provozování heren v ur-
čitých lokalitách na území města. 
Z rozpravy k tomuto bodu: Přínos 
do městské pokladny není až tak 
zanedbatelný (za loňský rok cca 
4,5 mil. Kč), navíc plošné zrušení 
by hazardním hrám nezabránilo, 
ale přeneslo by je do obtížně 
kontrolovatelné ilegální sféry.

Zpráva kontrolní komise kon-
statovala žalostný stav objektu 
v areálu bývalých kasáren, na 
nějž si stěžují sousedé - oby-
vatelé domu s pečovatelskou 
službou. Budovu se zatím 
nepodařilo zabezpečit před ne-
zvanými návštěvníky a dlouho 
se čekalo na likvidaci ohavné 
skládky, která na tomto místě 
vznikla. Zastupitelé uložili staros-
tovi zjednat nápravu. Ovšem na 
zásadní rozhodnutí, zda objekt 
za desítky milionů rekonstruo-
vat, nebo raději určit k demolici, 
si budeme muset ještě počkat.

Další průběžná zpráva fi-
nanční komise bilancovala ře-
šení dlužných částek za nájmy 
na ubytovnách a konstatovala 
setrvalý úbytek obyvatel obou 
městských ubytoven.

Kvůli změně směrnic pro za-
dávání veřejných zakázek mu-
seli zastupitelé znovu posvětit 
investici do zastřešení zimního 
stadionu.

Velmi diskutovaným bodem by-
la snaha vrátit do hry rekonstrukci 
muzea. Návrh předložený Mgr. Zbi-
hlejem předpokládal vypsání vý-

běrového řízení na investiční 
akci a zajištění financování. Zís-
kal však podporu pouhých osmi 
zastupitelů. Osud klasicistní 
budovy na Poštovní ulici, odkud 
byly muzejní sbírky i odborná 
a osvětová činnost přesunuty do 
provizoria, tak zůstává nejasný.

hamt

Zastupitelé zamítli i novou vyhlášku o hernách 
a rekonstrukci muzea



MyšLenka aneb sloupek starosty

Bydlení
na Kovářské

Dokončení ze str. 1
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Do města přichází jaro, ale ne všude se z něj mohou radovat stej-
ně. Problémová místa, kde život lidem přináší útrapy nepříjemného 
sousedství, se probouzí také. Sesedli jsme se kolem stolu s původními 
majiteli bytů z  lokality za bývalým Velveta-klubem a poslouchali jejich 
každodenní trable s nepřizpůsobivými sousedy. Je jasné, že bydlení 
v této lokalitě přestalo být oázou klidu, domácí pohody a odpočinku -
a to si přece každý od svého domova slibuje. Proto si tam také ná-
jemníci kupovali byty, proto se tam zařizovali tak, aby se jim doma 
líbilo. Díky způsobu života a těžko pochopitelným projevům agresivity, 
vulgarity a nepořádku nově nastěhovaných nájemníků se však pro ně 
bydlení stalo spíše trestem. Přitom nechtějí mnoho - jen normálně žít. 
A to znamená například dostatečně se vyspat, když mám ráno jít do 
práce, nemuset se obávat slovních výpadů a útoků, vracet se beze 
strachu o to, co mne doma očekává, a také ve společných prosto-
rách být v prostředí hezkém a čistém. Prostě mít ve svém bytě svůj 
domov, který mi nikdo nebude narušovat. Vím, netýká se to pouze 
bydlení v ulici Kovářská, ale tam je tento problém zhuštěný. Proto se 
také právě toto místo dostalo do centra pozornosti hlídek městské 
i státní policie a využívá se nedaleko zbudovaná policejní služebna.

Proto začalo být okolí monitorováno kamerovým dohlížecím 
systémem a záměrem je vytvořit přímo v této lokalitě prostor pro 
činnost terénního pracovníka. Proto jednáme s vlastníky bytů, kteří 
tam sestěhovávají nové nájemníky, a posloucháme problémy vlast-
níků původních. Proto také tuto problematiku při každém jednání 
s vyššími orgány prezentujeme, upozorňujeme na rizika a žádáme 
pomoc při hledání nápravy. Pomoc, která není jen v kompetenci 
města. Dokud totiž bude legální možnost tohoto způsobu podnikání -
tedy takovéhoto pronájmu bytů - zajímavým výdělkem, do té doby 
bude problémů a problémových míst přibývat. A mapa míst se 
sociálně vyloučenými lokalitami se stále rozšiřuje - po celém území 
našeho státu. Některá již procházejí médii, v některých má problém 
zatím jen nejasné obrysy a „doutná“. Je opravdu čas, aby si naši 
vládnoucí představitelé a legislativci uvědomili, že prodlení je v tomto 
případě rizikem, které se den za dnem zvětšuje.            Martin Louka

K podpisu vždy přidal milá slova, vtipné průpovídky a přátel-
ské podání ruky. Zároveň přislíbil další návštěvu města se svým 
charitativním programem pod názvem Stáří je věc mysli. Zatímco 
Jiří Krampol rozdával úsměvy, manželka Hana si užila příjemné 
chvilky ve varnsdorfských salonech, kde si vyzkoušela Proměnu 
ve Varnsdorfu. I Jiří se bál otočit... proměna se povedla. Ukázky 
z proměny a celé návštěvy budou též součástí televizního pořadu 
TOPSTAR.

KRAMPOLOVI ZAVÍTALI 
DO VARNSDORFU

Dokončení ze strany 1

Starosta Martin Louka a místo-
starosta Karel Dubský se 19. dub-
na v Rumburku účastnili jednání 
Pracovní skupiny pro sociál-
ně vyloučené lokality. Skupinu 
ustavila Rada Ústeckého kraje, 
jejím předsedou je krajský 
radní Martin Klika. Do jednání 
vstoupila i hejtmanka Jana 
Vaňhová a řada přizvaných od-
borníků a komunálních politiků.

Schůzka sloužila k výměně 
informací o krocích, které pod-
nikají nebo připravují všichni 
zainteresovaní - Ústecký kraj, 
Policie ČR, Agentura pro sociální 
začleňování, úřady práce, města 
a obce, zmocněnkyně vlády pro 
lidská práva... Návrhy opatření, 
shrnuté M. Klikou, zahrnují tři 
oblasti: legislativní (sociální 
dávky na společně posuzo-
vané osoby a děti, příspěvek 
na bydlení, vyplácení dávek 
v hmotné nouzi), bezpečnostní 
(kvantitativní zvýšení pěší hlíd-
kové činnosti policistů, drogová 
problematika) a sociální oblasti 
(větší zapojení obcí a měst do 
součinnosti s úřady práce, roz-
šiřování sítě služeb, maximální 
podpora neziskovým organiza-
cím z oblasti sociálních služeb).

Hejtmanka považuje za klí-
čové zajištění bezpečnosti pro 

V Rumburku se jednalo 
o sociálně vyloučených lokalitách

všechny občany: „Proto také 
trváme na tom, aby námi, 
tedy Ústeckým krajem, při-
pravený balíček legislativních 
opatření znovu přišel na pro-
gram poslanecké sněmovny.“

S aktuálními informacemi vy-
stoupili plk. Jiří Šenkýř z kraj-
ského ředitelství policie, zmoc-
něnkyně vlády pro lidská práva 
Monika Šimůnková, ředitelka 
odboru prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR Jitka 
Gjuričová, ředitel Agentury pro 
sociální začleňování v romských 
lokalitách Martin Šimáček. Pra-
covní skupina bude pracovat 
s náměty, návrhy a doporuče-
ními jednotlivých starostů měst 
a obcí. Má vzniknout příručka 
s postupy a radami, jak řešit si-
tuaci v problematických loka-
litách.

Starosta Martin Louka schůz-
ku komentuje: „Výměna zku-

šeností a přenos informací 
je vždy přínosem, při jednání 
zazněla řada dobrých myš-
lenek, názorů a námětů. Za 
podstatné však považuji, aby 
důležité podněty nezůstaly jen 
v tomto kruhu diskutujících, aby 
se našla dostatečná síla, která v 
rozhodujících kruzích politických 
a legislativních prosadí včas 
požadovaná opatření.“ Jak 
schůzku hodnotí Karel Dubský: 
„Čekal jsem od jednání větší 
pomoc při řešení problemati-
ky. Stává se poměrně často, 
že se scházíme při jednáních 
s konstatováním toho, co existu-
je a jak by se mělo dál nakládat 
s informacemi. Bohužel, bez le-
gislativních prostředků toho moc 
nelze. Problém stále existuje 
a naděje, že se radikálně změní, 
je ještě daleko před námi.“

hamt, rm, s využitím 
tisk. zprávy Ústeckého kraje

K osobnímu setkání přijel i starosta města Martin Louka, který si s 
Jiřím Krampolem vyměnil osobní zkušenosti s působením médií na 
širokou veřejnost, a společně kritizovali popularizace „prodejních“ 
témat. Diskuze obou celebrit se též otevřela na téma „kdy je člověk 
stár?“ „Víte, pane starosto, kdy se pozná, že je člověk starý?“ po-
ložil otázku Jiří Krampol starostovi Martinu Loukovi. „Když odchází 
z muzea a začne pískat alarm,“ hýřil vtipem Jiří Krampol.

Manželé Krampolovi prožili v našem městě příjemný relax 
a rozdávali energii všem přítomným.                                 rm, foto IŠ

než šest desítek posluchačů. 
Publikum bylo tvořeno zhruba 
padesát na padesát českými 
i německými návštěvníky. A tak 
po krátkém přivítání starostou 
města Varnsdorf Martinem Lou-
kou a samozřejmě Heinrichem 
Hillem byla mše svatá sloužena 
v obou jazycích.

Mši celebroval kanovník P. Ka-
rel Havelka, koncelebrovali 
P. František Hylmar, provinciál 

Benefiční koncert pro studánecký kostel
jezuitů v České republice a mon-
signore Winfried Pilz, varnsdorf-
ský rodák, někdejší prezident 
Tříkrálové sbírky, která má na 
starosti dětské misie ve světě. 
Zapojil se též ředitel BGV, a trva-
lý jáhen Jiří Čunát. Ten se také 
ujal kázání v češtině a pak během 
přijímání doprovodil na kytaru 
sboristy biskupského Gymnázia 
Varnsdorf vedené Zuzanou 
Jirchářovou. Celou mši provázel 
zpěv katolického chrámového 

sboru Singflut, působícího při 
kostele sv. Ludvíka v Berlíně pod 
vedením Norberta Gembaczkyho, 
a varnsdorfského komorního 
pěveckého tělesa Kvíltet se sbor-
mistryní Veronikou Matysovou. 
Všechny tři sbory po skončení 
mše ještě zazpívaly poslucha-
čům několik písní ze svých 
repertoárů.

Kostel sv. Františka z Assisi byl 
postaven v letech 1869-72. Od 
roku 1945 si vesele chátrá díky 
výraznému poklesu obyvatel obce 
a ochabnutí vztahu ke katolické 
víře. Veliké poděkování určitě pa-
tří paní Marii Henkeové, která se 
o kostel v rámci svých možností 
celý život stará, samozřejmě or-
ganizátorům oprav a mše svaté. 
V neposlední řadě také všem, kte-
ří na tento benefiční koncert přišli, 
za přičinění, aby tato studánecká 
dominanta zůstala zachována 
i příštím generacím.

Alena Marie Dančová, foto IŠ

INZERCE



Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy

vyhovíme
a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,

volejte 412 372 241.
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Střípky z okolí
V pátek 20. dubna se ve Varnsdorfu uskutečnil každoroční Jaz-

zový pátek. Letošní, 13. ročník přehlídky jazzových a tanečních 
orchestrů základních uměleckých škol se letos přesunul do sálu 
restaurace Lidová zahrada.

Účinkovat přijely tentokrát tyto soubory:
BIG BAND ZUŠ Varnsdorf, TEENS BAND ZUŠ Děčín, BIG BAND 

ZUŠ Louny, TANEČNÍ ORCHESTR ZUŠ Litvínov, BIG BAND ZUŠ 
Rumburk, JAZZOVÁ PŘÍPRAVKA ZUŠ Liberec, JUNIOR BIG BAND 
ZUŠ Litvínov, SAX BAND ZUŠ Litvínov, JAZZÝČEK ZUŠ Děčín, 
BIG BAND ZUŠ Liberec.

Po přehlídce se večer ještě uskutečnil koncert hosta - skupiny 
JAZZ TRIO Děčín.                                                         Text a foto IŠ

Třináctý jazzový pátek

INZERCE

Kvalitní a rychlý servis pro 
klienta je pro nás velice důležitý. 
Mezi výčet standardně posky-
tovaných služeb patří právní 
a finanční servis, vypracování 
znaleckého posudku, jednání 
s katastrem nemovitostí a finanč-
ním úřadem a asistence makléře 
až do úplného předání nemovi-
tosti včetně přepisů energií a vy-
pořádání kupní ceny.

Další velice žádanou a úspěšnou činností je přímý výkup všech 
druhů nemovitostí. Jako jediná z  realitních kanceláří ve Šluknovském 
výběžku řešíme problémové nemovitosti, dluhy, exekuce a zástavy. 
V případě potřeby naše společnost za klienty dluh neprodleně uhra-
dí, poskytne okamžitou zálohu, dále jedná s věřiteli nebo exekutory 
a navrhuje vhodná pro všechny strany přijatelná řešení.

Bezplatné poradenství v oblasti prodeje nemovitostí naleznete na 
našich pobočkách ve Varnsdorfu, Rumburku a Cvikově.

Měníme pohled na realitní kanceláře!
Bezpl. telefonní linka 800 888 533,
mob. 777 257 729, 734 570 033, 739 258 065
www.vdfreality.cz

Máte špatnou zkušenost 
s realitní kanceláří?

Přesvědčte se, že to jde i jinak!

REKLAMNÍ ČLÁNEK

PRODEJ, PRONÁJEM - jinak, nově - LÉPE
602 445 852, 800 262 020, 

www.dumrealit.cz

Zpřístupnění vodního díla
Chřibská veřejnosti

Od 1. června do 31. října vždy od 8.00 do 19.00 hod. bude zpří-
stupněno vodní dílo Chřibská formou vyhlídky s odpočívadlem na 
levém břehu hráze. Přístupová trasa bude označena od komuni-
kace vedoucí k vodnímu dílu. Na trase budou umístěny informační 
tabule s mapami a se zásadami chování v blízkosti vodní nádrže 
s pitnou vodou.

V případě výrazného negativního ovlivnění provozu na vodním 
díle, při značném poškozování majetku a znečišťování okolí bude 
trasa s vyhlídkou okamžitě uzavřena.

Celé okolí vodního díla včetně vyhlídky bude monitorováno kamero-
vým systémem se záznamem.          Povodí Ohře, provoz Česká Lípa

Úspěšní 
gymnazisté -

recitátoři
Gymnazisté z Varnsdorfu 

si připsali několik vynikajících 
úspěchů v recitačních soutě-
žích. Nejcennějším z nich je 
postup Kateřiny Pokorné (sex-
ta A) do červnového národního 
f inále Wolkrova Prostějova. 
Kromě toho zvláštní cenu poroty 
krajského kola obdrželi Vojtěch 
Smetana (septima A) a Natálie 
Bočková (sexta A), která se na-
víc může pochlubit vítězstvím 
v memoriálu Čtvrtlístek, pořáda-
ného na paměť zesnulého herce 
Rostislava Čtvrtlíka.

V oblastním kole Dětské 
scény 2012 si výtečně počínal 
Dan Rýdl z primy a vybojoval 
postup do krajského kola v Lou-
nech, které se konalo po uzá-
věrce tohoto čísla 28. dubna. 
Zvláštní cenu poroty si odnesla 
Gabriela Hrabalová z Akade-
mie příslibu.                  hamt

Ve čtvr tek 19. dubna se 
v Městském divadle Varnsdorf 
uskutečnila veřejná generálka 
představení dětských divadel-
ních souborů Gymnázia Varns-
dorf (Mistři, Tovaryši & Uče-
dníci pod vedením Mgr. Martiny 
Janákové). Jednalo se o po-
slední nácvik před soutěžním 
vystoupením na krajském kole 
41. celostátní přehlídky dět-
ského divadla a 41. celostátní 
přehlídky dětských recitátorů 
Dětská scéna 2012 v Děčíně 
tuto sobotu.

Jednotlivá představení (Moud-
ré hlavy z Gothamu v podání nej-
mladšího souboru či Schola ludus 
zkušenějších kvartánů) byla pro-
ložena sólovou recitací. Úspěch 
u publika naznačoval, že by se 
tato vystoupení nemusela ztratit 
ani v Děčíně, ať už bude konku-
rence jakákoli.                                     IŠ

Veřejná generálka divadelních 
souborů Gymnázia Varnsdorf

Další kolo certifikace značky 
„Českosaské Švýcarsko 

regionální produkt“
Dovolujeme si vás oficiálně informo-

vat o výzvě k podání žádostí o získání 
certifikace pro váš výrobek (výrobky) 
v podobě značky „Českosaské Švýcar-
sko regionální produkt“.

České Švýcarsko, o. p. s., se stalo 
v roce 2010 koordinátorem regionální 
značky „Českosaské Švýcarsko regi-

onální produkt“, na které spolupracuje s Asociací regionálních 
značek, MAS Šluknovsko a Saskou nadací pro ochranu přírody 
a životního prostředí. Do dnešního dne bylo certifikováno 19 re-
gionálních producentů s velmi 
pestrou škálou výrobků (více na 
http://www.ceskesvycarsko.cz/
regionalni-vyrobky/). Cílem znač-
ky je najít a zviditelnit vysoce 
kvalitní produkty našeho regionu. 
Pokud se chcete zúčastnit čtvr-
tého kola certifikace, je potřeba 
vyplněnou žádost doručit na 
adresu o.p.s. České Švýcarsko 
nejpozději do 15. května 2012 
(v písemné nebo elektronické verzi). Zasedání certifikační komise, 
která posuzuje udělení značky jednotlivým výrobcům, proběhne 

začátkem června 2012.
Věříme, že značka „Českosas-

ké Švýcarsko regionální produkt“ 
přispěje k propagaci a podpoře 
kvalitní práce regionálních výrob-
ců a současně i rozvoji našeho 
regionu.               Petr Heinrich, 

MAS Šluknovsko



Zaměstnání

Služby

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.
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Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce

BULHARSKO Pomorie, 
11 dní u moře, doprava 
od 3.590 Kč, ubyt. v soukr. 
2.000 Kč, děti do 12 let sle-
va. AD a CA J. a P. Hlávka, 
407 21 Česká Kamenice, Slád-
kova 773, www.bulharsko.org. 
Tel. 412 582 318, 602 231 498.

Prodej bytového domu 
s udržovanou zahradou, v klid-
né okrajové části města Varns-
dorfu. 5 bytů obsazených 
nájemníky, 2 byty volné. 
Pozemek: 2 397 m2. Prodejní 
cena: 3.900.000 Kč. Info Lu-
žická R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Firma přijme spolupra-
covníky. Požadavek: Minimál-
ně vyučen. Tel. 774 623 832.Prodám byt 1+1 v ul. 

K. Světlé ve Varnsdorfu. Tel. 
602 174 655.

Prodám byt 2+1, Karlova 
ul., nerekonstruovaný, ihned 
volný. Tel. 775 643 903.

Varnsdorfská realitní 
kancelář hledá nemovitosti 
(byty, domy, pozemky) ke 
koupi. Jsme připraveni ihned 
odkoupit nemovitost za vámi 
nabízenou cenu, jednáme 
rychle a platba hotově. Pouze 
vážní zájemci. RK nevolejte. 
Více na www.varnsdorfska.cz. 
Tel. 606 740 390.

Prodej zrekonstruované 
samostatné části zděného 
dvojdomku s pěknou zahra-
dou, situované ve vyhledávané, 
klidné lokalitě ve Varnsdorfu. 
Pozemek: 741 m2. Snížená 
prodejní cena: 1.380.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej stavebního po-
zemku s krásným výhledem, 
umístěný v atraktivní lokalitě 
pod Hrádkem. Výměra: 1 500 
m2. Prodejní cena: 280 Kč/m2. 
Info Lužická R. K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

Pronájem bytů 3+1, 2+1 
ve vile ve Varnsdorfu. Volné 
ihned - úpravy možné. Nájem: 
4.200 Kč/měs. + služby. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

Prodej atraktivní novo-
stavby designového RD na 
klidném místě pod Hrádkem 
ve Varnsdor fu. Prodejní 
cena: 5.950.000 Kč. Info Lu-
žická R.K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Nabízíme k prodeji byt 3+1 
s novou kuchyňskou linkou 
a spotřebiči ve zrekonstru-
ovaném panelovém domě 
v Rumburku, ul. V Podhájí. 
Cena 482.000 Kč. Telefon 777 
257 729 - EU-Grand reality.

Prodám slunný byt 2+1 
v 1. patře ve Varnsdorfu - za-
teplený, nová okna, balkon. 
Tel. 720 150 369.

Pronajmu byt 1+1 o vel. 
41 m2 ve 2. patře v Pražské ul. 
Nájem 3.000 Kč + měsíční zál. 
Tel. 604 291 366.

Vyjímečná akce ke dni 
matek - líčení, péče o pleť, 
ukázka kolekce šperků, die-
ta. Těšte se na překvapení, 
tombolu, dárky. Celá akce 
zdarma. Zveme vás tímto do 
hotelu Lužan (2. patro) v Rum-
burku. Od 9-17 hod. Dne 9. 5. 
2012. Hanka, Alena, Soňa.

Pronajmu byt 1+1 s balko-
nem v ul. Čelákovická. Cena 
6.700 Kč. včetně služeb. Tel. 
604 366 552. 

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

Vyměním st. byt 3+1+L 
za 1+1 s balkonem. Tel. 728 
626 418

Prodám řadovou garáž ve 
Vdf, ul. Žitavská. Telefon  
604 516 184.
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Poděkování

Svoz zákazníků
ZDARMA

16. 5. 2012
Odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum 

Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.
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Vzpomínka

Svozy pytlového
tříděného odpadu

10. 5. 2012

5.–6. 5. 2012  
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539

8. 5. 2012
Hana Pojtingerová
Divišova 140/10 Děčín IV
Tel. 412 586 361

12.–13. 5. 2012
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989 

Zubní
pohotovost

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 8. května

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Narození
Zdeňka Brtinská
Tomáš Brtinský
(Magdalenka)

Dne 28. dubna to byly 3 roky, co nás navždy 
opustila moje manželka a naše maminka, ba-
bička a prababička Ingrid Jančeková.

S láskou stále vzpomínají manžel Josef, 
děti Josef, Jan a Dagmar s rodinami a aktiv 
pro občanské záležitosti.

Dne 6. května to bude 20 let, co navždy 
odešel pan Jiří Vrabec.

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 28. dubna tomu bylo 12 let, co nás 
navždy opustil můj drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček František Šrank.

Stále vzpomínají s láskou manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 14. května tomu bude smutných 5 let,
co nás navždy opustila naše maminka Zdeň-
ka Frkalová.

Stále vzpomínají dcery Jana a Zdena 
s rodinami.

Mateřská škola Pražská děkuje partě lidiček, kteří se sešli pod 
vedením Milana Račuka a Jiřího Swadosche na každoročním karne-
vale a za výtěžek zakoupili „žirafí“ žebřiny a prolézačku do interiéru 
naší mateřské školy. Děkujeme.         Za kolektiv MŠ Frolová Hana

Na naší ZŠ Seifertova - odloučeném pracovišti Východní - již 
tradičně probíhají vánoční a velikonoční jarmarky. Žáci  vyrábějí 
za pomoci učitelek a vychovatelek vkusné výrobky. Letošní veli-
konoční jarmark byl navíc obohacen krásnými a sladkými perníčky 
díky sponzorskému daru rodiny Woletz, které tímto ještě jednou 
upřímně děkujeme.                               Mgr. Jana Moravcová

Balance f itness centrum 
pro své zákazníky připravilo 
již třetí párty, tentokrát po-
hádkovou jumping párty. Moc 
bychom chtěly poděkovat za 
super zážitky, které pro nás 
připravujete a za jedinečnou 
atmosféru, kterou umíte vytvo-

řit nejen svým šmrncem, ale i originálními kostýmy. Moc rády se 
k vám chodíme odreagovat a zařádit si. Všem instruktorům - Lence, 
Vlastíkovi, Kubovi a Alešovi patří velké díky.

Za všechny jumperky Zdenka Mikolášková

Dne 2. dubna vyhlásil Dům dětí a mládeže ve Varns-
dorfu tvořivou soutěž pro kolektivy dětí, žáků a studentů z MŠ, ZŠ, 
SŠ, Speciální MŠ a ZŠ a nízkoprahového centra Modrý kámen na 
téma Rampušačka dětskýma očima. 

Výsledky: 1. kat. - MŠ Nezvalova - spec. odd. - třídy s poruchami 
autistického spektra s více vadami, 2. kat. - MŠ Poštovní, 3. kat.- 
ZŠ náměstí - školní družina, 4. kat. - práce jednotlivců - Lucie 
Jetýlková - Gymnázium Varnsdorf - prima.

               Ivana Jägrová, DDM Varnsdorf

Rampušačka dětskýma očima

Po několikaměsíční kore-
spondenci a domluvě s pa-
nem Josefem Podlešákem byl 
začátkem dubna na adresu 
městského úřadu doručen až 
z australského Melbourne 
obraz nemalých rozměrů. 
Manželé Markéta a Josef 
Podlešákovi, žijící v Austrálii, 
se rozhodli věnovat ze svého 
rodinného dědictví portrét Mo-
rize Schnitzera - varnsdorfské-
ho počestného občana - městu 
Varnsdorf vzhledem k tomu, že 
mnohé aktivity portrétovaného 
byly spjaty s naším městem 
a oni sami odtud pocházejí. Díky 
iniciativě M. Schnitzera byla 
v roce 1906 založena ve Varns-
dor fu zahrádková kolonie 
v VI. okrese, později investoval 
i do vybudování malé plovárny 
a druhé zahrádkářské kolonie. 
Dále jsou zajímavé jeho obchod-
ní, vydavatelské a léčitelské 
schopnosti a úspěchy. O tom, 
kde bude obraz instalován ke 
zhlédnutí, bude veřejnost včas 
informována. Velké poděkování 
a pozdrav tentokrát posíláme až 
do vzdálené Austrálie. 

Mgr. L. Ondráčková, 
vedoucí OŠKT

Obraz 
z Austrálie

PLAVECKÝ BAZÉN VARNSDORF
platnost otevírací doby pro veřejnost od 26. 4. 2012

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

6.15 - 15.00 hod.
6.15 - 16.00 hod.

   6.15 - 15.00 hod.      

Pátek
Sobota
Neděle

   6.15 - 21.00 hod.        (9.00 - 12.00 hod. pouze velký bazén)
   6.15 - 15.00 hod.       
   9.00 - 21.00 hod.       
   9.00 - 21.00 hod.       

   19.00 - 22.00 hod.      
   17.00 - 21.00 hod.      
   17.00 - 22.00 hod.      

   17.00 - 22.00 hod.      
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BODY Z BOHEMIANS A PORÁŽKA S BRNEM

V průběhu měsíců května 
a června (konkrétně od 6. 5. do 
30. 6.) se odehraje 16. ročník 
Veteránské tenisové soutěže 
družstev, v níž se v sedmi ko-
lech vzájemně utkají družstva 
T. K. QUICK-STOP Děčín, 
LTC Děčín, Canaba Děčín, 
TK Sokol Jalůvčí, Jiskra Velké 
Březno, Slovan Jiřetín p. J. 
a Mžik Varnsdorf. Ten zahájí 
soutěž v Jalůvčí (6. 5.), pokraču-

Tenisová soutěž veteránů zahajuje

Po ukončení podzimní části 
Libereckého přeboru skupiny 
Z-2 se ženy TJ Slovan začaly 
připravovat na útok na první 
pozici v přeboru, neboť si daly 
za úkol vybojovat pro násle-
dující sezonu vyšší soutěž. Po 
podzimu jsou druhé o dva body 
za Sokolem Poniklá A.

Součástí přípravy byla i účast 
v dlouhodobém zimním turnaji 
pořádaném oddílem V.O.S.A. 
v Teplicích. Jednou měsíčně 
se tam utkávalo 16 ženských 
družstev Ústeckého i Středočes-
kého kraje a naše ženy herně 
narazily nejen na výkonnostně 
srovnatelné, ale také na týmy 
z vyšší soutěže. A nevedly 
si vůbec špatně, ba naopak. 
Systém turnaje byl zajímavý. 
Po prvním kvalifikačním kole se 
družstva rozdělila do tří skupin 
podle umístění (A 1-5, B 6-10, 
C 11-16). V těch následujících 

Běh na Jedlovou prvně 
se smutným podtitulem

Již po šestnácté se konal 14. dubna tradiční běžecký závod na 
Jedlovou (součást SAUCONY Českého poháru v běhu do vrchu) 
jako Cena Tolštejnského panství. Letos poprvé také se smutným 
podtitulem Memoriál Milana Krupky. Jeho památku jsme uctili na 
startu minutou ticha a po doběhu se naposled rozloučili. Ve 12 kate-
goriích se zúčastnilo 104 běžců. Tomu nejstaršímu (František Bém -
AC Slovan Liberec) bylo úctyhodných 84 let! Na šestikilometrové 
trati s převýšením 334 metrů dosáhli nejlepšího umístění sportovci 
z týmu ISCAREX Česká Třebová. V celkovém pořadí žen zvítězila 
Jana Pechková (TJ Maratonstav Úpice, ženy A) v čase 31:28 min., 
druhá byla juniorka Michaela Stránská (ISCAREX Česká Třebová) 
za 32:20 a třetí Anna Krátká (Hvězda SKP Pardubice, ženy B) 
časem 33:39 min. Mužskou kategorii opět ovládl Michal Horáček 
(ISCAREX , muži A) v čase 25:39, druhé místo obsadil Petr Nechvíl 
(AC Choceň, muži A) výkonem 26:30 min. a pro třetí místo si doběhl 
Martin Vacek (ISCAREX, muži B) časem 26:42 min.

Den poté někteří nadšenci ještě pokračovali změřit své síly na 
nedaleký Studenec, kde na ně v rámci Ceny města Chřibská če-
kala trasa o délce 6,1 km s převýšením 397 m. V celkovém součtu 
časů obou běhů zvítězila v ženách Jana Pechková a v mužích pak 
Michal Horáček.

Liberecký krajský výběr U13 se utkal v Písku s Jiho-
českým. Za FAŠV tam reprezentovali Milan Polák, Jan Marko 
a Ondřej Kramer. Severočeši sice prohráli 6:3, ale hattrick za ně dal 
Ondra Kramer. Zápasu krom jiných fotbalových odborníků přihlížel 
i bývalý reprezentant a internacionál Karel Poborský. Varnsdorfský 
talent jistě zaujal jeho pozornost.                                        ZdS

Poděkování patří sponzorům: Pivovar KOCOUR Varnsdorf, s.r.o., 
SATES, s.r.o., EUROGREEN CZ, s.r.o. (Rudolf Synek), OÚ Jiřetín 
pod Jedlovou, IC Jiřetín pod Jedlovou, IC Varnsdorf, CZECH PAN, 
s.r.o., Petr Halas, ANTÉNY - Josef Les (Třemošná), KOVOVÝROBA -
Jiří Kraus (Dolní Podluží), ŘEZNICTVÍ/UZENÁŘSTVÍ - Miroslav 
Vohnout (Varnsdorf), MĚSTO RUMBURK, RESTAURACE/HOTEL 
JEDLOVÁ HORA - Jakub Krejčí, SPORTOVNÍ AREÁL JEDLOVÁ. 
Zvláštní poděkování si zaslouží rovněž ATELIÉR STEJSKAL a TR 
DESIGN - Radek Tesař.

Nesmírně si vážíme pocty, kterou všichni přítomní svojí účastí 
Milanu Krupkovi projevili. Obdiv patří zejména „neběžcům“, kteří 
se odvážili poprvé zařadit mezi profesionály a propotili své triko jen 
proto, aby se symbolicky rozloučili se svým kamarádem, známým, 
kolegou, spoluhráčem... Nevýslovně děkujeme za podporu a inicia-
tivu při realizaci I. ročníku MEMORIÁLU a pevně doufáme, že se za 
rok sejdeme opět v hojném počtu.                 Jana Krupková s dětmi

Tři hráči v Libereckém výběru

vítěz a druhé družstvo postou-
pily do „lepší skupiny“ a posled-
ní dva týmy absolvovaly příště 
„horší skupinu“. Tak se utvářelo 
pořadí s postupným bodováním. 
Volejbalistky TJ Slovan nasbíraly 
celkem 54 bodů, což jim stačilo 
na konečné krásné 9. místo. 
Absolvovaly 30 velmi kvalitních 
utkání, 4 odehrály ve skupině 
A, 16 ve skupině B a 10 utkání 
ve skupině C. Turnaj absolvo-
valy všechny ženy současné 
soupisky, a protože se starají 
i o mládežnické družstvo, při-
bíraly mezi sebe juniorky, které 
se tak mohly kvalitně připravovat 
na svoji soutěž.

O to více volejbalistky mrzí, 
že i když dobře reprezentují 
Varnsdorf, starají se ve volném 
čase o mládež a vše si hradí 
z rodinného rozpočtu, neobdrže-
ly od grantové komise na svou 

činnost ani haléř. Stejně tak mrzí 
celý výbor oddílu rozhodnutí 
komise o nepřidělení příspěvku 
na Štěpánský turnaj pořádaný 
26. 12. 2012. Při posledním ju-
bilejním 15. ročníku se všichni 
účastníci turnaje i rozhodčí roz-
hodli podpořit LDN ve Varnsdor-
fu darem získaným z výtěžku 
turnaje (hráči souhlasili s vyšším 
startovným a rozhodčí pískali jen 
za cestovné). Výtěžek nakonec 
činil 10.000 Kč, což ocenil i sta-
rosta města Martin Louka a oso-
bní účastí podpořil účastníky tur-
naje. Symbolický šek pak v prů-
běhu této akce převzal ředitel 
LDN MUDr. Václav Jára. Za toto 
jsme tedy letos pravděpodobně 
potrestáni. Dodatečně tedy 
chce výbor volejbalového oddílu 
grantové komisi „poděkovat“ za 
podporu.             Petr Damnitz, 

předseda oddílu

Úspěšná zimní příprava volejbalistek

je v Jiřetíně (13. 5. od 9.00 hod.)
a na domácích tenisových dvor-
cích se prvně představí proti 
T. K. QUICK-STOP (20. 5.). I ve 
čtvrtém kole si zahraje doma, 
soupeřem bude LTC Děčín 
(27. 5.). Následující duel čeká 
Mžik venku proti Canabě (3. 6.) 
a končí doma s Velkým Březnem 
(10. 6.). V posledním, sedmém 
kole má varnsdorfský tým volno. 
Závěrečný turnaj je přípraven na 

termín 30. 6. 2012. Barvy Mžiku 
budou hájit tenisté Milan Klusoň 
(vedoucí družstva), Milan Žiž-
lavský (zástupce vedoucího), 
Miroslav Hájek, Jaroslav Vraj, 
Martin Seibt, Radek Šustr, Fran-
tišek Čelko a Jindřich Škorňa. 
Věkové rozpětí hráčů je od 45 do 
61 let. Připomeňme, že v minulé 
sezoně skončil Mžik na cenném 
třetím místě, soutěž vyhrálo Vel-
ké Březno před Jalůvčím.     ZdS     

Varnsdorfský FK pokračoval 
v jarním bodovém impor tu, 
a tentokráte stoprocentně ze 
stadionu střížkovské Bohemky. 
Odtud se v minulosti vracelo 
častěji s prázdnou. V tabulce 
zápasů venku se tak klub 
dostal na lichotivé čtvrté místo 
právě za tohoto soupeře, Ústí 
nad Labem a Jihlavu! Bohem-
ka v posledních třech utkáních 
plně bodovala, ale varnsdorfští 
hráči ji zaskočili už v prvních 
dvaceti minutách góly Hauera 
hlavou po rohu Rudnytského 
a Martana po přihrávce Breiteho 
(foto). Šance byly dále na obou 
stranách, domácí držel gólman 
Winter, hostům v závěru po-
mohlo břevno. Domácí snížili na 
konečných 1:2 až v nastaveném 
čase z PK Flachbarta. ČK viděl 
v 93. po druhé ŽK Breite, duel 
sledovalo 650 diváků. Na duel 
se Zbrojovkou Brno přilákaly 
do Kotliny rekordní návštěvu ve 
2. lize jak dobré výkony FK, tak 
popularita soupeře a i solidní po-

časí. Ta čítala 1400 fanoušku. 
Ti byli svědky opatrného fotbalu 
v prvé půli. Ve druhé části hosté 
přidali, byli častěji na polovině 
Varnsdorfu, ale inkasovali po 
skvělé akci R. Macha v 55. min. 
Brno však stav stačilo otočit 
góly Pašeka v 64. a Chigoua 
v nastaveném čase, přesně 
v 91. minutě. Škoda, plichta by 
byla zasloužená a odměnou 
těm, kteří do Kotliny přišli.

Dorostu FK U19 se nedaří. 
Prohrál v Pardubicích 3:1 (2:0) 
a na konečný stav upravoval 
Honců. V Chrudimi sice vedl 
v půli 0:1 díky trefě Horáka, ale 
výsledek proti týmu s nejlepší 
obranou v soutěži zněl opět 3:1. 
Doma hostil dorost Nový Bydžov. 
Po chybách, nevyužitém PK a za-
hozených šancích přišel debakl 
1:6 (0:3). Trefil se jen Ruszó. 

ZdS, foto Ondřej Hanuš
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Cyklistické akce se s nastupujícím jarem už rozjely naplno, 
takže o výsledcích varnsdorfských borců budeme v Hlasu se-
veru opět průběžně informovat. Seriál třinácti závodů horských 
kol CYKLOMARATON TOUR 2012 pokračoval druhým jarním, 
kterým byl Madeta Okolobudějic. Na trati dlouhé 54 km vedoucí 
i přes 1 084 metrů vysokou horu Kleť vyhrál J. Hruška časem 
1:53:06 hod. s náskokem 10 s před T. Vokrouhlíkem. Třetí byl 
P. Dlask, kvalitní čtvrté místo si v nabité konkurenci zapsal Jan Strož 
(ALPINE PRO - AUTHOR). Ten na Dlaska ztrácel něco málo přes 
minutu. Další závody jsou Okolobrna (1. 5.) a Okololiberce (8. 5.).

Jarní XC okolo pivovaru Konrád (závod Konrád Cupu) přinesla 
triumf Michalu Malíkovi (KC KOOPERATIVA SG Jablonec) s náskokem 
30 s, třetí místo si s přehledem zajistil Tomáš Podrazil. Po stopách pra-
otce Čecha (závod seriálu Král Středohoří) se soutěžně vydali cyklisté 
v Roudnici n. L. Tam celkově zvítězil Jan Novota (Bicykl Kříž Team).

Seriál HAVEN AMULET SERIES 2012 má na programu pět závodů. 
Prvním z nich byl BOHEMIE MTB MARATON v Novém Boru, kde 
nemohli chybět varnsdorfští cyklisté. Třetí místa si vyjeli Michal Švorc 
(Big Shock Team) mezi staršími chlapci a Jan Novota ve veteránech 
I, kde se ve třetí desítce pořadí umístili ještě Z. Kohout a M. Vápeník. 
V mužích skončil 8. Jiří Švorc a 10. Michal Švorc, který tak absolvoval 
dva závody. Ve veteránech II si připsal jedenácté pořadí Václav Šimonek 
a ve třetí desítce startujících skončil David Samler. V květnu se dále jedou 
XC Bílý Kámen v Doksech (6. 5.). a Extrém bike v Mostu (19. 5.).        ZdS 

Cenné čtvrté místo Jana Strože

Začátkem dubna se v kuřim-
ské tělocvičně uskutečnilo 
jubilejní 20. mistrovství České 
republiky v silovém trojboji mužů 
a žen za účasti 47 nejsilnějších 
trojbojařů (-řek) z celkem 29 oddí-
lů naší republiky. Oddíl silového 
trojboje (OST) Varnsdorf repre-
zentovali Jan Pianka ve váhové 
kategorii do 59 kg a bratr Daniel 
Pianka ve váze do 66 kg. Obě ka-
tegorie byly následně sloučeny 
a výsledky přepočteny wilkso-
vým koeficientem. Soupeřem 
jim byl Karel Ruso (světový 
a evropský šampion, držitel 
několika rekordů) a Jan Lorenz 
(juniorský mistr).

V tradiční úvodní disciplíně, 
dřepu, se Honzovi podařilo zvlád-
nout první dva pokusy, z nichž
ten nejlepší byl 165 kg. Danovi 
se dřep opět nevydařil a zapsal 
pouze základ se 165 kg. Tuto 
disciplínu vyhrál K. Ruso s fa-
mózním výkonem 250 kg.

V benchpressu byl jasným 
favoritem Dan, a ačkoliv se mu 
druhý pokus nevydařil, ve třetím 
pokořil úctyhodných 130 kg, 

Dvě medaile trojbojařů OST na MČR

což mu stačilo na malou zlatou 
medaili v této kategorii. Honzovi 
bench nevyšel a uspěl pouze se 
základem 105 kg.

Mrtvý tah znamenal pro naše 
borce vždy ty nejlepší výsledky. 
Dan zvládnul všechny tři pokusy 
úspěšně a s 207,5 kg si vyrovnal 
osobní rekord. Honza spokojený 
být nemohl. Ve druhém pokusu 
sice zvládl 200 kg, ale ten třetí 
s činkou 208 kg mu uznán nebyl. 
Mrtvý tah vyhrál K. Ruso, které-
mu stačilo potáhnout 230 kg.

V celkovém součtu vyhrál 
Karel Ruso výkonem 459 bodů, 
druhý skončil Honza se 414 

a třetí byl nakonec Dan se 407 
body. V jednotlivých disciplí-
nách získal Honza dvě stříbrné 
medaile za dřep, resp. mrtvý 
tah, a bronzovou za benchpress. 
Dan bral zlatou za benchpress 
a bronzovou za mrtvý tah. OST 
Varnsdorf se celkově umístil na 
nádherném 3. místě mezi 29 od-
díly! Závěrem musíme poděkovat 
za podporu našim partnerům 
a též městu Varnsdorf. Dále 
také celému realizačnímu týmu 
ve složení Miroslav Tarnóczy, 
Kateřina Batelková, Marek 
Eichler a Daniel Ryšavý.

 M. Tarnóczy, foto archiv OST


