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TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI 
SE LETOS VYDAŘILY

INZERCE

Po loňských jednodenních slavnostech se letos (25. - 26. 5.)
organizátoři vrátili zpět ke dvoudenní akci. Společně s novým 
poskytovatelem hry Vandrování po Tolštejnském panství 
(MAS Šluknovsko) se do organizace zapojili další spoluor-
ganizátoři, kteří dodali slavnostem nový rozměr. 

Páteční program se stal podvečerní zábavou pro děti 
s rodiči s tím, že se přesunul k hotelu Slovan. Tam na děti 
čekala velká řada soutěží, ukázek a vystoupení doprová-
zených pohádkovými bytostmi, ukázkami koňské drezúry 
fríského koně, vše zakončeno velkolepým ohňostrojem. 
Po setmění se všichni ve světluškovém pochodu přesu-
nuli na první hradní nádvoří, kde je čekala kromě Bílé paní 
a hradního pána řada pyrotechnických efektů a ohnivá šou. 
A soudě podle ohlasů diváků se záměr i díky počasí povedl. 

Druhý den dopoledne uspořádala MASka jako součást spo-
lupráce s Mikroregionem Svornosť ze Slovenské republiky na 
Střelnici workshop na téma Z Oponíc až na Tolštejn. 

Tolštejnské slavnosti pokračovaly odpoledním pro-
gramem na hradě i v podhradí a diváci mohli absolvovat 
oblíbenou pohádkovou stezku loupežníka Vildy, bavit se 
s Divadlem  V Pytli, obdivovat oblíbené šermovačky Rytířů 

V letošním roce nastal čas, 
kdy ředitelé školských zařízení 
zřizovaných městem v souladu 
s § 166 školského zákona obha-
jují svá vedoucí místa. Školský 
zákon přímo říká, že ředitelům 
může být po zhodnocení jejich 
působení buď jejich jmenování 
do funkce prodlouženo na 
dalších šest let, nebo vypsáno 
výběrové řízení na tento post. 
Rada města, stejně jako např. 
krajský úřad, se rozhodla pro 
variantu výběrových řízení, 
a tak na 12 postů bylo podle 
vyhlášky vypsáno konkurzní 
řízení, sestaveny komise a dán 
prostor k přihlášení účastníků.

Po konkurzech předložil 
předseda komise místostarosta 
Karel Dubský doporučené pořa-
dí vhodných uchazečů zároveň 
s hodnocením komise. Zde je 
nutné říci, že ještě než radní 
dostali k posouzení výsledky 

ŘEDITELÉ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
OBHAJOVALI SVÉ POSTY

Pokračování na str. 3

komise, už se městem šířily 
zaručené zprávy o ovlivně-
ném rozhodování rady, resp. 
některých jejích členů. Je třeba 
podotknout, že podle vyhlášky 
mají usnesení konkurzních 
komisí pro zřizovatele pouze 
doporučující charakter. Násled-
né rozhodnutí rady však učinilo 
přítrž všem dohadům, neboť 
ve většině případů rada města 
přijala návrh komise a potvrdila 
výsledky jejího doporučení. 
Pouze ve dvou případech rada 
města návrh nepřijala a roz-
hodla se vypsat nové výběrové 
řízení. Stalo se tak v případech, 
kdy s provozem zařízení nastaly 
v minulosti určité problémy, kdy 
rada jako zřizovatel měla výhra-
dy ke způsobu vedení zařízení 
a kde vyšel z výběrového řízení 
vhodný pouze jeden uchazeč -
stávající ředitel.

Tady bych se rád dotkl velkého 
problému celého, dobře míněné-

ho procesu, a tím je nedostatek 
zájemců o tato místa. Vždyť 
v osmi případech z dvanácti se 
konkurzu účastnil pouze jediný 
účastník. Dva uchazeči byli vy-
řazeni v prvním kole konkurzů 
(po otevírání obálek) pro nespl-
nění předepsaných požadavků, 
čtyř konkurzů se účastnilo více 
zájemců, z nichž někteří byli 
ve druhém kole shledáni jako 
kandidáti nevhodní.

Jmenovaní ředitelé tak získali 
šest let na to, aby ve svěřených 
školských zařízeních uskutečnili 
své vize, představy a posunuli či 
udrželi to své zařízení na špičce 
v rámci našeho města či okolí. 
Další ředitelé budou svá místa 
obhajovat v příštích letech tak, 
jak jim bude končit jejich šesti-
leté funkční období.

O jmenování ředitelů infor-
muje rubrika „Opsáno z úřední 
desky“.                          JS

Občanské sdružení Červený 
kostel Varnsdor f podalo na 
konci března žádost o příspě-
vek na vypracování projektové 
studie na záchranu Červeného 
kostela ve Varnsdorfu. V 21. ote-
vřeném grantovém kole Ústecké 
komunitní nadace se naše žá-
dost dostala mezi obdarované 
vítěze. Projekt na vypracování 
studie, jakým architektonickým 
směrem se může rekonstrukce 
Červeného kostela uskutečnit 
a jaký účel by mohl Červený 
kostel splňovat po rekonstrukci, 

ČERVENÝ KOSTEL: ŽÁDOST USPĚLA, 
ALE PENÍZE NEPŘIJDOU

ale uhrazen ze zdrojů nadace 
nebude. Ptáte se proč? Od-
pověď je jednoduchá. Majitel 
Červeného kostela není znám, 
tak peníze na projekt nemohou 
být čerpány.

Občanské sdružení Červený 
kostel Varnsdor f bude tedy 
muset hledat finance na studii 
z jiných zdrojů než přes dotace.

Za Občanské sdružení Čer-
vený kostel Varnsdorf Ing. Aleš 
Kubica, foto IŠ

http://www.facebook.com/
Cervenykostel

STRÁŽNÍCI MP POKUTUJÍ V PARCÍCH
STIPENDIA PRO ŽÁKY ZE ŠLUKNOVSKA

VOŠKA VYHRÁLA ANKETU
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 21. 6. v 15.00 hod.

Koncert
pro 
Červený
kostel

Děti se 
vyřádily

u haly

Čtěte na str. 4Čtěte na str. 3
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• První pomoc při dopravní nehodě
Při provádění preventivní kontroly hlídkou MP na ul. Čs. mlá-

deže byla zjištěna dopravní nehoda s těžkým zraněním řidiče 
motorky. (Více k nehodě v rubrice Policie ČR.) Hlídka přes 
dozorčího směny přivolala rychlou zdravotní službu a započala 
s poskytováním první pomoci zraněné řidičce motocyklu. Za 
pomoci projíždějící zdravotní sestry byly ženě ošetřeny zraněné 
končetiny. Po příjezdu sanitky a přistání přivolaného vrtulníku 
LZS byla zraněná naložena a přepravena do nemocnice. 
Strážníci MP spolu s hlídkovou službou Policie ČR mezitím 
usměrňovali dopravu v okolí nehody. Velký dík patří neznámé 
zdravotní sestře za její nezištnou odbornou pomoc.

• Mladí vandalové
Na služebnu městské policie bylo oznámeno, že po ulici 

Legií se pohybuje skupinka asi šesti mladíků, zřejmě pod 
vlivem alkoholu, kteří převrátili betonový koš do vozovky. 
Operátor kamerového systému monitoroval tyto mladíky a do 
uvedené lokality směřoval vyslanou hlídku MP. Na autobusovém 
nádraží strážníci část mladíků zjistili a provedli zákonem dané 
úkony. Jeden ze ztotožněných mladíků se k činu doznal, projevil 
účinnou lítost nad svým jednáním a za přítomnosti hlídky uvedl 
koš do původního stavu.                    Martin Špička, velitel MP

• Škodná udeřila
Lesníci zřejmě nevěřili vlastním očím, když 23. května odpo-

ledne přišli na louku ve Varnsdorfu. Neznámý nenechavec zde 
pokácel dva vzrostlé stromy, mezi kterými měli postavený posed 
sloužící k čekané na zvěř jenž pachatel poté odcizil. Majiteli 
zanechal škodu ve výši kolem pěti tisíc korun. Případ se snaží 
vyřešit policisté z místního obvodního oddělení.

• Ani na kole ne
Také si myslíte, že jízda pod vlivem alkoholu na obyčejném 

kole nevadí? Že tomu tak není, se přesvědčil třicetiletý cyklista, 
kterého 24. května večer zastavili policisté z Varnsdorfu. Při 
opakované dechové zkoušce vykázal v průměru necelá dvě 
promile. Věc strážci zákona oznámili na úřad, který ji nadále 
bude řešit jako přestupek v dopravě, za který v takovém případě 
hrozí až padesátitisícová pokuta.

• Odkud se vzaly?
V pondělí 28. května bylo pracovníky recyklační společ-

nosti při třídění směsného odpadu nalezeno deset krabiček 
nábojů. Na místo přivolaní pyrotechnici si zajištěnou munici 
odvezli s sebou. Manipulace s nalezenými náboji se obešla 
bez komplikací.

V případě, že naleznete jakoukoliv střelnou zbraň, nebezpeč-
nou pyrotechniku či munici, vždy přivolejte do místa nálezu policii. 
Manipulaci s nimi se v zájmu svého života a zdraví vyhýbejte.

Nepotřebné zbraně či munici můžete odevzdat na jakémkoliv 
útvaru policie. Ta zajistí následnou likvidaci odevzdaných věcí.

• Odvezl ji vrtulník
Poslední květnový den si opět vyžádal dopravní nehodu 

s těžkým zraněním. Pět minut před pátou hodinou odpoledne se ve 
varnsdorfské ulici Československé mládeže střetl projíždějící mo-
tocykl s osobním vozem Renault Scénic. Svou roli sehrál nesoulad 
obou zúčastněných osob. Řidič vozidla odbočoval z hlavní silnice, 
přičemž si nevšiml motocyklistky jedoucí také po hlavní silnici. Ta 
se v téže chvíli rozhodla v prostoru křižovatky odbočující vozidlo 
předjet, ačkoliv po celé šíři vozovky byla plná souvislá čára. Ke 
střetu obou přítomných došlo v následujících minutách. Řidička 
motocyklu utrpěla pádem na zem těžké poranění dolních končetin, 
proto byla do nemocnice odvezena leteckou záchrannou službou. 
Majitel vozu vyvázl bez zranění. Škoda způsobená dopravní kolizí 
byla vyčíslena do výše čtyřiceti tisíc korun. Dopravní nehodu vy-
šetřují policisté z dopravní police. 

por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

  

Rada města rozhodla: • Souhlasit s podáním žádosti do 
Fondu malých projektů ERN na projekt „Stezka bez hranic“ 
a doporučit ZM souhlasit se spolufinancováním města ve výši 
15 % z výdajů příslušejících městu Varnsdorf (tj. 10.250 EUR) 
• Nesouhlasit s realizací venkovního fitness (umístění tří cvičeb-
ních prvků). • Vyhlásit konkurz na obsazení pracovního místa 
ředitelky MŠ Varnsdorf, Pražská 2812 a jmenovat konkurzní 
komisi pro konkurzní řízení. • Neposkytnout finanční příspě-
vek na VI. Mezinárodní folklórní festival Tolštejnského panství. 
• Povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve 
Varnsdorfu s účinností od 1. 9. 2012 do 31.  8. 2013. • Doporučit 
ZM souhlasit se spolufinancováním projektu „Obnova poško-
zené sochy Dívka se závojem“ ve výši min. 60 % z celkových 
výdajů, tj. ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města pro rok 2012. 
• Poskytnout finanční příspěvek pro Domov důchodců Lipová 
ve výši 4.000 Kč. • Jmenovat Mgr. Bc. Ladislavu Ondráčkovou 
na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní 
škola Varnsdorf, Edisonova 2821 s účinností od 1. 8. 2012. 
• Jmenovat Mgr. Bc. Václava Zemlera na pracovní místo ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola Varnsdorf, nám. E. Be-
neše 469 s účinností od 1. 8. 2012. • Jmenovat Mgr. Soňu Bílko-
vou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základ-
ní škola Varnsdorf, Seifertova 1650 s účinností od 1. 8. 2012. 
• Jmenovat Mgr. Miladu Hnilicovou na pracovní místo ředitelky 
příspěvkové organizace Interaktivní základní škola Varnsdorf, 
Karlova 1700 s účinností od 1. 8. 2012. • Nepřijmout doporu-
čení konkurzní komise jmenovat na pracovní místo ředitelky 
příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 
2821 paní Janu Fořtíkovou. • Pověřit pana Ing. Miroslava No-
votného, aby při občanských obřadech užíval závěsný odznak 
jako další člen Zastupitelstva města Varnsdorf, a to po dobu 
platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2010-2014.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DIÁŘE STAROSTY

22. 5. - Účast na okresní soutěži hasičů u sport. haly
        - Jednání s oddílem sálové kopané o možnostech finan-
             cování
25. 5. - Schůze starostů svazku obcí Tolštejn
       - Beseda o bezpečnostní situaci se studenty Masary-
             kovy univerzity Brno
          - Účast na oslavách jubilea SBDO Průkopník
25.-26. 5. - Reprezentace města na Tolštejnských slavnostech
26. 5. - Výroční schůze Svazu zahrádkářů
27. 5. - Účast na výroční slavnosti apoštolské církve
28. 5. - Setkání starostů s litoměřickým biskupem Mons. Mgr. 
            Janem Baxantem v Litoměřicích 

Požár opuštěné garáže a trávy u železnice
Po více než měsíční pauze 

měli zase varnsdorfští dobro-
volníci společně s profesionály 
plné ruce práce. Poslední květ-
nový den se po čtvrt na čtyři od-
poledne rozezněly sirény a ná-
sledně se někteří obyvatelé 
nestačili divit velkému pohybu 
houkajících hasičských vozidel 
po městě. Když totiž tři cisterny 
dorazily k hořící opuštěné garáži 

Pokuty 
za veřejný 
nepořádek

Městská vyhláška č. 3/2011 
o zabezpečení místních záleži-
tostí veřejného pořádku a este-
tického vzhledu města byla 
schválena v reakci na napjatou 
situaci na podzim loňského roku. 
Jejím cílem, jak se praví přímo 
ve vyhlášce, je „předcházení 
narušování veřejného pořádku 
ve městě, ochrana veřejné 
zeleně a zvyšování estetické 
hodnoty města“. Ve vymezených 
lokalitách veřejného prostranství 
zakazuje požívání alkoholických 
nápojů, umisťování předmětů 
sloužících k odpočinku a sezení 
na nevhodných místech.

O dohledu nad dodržováním 
vyhlášky, jak je její porušení 
sankcionováno a které lokality 
jsou nejproblematičtější, nás in-
formoval velitel městské policie 
Martin Špička.

Od začátku roku do 29. května 
bylo porušení vyhlášky řešeno 
městskou policií celkem v 98 pří-
padech. Z toho 32x byla použita 
domluva a v 66 případech na 
místě zaplacená bloková poku-
ta. Výše pokuty závisí na dané 
situaci a pohybuje se od 100 do 
1.000 Kč. Třetí možnost, bloko-
vá pokuta na místě nezaplacená 
(tzv. na složenku), nebyla za tu 
dobu strážníky uložena.

Nejčastěji se jedná o parky 
na Otáhalově ulici (u knihovny), 
Tyršově ulici ( u divadla), dále na 
ul. Legií a u Billy. Několikrát bylo 
třeba zasáhnout také na sporto-
vištích (za halou, za tenisovými 
kurty) a v miniparku u hasičské 
zbrojnice.

Pro nejbližší zasedání za-
stupitelstva je připravena no-
velizace vyhlášky, pro kterou 
jsou vytipována další místa, kde 
se bude porušování vyhlášky po-
stihovat.                                    ham

v areálu řadových garáží ve Vý-
chodní ulici (která již hořela vloni 
v březnu), přišla prostřednictvím 
vysílačky informace z operační-
ho střediska o hořící louce 
u příjezdu do města směrem od 
Dolního Podluží. Jelikož profe-
sionální hasiči již lokalizovali 
požár garáže, vyrazili na místo 
druhého zásahu dobrovolníci. 
Ti cestou vysadili jednoho ze 
strojníků u hasičárny, který 
zpět ke garáži dorazil se čtvrtou 
cisternou a doplnil zasahujícím 
hasičům vodu. U požáru trávy 

se díky navigaci hlídky městské 
policie a stále dobře sloužící 
Tatře „osmikolce“ podařilo požár 
rychle lokalizovat a poté uhasit. 
Zatímco u prvního požáru je pří-
činou patrně nedbalost nebo hra 
dětí s otevřeným ohněm, druhý 
požár mají na svědomí asi dráž-
ní dělníci, kteří v dopoledních 
hodinách v těchto končinách 
prováděli svařování kolejnic a je-
jich následné broušení.

Podle zprávy Jana 
Přerovského, red. upravil JS
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Fotbalové áčko ve své druhé druholigové sezoně dosáhlo na 
umístění, o kterém se před sezonou anebo v zimní přestávce 
nikomu ani nezdálo. Skvělá jarní jízda s jedinou porážkou jej 
dostala z pásma příček ohrožených sestupem a tým vede-
ný trenérem  Zdeňkem Frťalou byl se skvělou obranou (5x 
čisté konto a jen 11 inkasovaných branek) tvrdým oříškem 
pro všechny soupeře. V tabulce jara patří FK Varnsdorf třetí 
místo! 

Dokončení ze str. 1

Ivana Brodská zpívá pro Červený kostel.                         Foto IŠ

Jednání zastupitelstva bylo 
krátké a věcné

Květnové jednání zastupi-
telstva 24. 5. bylo jak počtem 
bodů, tak i délkou jednání 
poměrně krátké. Zúčastnilo se 
jej 17 zastupitelů z jedenadva-
ceti. Po nezbytných úvodních 
procedurách vystoupil v bodě 
Návrhy, dotazy, připomínky a po-
dněty obyvatel města pan 
Knitl. Žádal o odpovědi na pět 
dotazů, a to odprodej jedné 
z parcel města, dále potvrzení 
informace, zda město plánuje 
v blízké době vybudování in-
-lineové dráhy, v jakém stavu 
je zpracování koncepce nemoc-
nice (patrně míněna zpracová-
vaná koncepce zdravotnictví), 
zda se bude v nebližším období 
zvyšovat poplatek za likvidaci 
a odvoz komunálního odpadu 
a jak vypadá jednání vedení 
Nemocnice Varnsdorf s dnes již 
bývalými zaměstnanci nemoc-
nice. Na některé z dotazů na 
místě odpověděl vedoucí OSMI 
Ing. Beránek (in-lineová dráha 
byla ze žádosti o dotaci v rámci 
revitalizace sídliště vyřazena 
a stavět se nebude). K ceně 
odvozu odpadu uvedl vedoucí 
OŽP Ing. Brzák, že navyšování 
poplatků je možné až po změně 

zákona, dále se zmínil i o mož-
nosti regulace poplatku pro 
občany, kteří intenzivně třídí.

V druhém příspěvku byli pří-
tomní seznámeni se stížností 
paní Staníčkové na chování 
nového zastupitele za KSČM 
pana Kolena (zveřejněn v mi-
nulém čísle HS) a následnou 
reakcí osloveného zastupitele. 
Dále vystoupil pan Vaňáč se
žádostí k vedení města o zpra-
cování koncepce, jak dál se si-
tuací na sídlišti Kovářská, např. 
vykoupení bytů apod. Starosta 
odpověděl, že touto a nejen 
touto otázkou se bude zabývat 
nově vzniklá pracovní skupina 
s účastí veřejnosti, která bude 
poprvé jednat již další čtvr-
tek.

V části vyhrazené zastupi-
telům poděkoval Mgr. Moravec 
městské policii za její práci, 
zejména hodnotil kladně pěší 
pochůzky a to, jak jsou nejen 
vidět, ale také jak řeší situace 
ve městě. Zároveň jej zajímaly 
zkušenosti s dodržováním loň-
ské vyhlášky o veřejných pro-
stranstvích (o tom viz článek 
na jiném místě listu), možnost 
zřízení míst asistentů MP a opě-

tovné zveřejnění důležitých 
obecně závazných vyhlášek.

Mgr. Solloch naopak žádal 
městskou policii o intenzivnější 
dohled v Tyršově ulici a okolí 
kostela. Jak vyplynulo z ná-
sledných odpovědí, tato lokalita 
je již delší dobu bezpečnostními 
složkami monitorována a řeše-
na, další opatření se zde v nej-
bližší době chystají. Příspěvek 
Mgr. Šmída se týkal „černých“ 
záborů pozemků města, zejmé-
na na chodnících.

V převodech majetků bylo 
projednáváno pět bodů: prodej 
části pozemku 6928, uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlou-
vě, vydání Změny č. 10 územního 
plánu a odkoupení jednoho bytu. 
Na rozdíl od předchozích bodů se 
zastupitelé na posledním bodě 
neshodl, a byt na Kovářské ulici 
tak nebyl vykoupen.

V závěru byl schválen 
závěrečný účet města za rok 
2011 bez výhrad, zastupitelé si 
vyslechli zprávu o plnění příjmů 
a výdajů k 30. dubnu i zprávu 
o činnosti rady města a kontrole 
plnění usnesení zastupitelstva. 

Další jednání zastupitelstva 
bude 21. června a poté až 
20. září.                              JS

Lužických hvozdů, nechat se vtáhnout do výcviku dravců nebo třeba 
se jen projet na koni. 

Hlavním bodem programu bylo Berkovo kostýmované slyšení 
purkmistrů a rychtářů na 1. hradním nádvoří, při kterém byl do rytířské 
družiny pasován nový rytíř - tedy nejpilnější turista hry Vandrování Tol-
štejnským panstvím. Závěr Tolštejnských slavností i letos patřil hud-
bě, a to ukázkám ze světových muzikálů v podání Leony Černé, Marie 
Blahynkové a Oldřicha a Jana Křížových. Novinkou letošního ročníku 
byla soutěž o nejhezčí historický kostým, neboť kdo přišel v komplet-
ním historickém kostýmu, měl vstup zdarma a účastnil se losování 
o hodnotné ceny. O tom, že se vyplatí zapojit do akcí, se přesvědčil 
jeden z návštěvníků, který odcházel s novými krbovými kamny! 

Dvanácté slavnosti jsou za námi. Poslední neděli před prázdni-
nami se můžeme společně pobavit na tradičním Bierfestu v Eibau, 
na který vás pan Albrecht srdečně zve.                       JS, foto IŠ

TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI 
SE LETOS VYDAŘILY

Noc kostelů
Na titulní straně píšeme o dotaci-nedotaci pro Červený kostel. 

Na neutěšený stav památky upozornila i varnsdorfská Noc kostelů 
večer 1. června. Začala pietním zvoněním přímo u kostela, a protože 
kvůli jeho žalostnému stavu není možné zpřístupnit jeho interiér, 
odehrával se další program u starokatolíků v kostele nad divadlem. 
Zajímavou historickou retrospektivou je, že starokatolíci zapůjčovali 
svůj kostel evangelíkům v době před více než sto lety, kdy evange-
lický svatostánek - ano, ten dnešní Červený - ještě nebyl postaven.

Apoštolská církev 27. května 
skončila svou snad první měsíční 
kampaň plnou aktivit na oslavu 
dvaceti let působnosti. Jsme 
rádi, že můžeme být a pomáhat 
v našem krásném Šluknovském 
výběžku. Ze všech stran se na 
náš kraj hrnou samá negativa, 
jak zde musí být život těžký. 
Rodiče mimo náš kraj se bojí 
dávat své děti na naše střední 
školy - a mohli bychom s ne-
gativy pokračovat. Přemýšlím, 
jak naše nová vize-touha-přání 
„všichni, kdo žijí, mají naději“ 
může prakticky ovlivnit každo-
denní život kolem nás. Protože 
se studenty natáčíme dokument 
na téma „Jaká mají mladí lidé vý-
chodiska pro život ve Varnsdor-
fu“, přemýšlíme o budoucnosti. 
Z anket, které na ulici děláme, 
slyšíme: „Zmizme odsud, dokud 
je čas.“. Ve Varnsdorfu žiju už 
30 let kromě pětileté přestávky 
a nemůžu se zbavit dojmu, 
že náš kraj nabízí spoustu 
krásného - přírodu, sportovní 
vyžití, hromadu zajímavých 

Vážení čtenáři Hlasu severu,
předchozí vydání bylo poslední, které pro vás bylo připraveno 

redakcí pod vedením Romany Macové. Rádi jí na tomto místě děku-
jeme za dosavadní práci pro náš časopis, v jehož redakci působila od 
roku 2005 a který od dubna 2006 řídila jako šéfredaktorka. Rodinné 
důvody ji nyní přiměly ke stěhování mimo Varnsdorf. Blahopřejeme 
jí k úspěchu ve výběrovém řízení na pozici tiskové mluvčí Magistrá-
tu města Ústí nad Labem a přejeme úspěch na novém působišti. 

Vedoucím redaktorem byl po odchodu paní Macové jme-
nován dosavadní zástupce šéfredaktorky Martin Havlíček.

Trvalým přáním celé redakce je, aby časopis co nejvíce vycházel 
vstříc potřebám vás, varnsdorfských občanů, a abyste si v něm tedy 
mohli přečíst informace, které jsou pro vás důležité a zajímavé. 
Proto uvítáme vaše ohlasy, připomínky či náměty prostřednictvím 
kontaktů uvedených v tiráži.                                                     Redakce

Při vstupu zaujaly nejen napečené koláče pro všechny příchozí, 
ale i prodejní kolekce nabízená sdružením Česká krajka: Krajky 
originálně vyšité přímo na fotografiích detailů Červeného kostela 
zdobí už nejeden (i nevarnsdorfský) příbytek, ale některé kousky 
jsou stále ještě k zakoupení.

Koncert s hojnou účastí publika přinesl velký zážitek z výkonu operní 
pěvkyně Ivany Brodské s doprovodem klavíristy Jakuba Uhlíka. Účin-
kováním bez nároku na honorář oba umělci podpořili záchranu kostela.

Předseda sdružení Mgr. Šmíd oznámil, že bude podniknut další po-
kus přesvědčit zastupitele města, aby kostel město převzalo do svého 
majetku, aby byla vůbec nějaká naděje na jeho záchranu.         ham

aktivit, kroužků, velké pěkné 
kino, dobré střední školy i VOŠ, 
levné bydlení, divadlo, obnovený 
kulturní život v „keramičce“, stále 
více koncertů a mnoho kvalitních 
restaurací a kaváren. Ano, vím 
a slyším námitky ohledně kri-
minality (sám jsem několikrát 
dostal „po papuli“) a nedostatku 
práce, které jsou však velmi 
podobné na mnoha místech 
naší země.

Chtěl jsem hodnotit naši kam-
paň, zároveň však přemýšlím 
o budoucnosti. Zdá se mi, že čím 
více se podporujeme v panice, 
jak je tento kraj  mrtvý a je z něj 
dobré rychle zmizet, tím tuto 
realitu sami urychlíme. Může-
me ale udělat něco, abychom 
takovou pověst změnili? Přeci 
není nutné se smiřovat s ne-
gativním obrazem vykresleným 
médii. V našich městech bydlí 
mnoho šikovných a úspěšných 
lidí, kteří se snaží, aby život v na-
šem kraji byl dobrý. Asi si přeji, 
aby se naše vize stala realitou, 
abychom dokázali uvěřit, že život 

zde může být krásný i bezpečný, 
a když máme naději - myslíme, 
mluvíme a chováme se jinak. 
A to může změnit atmosféru, to 
nás může přimět k uvažování, 
jestli své plány - podnikatelské, 
volnočasové, zdravotnické nebo 
vzdělávací - nezkusíme vytvořit 
právě zde.

Nechci nevidět problémy, chci 
spravedlnost i větší bezpečí, 
určitě. Ve stejný čas však toužím, 
abychom viděli a podpořili snahu 
místních lidí o kulturní, sportovní, 
společenský i duchovní život, 
abychom sami sebe podporovali 
ve víře v lepší život a učili se rado-
vat z příležitostí a drobných věcí.

Snad jsem vás „nepřemotivo-
val“, ale asi jsem sám uvěřil, „že 
všichni (a tudíž i my ve Varnsdor-
fu) máme naději“ na lepší život. 

Děkujeme vám všem, co se 
snažíte, aby život zde byl lepší, 
a těšíme se, co společně prožije-
me v dalších dvaceti letech.

Martin Penc, pastor mládeže 
apoštolské církve

Máme to za sebou☺ 
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Střípky z okolí

Stipendia pro žáky 
z chudších rodin Šluknovska

Padesát dětí ze Šluknovska, jejichž rodiče mají nízké vzdělání 
a které mají dobré studijní výsledky a pravidelně dochází do školy, 
získá finanční podporu na náklady spojené se studiem. Stane se 
tak díky podpoře společnosti Patria Finance, a. s. a spolupráci 
organizace Kostka Krásná Lípa a společností Člověk v tísni, které 
tyto prostředky poskytují v projektu takzvaných prospěchových 
retrostipendií.

„Toto stipendium je určené pro studenty prvních ročníků středních 
škol a žáků devátých tříd. Podmínkou přidělení je, aby alespoň 
jeden rodič měl pouze základní vzdělání a žáci neměli více než 
25procentní absenci ve škole. Studenti, kteří tuto podmínku splní, 
získají od druhého ročníku příspěvek ve výši 1.000 korun měsíčně, 
nejdéle po dobu dvou let,“ vysvětluje Petra Vrajová z organizace 
Kostka Krásná Lípa.  

V době, kdy je tato podpora rodinám přidělována, jsou stále 
sledovány docházka i prospěch žáka. Ten má určené čtyři klíčové 
předměty důležité pro studovaný obor, ze kterých nesmí mít horší 
známku než trojku, nesmí propadnout z žádného předmětu ani být 
neklasifikován. Žáci se stipendiem také musí mít absenci maximálně 
ve výši 20 procent a nesmí mít neomluvenou hodinu. Rodiny  každý 
měsíc prokazují, jak naložily s finanční podporou. Ta může být využi-
ta jen na náklady spojené se studiem, jako je například cestovné do 
školy nebo nákup školních pomůcek. Stipendium může být použito 
i na provoz domácnosti, ne však na nákup potravin.

„Podali jsme celkem 54 žádostí o stipendium pro studenty 
z různých míst Šluknovského výběžku. Z toho jich bylo schváleno 
padesát. Rodiny ze Šluknovska tak, pokud dodrží domluvené pod-
mínky, získají na podporu vzdělávání svých dětí částku až ve výši 
1,2 milionu korun,“ dodává Petra Vrajová.

„Jde o investici, která se v budoucnu rozhodně vrátí. Tato podpora 
rodinám umožní hradit náklady spojené se studiem, děti budou mít 
větší motivaci udržet si dobrý prospěch a získat vzdělání, které jim 
nabídne lepší možností uplatnění na trhu práce,“ říká o významu 
stipendií Martin Šimáček, ředitel vládní Agentury pro sociální začle-
ňování, která se na podávání žádostí o stipendia také podílela.

Mgr. Václav Zeman, Úřad vlády ČR -
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

Lepší víkendová spojení 
do národního parku

Od 10. června je lepší spojení v sobotu a neděli z Varnsdorfu 
a Rumburku do Českého Švýcarska. Změna platí do konce září.

Na nádraží v Rybništi je o letních víkendech a svátcích až do kon-
ce září zajištěn okamžitý přestup z vlaků z Varnsdorfu a Rumburku 
na turistický autobus do Jetřichovic a Hřenska. Využijte možnosti 
dostat se pohodlně z oblasti Šluknovského výběžku do Českého 
Švýcarska. Přestupy v Rybništi v 8.30, 10.30, 14.30, 16.30 hod.

V opačném směru je přestup v Rybništi v 9.22, 11.22, 15.22 
a 17.22 hod. na vlaky směr Rumburk, do Varnsdorfu nutno přestoupit 
již v zastávce Chřibská, náměstí v 9.15, 11.15, 15.15 a 17.15 hod. na 
autobus.                                             ham, dle informací o. p. s. České Švýcarsko

Již po třiatřicáté se v sobotu 
26. května konal ve Varns-
dor fu Den dětské radosti. 
U sportovní haly se po celé 
dopoledne mohly děti vyřádit 
u nejrůznějších soutěží nebo na 

Proč se staví plot na Lounské
U ubytovny na Lounské ulici se staví dva a půl metru vysoký 

plot. Důvod stavby vysvětlil vedoucí Centra sociálních služeb 
Karel Jiřišta: „Plot se staví z důvodu zborcení části původní 
stavby „tesko“ baráku. Obvodové stěny sloužily jako „plot“ oddě-
lující ostatní pozemky. Vzhledem k tomu, že již několikrát došlo 
ke zborcení těchto stěn a hrozilo, že může dojít k nebezpečnému 
úrazu či škodě na majetku, požádal jsem odbor správy majetku 
a investic o souhlas k opravě.“ O náklady se dělí OSMI a CSS. 
Zakázka byla zadána firmě Krenotech, ale méně náročnou 
část prací provádějí pracovníci veřejné služby.              ham

Ještě ke 
kohoutkové vodě 

v restauracích
V minulém čísle HS jsme vás 

seznámili s projektem Kohoutko-
va.cz a v něm dále inzerovali, že 
do této chvályhodné aktivity se 
v našem městě zapojily již dva 
restaurační provozy. V některých 
čtenářích ale tento článek vzbu-
dil mylný dojem, že tato služba 
musí být bezplatná. Rád bych 
tedy upozornil, že bezplatně 
je kohoutková voda podávána 
pouze v hotelu s restaurací 
Atrium, zatímco v cukrárně Slu-
níčko je tato služba zpoplatněna. 
Děkujeme za upozornění a vás 
čtenáře žádáme o respektování 
této informace.                      JS

Vyšší odborná škola a Střední 
škola Varnsdorf se stala nejlep-
ší VOŠkou roku 2011/2012. 
Zvítězila v anketě studentů 
hlasujících na Facebooku, a to 
v konkurenci asi 170 dalších 
VOŠ v celé republice.

Soutěž vyhlásila Česká stu-
dentská unie (ČeSU) a hlasovat 
v ní mohli studenti i absolventi 
VOŠ během měsíce května. 
Varnsdorfská škola držela pr-
venství po celou dobu soutěže, 
za ní se umístily školy z Opavy 
a Čáslavi. Soutěž - na rozdíl od 
oficiálních žebříčků škol - hodno-
tí pohled studenta na jeho školu. 
Toto kritérium podle ČeSU vypo-
vídá o kvalitě školy nejvíce.

Potěšený ředitel školy 

atrakcích, zhlédnout program 
na pódiu (kroužky z Domu dětí 
a mládeže, taneční exhibice, 
koncert Petry Černocké „Saxa-
na dětem“ či Šaškyáda s klaun-
kou Hankou), pokochat se ukáz-

kami mladých hasičů nebo le-
teckých modelářů, zúčastnit se 
jízdy zručnosti pod dohledem 
strážníků městské policie.

Odbor životního prostředí se 
s několika stánky připojil ke Dni 
dětské radosti. Děti si procvičily 
správné třídění odpadů, sezná-
mily se s rysem ostrovidem a vy-
zkoušely si své znalosti v krát-
kém testu. Také mohly z domova 
přinést vysloužilý elektrospotře-
bič. Za to vše je čekala odměna 
v podobě různých dárků, upo-
mínkových předmětů a samo-
zřejmě nějaká sladkost. Za spo-
lupráci a poskytnutí odměn pro 
děti patří dík Správě národního 
parku České Švýcarsko a fir-
mám: Ekoservis Varnsdorf, a.s.,
EKO-KOM, a.s., Elektrowin, a.s.
Ekolamp, s.r.o. a Asekol, s.r.o.  
                 Redakce, foto IŠ

DEN DĚTSKÉ RADOSTI

Varnsdorfskou VOŠku studenti 
vyhodnotili jako nejlepší

Provoz školní jídelny NÁMĚSTÍ o letních prázdninách 2012

VAŘÍME od 2. července do 20. července 
a od 20. srpna do 31. srpna.

Výdej obědů je od 11.30 do 12.30 hodin.

NEVAŘÍME  od 23. července do 17. srpna
(sanitární dny a dovolená).

Ing. František Hricz k výsledku 
poznamenal, že úspěch je 
velkým závazkem k uskuteč-
nění plánovaných změn ve 
prospěch zkvalitnění výuky. 
Ty mají nastat v materiálním 
a technickém zabezpečení jak 
studentů, tak i učitelů VOŠ. 
Škola chce například zlepšit 
souvislé půlroční praxe studentů, 
vylepšit webové stránky, vytvořit 

moderní notebookovou učebnu 
v budově na Střelecké. Za 
vedení školy se vyjádřil, že toto 
prvenství „přispěje k vylepšení 
silně pochroumaného mediální-
ho obrazu města Varnsdorf (díky 
sociálním nepokojům) a rodiče 
i samotní studenti pochopí, že 
zde žijeme normálně a klidně“.

ham

Foyer Městského divadla Varnsdorf rozsvítila zářivá sluníčka. 
Ve středu 23. května se konala vernisáž každoroční výstavy 
výtvarných prací dětí z mateřských škol. Letos malovaly právě 
sluníčka. V úvodu vystoupil a zatancoval sboreček Zahrádka 
jedné ze zúčastněných školek, následovalo odměňování tvůr-
ců nejlepších obrázků a poté si děti i ostatní návštěvníci mohli 
vystavené obrázky prohlédnout.                    Text a foto IŠ

Sluníčka z mateřinek v divadle



Služby
Najdeme vám nejlepší 

hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.
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Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce

Prodám nová krbová kam-
na firmy ABX (POLAR) v hod-
notě 34 tis. Kč (nevhodná vý-
hra). Cena dohodou. Telefon 
775 191 001.

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 RD 1+6+přísl. 
v Jiřetíně p. Jedlovou, el., vo-
dovod, pěkná zahrada. Cena 
k jednání: 580 tis. Kč včetně 
poplatků a právního servisu. 
REALITY Janošek, s.r.o., 
Varnsdorf, tel. 602 354 389.

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

Přijímáme nové zaměstnance 
do našeho týmu na pozici

REFERENT ODDĚLENÍ PRODEJE 
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Požadavky:
• vzdělání technického směru - ÚSO 
  (znalost čtení výkresové dokumentace) 
• praxe v oboru strojírenství 3 roky 
• aktivní znalost cizího jazyka NJ nebo AJ 
• práce na PC 
• komunikační schopnosti 
• samostatnost 
• odpovědnost 
• řidičský průkaz skupiny B
Náplň práce:
• technické vyjasňování požadavků zákazníka 
• zajišťování prodeje náhradních dílů
Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti 
• ohodnocení odpovídající výkonu 
• možnost dalšího vzdělávání 
• firemní benefity
Možný datum nástupu do zaměstnání - okamžitě
Dále hledáme zaměstnance na pozici: 
• TECHNIK OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ 
• OPERÁTOR CNC STROJE - HORIZONTÁŘ 
• STROJNÍ ZÁMEČNÍK
Bližší informace naleznete na našich www.retos.cz
Kontaktní osoba: Radka Soudková, 
soudkova.radka@retos.cz, +420 412 372 355

 Prodej dr. bytu 3+1+L 
ve Varnsdorfu, ul. K. Světlé. 
Cena k jednání: 450 tis. Kč 
vč. všech poplatků. REALITY 
Janošek s.r.o., Varnsdorf, tel. 
602 354 389.

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

www.dumrealit.cz

 Prodej RD 1+4+přísl. 
v D. Podluží, el., vodovod, 
etáž. ÚT, okrasná zahrada. 
Cena: 899 tis. Kč vč. poplat-
ků a práv. servisu. REALITY 
Janošek, s.r.o., Varnsdorf, tel. 
602 354 389.

Prodej družstevního bytu 
2+KK, ul. Kostelní, Varnsdorf, 
levně. Tel. 776 679 109. 

Pronájem bytu 1+1 včetně 
příslušenství v okrajové části 
Varnsdorfu v rodinném domě. 
Maximálně 2 osoby + 1 dítě.
1 nájem + 1 měsíční kauce 
předem. Nájemné včetně 
služeb a energií 5.500 Kč. 
Telefon 728 580 333.



Poděkování

Úmrtí
Regina Fatková      91 let
Erich Richter           79 let
Michal Boháč          69 let
Ivan Pacák             75 let
Hana Bradová        55 let
Jana Cucová          87 let
Karel Nečásek        80 let
Karel Urban            60 let
Blažena Studená    68 let
Pham Van Vy          44 let
Jiří Engel                67 let
Jaroslav Peleška    45 let
Vazil Hričina            73 let
Marta Prokopcová  89 let
Dominik Halgaš      7 měsíců
Zdeněk Javůrek      80 let 

SENÁTORSKÉ
DNY

18. 6. 2012
15-17 hodin

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf

Varnsdorfské
prodejní trhy
(parkoviště 

na Národní ul.)
20. 6. 2012
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Vzpomínka

Svozy pytlového
tříděného odpadu

21. 6. 2012

16.-17. 6. 2012  
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440 

23.-24. 6. 2012
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619 

30. 6.-1. 7. 2012
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14, Děčín 1
tel. 412 502 216 
 

Zubní
pohotovost

Blahopřání

Dne 12. června tomu byl jeden rok, co nás 
navždy opustil pan Jaroslav Vávra.

S láskou vzpomínají manželka Hana a děti 
Hana a Pavel s rodinami. 

Rádi bychom si připomněli památku naše-
ho tatínka Bohuslava Šandy, který stále žije 
v našich srdcích.

Za celou rodinu vzpomínají synové Petr 
a Pavel.

A stopy lásky Tvojí navždy budou v nás, že 
jsi stále s námi a ve vzpomínkách žiješ dál.

Dne 27. června to bude šest let, co zemřel 
tatínek, bratr, manžel a dědeček Jiří Laubr.

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

Dne 11. června uplynulo 10 let, kdy nás 
opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček 
Rudolf Hlína. Všichni, kdo jste ho znali, 
věnujte mu tichou vzpomínku..

Stále vzpomínají manželka Jiřina, dcery 
Hana a Blanka s rodinami.

Dne 26. června se dožívá 90 let pan Jaro-
slav Růžek. K jeho životnímu jubileu přejeme 
našemu milému tatínkovi a dědečkovi hodně 
zdraví a dobrou náladu.

Manželka Anna a dcery Květa, Máša 
a Jarka s rodinami

Děkuji tímto paní Balcarové, která našla svazek klíčů a odevzda-
la ho na městskou polici. Strážníci ochotně mě jako majitelku klíčů 
ihned vypátrali a klíče mi ještě týž den přinesli domů. Poděkování 
náleží i jim.                                                        Ludmila Beranová

Chtěl bych touto cestou poděkovat lékařům a hlavně sestrám 
Nemocnice Varnsdorf odd. LDN 3 za dlouhodobou a obětavou péči 
o moji manželku Blaženu Studenou.        Rudolf Studený - manžel

Pivovar Kocour děkuje hasičům, městské policii a kynologické-
mu klubu za pomoc při organizaci u příležitosti svátku Dne dětí.       
                                                        Za spokojené děti děkují Kocouři

Dne 23. června uplynou 4 smutné roky, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný syn Jaroslav 
Budina. 5. července by se dožil 57 let.

S láskou vzpomínají rodiče, bratr a synové 
s rodinami.

Město Varnsdorf oznamuje 
VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín

Požadavky:
• minimálně střední vzdělání 
  (v oblasti stravování a gastronomie výhodou),
• praxe v oboru (praxe vedoucího pracovníka) výhodou,
• znalost problematiky řízení školského stravovacího zařízení 
  a hygienických předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2012
Podání přihlášek osobně nebo poštou nejpozději do 15. 6. 2012 
do 12.00 hod. na adresu: Městský úřad Varnsdorf, odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varns-
dorf v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ 
ŘÍZENÍ na ŠJ Edisonova
Podrobnosti na www.varnsdorf.cz

Městský úřad Varnsdorf vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE

VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY
Požadavky:
místo výkonu práce: Město Varnsdorf
Požadavky na uchazeče:
1. Splnění předpokladů podle zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů 
(úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním obča-
nem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím 
státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let; 
je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací 
jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností 
stanovené zvláštním právním předpisem).
2. Znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet, Outlook, 
Powerpoint).
3. Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu.
4. K přihlášce se připojí tyto doklady:

• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech 
týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u 
cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost 
čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• osvědčení o splnění předpokladů podle § 2 zákona č. 
451/1991 Sb., v platném znění.

5. Platové podmínky - 11. třída podle nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., v platném znění.
6. Předpokládaný nástup:  1. 9. 2012
7. Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 22. 6. 2012
8. Adresa pro podání přihlášky:

Městský úřad Varnsdorf
k rukám tajemníka Ing. Lubomíra Samuhela
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf
Obálku je nutno výrazně označit: „NEOTVÍRAT - výběrové 
řízení vedoucí OŠKT“.
9. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu uchazeče,
f) datum a podpis uchazeče.

Ing. Lubomír Samuhel v. r., tajemník MěÚ

Omluva...
za několik šotků v předchozím 

čísle: Hrubku v článku „Řádění 
varnsdorfských škol“ na straně 
10 („kategorie byli/y…“) sice 
včas ohlásil autor i korektorka, 
ale k opravě v tiskárně nakonec 
nedošlo. V přehledu výsledků 
soutěže BESIP na str. 8 jsou 
u některých soutěžících mylně 
uvedeny školy. Jim všem se 
omlouváme.        Redakce

Otvírací doba knihovny 
v červenci a srpnu

Po celý červenec a srpen 
bude v sobotu zavřeno.

Úplné uzavření z důvodu 
celoknihovní dovolené 

je v období 
od 23. 7. do 5. 8. 2012.

27. 6. 2012
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Tenisoví veteráni s další výhrou
Poslední květnovou neděli 

odehrál MŽIK Varnsdorf na 
domácích kurtech zápas s LTC 
Děčín a byl velmi úspěšný. Po 
první dvojhře sice prohrávali 
0:1, ale další tři singly a oba debly 
dotáhl do vítězného konce, takže 
závěrečné skóre bylo překvapivě 
výrazné 5:1. Hráči Děčína se ale 
do posledního míče urputně brá-

Výsledky týmů FAŠV

Futsalové ohlédnutí 
a ligová budoucnost

Varnsdorfští sáloví fotbalisté mají za sebou historicky nejús-
pěšnější sezonu. Hráč i trenér Albín Sommerschuh se k tomuto 
i dalším faktům vyjádřil následovně: „Splnil se mi sen, ve který 
jsem věřil, když jsem klub zakládal. Kluci, už díky vítězství v našem 
kraji, kde se hraje vynikající sálovka, dokázali, že se po úspěšné 
generaci bývalých hráčů opět podařilo dát dohromady tým, který 
může konkurovat těm nejlepším. Náš postup do nejvyšší soutěže 

je i poděkováním našemu dlou-
holetému hlavnímu sponzorovi, 
f irmě JK-Trans Varnsdor f, 
jmenovitě p. Kňourkovi, který 
nás v našem sportu podporuje 
a věřil nám i v dobách, kdy se 
tým nově tvořil a výsledkově 
se nedařilo. Mrzí mě nulová 
podpora města, jehož název 

na dresech nosíme. Za celou dobu, co sálovku ,,dělám“, jsme 
nedostali od města ani korunu! Vždy jen výmluvy a falešné sliby 
v podobě Grantového programu města. To není stížnost, to je jen 
smutné konstatování po sedmnácti letech našeho působení v tomto 
sportu. Využíváme městskou sportovní halu k tréninkům, řádně za 
ni platíme a nikomu nic nedlužíme. Díky našemu dobrému jménu 
se v hale odehrály desítky turnajů, které uhradily halu na celý den. 
Uskutečnila se zde dvě velká finále Národního poháru i s naší účastí. 
Slavnostní výkop před narvanou halou měl bývalý starosta města. 
Možná, že to je právě ta podpora, která nám měla pomoci. Pak 
nezbývá, než městu mým jménem pěkně poděkovat. První liga je 
velká výzva pro všechny a náklady klubu se několikanásobně zvýší. 
Již v tak nabité sezoně přibudou další hodiny tréninků, cestování 
po celé republice a k tomu organizace domácích zápasů. Věřím, 
že společně s našimi partnery vše zvládneme a popereme se o 
zachování ligového futsalu v našem městě i v dalších letech.“

Sálovkáři JK-Trans Varnsdorf by chtěli touto cestou vyjádřit 
uznání i dalším sponzorům, kteří je do první ligy doprovodili 
a bez jejichž pomoci by se neobešli. Jsou to firmy: CZECH PAN, 
ReTOS, INTERTOS, RI–OKNA - p. Marounek, Autodoprava Saidl, 
Joker - p. Hindrák, Autoservis Bečvář, Elektro Račuk a p. Jiří Vít. 
Poděkování patří i fanouškům, kteří moc pomáhají, a v neposlední 
řadě i všem hráčům, kteří za „jékáčka“ hráli v dobách minulých 
a kteří sálovku pomohli dostat na úroveň, kde se nyní nachází.

ZdS/foto archiv klubu 

Lužickou kulečníkovou 1. li-
gu 2011-2012 (11 družstev) vy-
hrálo družstvo U Miloše Česká 
Lípa (20 utkání/35 bodů) před 
Pilínkovem Liberec (20/34) 
a Českým Lvem Mimoň (20/29). 
Ze zástupců Šluknovského 
výběžku se nejlépe umístil Club 
Velký Šenov (20/24) na pátém 
a Hromci Dolní Podluží (20/19) 
na šestém místě. K oporám těch-
to dvou družstev patřili P. Vojáček 
a P. Scheufler (Club), A. Kříž 
a J. Červenka (Hromci). Ve 2. li-
ze (11 družstev) byl nejlepší 
tým Ajeto B Nový Bor (20/37) 
před Mušketýry z Kamenického 
Šenova (20/33). Na čtvrtém 
místě skončil Mělník A Varnsdorf 
(20/23), pátý byl Šluknov 1. KK 
(20/22), sedmý Country club 
Království (20/16) a osmí Rafani 
Rybniště (20/15). K nejlepším 

Malík v čele Českého poháru XCO MTB

Spliťáci uhájili vedení před Nic-moc
Varnsdorfská bowlingová liga 2011-2012 už má také odehráno, 

vedoucí dvojice se neměnila, ale na třetí místo se o dva body probo-
joval nakonec Mělník před BC TOS.

Vítězní Spliťáci měli v sezoně na soupisce tyto hráče: S. Mišková, 
J. Čerych, S. Feigl, J. Trojan (SP), M. Neumann a J. Švarc. Druzí 
Nic-moc bojovali v této sestavě: R. Pácha, J. Čížek, M. Král J. Trojan 
(NM), I. Páchová,  J. Trojan (ST) J. Vašut a A. Šamšová. Mělník 
dosáhl na třetí místo s hráči: P. Jurica, J. Janošek, D. Katzer, R. Zich 
a J. Neumann. Za BC TOS pak váleli M. Junek, K. Sýkora, J. Ševčík, 
M. Javůrek a L. Krejčí. V jednotlivcích byl nejlepší J. Trojan (Nic-moc) 
před M. Neumannem (Spliťáci) a J. Vašutem (Nic-moc). Nejvyšší 
nához 245 body si vybojoval v jednotlivcích M. Klocperk z týmu Black 
Horses, v týmech to bylo družstvo Nic-moc s 1119 body. 

ZdS/foto archiv

Cenných ligových bodů do-
sáhlo především družstvo U15, 
které od zimy vede F. Dužár. 
Další družstva si vedou střídavě 
úspěšně a o některých celkových 
nepříznivých výsledcích utkání 
velmi často rozhodl jeden ze 
čtyř dílčích duelů - např. utkání 
U13 na Admiře Praha.

U15, U14: FAŠV - Dukla Praha 
3:3 a 0:2; Admira Praha - FAŠV 
2:2 a 6:1; FAŠV - Ústí nad Labem 
0:1 a 0:1; FAŠV - Meteor Praha 
1:0 a 0:5; Viktoria Žižkov - FAŠV 

Po Lipníku n. B. byl Extrém bike 
Most na jedinečné technické trati 
dlouhé 67 km druhým závodem 
seriálu maratonů. Na 11. místě 
celkově skončil J. Novota (4. me-
zi muži 30-39 let). V mužích 
Hobby 19-29 let dojel 7. J. Kali-
voda, v M30-39 let si J. Švorc st. 
připsal 14. pozici a J. Kroupa byl 
v M40-49 let klasifikován jako 16. 
Na střední trati s délkou 56 km 
si J. Švorc ml. připsal celkové 4. 
a v juniorech 16-18 let 2. místo. Na 
krátké trati 34 km byl v cíli celkově 
5. M. Švorc, ale stal se vítězem 
v kategorii Chlapci 15-16 let.

nili a dva zápasy se hrály na tři 
sety. Pochvalu zaslouží všichni, 
přesto je třeba vyzdvihnout dva 
hráče domácích. Naše letošní 
posila Radek Šustr opět vydřel 
výhru až v tie breaku 3. setu, 
čímž zvrátil průběh celého zá-
pasu z předpokládaných 2:2 na 
překvapivých 3:1. Pak především 
vynikající výkon Martina Seibta 

v deblovém zápase, kdy perfekt-
ně doplňoval spoluhráče Mirka 
Hájka. Drtil soupeře především 
na síti a dopomohl našemu týmu 
k rozhodujícímu bodu na 4:1. 
Skvělý výkon samozřejmě před-
vedli v singlech Milan Žižlavský 
i Mirek Hájek a závěrečný deblo-
vý bod potvrdili Milan Žižlavský 
s Radkem Šustrem.   Milan Klusoň

5:0 a 2:0; FAŠV - 1- FC Karlovy 
Vary 4:1 a 1:8; Teplice - FAŠV 
3:0 a 5:0; FAŠV - Junior Děčín 3:2 
a 1:1; Most - FAŠV 6:2 a 12:0.

U13, U12: Admira Praha -
FAŠV 9:5 (5:0, 2:2, 1:1, 1:2) 
a 12:2 (1:1, 5:1, 3:0, 3:0); FAŠV -
Ústí nad Labem2:2 (2:0, 0:0, 
0:0, 0:2) a 3:12 (1:0, 2:2, 0:4, 
0:6); FAŠV - Slavia Praha 4:18 (1:5, 
0:5, 2:3, 1:5) a 2:11 (1:2, 0:2, 
1:3, 0:4); SK Rakovník - FAŠV 
8:8 (0:3, 2:2, 2:0, 4:3) a 3:10 (2:0, 
1:1, 0:4, 0:5); FAŠV - Sokolov 

3:9 (3:0, 0:2, 0:3, 0:4) a 5:9 (2:1, 
1:0, 1:2, 1:6); Dukla Praha - FAŠV 
9:1 (0:0, 0:0, 2:0, 7:1) a 21:7 (5:2, 
5:4, 4:0, 7:1); FAŠV - Junior Dě-
čín 10:4 (0:1, 3:1, 4:2, 3:0) a 11:12 
(4:2, 3:3, 3:4, 1:3); Most - FAŠV 
21:3 (2:2, 4:1, 6:0, 9:0) a 21:2 
(2:0, 6:0, 6:1, 7:1).

V mládežnických kategoriích 
se podařilo udržet stávající 
republikové soutěže a pro nad-
cházející ročník je ještě rozšířit 
o týmy dorostu U17 A U16. 

ZdS

Lužické kulečníkové ligy skončily
hráčům druholigových družstev 
z výběžku patřili P. Šabata, 
K. Firsov, D. Katzer, M. Doležal 
(Mělník A Varnsdorf), J. Smržík, 
I. Píša, P. Horák (Šluknov 1. KK), 
a J. Bartoň s P. Chládkem (Rafani 
Rybniště). Ve 3. Lužické lize pat-
řili k oporám týmů z našeho regi-

onu A. Tomaga, R. Vorlíček (DA-
-CAPO Dolní Podluží, 2. místo), 
K. Smuž, M. Gašpar, R. Němec, 
L. Jetýlek (Mělník B Varnsdorf, 
5.), M. Matej, M. Lacina, J. Šimo-
nek, J. Tůma (Árny tým Varns-
dorf, 6.) a K. Beneš, M. Novotný 
(RC Peklo Varnsdorf, 9.).  ZdS

Vítězný tým při udílení cen na závěrečném turnaji

Závod Mladá Boleslav Tour 
Škoda Auto byl dalším podnikem 
seriálu Kolo pro život. J. Strož 
skončil celkově 7., ale vyhrál 
v M19 stejně jako na Trans Brdy. 
M. Malík si zopakoval 17. pozici 
z Brd a oběma borcům patří prů-
běžné první a druhé místo.

Na rovinatém 50km závodě 
Author 50 Bezděz pokračoval 
J. Strož ve svých skvělých 
výsledcích víkendu celkovým 
3. místem a zvítězil ve své katego-
rii. Před ním skončili jen V. Ježek 
a P. Dlask s náskokem čtyř, resp. 
jedné vteřiny.

Druhé a třetí dějství Českého 
poháru XCO MTB hostily Bedři-
chov a Kutná Hora. V kategorii 
Kadeti zaznamenal 24. a 37. mís-
to M. Švorc (průběžně je 29.). 
V juniorech skončil v Bedřicho-
vě 19. J. Švorc (27.). Kategorii 
Expert ovládl v obou závodech 
M. Malík a pro 3. a 2. místo si 
dojel T. Podrazil. Průběžně jim 
patří vedoucí a páté pořadí. 
V kategorii Masters v Bedřicho-
vě zůstala bramborová 4. příčka 
J. Novotovi (10.) Další závod se 
jede 7. července v Aši.       ZdS 



Šachové střípky
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Po družstvu starších žákyň U15 v bojích o ligu nebyl úspěšný ani 
další celek TJ Slovan, který odehrál kvalifikaci o postup do ligové 
soutěže kadetek U17 (ročníky nar. 1996-1997). V Sadské se utkal 
s ligovými Litoměřicemi, Novou Pakou, kterou zná z loňské ligo-
vé soutěže U15, a s ní sehrál vyrovnanou partii jen do poločasu 
(26:23). Dalším soupeřem byly rychlé a střelecky disponované domácí 
vosy, proti nimž měl Slovan pramalou šanci na slušný výsledek. Po 
více než měsíční společné přípravě družstev U15 a U17 přesto trenéři 
zaznamenali mnohá zlepšení a zkušenosti ze zápasů s vyspělými 
soupeři budou určitě ku prospěchu hry v další sezoně.         Ing. Strolený

Kvalifikace o ligu 
dívek U17

NA VARNSDORF SE NYNÍ BUDOU CHTÍT 
SOUPEŘI VYTÁHNOUT

Poslední dva výsledky zdaři-
lé druholigové sezony 2011-2012 
nevyšly zcela podle představ 
hráčů, vedení týmu, klubu 
i příznivců. Domácí rozlučka se 
Znojmem skončila 1:1 a plichtu 
zachraňovala holandská akvizice 
Ronald Hikspoors až v 87. minu-
tě. Před 520 diváky hráli domácí 
v této sestavě: Porcal - Mach, Fi-
lip, Pimpara, Hozda - Cana, Brei-
te - Rudnytskyy, Chod (69. Ste-
hlík), Martan (46. Volf) - Melu-
novič (46. Hikspoors), trenér 
Zdenko Frťala a asistent Pavel 
Hradiský. V posledním duelu ve 
Vlašimi se urodila třetí jarní po-
rážka, tentokráte 1:0 gólem z již 
9. minuty po lobu přes gólmana 
Kováře. Domácí hráli sice od 
26. min. po vyloučení svého hrá-
če v deseti, ale Varnsdorfští toho 
nevyužili. Pouze Vlastimil Chod 
trefil břevno.

Po 105 letech existence varns-
dor fské kopané je umístění 
prvního týmu klubu ve dru-
hé nejvyšší soutěži dalším 
nesmazatelným zápisem do 
kronik. Dosáhl na něj s bilancí 

10 výher, 12 remiz, 8 proher při 
zisku 42 bodů a s celkem vy-
rovnaným poměrem docílených 
a obdržených gólů 33:34. Méně 
gólů za celou sezonu obdrželi 
pouze Jihlava s Brnem (po 29) 
a Sokolov s Bohemians (po 
31). V tabulce domácích utkání 

patří FK Varnsdorf 12. příčka 
(15 564 23:20 21), ze zápasů 
venku potom 6. (15 564 10:14 
21). Nejvíce branek za FK vstře-
lili Alen Milunovič (8), Vlastimil 
Chod (7) a Pavlo Rudnytskyy 
(5). Druholigovým střelcům 
2011-2012 vládnou mostecký 
Mlika (13), sokolovský Strnad 

a jihlavský Tecl (oba po 12 tre-
fách). FK se také stal nekoru-
novaným remizovaným králem 
druholigové sezony (12 remiz). 
Brno, Čáslav a Znojmo jich 
zaznamenaly po 10.

Docílené výsledky a postave-
ní varnsdorfského FK znamenají 

v další sezoně pro všechny sou-
peře zvýšený respekt. A budou 
se snažit ve vzájemných zápa-
sech na něj vytáhnout. I přes ně-
které avizované hráčské změny 
by se ale stávající dobrý duch 
a parta v týmu měly s uvedenými 
fakty zdárně vyrovnat. 

Text a foto ZdS

Varnsdorf je nejen město „prů-
myslu a zahrad“, ale také město 
sportu. Ačkoliv se pravidelně 
dočtete o úspěšných fotbalis-
tech, basketbalistech, atletech 
či plavcích, málokdo ví, že se 
v našem městě daří i sportům úpo-
lovým. Úpoly, jak je pojmenoval již 
dr. Tyrš, byly jednou ze čtyř 
hlavních tělovýchovných skupin 
cvičení. Všeobecně se jedná 
o sporty ve světě označované 
jako combat sports neboli sporty 
bojové. Přes všechna očekávání 
se nejedná o agresivní a lidem 
ubližující sporty, ba naopak. 
Úpoly jsou od svého vzniku přísně 
vymezeny etikou, a tak spíše než 
na agresi a ego se soustředí na 
úctu, slušnost, obětavost a další 
ctnosti. Úpoly zažívají v dnešní 
ne příliš bezpečné době nárůst 
zájmu. Naše město skýtá široké 
možnosti výběru bojových sportů. 
Naleznete zde oddíl juda, karate, 
thajského boxu, nově vzniklé 
izraelské sebeobrany a dříve 
i oddíl zápasu.

Oddíl juda pod vedením Petry 
Martincové a Michaely Kochové 
působí ve spolupráci s oddílem 
Rumburku a Seifhennersdor-
fu na přípravě soustředění 
a akcí pro mládež. Některé děti 
se umísťují na medailových 

pozicích na celorepublikových 
závodech. Jedním z největších 
talentů je Marie Dítětová, která 
se v únoru zúčastnila v Ostravě 
Poháru ČSJu. Poháry ČSJu jsou 
kvalifikační turnaje pro účast na 
mistrovství České republiky 
a jsou vyhlašovány Českým sva-
zem juda. Maruška zde vyhrála 
nejen svoji kategorii ve starších 
žákyních, ale získala zlato i v ka-
tegorii dorostenek. Výborný 
výsledek zopakovala v dubnu 
na Poháru ČSJu v Chomutově, 
kde za kategorii dorostenek opět 
vybojovala zlato. Díky svým vý-
borným výkonům byla zařazena 
do dorostenecké reprezentace 
a nominovala se na mezinárodní 
turnaje, které se konají po celé 
Evropě.

Judistická průprava se osvěd-
čila i M. Koktovi při lize v bra-
zilském jiu-jitsu, kde v kategorii 
mužů do 75 kg obsadil 1. příčku. 
Pravidelné tréninky juda jsou 
určeny pro děti a mládež od 
4 do 18 let a probíhají v ma-
lém sále sportovní haly vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 17.00 hod.

Závodníci z tradičního klubu 
thajského boxu prokazují své 
kvality na akcích v Čechách 
i v zahraničí. Z posledního gala 
večeru v Německu si Varnsdor-

fští přivezli tři výhry K.O. a potvrdili 
kvalitní přípravu vedenou trenérem 
M. Jandou. Tréninky jsou otevřeny 
pro veřejnost v pondělí, ve středu 
a v pátek vždy od 19.00 hodin.

Od ledna působí na území 
města také klub izraelské sebe-
obrany, který pořádá pravidelné 
výukové semináře, vzdělávací 
a bezpečnostně preventivní 
akce a pravidelné lekce. Jednu 
z posledních akcí hostila ZŠ ná-
městí, kde se žáci teoreticky 
i prakticky učili, jak se vyhnout 
napadení a konfliktu. Tréninky 
probíhají v úterý, čtvrtek a v so-
botu od 19.00 hodin. Aktuální 
informace lze nalézt na webu 
www.branitse.cz

Blíží se čas prázdnin, který 
je pro některé obdobím odpo-
činku, pro jiné dobou příprav 
a soustředění před zimní sezo-
nou. Neváhejte a přiveďte své děti 
nebo sami přijďte do některého 
z klubů. Zážitky ze sportu jsou 
nedocenitelné a i když všeobec-
ná pohybová průprava již dávno 
přestala být standardem, nikdy 
není pozdě začít se sebou něco 
dělat. Nezáleží na věku, pohlaví 
ani somatotypu. Nejdůležitější je 
udělat první krok. 

Trenéři juda a sebeobrany, 
Varnsdorf

ÚSVIT ÚPOLŮ V NAŠEM MĚSTĚ

V Kunraticích proběhl 1. ročník šachového turnaje pro děti a dospě-
lé, kterého se od dopoledních hodin zúčastnilo 17 malých šachových 
nadšenců z Kunratic, Cvikova a Varnsdorfu, dospělí hráči pak byli 
převážně z řad jejich vedoucích. Mládež dohrávala své partie až 
do odpoledních hodin a samozřejmě s přestávkami na občerstvení. 
Úspěch měl především výborný guláš, ale i nanuky a domácí bábovka. 
Celou akci připravil skvělý tým pořadatelů, především pak B. Vlček 
a Ing. K. Iwanejko.

Mezi dětmi dominovali varnsdorfští hráči na prvních čtyřech místech 
v pořadí: 1. David Ožvold (14 let, na fotu vlevo) 16,5 bodu, 2. Adam Brabec 
(14, vpravo) 15,5, 3. Lukáš Dobeš (13, druhý zleva) 14, 4. Jiří Vaněk (11) 
12 bodů. A pořadí prvních tří míst dospělých mezi 8 hráči? 1. František 
Fiedler (Cvikov) 13 bodů, 2. Václav Halba 11, 3. Emil Brabec (oba 
Varnsdorf) 10,5 bodů.                                 V. Halba, foto K. Iwanejko

Z připravovaných akcí
Březňák Cup - fotbalový turnaj hospod (30. června); Varnsdorfský 

upoutanec 2012 a Soutěž světového poháru upoutaných leteckých 
modelů F2B (5.-6. července); Tour de Feminin 2012 (5.-8. červen-
ce); Varnsdorfský seniorlob - 1. ročník tenisového turnaje pro tenisty 
starších 60 let ve čtyřhrách a mixech (7.- 8. července); Varnsdorfský 
Bartys triatlon (15. července); Memoriál Jaroslava Malinovského 
- celostátní tenisový turnaj registrovaných hráčů bez rozdílu věku 
(14.-15. července); Kolobjeh (28. července); Varnsdorfský mix - teni-
sový turnaj pro amatérské smíšené čtyřhry (muž a žena) bez rozdílu 
věku (28.-29. července).                                                           ZdS


