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TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI 
SE LETOS VYDAŘILY

INZERCE

Pokračování na str. 4

Ambasadoři USA a Norska požádali zmocněnkyni 
vlády pro lidská práva o společnou cestu na Šluknovsko. 
Chtěli poznat situaci u nás v souvislosti s loňskou eskalací 
sociálních nepokojů, ale také „v souvislosti s nejlepšími 
praxemi v oblasti sociálního začleňování se zřetelem 
k oblasti vzdělávání“.

Na pracovní návštěvu Varnsdorfu a Krásné Lípy přijeli 
ve čtvrtek 7. června velvyslanec Spojených států americ-
kých Norman L. Eisen a velvyslanec Norského království 
Jens Eikaas v doprovodu mj. zmocněnkyně vlády Moniky 
Šimůnkové a ředitele Agentury pro sociální začleňování 
Martina Šimáčka.

Program návštěvy začal uvítáním ve Varnsdorfu na 
radnici. Návštěvu přijal starosta Martin Louka a seznámil 
je se situací v lokalitách potýkajících se s problémem 
„nepřizpůsobivých“. Delegace pak zavítala na městskou 
ubytovnu v ul. T. G. Masaryka, navštívila některé tamější 
rodiny a nízkoprahový klub pro děti a mládež při Centru 
sociálních služeb. Poslední varnsdorfskou zastávkou byla 
Speciální základní škola a MŠ Varnsdorf.

Následoval přesun do Krásné Lípy: návštěva základní 
školy, kde zkoušejí systém začleňování dětí s poruchami 
učení do běžného dětského kolektivu, oběd se starosty z 
regionu, brífink pro média a diskuze se sociálními pracov-
níky krásnolipského komunitního centra Kostka.

Velvyslanec Eisen na závěr cesty prohlásil, že ohledně 
sociálního začleňování Romů je u nás co dohánět. Jednou 
z cest by mohly být dotace na projekty zabraňující sociální-
mu vyloučení. Od jeho norského kolegy zazněla informace 
o 132 milionech eur uvolněných pro příštích pět let na 
grantové programy, tzv. norské fondy, použitelné také na 
boj se sociální nerovností.                                   Text a foto ham

Každý druhý rok se v Krásné 
Lípě zásluhou tamního souboru 
Lužičan koná Mezinárodní 
folklorní festival Tolštejnského 
panství. Akce si vydobyla již 
slušné renomé a sjíždějí se na 

FOLKLORNÍ FESTIVAL NA STŘELNICI
BYL I DNEM MAS ŠLUKNOVSKO

Pokračování na str. 3

DEFIBRILÁTOR ZACHRÁNIL ŽIVOT
STAROSTOVÉ URGUJÍ PREMIÉRA

KVÍLTET SLAVIL NAROZENINY
KAMIONY PŘES MĚSTO...

14. ročník
festivalu
scénického
tance
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NÁVŠTĚVA VELVYSLANCŮ 
USA A NORSKA

Uvítání u starosty města. Druhý zleva velvyslanec USA Nor-
man L. Eiselt, první zprava norský velvyslanec Jeans Eikaas

ni soubory i z velké dálky. O to 
víc si lze cenit rozhodnutí pořada-
telů, kteří se rozhodli uskutečnit 
galaprogram letošního šestého 
ročníku ve Varnsdorfu. Zároveň 
to byla příležitost slavnostně za-

hájit provoz Místní akční skupiny 
Šluknovsko, spolupořadatele 
festivalu, ve varnsdorfském Klu-
bu Střelnice, na jehož nádvoří 
hlavní pořad festivalu probíhal. 
Záštitu nad akcí převzala 
hejtmanka Ústeckého kraje Jana 
Vaňhová a senátor Parlamentu 
ČR Jaroslav Sykáček. Patronem 
festivalu je Radim Uzel.

Představilo se devět folklorních 
souborů, z toho jeden zahraniční 
Trenčan z Trenčína, další přijely 
z Rožnova pod Radhoštěm, Haví-
řova, Liberce, Prahy a Pardubic, 
k tomu tři krásnolipské.

Nejdřív se ale všechny sou-
bory ukázaly v krojovaném prů-
vodu městem, aby nalákaly míst-
ní obyvatele ke krásné podívané 

Pětadvacet dětí, které v září 
nastoupí do nově zřízené třídy 
mateřinky při základní škole na 
Bratislavské ulici ve Varnsdorfu, 
se může těšit nejen na zánovní 
a příjemné prostředí v upra-
vených prostorách školy, ale 
také na venkovní radovánky. 
Novinkou jsou totiž zahradní 
prvky, například prolézačka se 

Zahrada nové školky je připravená
i všem ostatním žákům školy.

V pátek 15. června tento vy-
lepšený areál slavnostně otevřel 
starosta města Martin Louka 
spolu s předsedkyní školské 
rady Zuzanou Hořčičkovou. In-
vestici podpořil Fond Ústeckého 
kraje částkou 120 tisíc korun, 
dalších téměř sto tisíc investo-
vala škola ze svého rozpočtu. 
K tomu se podařilo sponzorsky 
zajistit štěrky a další materiál. 
Na pracích se podílela veřejná 
služba a zaměstnanci školy.

ZŠ na Bratislavské ulici se 
snaží dětem poskytnout téměř 
rodinné prostředí, čemuž napo-
máhají méně početné třídy. Sa-
mozřejmostí na této škole jsou 
interaktivní tabule v každé třídě.

Text a foto ham

skluzavkou nebo houpací koní-
ci na pružinách. Budou sloužit 
jak předškolním dětem, tak 
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• Skrz okno a pak na služebnu
Velkým fiaskem skončila pro devětadvacetiletého muže 

z Varnsdorfu nezvaná návštěva rodinného domu. Po rozbití 
dveří a zárubní se dostal do vnitřních prostor a začal s výbě-
rem předmětů vhodných k odcizení. Do oka mu padla sada 
servisního nádobí a šest starých obrazů. Ve chvíli, kdy kořist 
byla připravena k vynesení, dorazili domácí. To muže přimělo 
ke kvapné dezerci oknem v ložnici, přičemž věci musel zane-
chat uvnitř. Na útěku byl navíc přistižen a následně zadržen 
místními policisty. Propuštěn byl poté, co mu strážci zákona 
ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu 
krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. Soudce 
mu může udělit až tři roky v nápravném zařízení.

 • Dlouho se neradovali
Na nově nabytém kole odjížděl šestadvacetiletý výtečník 

v neděli 3. června z panelového domu ve Varnsdorfu. Nebyl 
to však jeho majitel, ale mladík, který se pro něj vloupal do 
sklepních prostor. Kromě škody způsobené odcizením po sobě 
zanechal poničený zámek dveří a dveře od kóje. Celková částka 
čítá kolem deseti tisíc korun. Případu se s vervou ujali policisté 
z místního obvodního oddělení a ve čtvrtek pachatele vypátrali. 
Za krádež vloupáním a porušování domovní svobody může jít 
do věznice až na tři roky. Objasněno bylo i nedávné zmizení 
dvou bicyklů ze sklepních prostor v paneláku, jež by měli mít na 
svědomí dva mladí muži ve věku 22 a 25 let. Vzhledem k tomu, 
že oba byli v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzeni, 
hrozí jim až tříletý pobyt v nápravném zařízení.

• Nedají si říci
Podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí si z ob-

vodního oddělení ve Varnsdorfu odnesl šestatřicetiletý řidič. 
V pozdních večerních hodinách jej hlídka policistů na Východní 
ulici zastavila ke kontrole, během níž vykázal dva zásadní 
nedostatky: platný zákaz řízení motorových vozidel, který mu 
nadělil Městský úřad v Rumburku, a absence řidičského průkazu. 
Podobný problém má čtyřiatřicetiletý muž, o několik dní později 
rovněž zastavený ke kontrole, opět s platným zákazem řízení 
motorových vozidel. Oběma hrozí až tříleté odnětí svobody.

• Objasněná loupež
Čtyřiadvacetiletému mladíkovi z Varnsdorfu hrozí až dese-

tileté vězení za loupež, která se odehrála koncem dubna ve 
Velkém Šenově a kterou díky usilovné práci objasnili kriminalisté 
z Rumburku. Mladík měl v nočních hodinách paralyzovat 68le-
tého muže neznámou látkou, kterou mu nastříkal do obličeje, 
a pak mu sebrat z náprsní kapsy peněženku s tisíci korunami, 
platební kartou a doklady. Následně ještě vybral v bankomatu 
dalších bezmála deset tisíc korun. 

por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

  

Rada města na svém zasedání 7. června rozhodla: 
• Zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 
2012 externí auditorské společnosti. • Schválit Mateřské 
škole Varnsdorf, Národní 1617 změnu závazných ukazatelů. 
• Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 652 v k. ú. Varnsdorf. 
• Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. 
č. 652 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání. • Zveřejnit záměr 
pronajmout p. p. č. 361 v k. ú. Studánka u Rumburku. • Při-
dělit veřejnou zakázku „Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
a elektrická instalace v I. NP, II. NP a III. NP objektu ZŠ náměstí 
E. Beneše č.p. 469, Varnsdorf“ uchazeči: JVB Engineering, 
s. r. o., Komenského 1173, 409 01 Rumburk a pověřit starostu 
města uzavřením smlouvy o dílo na tuto zakázku za cenu 
2.158.441 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Zdra-
votně-technické instalace ZŠ náměstí E. Beneše č. p. 469, 
Varnsdorf“ uchazeči: STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 
02 Děčín I a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo 
na tuto zakázku za cenu 791.040,07 Kč bez DPH. • Přidělit ve-
řejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště - Varnsdorf -
I. etapa 2012“ - část Parkoviště, chodníky a ostatní úpravy 
uchazeči: Skanska, a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, 
Chodov a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo 
na tuto zakázku za cenu 3.801.645,40 Kč bez DPH. • Souhla-
sit se zřízením a provozováním telekomunikačního zařízení 
v domě č. p. 2290 ve Varnsdorfu firmou Občanské sdružení 
GAVANET. • Vyhlásit konkurz na obsazení pracovního místa 
ředitele/-ky Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres 
Děčín, příspěvková organizace a jmenovat konkurzní komisi 
pro konkurzní řízení. • Odvolat paní Oldřišku Jiřištovou 
z funkce člena bytové komise a komise prevence kriminality 
do konce volebního období 2010-2014 na vlastní žádost. 
• Souhlasit se schválením žádosti ředitele Gymnázia Varns-
dorf ThMgr. J. Čunáta o schválení podnájemní smlouvy se 
Schrödingerovým institutem. • Schválit navrhovaný projekt 
v rámci 2. kola Programu prevence kriminality ČR 2010 
v Ústeckém kraji na rok 2012 a zajistit spolufinancování ne-
investičního projektu „Kapka dětské radosti“ v rámci 2. kola 
Programu prevence kriminality ČR 2012 ve výši 4.500 Kč.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DIÁŘE STAROSTY

   4. 6. - Kontrola policejní služebny na Žitavské ulici
      - Jednání o investičních příležitostech v okrese 
             Děčín s poslancem J. Foldynou a agenturou CzechInvest
                - Jednání s organizací MCU Koloseum o budoucím využití 
             areálu bývalých jatek
   5. 6.  - Jednání o úpravě parku na Národní ul.
       - Přípravná schůzka s organizátory Mez. folklorního
             festivalu Tolštejnského panství
   7. 6. - Setkání s velvyslanci USA a Norska
     8. 6. - Ústí n. L. - jednání s Agenturou pro sociální začleňování 
              (prezentace k problematice nezaměstnanosti)
   9. 6. - Návštěva problémové lokality na Kovářské ulici
11. 6.   -  Schůzka se zájemci o provozování mateřského centra
           - Jednání o regeneraci sídliště na Západní ul.
12. 6. - Sportovní hry svazku obcí Tolštejn
           - Schůzka pracovní skupiny pro řešení bezpečnostní 
             a sociální situace
14. 6.  - Budyšín - Fórum bezpečnosti Euroregionu
15. 6. - Schůzka s H. Hillem, předsedou Sdružení pro opravu 
              kostela na Studánce
           - Otevření hřiště u ZŠ Bratislavská ul.
18. 6. - Šluknov - předsednictvo MAS Šluknovsko

Uzavření pracoviště 
registru silničních 

vozidel
V době od 2. 7. do 4. 7. 2012 

budou z technických důvodů 
uzavřena pracoviště registru 
silničních vozidel. V tuto dobu 
bude probíhat příprava pra-
covišť na provoz Centrálního 
registru vozidel. Děkujeme za 
pochopení.

Nataša Golová, 
odbor správních agend 

a dopravy MěÚ Varnsdorf

Pracovní 
skupina pracuje

Situace na Kovářské ulici 
a okolí - to je zatím prioritní 
téma „pracovní skupiny pro 
řešení bezpečnostní a sociální 
situace“, ustavené koncem 
května. O jejích cílech a složení 
se zmiňuje starosta v dnešní rub-
rice „MyšLenka“. Na tomto místě 
můžeme shrnout její aktivity po 
prvních dvou schůzkách.

Proběhla kontrolní návštěva 
policejní služebny v bývalém 
Velveta klubu a setkání s oby-
vateli bytů na Kovářské ulici. 
S provozem služebny je všeo-
becná nespokojenost. Trvalou 
přítomnost policistů či strážníků 
v něm bezpečnostní složky ne-
zajišťují, navíc ohnisko problémů 
se přesunulo od sousední uby-
tovny Sport o pár set metrů dál. 
Diskutovalo se o tom, zda slu-
žebna má v této podobě vůbec 
smysl a jestli nebude výhledově 
lepší využít některý z městských 
bytů přímo v problémových pa-
nelácích. Probíraly se technické 
a personální detaily provozu 
kamerového systému. Na Policii 
ČR bylo apelováno, aby se při 
hlídkách v lokalitě snažili o více 
osobních kontaktů s lidmi.

Palčivou otázkou, ke které se 
komise bude znovu vracet, je 
regulace nájemného ve vztahu 
k sociálním dávkám. Budou ini-
ciovány schůzky s majiteli bytů, 
kteří je pronajímají. Probírala se 
možnost vykupování bytů do 
majetku města.

Pracovní skupina si určila čtr-
náctidenní frekvenci schůzek. 
Zatím ve svých řadách postrádá 
zástupce romské komunity, nej-
lépe někoho přímo z problémo-
vých domů. Ukázalo se, že není 
snadné ve Varnsdorfu takového 
spolupracovníka vytipovat. Po 
upřesnění členů by skupina 
měla získat status komise za-
stupitelstva města.            ham

Zásah strážníků MP s defibrilátorem 
pomohl zachránit již druhý lidský život

V sobotu 9. června ve večerních hodinách strážníci městské 
policie obdrželi výzvu operačního střediska Zdravotnické záchran-
né služby Ústeckého kraje k výjezdu ke starší ženě v akutním 
ohrožení života. Společně s výjezdem vozidla MP vyjížděla 
z Rumburku posádka záchranné služby. Když strážníci dorazili 
na místo, nalezli starší ženu bez známek života. Přítomní se ji 
snažili oživit. Strážníci převzali resuscitaci a napojili pacientku na 
automatický defibrilátor. Během nepřímé masáže srdce doplněné 
podáním dvou výbojů defibrilátoru byly ženě obnoveny životní funk-
ce. Po dojezdu posádky RLP již byla obnovena srdeční činnost a 
po následném ošetření byla pacientka společnými silami naložena 
do sanitního vozidla a přepravena do nemocnice k další neodkladné 
intenzivní péči.

Od dubna 2011, kdy byla městská policie díky pořízení AED pří-
stroje a vyškolení strážníků zařazena do systému First responder, se 
jedná o deváté „ostré“ použití tohoto přístroje. Za kvalitní a odborný 
zásah patří zúčastněným strážníkům velké poděkování.

Martin Špička, velitel MP



MyšLenka aneb sloupek starosty

O současné
situaci
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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! 

Starostové ze Šluknovska za-
slali 4. června premiérovi Petru 
Nečasovi další otevřený dopis. 
Bilancují v něm dosavadní kroky 
vlády, parlamentu, ministerstev 
a Agentury pro sociální začle-
ňování, plnění a neplnění slibů 
daných místním občanům a po-
litikům po loňských sociálních ne-
pokojích.

„Přivítali jsme zprávu o policejní 
pomoci naší oblasti. (…) Policii za 
tuto pomoc děkujeme, přesto by-
chom považovali za přínosnější 
řešení posílení jednotlivých slu-
žeben v místech s dostatečnou
pravidelnou preventivní hlídko-
vou činností v ulicích.“

Hned na to ale následují 
důvody k nespokojenosti: Zatím 
žádné změny v zákoně o odpa-
dech, které by zamezily rozkrá-
dání a ničení státního, obecního 
i soukromého majetku. Zklamání 
z odkládání vzniku centrálního 
rejstříku přestupků. Odsouvání 
legislativních návrhů obsaže-
ných v „Ústeckém balíčku“. Nu-
lová odezva na návrh spočívající 
v mandatorním stanovení část-
ky hrazené obcemi na zvýšení 
zaměstnanosti po schválení no-
vého rozpočtového určení daní, 
kterým se zvýší příjem většiny 
obcí. Celkově nemotivační (ne) 
podpora zaměstnanosti systé-
mem veřejné služby a veřejně 
prospěšných prací.

Zamýšlí se nad efektivností 
a aplikovatelností některých ná-

Setkal jsem se v poslední době s názory méně zasvěcených 
obyvatel a návštěvníků či lidí bydlících v klidnější čtvrti Varnsdorfu. Jejich 
názor, že je situace v našem městě klidnější, však nesdílím. Nepříznivé 
projevy chování nově ubytovávaných ve společných panelových domech 
v lokalitě Kovářská jsou předmětem mnoha závažných stížností staro-
usedlíků a sousedů, kteří chtějí jen klidný domov a dobré sousedské 
vztahy s právy i povinnostmi bydlících, což zatím realita nepřináší. 
Naopak - hlučnost, vulgarita, agresivita, nepořádek - to jsou slova těch, 
se kterými se setkávám ve své kanceláři, v jejich bydlišti, nebo kteří píší. 
A tak tuto problematiku považuji v současnosti za nejzávažnější.

Uvědomuji si také, že tento problém prohlubuje právě legální 
možnost podnikání s pronájmy bytů pro sociálně slabou skupinu lidí. 
Legislativní nastavení podmínek sociálních dávek umožňuje majitelům 
bytů legální zisk za nájmy od ubytovaných - v zásadní většině Romů. 
Značnou část podpory - tedy sociálních dávek - tito nájemníci (kteří jsou 
na dávky odkázáni) odevzdávají a nedostatek finančních prostředků 
je pak živnou půdou pro hledání dalších způsobů získání peněz. A tím 
se takovéto lokality následně mohou stát semeništěm přestupkové 
a trestné činnosti: krádeží, lichvy, prostituce i distribuce drog a někdy 
i násilných trestných činů. To - spolu s často velice negativními pro-
jevy života nepřizpůsobivých občanů - zásadně zvyšuje napětí mezi 
majoritou a romskou minoritou. A jen málo - i drobný nebo smyšlený 
konflikt - pak stačí k tomu, aby se situace dále nepříznivě prohlubovala.

Mluvím-li však o zdánlivém zklidnění, pak bych měl v jedné větě 
také říci, že tím nastala vhodná doba pro dlouhodobou koncepční 
práci směrovanou k řešení tohoto vážného problému. Proto se pra-
videlně schází pracovní skupina, která situaci monitoruje a v rámci 
dané legislativy hledá cesty řešení, a to jak v oblasti represe, tak 
i v oblasti prevence. Iniciativní návrhy pro řídící orgány města připra-
vují při své práci v této skupině členové zastupitelstva, zástupci ob-
čanů, terénní pracovníci, zástupce církve, která pracuje s romskými 
dětmi, pedagožka, zástupkyně obyvatel z postižené lokality, vedení 
města, odborní pracovníci úřadu i městská a státní policie.

Jsem si vědom toho, že je před námi hodně práce, než dojde 
k stabilizaci situace, ale cílem je tohoto stavu dosáhnout. Chci také 
věřit, že stav podobně vnímají i nám nadřízené orgány, protože jedi-
ně společný vliv samosprávy a plošně přijímaných opatření na úrovni 
legislativy přinese to očekávané ovoce.                       Martin Louka

Jiří Krampol: Stáří je stav mysli
Herec a bavič Jiří Krampol splnil svůj slib, který dal Varnsdorfským 

při své autogramiádě v dubnu (viz Hlas severu č. 9) a přijel znovu, 
aby pobesedovat s občany „dříve narozenými“. Pořadem Stáří je stav 
mysli v malém sále městského divadla udělal radost těm, kdo milují 
„historky z natáčení“ - to když uváděl perličky z pořadu Nikdo není 
dokonalý nebo vzpomínky na kolegy herce. Úspěch měla ovšem 
i série nezaměnitelně vyprávěných anekdot o stáří, blondýnách, 
policistech… Jiří Krampol nakonec ochotně zodpovídal všechny 
dotazy a rozdával podpisy.                                  ham, foto Ivo Šafus

vrhů prosazovaných Agenturou 
pro sociální začleňování - zři-
zování sociálních firem nebo 
systém prostupného bydlení.

„Systém finanční sociální 
podpory nájemního bydlení pak 
umožňuje velmi zajímavé zisky 
majitelům bytů a v konečném 
důsledku působí sestěhování do 
dané lokality a vytváření problé-
mových míst, kde nemovitosti, 
byty ztrácejí hodnotu, vykupují 
je zájemci o další pronájem 
„dávkařům“ a vzniká prostředí 
pro rozmach lichvy, prostituce, 
trestné činnosti apod.“

Další odstavce jsou věnovány 
neřešené romské problematice, 
kompetencím a činnosti Agen-
tury.

„Schválená vládní „Strategie“, 
která je uceleným materiálem, 
neřeší vůbec zodpovědnost ro-
dičů vůči vlastním dětem a zcela 
opomíjí v podstatě prvky a pro-
jevy vzájemné nesnášenlivosti 
a podle našeho názoru není její 
opodstatněnost majoritní spo-
lečnosti vůbec vysvětlována. 
Proto také může mít aplikace 
některých zde schválených 
opatření nepříznivý dopad na 
bezpečnostní situaci. Připadá 
nám, že se jedná o tajný ma-
teriál, přestože jeho postupná 
realizace bude velice nákladná, 
několikamiliardová.

Navrhujeme také, aby „Agen-
tura“ více přenesla těžiště prá-
ce z majority (která má přijí-

mat začleňované) na minoritu 
(která vstupuje a začleňuje se 
a přijímá pravidla spolužití). 
A to za pomoci dostatečné sítě 
terénních pracovníků, poraden 
apod.“

Starostové věří, že nepokoje 
se do regionu nevrátí, „pokud 
občané zaznamenají dlouho 
očekávané pozitivní kroky v le-
gislativě. Upozorňujeme také, 
že se nejednalo až na výjimky 
o projevy rasové nesnášenli-
vosti, ale o projevy oprávněné 
občanské nespokojenosti proti 
chování určité skupiny lidí a plat-
ným zákonům, které se bohužel 
nedaří dle našich poznatků 
z terénu změnit tak, jak by bylo 
potřeba.“

Starosty znepokojuje pocit, že 
informace a většinou oprávněné 
připomínky, které předávají, často 
nedojdou až do rozhodujících kru-
hů a nejsou předmětem dalšího 
zamyšlení a řešení. „Domníváme 
se, že Váš slib, vyřčený při ná-
vštěvě v našem výběžku sdělený 
starostům ohledně ustanovení 
koordinátora s určitými kompe-
tencemi v řešení výše zmíněné 
velmi široké problematiky, též 
nebyl splněn. Také proto volí-
me tento způsob informování 
a děkujeme za Váš čas, který této 
problematice věnujete.“

Za Sdružení pro rozvoj Šluk-
novska dopis podepsali sta-
rosta Varnsdorfu Martin Louka 
a předseda Sdružení  Josef Zo-
ser.                 Připravil ham

DALŠÍ DOPIS PREMIÉROVI: 
BILANCE SLIBŮ A OPAKOVÁNÍ VÝZEV

Dopoledne nazvané „Rozlou-
čení s Ajaxem“ si pro žáky  3. tříd 
z Varnsdorfu na úterý 12. června 
připravily na hřiště u sportovní 
haly místní bezpečnostní slož-
ky. Akce byla určena především 
pro ty z nich, kteří se po celý rok 
účastnili preventivního programu 
Ajaxův zápisník. Tento zápisník 
je vlastně preventivně-výchovný 
pracovní sešit pro děti, díky 
kterému se nenásilnou formou, 
odpovídající jejich věku, sezna-
mují se zásadami bezpečného 
chování, dozvídají se o pato-
logických jevech, kterými jsou 
v dnešní době ohrožovány, a také 
jim jsou představeny činnosti 
jednotlivých služeb republikové 
policie. Celou dobu je v rámci 
poutavé hry provádí policejní 
pes Ajax. Na konci školního 
roku čeká na děti vyhodnocení, 
rozdání odznaku Ajax a také 
různé ukázky. Dopravní policisté 
předvedli radar na neukázněné 

ř idiče, policejní psovodi se 
pochlubili náročným výcvikem 
služebních psů. Příslušníci 
místního oddělení předvedli 
různé typy policejních uniforem 
nebo třeba výbavu a funkci 
policejního vozidla. Dobrovolní 
hasiči se svými profesionálními 
kolegy celé dopoledne nazvučili, 
ukázali dětem v akci 40metrový 
žebřík, se kterým se někteří 

i svezli, a naučili je stříkající 
hadicí „sestřelit“ připravený cíl. 
Městští strážníci se na připra-
vené dráze věnovali zejména 
dopravní výchově a šikovnosti 
při jízdě na kole. I díky počasí 
se celá akce vydařila, a tak se 
stávající druháci mohou těšit na 
další ročník Ajaxova zápisníku 
se zajímavým ukončením.

JS, foto Ivo Šafus 

Školáci se loučili s Ajaxem
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Střípky z okolí Společné vystoupení Kvíltetu a Náhodou.

Kvílteťácké narozeniny u vína a svíček

a poslechu hlavního odpoledního programu. Současně starosta 
Varnsdorfu Martin Louka přivítal v obřadní síni zástupce všech účin-
kujících souborů a popřál jim mnoho spokojených diváků.

Festival byl rozložen do tří dnů. V pátek 8. června byl zahájen 
prvním vystoupením hostujících souborů v Doubici, ve Šluknově 
a Krásné Lípě. V sobotu 9. června v areálu Klubu Střelnice byl 
pro návštěvníky připraven Staročeský jarmark a Jahodobraní -
soutěž o nejlepší pochoutku z jahod. Na odpoledním „Galaprogra-
mu ke Dni MAS Šluknovsko“ se postupně představily dvě stovky 
účinkujících, které ze svižného tempa nevyvedlo ani přerušení 

Folklorní festival na Střelnici
byl i dnem MAS Šluknovsko

GALERIE VE ŠKOLCE
V průběhu mnoha let jsme si zvykli na tradiční soutěž speciálních 

základních a mateřských škol i dalších speciálních zařízení. Pořádala 
ji Speciální základní škola ve Varnsdorfu a její výjimečnost spočívala 
v tom, že vystavovala výtvarná a pracovní dílka děti i dospělých 
s určitým handicapem.

V současné době je však toto klání přerušeno. Proto se zrodil 
nápad uspořádat obdobnou, ale vlastní soutěž v naší MŠ Čtyřlístek. 
A tak vznikla malá galerie, kterou navštívili rodiče a kamarádi na-
šich dětí. Pestrobarevné a originální obrázky návštěvníky překvapily 
a zúčastněné děti byly právem sladce odměněny. 

Kolektiv učitelek MŠ Čtyřlístek, Nezvalova ul.

V pátek 15. června se kolem 
deváté hodiny večerní začali 
trousit lidé na terasu Městské 
knihovny Varnsdorf. Měli k tomu 
dobrý důvod - varnsdorfské 
pěvecké komorní těleso Kvíltet 
oslavilo své 20. výročí.

I když je mezi místními již za 
ta léta poměrně dobře znám, 
sluší se trochu shrnout jeho 
pěveckou éru. Začátky se datují 
do roku 1992, kdy se několik 
členů Varnsdorfského chrámo-
vého sboru rozhodlo, že by rádi 
zpívali i jiný repertoár. Začínali 
převážně na černošských spiri-
tuálech a později rozšířili svou 

tvorbu i na lidové nebo popové 
písně, nezapomínajíce při tom 
na duchovní hudbu. Počet 
členů byl vždy nestálý a vystří-
daly se mezi zpěváky již mnohé 
tváře. Jedinou aktivní členkou 
z původní sestavy je v součas-
né době už jen Jitka Frieseová. 
Dnes sbor vedený Veronikou 
Matysovou čítá sedm zpěváků 
a klavíristku.

Jako hosta si Kvíltet přibral 
vokální sdružení Náhodou, 
fungující ve Varnsdorfu čtvr-
tým rokem pod vedením Aleny 
Smetanové.

Na začátku všechny poslu-

chače (zhruba tři desítky) přiví-
tala Veronika Matysová jakožto 
ředitelka knihovny, a pak už se 
jen zpívalo a pilo víno, neboť 
večer nesl již tradičně příznač-
ný název „S Kvíltetem při víně 
a při svíčkách“. Hned úvodem 
si obě pěvecká tělesa zazpívala 
společnou píseň, načež se 
v účinkování prostřídala. Kvíltet 
předvedl procházku mnoha 
žánry, jak je u něj zvykem, a dá-
my z Náhodou se představily 
s písněmi Marty Kubišové.

V závěru pak Kvíltetu „po-
mohla“ jedna z bývalých členek. 
„Exkvílteťáků“ bylo sice pozváno 
více, bohužel však z různých dů-
vodů nemohli dorazit. Přišli tak 
nejen o zpívání, ale také o dort, 
jenž Kvíltetu věnovala cukrárna 
Sluníčko. Sdružení Náhodou 
mělo „náhodou“ připraveno na-
víc i zpívané blahopřání. A potom 
už se jen slavilo, vzpomínalo 
a povídalo.

Kvíltet je stálicí nejen varns-
dor fského hudebního nebe. 
Snad - když už má 20 let působe-
ní za sebou - mu můžeme popřát 
alespoň ještě jednou tak dlouhou 
výdrž u zpívání. Nejméně stejně 
krásného, jako dosud.

Alena Marie Dančová,
foto Ivo Šafus

Druhý červnový víkend byl 
ve Varnsdorfu výjimečný tím, 
že se tu současně konaly hned 
dva taneční festivaly: jeden 
folklorní, jehož hlavní program 
jsme mohli vidět v našem městě 
poprvé (píšeme o něm v jiném 
článku) a druhý, který má ve 
Varnsdorfu naopak již víceletou 
tradici: festival scénického tan-
ce Tanambourrée 2012. Jeho 
14. ročník začal ve čtvr tek 
7. června v divadle vystoupením 
souboru Magdaléna z Rychnova 
u Jablonce nad Nisou, v pátek 
pokračoval programem pro děti 
v zahradě MŠ na Národní ulici, 
v sobotu exteriérovými kreacemi 
zúčastněných souborů v parcích 
a zakončen byl jako každoročně 
přehlídkou na divadelním jevišti. 
Kromě již jmenované Magdalé-
ny přijely také taneční soubory 
z Kutné Hory, Roztok, Jilemnice 
a Krnova, nechyběla samozřej-
mě reprezentace pořádající Zá-
kladní umělecké školy Varnsdorf. 
Festival uplynul „jako mávnutí 
motýlích křídel“. Tak totiž zněl 
podnázev letošního ročníku. 
Spolupořadatelem bylo sdruže-
ní občanů Etuda prima, finanční 
podpora přišla od ministerstva 
kultury a města Varnsdorf.

ham, foto Ivo Šafus

Tanambourrée mávlo motýlími křídly

kvůli dešťové přeháňce. Cenu za nejoriginálnější jahodový výrobek -
košíček jahůdek vyrobený z marcipánu - si odnesla paní Anička 
Chudobová z Krásné Lípy. Večer festival pokračoval vystoupením 
kapely Medicinbal v krásnolipském kulturním domě a společným 
muzicírováním všech souborů. V neděli se konala mše v krásnolip-
ském kostele sv. Máří Magdaleny a křtiny nejmladšího „FOSáčka“.

O hladký průběh festivalu se zasloužili vedle organizátorů také 
sponzoři, mediální partneři a především pracovníci Technických 
služeb Varnsdorf - jedině s jejich pomocí a technickou podporou 
bylo možné uspořádat tak náročnou akci.

ham, s použitím tisk. zprávy MAS Šluknovsko - Dana Dudková,
foto Ivo Šafus
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Pan Kňourek požádal redakci 
o zveřejnění svého dopisu mís-
tostarostovi Karlu Dubskému. 
Připojujeme odpovědí mís-
tostarosty a vedoucího odboru 
životního prostředí MěÚ.

Dobrý den, pane místosta-
rosto,

velice by mě zajímalo, kdy 
konečně začne městská policie 
namátkově hlídat respektování 
dopravního značení ve Varns-
dorfu. Stav městské policie byl 
navýšen o 7 strážníků, nepo-
koje nejsou, a přesto to není 
vidět na zklidnění dopravy na ul. 
Čsl. letců. Kamiony nedodržuji 
předepsanou rychlost, až na 
výjimky, u nichž řidiči nemají 
povědomí, zda se zde měří, 
nebo ne. To samé je z druhé 
strany, kde není respektováno 
dopravní značení k přikázanému 
směru jízdy. Připadám si ne jako 
v Kocourkově, ale jako v Blbá-
kově, kde přes nesčetná upozor-
ňování ze strany občanů na stav, 
který odporuje zdravému rozumu, 
se stále nic neděje. Proč mají pod 
okny obyvatel svou bezohlednou 
jízdou dunět kamiony? Protože 
se to netýká nikoho z radnice! 
Pokud by se to dotýkalo někoho 
z nich, tak by zajisté byla zjed-
nána náprava. Nechápu logiku, 
kdy řidič kamionu jede přes celé 
Dolní Podluží a Varnsdorf do 
kasáren, čímž obtěžuje svým 
hlukem a spalinami mnoho 
obyvatel. Daleko přijatelnější je 
varianta přes kruhový objezd na 
Mýtě, Studánku do Varnsdorfu. 
Po této trase je o stovky procent 
méně obyvatel, kteří jsou nuceni 
dýchat výfukové spaliny a prach 
včetně hluku, který tyto kami-
ony způsobují. To však nevadí 
ani životnímu prostředí, které, 
pokud se někdo nahlas uprdne, 
hned vymáhá sankci, ale v tom-
to případě dělá mrtvého brouka. 
Pane Brzáku, nechcete již také 
něco konat?

Pokud není respektována 
dopravní značka přikázaný 
směr jízdy, tak bude město 
asi muset použít zákaz vjezdu 
pro nákladní vozy (s výjimkou 
dopravní obsluhy) nebo průjezd 
zakázán. To ale bude muset mít 
někdo zájem, třeba pan Véle 
a dopravní komise města, která, 
ač o celé situaci ví, nic nečiní.

Možná by se měl nad celou 
situací také zamyslet velitel 
městské policie pan Špička 
a ředitel městské policie pan 
Dubský. Podle statutu městské 

KAMIONY PŘES MĚSTO…
policie má tato v popisu práce 
povinnost dohlížet na dodržování 
dopravních předpisů a značení 
v katastru města, ale to nečiní. 
Pokud by tak činila, a to buď 
fyzickou přítomností na místě, 
nebo využíváním kamerového 
systému, situace by byla jiná. 
Pokud nejsou sankce, tak na 
Čechy nic jiného neplatí.

To samé je ohledně měření 
rychlosti. Při měření na ulici Pl-
zeňská jsou policisté schovaní 
v autobusové zastávce a při mě-
ření na ulici Čsl. letců si dají auto 
na ulici pod restauraci Mělník 
a radar za dům pana Hercika 
(tedy viděl jsem to za posledních 
pět let jednou). Otázkou je, koli-
krát se zde měří za měsíc, rok.

Chtěl bych být optimistou, že 
se něco změní, ale myslím si, 
že se součastným obsazením 
radnice NE!!     

Josef Kňourek, Varnsdorf

Vážený pane Kňourku,
k Vašemu dopisu z 12. června 

2012 Vám mohu odpovědět za 
městskou polici, která v nepra-
videlných intervalech pomáhá 
s kontrolami policii ČR při na-
rušování dopravní kázně jak na 
ulici Čsl. letců, tak i jiných čás-
tech města. Uvádím na správnou 
míru to, že narušování předpisů 
v dopravě přísluší především 
Polici ČR.

Městská policie nevlastní ra-
dar k měření rychlosti. Kontroly 
rychlosti ve městě se provádí 
dle harmonogramu Dopravní 
policie a město může pouze 
doporučovat frekvenci měření 
v dané lokalitě. Za poslední 
půlrok bylo ve Varnsdorfu pro-
vedeno několik desítek měření 
rychlosti, nadále se provádějí, 
takže o jejich četnosti můžeme 
pouze polemizovat, zda je či není 
dostačující.

Navýšení počtu strážníků 
ve městě rozhodně nemá vliv 
na zklidnění dopravy. Strážníci 
městské policie především do-
hlížejí na dodržování vyhlášek 
města, plní úkoly vyplývající 
ze statutu Městské policie. 
Převážná část jejich činnosti 
je v současnosti směřována 
do lokalit s nepřizpůsobivými 
občany. K tomuto účelu byl také 
početní stav strážníků zastupiteli 
města posílen. Zvýšil se dohled 
ve městě na dvě hlídky oproti 
jedné původní.

Dunění kamionů na ulici 
Čsl. letců je určitě nepříjemná 
záležitost, znehodnocující 
život občanů v této části města, 

ale to není otázka jen na mou 
osobu. Toto bylo již několikrát 
konzultováno s krajským úřadem 
i dopravní policií. Jedná se o ko-
munikaci, která je ve správě kraje, 
a především ten je zodpovědný za 
stav, který vznikl.

Na další otázky Vašeho do-
pisu odpoví určitě kompetentní 
osoby.              Karel Dubský,

 místostarosta města

Státní správa v oblasti ži-
votního prostředí není bohužel 
oprávněna určovat, kudy mají 
jezdit kamiony a už vůbec ne-
může kontrolovat, zda dodržují 
rychlost. Poněkud mě překva-
puje, že to pan Kňourek neví. 
Osobně si mohu maximálně 
vzít transparent „Nechceme tu 
kamiony“ a postavit se před dům 
pana Kňourka, po přečtení jeho 
článku se mi do toho ale vůbec 
nechce.     Ing. Přemysl Brzák, 

vedoucí odboru 
životního prostředí

My na Pražské nejsme 
nepřizpůsobiví

Redakce obdržela příspěvek reagující na článek Petra Heinricha 
„Ve městě nefunguje prostupné bydlení. A budoucnost?“ v Hlasu 
severu č. 11. Z delšího dopisu vybíráme:

Musíme se jako nájemníci bytů v ulici Pražská 2810 a 2811 ohradit 
proti neustálým narážkám a urážkám vůči nám. V Hlasu severu se často 
píše o tom, jaká jsme problémová ulice a že tu bydlíme samí nepřizpů-
sobiví. Musíme podotknout, že i když tu bydlíme většinou Romové, tak 
se tu neděje a nikdy se nedělo z naší strany nic nezákonného. Žádné 
výtržnictví, přepadání procházejících občanů a tak dále. Tak z jakého 
důvodu jsme nepřizpůsobiví? To nám vrtá hlavou. Rozhodně to není 
tak, že nás sem naházel majitel, aby mohl zbohatnout na příspěvku na 
bydlení, které mu formou nájmu hradíme. Je to tak, že starousedlíci, 
kteří tu bydleli, se odstěhovali z důvodu navýšení nájemného, a ne že 
by byli nějakým způsobem z naší strany nějak omezováni či napadáni.

Dále se tento pan Heinrich zmiňuje o nájemnících ve sklepích. Ano, 
majitel nechal udělat v bývalé prádelně koupelnu, kuchyň, sociální zaří-
zení tak, aby se tam mohlo bydlet. Požádat o změnu užívání chtěl majitel 
až poté, co bude byt hotový i s výměnou oken. Další místnosti slouží 
jako sklepy pro odkládání věcí, které prozatím v bytech nepotřebujeme, 
to je snad v každém domě, nebo ne? Poté, co se toho shromáždí více, 
je objednán valník a vše nepotřebné se odveze do technických služeb. 

Moc nás mrzí, že se stále někdo snaží vzbuzovat u ostatních 
občanů dojem, jak je to špatné, když nás bydlí více pohromadě, ale 
myslíme si, že naopak jsme ukázkou toho, že to špatné není, a jsme 
na tom lépe než v jiných panelácích, kde bydlí jenom Neromové.

S pozdravem za všechny nájemníky Miroslav Kováč (kráceno)

Poněkud opožděně dorazil 
otevřený dopis paní Kateřině 
Hrobníkové jako reakce na 
její článek v Hlasu severu 
č. 3/2012 (Situace v nemocnici 
je klidná). Pisatelka dopisu se 
domnívá, že přestože „čas od 
doby vydání článku značně 
pokročil, problémy v nemocnici 
zůstaly a zůstala i pachuť křivdy 
a nespravedlnosti“.

Vážená paní Hrobníková,
přečetla jsem si Váš článek 

uveřejněný v Hlasu severu 
č. 3/2012 a musím na něj rea-
govat, protože jste se dopustila 
mnoha nepřesností.

Informace předsedkyně Zá-
kladní organizace Odborového 
svazu zdravotnictví a sociální 
péče ČR Nemocnice Varnsdorf 
na jednání zastupitelstva byla 
korektní a obsahovala souhrn 
událostí v nemocnici z pohle-
du odborů, tudíž i z pohledu 
zaměstnanců. Pouhé shrnutí 
faktického stavu věcí nelze po-
kládat za pomluvu.

K Vašemu vyjádření, že bylo 
vyhrožováno žalobami, bych 
Vás chtěla upozornit, že Váš 
zaměstnavatel i zřizovatel byli
od roku 2009 opakovaně upo-
zorňováni na dlouhodobé 
porušování zákoníku práce 
v oblasti odměňování zaměst-
nanců a vyzýváni k nápravě, což 
přes opakované výzvy neučinili. 
Teprve po kontrole příslušného 
Oblastního inspektorátu práce 
v roce 2010 a po několika jedná-
ních se zřizovatelem, tj. Radou 

JEŠTĚ KE „KLIDU V NEMOCNICI“
města Varnsdorf, zaměstnavatel 
zařadil všeobecné sestry v sou-
ladu s právní úpravou a napravil 
alespoň do budoucna stav 
odměňování v nemocnici. Ze 
zprávy hospodaření nemocnice 
vyplynulo, že na správné platové 
zařazení zaměstnanců do pla-
tových tříd finanční prostředky 
byly, pouze je zaměstnavatel 
použil ve prospěch jiných skupin 
zaměstnanců v rozporu s práv-
ní úpravou. Pan místostarosta 
Dubský rozhodně nebyl nikým 
napaden. Zde se jedná pouze 
o to, že povinností zřizovatele je 
konat kontroly ve svých zaříze-
ních, což se v případě Nemocni-
ce Varnsdorf nestalo, jak potvrdil 
i pan Dubský.

Ve Vašem vyjádření ohledně 
petice, kterou podepsalo 65 za-
městnanců, jste neuvedla obsah 
petice, což je škoda. Jak si jistě 
pamatujete, petice vznikla ano-
nymně (chyběl podpis předklada-
tele) a nikdo se k obsahu petice 
nehlásil, jelikož její obsah byl na 
hraně zákona, jak Vás na setká-
ní se zaměstnanci informovala 
Ing. Břeňková, místopředsedkyně 
OSZSP ČR.

Ohledně platů THP zaměst-
nanců rovněž nemáte správné 
informace o situaci v platové ob-
lasti příspěvkových organizací, 
ale v tomto případě odborová 
organizace pouze konstato-
vala, že někteří zaměstnanci 
mají mnohem vyšší platy než 
zdravotničtí pracovníci, přičemž 
zdravotničtí pracovníci jsou za-

řazeni do platové tabulky, kde je 
navýšení 25 % k tarifům.

Upozorňuji Vás, že úkolem 
odborové organizace je zejmé-
na obhajoba práva oprávněných 
zájmů zaměstnanců v pracovně-
právních vztazích. Vedle posunu 
v odměňování zaměstnanců 
dalším úspěchem odborové 
organizace je, že zaměstnanci 
po několika letech obdrželi od 
zaměstnavatele ochrannou 
pracovní obuv, kterou si museli 
kupovat ze svých prostředků, 
a opět se jednalo o porušení 
zákoníku práce ze strany za-
městnavatele. Vaše nařčení ze 
zášti a vnášení neklidu mezi za-
městnance je pokrytecké. Paní 
Valešová jako předsedkyně ZO 
plní řádně povinností odborů 
a od některých zaměstnanců 
sklízí za to, že odbory byly za-
loženy, pouze negativní reak-
ce. Jak bylo naznačeno výše, 
odborová organizace svým pů-
sobením prokazatelně pomohla 
ke zlepšení postavení a pracov-
ních podmínek zaměstnanců. 
Paní Valešové za její činnost pro 
zaměstnance nemocnice, za její 
odvahu a slušnost patří dík.

Na závěr bych chtěla upo-
zornit na kontrolu VZP, která 
v zařízení v uplynulých měsících 
proběhla. Považuji za samozřej-
mé, že Radu města budou vý-
sledky kontroly zajímat a vyvodí 
z ní závěry.

Bc. Dagmar Žitníková, 
předsedkyně Odborového 

svazu zdravotnictví 
a sociální péče ČR



13/2012                                                        strana 6

Výročí 50 let od založení 
SBDO Průkopník

V pátek 25. května 2012 proběhla v pivovaru Kocour jubi-
lejní oslava 50. výročí založení Stavebního bytového družstva 
občanů Průkopník Varnsdorf. Hned v úvodu přivítal dlouholetý 
předseda představenstva SBDO Jan Mareš všechny zástup-
ce členských samospráv z celého Šluknovského výběžku, 
starosty a zástupce měst Varnsdorf, Jiříkov, Šluknov, Krásná 
Lípa, Vilémov a Chřibská, ve kterých bytové družstvo působí.

Za Svaz českých a moravských bytových družstev byl přítomen 
jeho předseda Ing. Vít Vaníček, který po krátkém pozdravu vyslo-
vil předsedovi představenstva družstva Janu Marešovi poděkování 
za přínos bytovému družstevnictví v České republice. Bytovému 
družstvu se také dostalo ocenění z rukou JUDr. Pavly Příkopové, 
ředitelky Úřadu rady pro středočeskou oblast bytových družstev. Na 
oslavě byli přítomni zástupci i dalších bytových družstev z České 
Lípy, Děčína, Poděbrad, Chomutova, Mnichova Hradiště, Zruče nad 
Sázavou, Kladna a Kutné Hory a německou spolkovou zemi Sasko 
reprezentovali zástupci Wohnungsbaugenossenschaft „Oberland“ 
Neugesdorf eG.

REKLAMNÍ ČLÁNEK

K významu akce svou účastí přispěli Ing. Horáček, ředitel varns-
dorfské pobočky Československé obchodní banky a firemní bankéř 
Československé obchodní banky p. Vít Hanšpach, Ing. Zdeňka Tro-
janová, auditorka družstva a Ing. Pavel Lampa, finanční poradce, 
jehož služeb SBDO Průkopník využívá. Setkání podpořily finančně 
i přímou účastí firmy Baumit, Otis, Techem, Eurotherm, KDK eko 
IZOL, Samat a PSD, kterým za to patří poděkování.

Hezkým zpestřením celého odpoledne bylo vystoupení dětí 
ZŠ Varnsdorf a skupiny mažoretek PINKJUNIORS při DDM Varns-
dorf. Velký podíl na úspěchu akce nesou zaměstnanci pivovaru 
Kocour, kde se celá oslava konala. Připravili vynikající pohoštění 
a perfektní zázemí doplněné zajímavou ochutnávkou svých pivních 
speciálů. Jednou z atrakcí byla též exkurze s přednáškou o výrobě 
zlatavého moku.

Program se za vydatného přispění krásného počasí a dopro-
vodné hudby country skupiny Malvas vydařil a všem přítomným 
přinesl skutečně příjemné zážitky.                              Jan Mareš

Pasování nových čtenářů
Rok se sešel s rokem a naši malí čtenáři - prvňáčci, kteří se 

zapojili do akce Prvňáček, si mohli v sobotu 9. června užít své 
pasování na čtenáře.

Nejdříve na děti čekalo překvapení v podobě vystoupení člena 
samurajské skupiny Atama, který diváky zaujal nejen chůzí po 
střepech a dovedností se samurajským mečem, ale i zajímavým 
vyprávěním. Poté následovalo soutěžení a hledání ukrytého čte-
nářského průkazu, které bylo zakončeno slavnostním pasováním 
43 prvňáčků na čtenáře.

Letos poprvé se tohoto úkolu ujal sám místní panovník Albrecht 
Berka z Dubé se svým přítelem, poustevníkem Vernarem. Ve srov-
nání s předchozími lety se počet zúčastněných dětí zdvojnásobil, 
a to nás potěšilo. Zdá se, že pasování prvňáčků na čtenáře se stalo 
již tradicí dětského oddělení knihovny.

Poděkování patří všem rodičům, kteří své děti do této akce 
přihlásili, protože podpora čtenářství od raného dětství je veli-
kou hodnotou pro život dětí.                             Hana Těšitelová

V závěru školního roku or-
ganizují školy tradičně exkurze, 
výlety, sportovní turnaje a také 
akademie, během kterých mají 
možnost ukázat děti a žáci 
něco málo z toho, co se během 
roku naučili a co připravili jed-
notlivci i třídní kolektivy. Díky 
pozvání ředitelů Mgr. V. Zemlera 
a Mgr. I. Jirsákové jsem měla 
možnost zhlédnout letos hned 
dvě „besídky“, ze kterých jsem 
si odnášela nejeden obdivný 
zážitek a myslím, že rodiče 
museli být potěšeni šikovností 
a bezprostředností svých dětí 
také. Nápaditost a pestrost jed-
notlivých vystoupení si zaslouží 
uznání. ZŠ Edisonova měla svou 
akademii 13. června a stejně 
jako při akademii ZŠ náměstí 
22. května divadlo praskalo 
ve švech. Divadelní prkna 
přivítala jak zpěváčky, tak i ma-
žoretky, čarodějské tanečnice 
a tanečníky, pop tanečníky, 
malé gymnasty, muzikanty -

EDISONKA SE PŘEDVEDLA

flétnisty, klavíristky, kytaristu, 
bubeníka, houslistu, dále pak 
i malé herce se „strojem času“, 
pohádkové postavy „Pannu 
a Netvora“ a mnoho dalších 
veselých a nápaditých čísel. 
Vrcholem odpolední akademie 
ZŠ Edisonova byl postupný 
nástup sportovních týmů školy, 
které pod vedením Mgr. A. Vá-
peníkové soutěžily v celorepub-
likových soutěžích (Odznak vše-
strannosti olympijských vítězů, 

Oranžový pětiboj, Pohár rozhlasu) 
a zaznamenaly úžasné výsledky 
v týmovém hodnocení i v jednot-
livcích. Za tím vším, za sportem
i akademií, stojí nekonečná dřina 
obětavých vyučujících a nadšení, 
píle a chuť žáků něco předvést 
a něčeho dosáhnout. Děkujeme! 
A teď… Hurá na prázdniny!

Mgr. L. Ondráčková, 
vedoucí odboru školství, 

kultury a tělovýchovy, 
foto Ivo Šafus 

Městská knihovna neúnavně 
pokračuje v tradici literárních 
soutěží, započaté zkraje 90. let.
Ve střídavém rytmu dospělác-
kého Literárního Varnsdorfu 
a dětské Drápandy letos přišla 
řada na prvně jmenovaný.

V pátek 15. června v knihov-
ně po dvou letech opět došlo 
k napínavému rituálu: před 
publikem složeným převážně 
z literárně plodných osobností 
všech generací byli postupně 
odtajňováni úspěšní soutěžící, 
jimž porota přisoudila některou 
z cen v kategoriích próza, publi-
cistika a poezie.

Během podvečera se poslu-
chači mohli seznámit s některými 
soutěžními texty v interpretaci 
Aleny Smetanové, Hany Petrás-
kové a Milana Hrabala.

Bývá pravidlem (ne příliš 
příjemným, ale vzhledem k acen-
trickému položení Varnsdorfu na 
mapě republiky vcelku pochopi-
telným), že řada z pozvaných 
soutěžících na vyhlášení vý-
sledků nedorazí. Ani letos tomu 
nebylo jinak, o to víc ale stojí za 
pozornost osobní účast mnohých 
autorů např. z Plzeňska, ale do-
konce i nejvzdálenějšího účast-
níka letošního ročníku, Jozefa 
Puchaly z Košic!

Prózu a publicistiku hodno-
tili Karla Erbová, Josef Kejha 
a Vladimír Píša, poezii Ivo Harák, 
Miroslav Huptych a Lubomír Bro-
žek. Porotci s povděkem přijali 
oslabení účasti typických grafo-

manských projevů oproti někte-
rým předchozím ročníkům. Při 
posuzování prózy upřednostnili 
příběhy dýchající „člověčinou“ 
před těmi, které se jen upínaly 
na fantazii. Za porotce pro poezii 
bylo řečeno, že nového Ortena 
sice soutěž neobjevila, přesto 
nejlépe hodnoceným tvůrcům 
lze přisoudit kvalitu s nárokem 
na samostatné knižní vydání.

Od pořadatelů se ostatně 
ještě letos dočkáme vydání 
sborníku s výběrem nejzajíma-
vějších ukázek.

Zbývá podotknout, že tak jako 
ve všech předchozích ročnících 
byli i letos soutěžící před porotci 
ukryti v anonymitě, a zveřejnit 
výsledkovou listinu:

Publicistika: 1. cena neuděle-
na, 2. cena: Bohumír Procházka, 

Jičín; 3. cena: Veronika Svobo-
dová, Varnsdorf; čestná uznání: 
Josef Jarolímek, Jičín; Hana Ka-
rolina Kobulejová, Česká Lípa.

Próza: 1. cena Ivo Fencl, Sta-
rý Plzenec, za práci Styky s Jori-
kou; 2. cena: Václav Persein, Un-
hošť; 3. cena: Bohumír Procház-
ka, Jičín; čestná uznání: Marcel 
Deli, Děčín; Ilona Pluhařová, 
Valdice; Alena Jelenová, Praha; 
Jaroslava Bošková, Plzeň.

Poezie: 1. cena: Kamil Princ, 
Praha, za soubor básní Temná 
sada; 2. cena: Michaela Schwar-
zová, Karlovy Vary; 3. cena: Yve 
Ellerová, Ostrava; čestná uznání: 
Petr Steindl, Brno; Tomáš Urbá-
nek, Praha; Delicie Nerková, 
Praha; Jozef Puchala, Košice, 
Miroslava Kubešová, Jiříkov.

ham, foto Ivo Šafus

LITERÁRNÍ VARNSDORF 2012

Na fotografii zleva: Michaela Schwarzová, porotce Ivo Harák, 
vítěz kategorie poezie Karel Princ, porotce Miroslav Huptych, 
Miroslava Kubešová.



Služby

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.

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

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

Prodám garáž pod ZŠ na 
ul. Východní, nově zrekonstru-
ovanou. Cena 67.000 Kč. Při 
rychlém jednání sleva. Telefon 
723 368 380.

Prodám byt 1+1 ve Varns-
dorfu na ul. Západní. Telefon 
733 169 976.

Prodám byt 2+1 v os. vl. 
ve starší zástavbě, možno 
i s garáží. Tel. 604 516 184.

Prodej zrekonstruované 
samostatné části zděného 
dvojdomku s pěknou zahra-
dou, situované ve vyhledávané, 
klidné lokalitě ve Varnsdorfu. 
Pozemek: 741 m2. Snížená 
prodejní cena: 1.360.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej pěkně udržované-
ho družstevního bytu 3+1+L 
v nově zatepleném domě na 
sídlišti v Podhájí v Rumburku. 
Prodejní cena: 432.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Nabízíme:
pravidelný fixní plat + další 

bonusy a benefity
Požadujeme:

min. vyučen, příjemné 
vystupování a flexibilita

Kontaktní osoba:
Vladimír Kurel, vkurel@cpoj.cz, 

tel. 721 346 345

„obchodního 
referenta

pro Varnsdorf a okolí“.

přijme
, a. s.,

Prodej pěkného udržova-
ného družstevního bytu 3+1+L 
v nově zatepleném domě na 
sídlišti v Podhájí v Rumburku. 
Prodejní cena: 432.000 Kč. Info 
Lužická R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej eventuelně pro-
nájem dvoupodlažní budovy 
s prostory pro lehkou výrobu 
a skladování v centru Varnsdor-
fu. Výměra: 1 700 m2. Snížená 
prodejní cena: 3.000.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej atraktivního za-
síťovaného stavebního po-
zemku s krásným výhledem ve 
Varnsdorfu. Výměra: 1 500 m2.
Prodejní cena: 280 Kč/m2. 
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 723 327 523.

Prodej domu s nebytový-
mi prostorami v Rumburku, 
vhodný k přestavbě na bytové 
jednotky. Nová střešní krytina 
včetně oplechování. Poze-
mek: 2 406 m2. Prodejní cena: 
1.980.000 Kč. Info Lužická 
R. K. Telefon 412 333 281, 
602 108 404.

Prodej pěkného družstev-
ního bytu 2+1 v Jiříkově. Sníže-
ná prodejní cena: 210.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.

• Hotová i minutková jídla • Páteční grilování specialit
• WIFI připojení v celém objektu

• Pronájem prostor vybavených promítací technikou - 
dataprojektor, plátno 

(semináře, konference, oslavy, svatby)
STŘELNICE JE NEKUŘÁCKÁ!

Kontakt: Boženy Němcové 476, Varnsdorf, 
e-mail: strelnice.varnsdorf@seznam.cz 

tel. 602 490 879, www.strelnicevarnsdorf.cz

Kvalitní  česká kuchyně 

z čerstvých surovin 

a regionálních produktů

RESTAURACE STŘELNICE 
OPĚT OTEVŘENÁ!
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Vzpomínka

Svozy pytlového
tříděného odpadu

5. 7. 2012

5.-6. 7. 2012
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín 1
tel. 412 151 056 
  
7.-8. 7. 2012
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín 1
tel. 412 151 056 

14.-15. 7. 2012
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410 

Zubní
pohotovost

Sňatky

Markéta Hessová
Bruno Maier

Dne 4. července tomu bude 15 let, co nás 
opustil pan František Leitgeb.

Stále vzpomínají manželka a děti Mirek 
a Jarmila s rodinami. 

Dne 2. července to budou 4 smutné roky, 
co nás opustil pan Miroslav Maryško.

S láskou vzpomínají manželka Věra, 
synové Mirek, Radek a Martin s rodinami. 
Také maminka a bratr s rodinou. 

Dne 2. července uplyne 11 let, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, táta 
a dědeček Wolfgang Horáček. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka, syn a dcera 

s rodinou.

Děkujeme všem, kteří se př išli dne 
1. června rozloučit s naším drahým zesnulým 
panem Vazilem Hričinou. Též děkujeme za 
projevenou soustrast a květinové dary.

Manželka a syn s rodinou

Dne 9. července by se dožil 100 let pan Josef Pavlík z Varns-
dorfu. Vzpomínáme. Dcera a syn s rodinami

Tisíceré díky neznámému 
nálezci kabelky, kterou jsem 
zapomněla v nákupním koší-
ku v Albertu dne 14. června ve 
Varnsdorfu. Poctiví lidé ještě 
mezi námi jsou. Díky za ně.

A. Ostřanská, Havířov

Nemocnice Varnsdorf tím-
to děkuje za sponzorský dar 
panu Františku Marschne-
rovi, majiteli zahradnictví na 
hřbitově, který již po několik 
let poskytuje sadbu květin na 
záhony v areálu nemocnice. 
Jeho zásluhou má nemoc-
nice stále hezky vypadající 
zahradu a příjemné prostředí 
pro hospitalizované pacienty
i další návštěvníky nemocnice.                                                              

MUDr. Václav Jára, 
ředitel nemocnice

Při příležitosti Akademie 
Základní školy Edisonova 
za rok 2011 - 2012 obdržela 
Nemocnice Varnsdorf dne 
13. června finanční sponzor-
ský dar. Tuto částku věnovali 
žáci pořádáním Svačinkového 
dne pacientům Nemocnice 
Varnsdorf.

Veřejně děkujeme všem, 
kteří se zúčastnili na realizaci 
této myšlenky. S potěšením 
konstatujeme, že mladá 
generace myslí na ty, kteří 
ve společnosti již svou práci 
odvedli a nyní jsou v pozici 
těch, kteří potřebují pomoc 
a podporu.

MUDr. Václav Jára, 
ředitel nemocnice

Dne 29. června oslaví 
80. narozeniny pan Miloslav 
Hromek. 

Přejeme Ti do dalších let 
pevné zdraví, štěstí a radosti 
v rodinném krbu. 

Manželka Anna a dcery 
s rodinami

Jsme tř i kamarádky od 
školy a jedna z nás, paní 
Zdena Králová, se 5. čer-
vence dožívá 80 let. Přejeme 
Ti, Zdeno, vše nejlepší, 
zdraví, štěstí a pohodu. Drž 
se!                 Helena a Marie

KULTURNÍ - SPOLEČENSKÉ - SPORTOVNÍ 
PŘEHLEDY

VARNSDORFSKÉ

SPORTOVNÍ AKCE
FOTBAL - BŘEZŇÁK CUP, fotbalový turnaj hospod
POZOR - termín se přesouvá z 30. června na 14. července!!! 
Každoroční prestižní klání hospodských výběrů proběhnou od 
9.00 hod. na stadionu v Kotlině.

Čtvrtek 5. - pátek 6. července
LETECKÉ MODELÁŘSTVÍ - Varnsdorfský upoutanec 2012 
a Soutěž světového poháru upoutaných modelů F2B
Soutěže se konají na stadionu v Kotlině od 8.00 hod.

Čtvrtek 5. - neděle 8. července
CYKLISTIKA - Tour de Feminin 2012
Populární závod žen se světovou proslulostí se jede na silni-
cích Šluknovského výběžku, NP České Švýcarsko a s časovkou 
v polské Bogatynii.
I. etapa 5. 7. se startem v Krásné Lípě ve 13.20 hod.
II. etapa 6. 7. se startem v Jiříkově v 10.20 hod.
III. etapa 7. 7. časovka v Bogatynii od 10.00 hod.
IV. etapa 7. 7. se startem v Rumburku v 15.50 hod.
V. etapa 8. 7. se startem ve Varnsdorfu v 9.50 hod.  
Sobota 7. - neděle 8. července
TENIS - Varnsdorfský seniorlob, 1. ročník turnaje
Akce pro tenisty starší 60 let ve čtyřhrách a mixech od 9.00 hod.
na tenisových kurtech. 

Sobota 14. července
Putovní Květ - 41. ročník turnaje v minikopané
Populární turnaj s pravidelnou účastí týmů z celých Čech se 
hraje od 9.00 hod. na travnaté ploše ve Vilémově.

Neděle 15. července
TRIATLON - Varnsdorfský Bartys triatlon
Závody se uskuteční opět v prostorách Mašíňáku se startem 
dětského závodu v 10.00 hod. a hlavního ve 13.00 hodin. 

Besedy každou středu 
od 15.00 hod.

20. června
4. 7. Zdraví z přírody 

Melana Píchová

11. 7. Příroda a myslivost 
Ing. Václav Vomáčka

SENIORKAVÁRNA 
POHÁDKA

NADAČNÍ FOND HRÁDEK - BURGSBERG

V měsících červenec a srpen 2012
VÝSTAVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VARNSDORF

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.

Výstava
Do 31. srpna ve  2. patře MCKV
Jurij Helgest - Moje Lužice - Zde jsem doma

Novinky z dětského oddělení

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VARNSDORF

Seniorky z „mateřinek“
Jak se stalo v posledních letech již tradicí, i letos pozvaly 

pracovnice mateřské školy „Stonožka“ na odpolední posezení 
bývalé učitelky všech varnsdorfských mateřských škol, dnes 
důchodkyň. Setkání to bylo milé, veselé, doplněné krásným 
vystoupením dětí. Celému kolektivu pod vedením ředitelky paní 
Libuše Hrabalové jsme vděčné za toto setkání a ji osobně vítáme 
do řad důchodkyň, mezi které se brzy zařadí.

Za účastnice setkání Iva Hrubá (red. upraveno)

NADAČNÍ FOND HRÁDEK - BURGSBERG

SKLÁŘI V LUŽICKÝCH HORÁCH
Výstava fotografií Svatopluka Dvořáka, 1. patro Městského úřadu 
na nám. E. Beneše

Provoz Pohádkové galerie řemesel v Jiřetíně pod Jedlovou
Otevřeno: sobota a neděle od 9.30 - 17.00 hod. 
                 středa, čtvrtek a pátek od 13.00 - 17.00 hod.
1. července - Zdobení ulitek
2. července - Výroba naušnic a náramků

POHÁDKOVÁ GALERIE ŘEMESEL
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Minigolf, přehazovaná, kopaná, sprint, přespolní běh a hod na 
koš - to bylo šest disciplín, v kterých 12. června soutěžily děti ze 
sedmi obcí ve sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. Konal 
se tam totiž 14. ročník Sportovních her Dobrovolného svazku obcí 
Tolštejn. Varnsdorf reprezentovali žáci a žákyně ZŠ náměstí. Ve 
sprintu, přespolním běhu a střelbě na koš zvítězili, ale v celkovém 
hodnocení to stačilo na druhé místo za vítěznou Krásnou Lípou 
a před bronzovou Chřibskou.                                        ham, foto Ivo Šafus

Varnsdorfské děti braly stříbro

JAK TEN ČAS LETÍ
V těchto dnech je tomu právě 

40 let, co fotbalový a od léta 1969 
divizní tým Slovanu Varnsdorf 
po dvou druhých místech v roce 
1970 a 1971 postoupil za drama-
tických okolností v červnu 1972 
prvně v historii do III. ligy.

Rozhodlo o tom poslední kolo, 
ve kterém jsme doma hostili Čes-
kou Lípu. Za mohutného povzbu-
zování 2 000 diváků (průměrná 
divizní návštěvnost na domácí 
utkání činila 1 500 přihlížejících) 
jsme zvítězili 6:0 a poté dlouhých 
15 minut netrpělivě čekali na vý-
sledek zápasu Meteor Praha 8 -
Chemička Ústí nad Labem.

Při tom rozhodnuto mohlo 
být již v předposledním kole. To 
jsme byli v čele tabulky a stači-
lo nám uhrát remízu právě na 
Chemičce, kam nás doprovodilo 
téměř 1 000 diváků, hlavně pak 
z Varnsdorfu. Po celý zápas se 
nám to dařilo, ale v nastaveném 
čase rozhodčí proti nám odpís-
kal trestný kop, který po prvním 
soupeřově nezdaru nechal opa-
kovat, a ono to tam napodruhé 
domácím spadlo. Někteří z vás 
čtenářů jste na tom utkání byli, 
tak si jistě vzpomínáte na to vše-
obecné zklamání. O to bujařejší 

Celodenní program po regis-
traci závodních týmů a nezbytné 
technické přejímce zahájila 
v sobotu 16. června před půl 
dvanáctou první rozjížďka ma-
lých závodníků v kategorii Pitbi-
ke. Do ní nastoupili dva chlapci 
a dvě dívky a bylo vidět, že 
soutěžního ducha mají všichni 
pořádného. Za mohutného po-
vzbuzování diváků i dospělých 
závodníků během patnácti 
minut ukázali, že do budoucna 
je nutné s nimi v těch velkých 
závodech počítat. Do hlavního 
závodu třetího ročníku Varns-
dorfské padesátky nastoupilo 
celkem 39 týmů, z toho 7 týmů 
v kategorii Klasik (minimálně 
upravené tovární stroje Jawa 
50) a 31 upravených strojů 
v kategorii Speciál. O tom, že 
motoristické akce a závody 
„fichtlů“ mají ve Varnsdorfu čím 
dál tím více příznivců, svědčí 
i to, že téměř třetina (12) soutěž-
ních týmů je z našeho města. 
Novinkou letošního ročníku 

VE VARNSDORFSKÉ PADESÁTCE
USPĚLY PŘEDEVŠÍM MÍSTNÍ TÝMY

Mladí šachisté hráli turnaj ve Stráži p. R., kde D. Ožvold skončil 
2., A. Brabec 3. a L. Dobeš s J. Vaňkem obsadili 7., resp. 16. místo. 
Tím pro mladé šachisty skončila jistě úspěšná sezona a za dosažené 
výsledky jim patří uznání. Stejně tak Stanislavě Vaňkové, Františku 
Paulusovi, Petru Pořízovi a manželům Brabcovým, bez jejichž pomoci 
by byla účast dětí na turnajích obtížná.

Ještědský šachový turnaj měl svůj 22. ročník v Liberci-Vratislavi-
cích. V devíti kolech rapidovým tempem 2x15 minut na partii hrálo 
34 hráčů a solidní 4. místo se šesti body obsadil Václav Vladyka. 
Vyhrál tanvaldský J. Kadeřábek, který uhrál osm bodů.              ZdS

Hráči vzadu zleva: Franta Uldrych, Jarda Kropáček, Vlasta Gabriel, 
Milan Hegedüs, Pepík Kanta, Štefan Smolenický, Laco Pomichal, 
Honza Cabrnoch, Tonda Smolík, Pepik Zoser, Zdeněk Vodička 
(trenér) a Standa Horáček (vedoucí mužstva a později trenér). 
V podřepu zleva Petr Greňo, Láďa Zrůst, Vašek Charvát, Petr Němec, 
Jirka Minařík a Jarda Sekyra (masér).                       Foto archiv J. Z.

byly oslavy, které se odehrály 
poté, když tehdejší předseda 
oddílu Miroslav Blažej z Prahy 
telefonicky oznámil konečný 
výsledek našich soupeřů. Jejich 
remíza 1:1 nás posunula do III. 
ligy. Jak těsný postup to byl, je 
zřejmé z konečného pořadí: 
1. Varnsdor f 26 51:24 39, 
2. Chemička 26 43:21 39,
3. Teplice B 26 50:26 33.

S mnohými hráči tehdejšího 
týmu se stále potkávám a vzá-

jemně se stále navštěvujeme, 
s některými se občas vidím 
a někteří již, bohužel, nejsou 
mezi námi. Prosím, při vzpomín-
ce na tu velkou slávu, která se 
odehrála na škvárovém hřišti 
za ELITKOU, vzpomeňme i na 
ty, které již nepotkáme. Z hráčů 
to jsou Milan Hegedis, Honza 
Cabrnoch, Vašek Charvát, tre-
nér Zdeněk Vodička a z funkci-
onářů Mirek Blažej a Ruda Pos-
píšil. Děkuji.          Josef Zoser

bylo zavádění jezdců do závodů 
obdobou safety caru - tedy sa-
fety motorky v podání místního 
hlasatele a také čipové hlídání 
počtu ujetých kol, což ulehčuje 
vyhodnocení a zabraňuje ná-
sledným dohadům.

Ve čtyřhodinovém maratonu, 
který odstartoval místostarosta 

města p. Dubský a kdy teplota 
ve stínu neklesla pod 31 °C, 
mohli diváci vidět strhující závod 
s efektními skoky, ale také ne-
chtěnými pády, bezporuchovou 
jízdou, či naopak technickými 
problémy, rovněž pak nezbyt-
né drobné zásahy posádky 
zdravotníků. O první dvě místa 
se metodou start - cíl odehrál 

neuvěřitelně vyrovnaný souboj 
dvou místních týmů a nakonec 
jen 11 vteřin rozhodlo o vítězi. 
Po druhé rozjížďce Pitbiků skon-
čil motoristický den na trati pod 
Studánkou a na řadu přišlo vy-
hlášení vítězů. Na prvním místě 
v kategorii Speciál skončil Jawa 
team Varnsdorf, na druhém mís-
tě tým Klimacentrum Varnsdorf 
a na třetím místě tým Andrle -
Rulík z Chrudimi. Kategorii 
Klasik vyhrál Chemici klasik 
team z Dubnice, druhou příčku 
obsadili Sousedi z Varnsdorfu 
a třetí místo získal tým Taky 
Bamboocha z Čisté u Horek. 
Kategorii Pitbike obhájil loňský 
vítěz J. Nacházel, druhé místo 
získal P. Havel a třetí příčka 
patřila K. Machové. Letošní 
závod Fichtlcupu Varnsdorfská 
padesátka patří do seriálu Ficht-
mazec 2012, jehož poslední 
závod se odehraje v září v are-
álu keramičky (pivovar Kocour) 
a kde bude celý ročník uzavřen. 

JS, Ivo Šafus 

Bořislavským gigantem Luboš Šos
Začátkem června se v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Bořislav 

(staroslovanská obec u Teplic) uskutečnil 3. ročník pohárové soutěže 
v mrtvém tahu - Bořislavský gigant 2012 konaný pod záštitou starosty 
této obce. Z varnsdorfského Oddílu silového trojboje (OST) se soutěže 
zúčastnili Miroslav Tarnóczy v kategorii mužů bez superdresů (kate-
gorie raw) a Luboš Šos v kategorii muži s dresem. Každý startující 
měl po důkladném rozcvičení před sebou čtyři pokusy k zvládnutí co 
nejvyšší hmotnosti činky.

Mirek (hmotnost 85,2 kg) zvládl lehce základní první pokus na 
190 kg, na druhý si nechal naložit 200 a při třetím vystoupení s pře-
hledem potáhl činku o hmotnosti 205 kg. Čtvrtou možnost již nevyužil 
z důvodu přípravy na další závody. Luboš (119,6 kg) tréninkově zvládl 
úvod na 280 kg, pak šel na 310 a při třetím pokusu s přehledem zvládl 
315 kg. Jeho závěrečné představení bylo pouze pojistkou k výhře, 
Luboš v něm potáhl 317,5 kg.

V konečném pořadí skončil mezi silnou konkurencí M. Tarnóczy 
na skvělém 5. místě a Luboš Šos zvítězil jak ve své kategorii, tak 
i v absolutním pořadí, čímž získal titul ,,Bořislavský Gigant“. Tato umís-
tění jsou v konkurenci borců z celé ČR nad očekávání skvělá a svědčí 
o stálosti formy varnsdorfských borců. Soutěž měla patřičný spád 
bez zbytečných průtahů. Pořadatelé  ji připravili na výborné úrovni, za 
což by se nemusely stydět ani mnohé mistrovské soutěže.           M. T.
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Premiérové reprezentační úspěchy 
Michala Švorce v triatlonu

Mladý a již nejen varnsdorfský 
velký sportovní talent, kterým je 
starší žák Michal Švorc, byl po-
zván na nominační testy do Nym-
burka, ve kterých se prosadil a ke 
kterým blíže uvedl: „Na testech 
se nás sešlo z celé ČR mnoho. 
Utkali jsme se v běžeckých 
a plaveckých disciplínách (běh 
3 000 m, plavání 400 m) a po je-
jich vyhodnocení jsem byl vybrán 
do reprezentačního týmu.“

Michal se poté ve Sportovním 
centru Nymburk zúčastnil ve 
dnech 11. - 13. 5. soustředění. 
„Úkolem bylo natrénovat a vy-
zkoušet formu před blížícím se 
Závodem olympijských nadějí, 
který se konal 10. 6. v Polsku. 
Nejdříve proběhlo seznámení 
s trenérem i kolektivem repre-
zentantů a bylo nutno zjistit, 
co nám jde a v čem je potřeba 
přidat. Testovalo se opět plavání 
a běh, k tomu se přidala cyklistika. 
Testy byly zaměřené na triatlon, 
ale i na všeobecnou fyzickou kon-
dici. Soustředění splnilo všechny 
požadavky, které na nás byly 
kladeny. Poté už nezbývalo, než 

Za polojasna a teploty 12° 
C se jel v Jablonci n. N. na trati 
dlouhé 54 km ABB Cup. V abso-
lutním pořadí vyhrál M. Bubílek 
před J. Matouškem. Varnsdorfští 
cyklisté Jan Novota a Jiří Švorc 
dojeli na 9. a 33. pozici. J. Švorc 
byl pak 15. v M30-39, J. Dužár 
12. v M40-49 a M. Spurný po 
defektech 5. v M50+.

Seriál KOLO PRO ŽIVOT měl 
na pořadu závod Jestřebí hory 
ČS. Hlavní trať 55 km zdolal nej-
lépe J. Hruška před V. Ježkem 

pilně pilovat formu na všechny 
blížící se závody.“

V pátek 8. 6. se M. Švorc 
vydal společně s reprezentač-
ním týmem do Polska, kde se 
v prostředí nádherného městečka 
Szczecinku konal prestižní mezi-
národní Závod olympijských na-
dějí a kde se setkal s konkurencí 
z Polska a Slovenska. V sobotu 
se konalo slavnostní zahájení, 
a pak už byl všechen čas věnován 
přípravě na nedělní závod. Poča-
sí přálo, účastníci měli možnost 
vyzkoušet plaveckou, běžeckou 
i cyklistickou trať a Michal váhal, 
zda na nedělní závod použít 
neoprén, neboť voda měla cca 
16 stupňů. Před samotným zá-
vodem varnsdorfský triatlonista 
přiznal nervozitu. „Po startu 
a absolvování plavecké části to 
ze mne spadlo. Doplaval jsem 
první a při běhu do depa se mi 
nedařilo rozepnout neoprén. 
Musel jsem řádně zabrat a na 
kolo vyjížděl na vedoucí pozici 
v závěsu s polským reprezen-
tantem.“ Michal zalehl za řídítka 
a brzy zjistil, že jede osamocen. 

Udělal si tak náskok, běh se mu 
rovněž vydařil a do cíle dorazil 
s cca minutovým náskokem, čímž 
si zajistil nádhernou zlatou medai-
li. V družstvech se pak reprezen-
tace starších žáků ČR umístila na 
krásném druhém místě, navíc se 

Jan Strož vládne ve své kategorii
a P. Dlaskem. Jan Strož zde 
skončil 5. a 1. mezi M19-29. Dále 
se jel závod Orlík Tour Koopera-
tivy (57 km) a ten se stal kořistí 
nejlepších jezdců nedávného 
ME v MTB marathonu, konaném 
v Jablonném v P. Tentokráte vy-
hrál P. Boudný, druhý skončil vítěz 
ME K. Hynek. J. Strož si zapsal 
12. místo, ale znovu byl nejlepší 
ve své kategorii, kterou samozřej-
mě také průběžně vede.

Druhý závod PEKLA SEVERU, 
pořádaný pod názvem O pohár 

Družstvo žen TJ Slovan pokračovalo ve zdařilé jarní jízdě. V prostředí jednoho z favoritů TJ Sokol 
Poniklá dokázalo po bojovném a obětavém výkonu vyhrát shodně 2:3 (-20, -28, 16, 24, -7) a 2:3 
(23, -21, -19, 25, -13). Dosavadní vedení v soutěži tak ženy pohlídaly a doma je čekal další soupeř 
z popředí tabulky SK ToRiK Doksy. Po prohraných úvodních setech však varnsdorfské volejbalist-

ky nezaváhaly a oba duely dovedly ke zdárnému 
konci. TJ Slovan Varnsdorf A - SK ToRiK Doksy A 
3:2 (-23, -21, 19, 18, 10) a 3:1 (-27, 22, 20, 17). Před 
závěrečnými utkáními s Českou Lípou již tedy mohl 
tým slavit vytoužený postup, neboť na čele tabulky 
získal na Doksy tři body náskoku. Komentář trenérky 
B. Damnitzové uvedeme v příštím čísle HS.     ZdS

Na fotu stojící zleva J. Němečková, I. Seitlová, 
E. Kaňová, M. Damnitzová, I. Bučková, D. Hronová 
a I. Procházková. Ve spodní řadě zleva B. Damnitzo-
vá, M. Ježková a N. Procházková.

skvěle prosadili čeští jednotlivci 
i družstva v dalších mládež-
nických kategoriích. Po těchto 
příjemných zprávách nezbývá, 
než Michalovi popřát další repre-
zentační úspěchy.        JŠ/ZdS

starosty města Česká Kamenice,
zaznamenal vítězství Jana Novo-
ty a 12. místo Jaroslava Nováka 
v kategorii Veteráni I. Druhý v uve-
dené kategorii skončil rumburský 
H. Schwarz. Ve Veteránech II do-
šlapali na 3., respektive 6. pozici 
Josef Kroupa a Václav Šimonek. 
Kategorie Veteráni III pak měla
vítěze v Milanu Spurném. V prů-
běžném pořadí po dvou závodech 
vedli příslušné kategorie J. Novota 
a M. Spurný, J. Kroupa byl druhý 
a V. Šimonek sedmý.              ZdS 

Tým volejbalistek postupuje!

Žáci z Edisonky třikrát 
ve finále republiky

V květnu a červnu se žáci ZŠ Edisonova Varnsdorf se zdarem 
zúčastnili několika sportovních akcí v rámci ČR. Nejdříve to bylo 
republikové finále „Oranžový pětiboj“ v Třebíči, kde naše druž-
stvo ze 7. a 8. tříd obsadilo v silné konkurenci 9. tříd páté místo. 
Soutěž byla dotovaná společností ČEZ a zúčastnilo se jí celkem 

200 základních škol z celé ČR. Vynikající úspěch zaznamenala 
A. Hozmanová, která obsadila v kategorii starších žákyň 3. místo.

Dne 5. června odjeli mladší žáci na republikové finále „Poháru 
rozhlasu“ do Ústí nad Orlicí, kam postoupili z krajského kola v Bílině. 
I přes příšerné počasí vydali všechny své síly a obsadili vynikající 
4. místo. T. Karvay navíc výkonem 539 cm vyhrál skok daleký. Starší 
žáci se na kraji umístili na pěkném 3. místě.

ZŠ Edisonova pořádala v květnu okresní kolo OVOV (odznak vše-
strannosti olympijských vítězů), kterého se zúčastnilo 11 družstev 
žáků ZŠ. Do finále v Litoměřicích 12. června postoupilo vítězné druž-
stvo naší školy a obsadilo tam výborné 2. místo. Všem sportovcům 
děkujeme za reprezentaci naší školy a města Varnsdorf. Velké podě-
kování patří i učitelkám, které žáky připravovaly na sportovní klání: 
Mgr. A. Vápeníkové a P. Lukešové. Poděkování patří také žákům 
a učitelkám I. stupně za 1. místo na Olympiádě ZŠ. Sportu zdar!         

ZŠ Edisonova

Velké závody upoutaných modelů
Ve dnech 5. a 6. července od 8.00 hod. bude stadion v Kotlině 

ve Varnsdorfu patřit modelářům. Soutěž kategorie F2B (upoutané 
akrobaty dle pravidel FAI) patří do seriálu světového poháru a zú-
častní se jí přední sportovci Evropy. Současně se létá jako soutěž 
o putovní Česko-saský pohár, která zahrnuje i závody v Sebnitz.

Ve čtvrtek 5. 7. proběhne otevřené mezinárodní MČR kategorií 
F4B (upoutané makety dle FAI) a SUM (sportovní upoutané ma-
kety). Za LMK Varnsdorf nastoupí i vítěz mistrovství Německa 

v F4B Petr Skurčák a další, 
např. polská modelářská esa.

V pátek 6. 7. se utkají 
v kategorii UŠ (upoutané škol-
ní akrobaty) začínající mode-
láři a mimo ně se ve veřejné 
soutěži představí i staronoví 
modeláři seniorského věku. 
Varnsdor fský modelářský 
klub se tímto seriálem vrací 

k tradici varnsdorfských „účkařů“ z 50. let minulého století.
Dvoudenní soutěžní program je doplněn mnoha ukázkami 

jiných kategorií a stánky s modelářským sortimentem. Možnost 
občerstvení je samozřejmostí.                                               J. B.


