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INZERCE

POSLEDNÍ SLUPKY Z PROJEKTU GYMNÁZIA 
NA FILMOVÝ FESTIVAL SE MÍSTNÍ NEHRNULI 

JAK SE ŽIJE VARNSDORFSKÝM ZAHRÁDKÁŘŮM 
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 23. KVĚTNA 

Hvězdicovou 
jízdu jsme si 
užili 
(Foto Ivo Šafus) 

Hasiči a policisté 
našim 

i německým 
dětem 

(Foto Ivo Šafus )
Čtěte na str. 6Čtěte na str. 5
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Trochu zmoklá 
Rampušačka

Mnozí z vás si jistě všimli, že 
v parčíku naproti Albertu byla 
vzorně opravena meteostanič-
ka. Nestává se často, aby se 
tyto staré technické předměty 
opravovaly, potažmo když je 
jejich účel spíše okrasný. Varns-
dorf byl vždy městem průmyslu, 
ale po druhé světové válce 
zůstal většinou už jen průmysl, 
který měl za úkol pouze vyrábět 
co nejvíce výrobků, a vše hezké, 
co tady bylo, se pomalu ale jistě 
vytratilo. Kvůli mnohdy necitlivé-
mu přístupu zmizela celá řada 
významných a cenných objektů 
a mnohé další zůstaly v troskách. 
Svůj podíl si vybrala i nenávist ke 
všemu původnímu německému. 
Je třeba si vzít příklad od našich 
nejbližších sousedů, kteří dodnes 
vzorně opatrují každý patník, 
každý křížek a uchovávají ho 

pro další generace. Je to i ur-
čitá osobní záležitost, možná až 
otázka osobní zodpovědnosti za 
historické předměty. Je důležité 
se k tomu navracet, opravovat 
staré, případně i zřizovat další 
okrasné předměty.

Příkladem tedy může být i ak-
tivita společnosti Elektropol s.r.o. 
Varnsdorf, s jejímž jednatelem 
Ing. Ladislavem Poláčkem jsem 
strávil příjemný rozhovor.

Jaký byl důvod k obnovení 
meteostaničky a jak dlouho 
jste to plánovali?

Neplánovali jsme to vůbec, 
byl to spíše takový momentální 
nápad. Pamatuji si ještě jako 
kluk, že to fungovalo, a i přesto, 
že jsme vůbec netušili, co se 
tam měří za hodnoty, byl to 
takový hezký předmět a hlavně 
ty přístroje na nás působily vždy 

Meteostanička v parku opět 
slouží svému účelu

Letos se sluníčko moc nevytáhlo. Od začátku roku se 
ukazovalo na obloze značně sporadicky, a tak bylo potře-
ba mu trochu pomoci tradičním upálením královny zimy 
a chladu, zlé Rampušačky. Té se to samozřejmě vůbec 

nezamlouvalo, proto 
nám k té příležitosti 
přichystala, jak je je-
jím nedobrým zvykem, 
chladné a deštivé po-
časí. Organizátory to 
neodradilo a většinu 
stálých návštěvníků 
také ne. V parku 
u Městského centra 
kultury a vzdělávání 
úderem osmé hodiny 
odstartoval program, 

který vyčarovaly kouzelnice z DDM. Nejprve i přes za-
mračenou oblohu děti z MŠ Zahrádka vnesly lidem do 
srdcí trochu sluníčka a pak už se soutěžilo ve všech 
možných disciplínách, které správné čarodějnice a čer-
nokněžníci musí ovládat - v letu na koštěti, jasnozřivosti, 
Saxánině triku s rukou šmátralkou nebo také v kráse 
přítomných ježibabic. Vítězka Miss čarodějnice Klárka 
Seifertová získala privilegium provázet Rampušačku 
při její cestě na hranici na palubě alegorického vozu. 
Ten vyjel od MCKV v devět hodin v čele lampionové-
ho průvodu. Letos ho řidič Jiří Sucharda solidárně 
vzal o něco rychlejším tempem, abychom zbytečně 
nemokli. Na náměstí už bylo živo. Na rozloučenou Ram-
pušačce hrála kapela Peleton a všichni už nedočkavě 
čekali na ohňostroj. Zlá vládkyně zimy podlehla ohni 

O tomto česko-německém 
projektu jsme vás již informo-
vali v předminulém čísle. A jak 
to nakonec dopadlo? Zkusil jsem 
vše shrnout do několika čísel a 
faktů. 

Podle plánu se v týdnu od 
21. do 27. dubna nácviku a vy-
stoupení zúčastnilo celkem 273 

Dětský cirkus na Karlovce se vydařil
dětí, z toho 113 z Interaktivní ZŠ 
Varnsdorf a ostatní z Pestalozzi 
Grundschule Großschönau a 
Kindergarten „Bienchen“ Seif-
hennersdorf. Během nácviku 
byly děti podle zájmů rozdě-
leny do smíšených skupin A a 
B, které v době mezi nácviky 

navštívily varnsdorfské hasiče 
a zúčastnily se filmového před-
stavení. Během nácviku a na 
dvě generální představení byly 
pozvány děti všech mateřských 
a základních škol. Nabídky vyu-
žily MŠ Seifertova, Nezvalova,
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• Nevydařený lup
15. dubna zavítal do varnsdorfského obchodu s drogerií 

vykutálený zákazník. V prodejně si vyhlédl dvě balení pracích 
kapslí, se kterými posléze prošel prostorem pokladen bez pla-
cení. Bystrá obsluha si toho všimla a neuhrazené zboží se jala 
bránit, avšak ani to neplatícího zákazníka neodradilo od dalších 
úskoků a chvíli se s prodavačkou o zboží přetahoval. Zápas nad 
obsluhou vyhrál, ale osud tomu asi chtěl, že při dalších krocích 
zboží upustil a utekl bez něj. Poničené kapsle zůstaly v prodejně. 
Za spolupráce všech zúčastněných se varnsdorfským policistům 
podařilo ve velmi krátké době odhalit totožnost osoby, jež od 
dnešního dne čelí následkům svého nevydařeného „nákupu“. 
Kdyby uhradil částku tři sta šedesáti čtyř korun, mohl jeho rejstřík 
trestů zůstat čistý...

 
• Neodešel s prázdnou
Někdo upaloval čarodějnice, někdo zavítal pod rozkvetlou 

třešeň a někdo se snažil proniknout do zaparkovaného uzamče-
ného vozu nedaleko panelového domu ve Varnsdorfu. Majitelka 
odstaveného Renaultu Twingo se 2. května obrátila na místní 
ochránce zákona, kteří kromě jiných verzí pracují i na té, která 
míří k přečinu krádeže. Z auta během státního svátku zmizely do-
klady společně se zabudovaným autorádiem s CD přehrávačem. 
Škoda 1.100 Kč zřejmě zůstane v rukou oznamovatelky, která 
se může navíc obrátit i na pracovníky probačně mediační služby 
nabízející svou pomoc v oblasti trestního řízení i vymáhání škod 
způsobených obětem trestných činů. 

• Přišli o naftu
Už ani pletivové oplocení, kterým se majitelé pozemků 

snaží odradit cizí osoby, není dostatečnou překážkou. Na 
oplocený pozemek varnsdorfské společnosti vnikl zřejmě 
nevítaný podnikavec, jenž po sobě zanechal poničená víka 
odstavených vozidel společně s prázdnými nádržemi. Jak se 
posléze ukázalo, z nádrží vozů zmizela motorová nafta v řádu 
desítek litrů. Škoda po neblahé návštěvě čítá necelých 14 tisíc 
korun. Událost z 26. dubna šetří s ohledem na možnou krádež 
varnsdorfští policisté.

• Zájem je i o prázdné lahve
Z uzavřeného areálu varnsdorfské soukromé společnosti zmi-

zelo během čtyř dubnových dní několik plastových přepravek 
naplněných prázdnými třetinkovými a sedmičkovými lahvemi. 
Část odcizených věcí byla později nalezena v blízkosti nedale-
kých garáží. Podle vyjádření zástupce poškozené společnosti 
přišla rumburská firma o věci v hodnotě 540 korun. Oznáme-
nou událost šetří varnsdorfští strážci zákona i s ohledem na 
případnou spáchanou krádež vloupáním.        Petra Trypesová, 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Rada města na svém zasedání 25. 4. 2013 rozhodla:  • Schválit Domu dětí a mládeže, MŠ T. G. 
Masaryka a MŠ Seifertova změnu závazných ukazatelů na rok 2013. • Zveřejnit záměr pronajmout 
p. p. č. 2054/1, p. p. č. 2055 a část p. p. č. 2056 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 
34/10 v k. ú. Varnsdorf. • Pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o umístění sběrných kontejnerů 
na textil pro zajištění sběru odpadního textilu s firmou Dimatex CS, spol. s r. o. • Stanovit cenu za 
prodej p. p. č. 6942, části p. p. č. 6938/1, části p. p. č. 6940/3 a části p. p. č. 6941, vše v k. ú. Varnsdorf,  
na 100 Kč/m2. • Doporučit ZM uzavřít Nájemní smlouvu a Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část 
p. p. č. 2562, p. p. č. 2563/2 a p. p. č. 2564, vše v k. ú. Varnsdorf, za podmínky doplacení nájemného 
za dobu užívání bez smluvního stavu. • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1165/1, část p. p. č. 1165/7, 
část p. p. č. 1163, p. p. č. 1167/2, p. p. č. 1167/4, p. p. č. 1165/14, p. p. č. 1165/15, p. p. č. 1165/16, 
p. p. č. 1165/17 a p. p. č. 1160, vše v k. ú. Varnsdorf. • Zadat zpracování geometrického plánu na 
oddělení části p. p. č. 1165/1, části p. p. č. 1165/7 a části p. p. č. 1163 vše v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit 
záměr převést p. p. č. 381, p. p. č. 384, část p. p. č. 382/1, p. p. č. 382/9, p. p. č. 382/10, p. p. č. 382/
11, p. p. č. 382/12 a p. p. č. 382/13,  vše v k. ú. Varnsdorf. • Souhlasit se zřízením pevné nájezdové 
rampy u č. p. 2964 v k. ú. Varnsdorf, jejímž žadatelem je Ing. Václav Pípa. • Souhlasit s podáním 
žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova. Zároveň doporučuje ZM zajistit předfinancování akce 
„Hasičská zbrojnice Varnsdorf“ a financovat podíl města ve výši min. 10 % celkových způsobilých 
výdajů v rozpočtu města na rok 2014 v případě získání dotace. • Souhlasit s organizací provozu 
mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2013 dle předloženého návrhu. • Přerušit 
provoz školní družiny v době od 1. 7. - 31. 8. 2013 v Interaktivní základní škole Varnsdorf z důvodu 
výměny oken v budově. • Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o výpůjčce kontejnerů na tříděný 
odpad s firmou EKO-KOM a. s. • Stanovit plat pověřené ředitelce PO Městská knihovna Varnsdorf. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKYZ DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Nezodpovědní rodiče
Při provádění noční preventivní kontroly byla ve dvě hodiny 

ráno hlídkou městské policie u kina Panorama zjištěna malá 
holčička. Asi tříletá dívenka strážníkům sdělila, že se jmenuje 
Patricie. Strážníky byla převezena na služebnu a byla přivolána 
službu konající sociální pracovnice. Dle její místní znalosti se 
podařilo zjistit i příjmení rodičů a jejich bydliště. V půl čtvrté se 
na služebnu MP dostavila matka dívenky a za účasti sociální 
pracovnice jí bylo děvčátko předáno. Celá událost bude mít 
dohru na městském úřadě.

• Bdělost kamerového systému
Obsluhou městského kamerového systému byli ve dvě 

hodiny ráno spatřeni dva podezřele se chovající muži, kteří 
šli po ulici Národní. Do udané lokality byly vyslány obě hlíd-
ky MP. Před jejich příjezdem se výtečníkům podařilo vypáčit 
dveře pekařství a vlézt dovnitř. Poté, co opustili prodejnu, byli 
hlídkami zadrženi a po provedení zákonem daných činností byli 
předvedeni a následně předáni na Obvodní oddělení Policie ČR 
k dalšímu šetření.            Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DIÁŘE STAROSTY
24. 4. MAS Šluknovsko - příprava Tolštejnských slavností
25. 4. Jednání s investorem železniční zastávky u pivovaru
          Zasedání rady a zastupitelstva města
26. 4. Dolní Podluží - jednání se starostou J. Pecinovským: 
          příprava na sněm Svazu měst a obcí 
27. 4. Účast na vystoupení dětí v projektu Cirkus bez hranic 
          a návštěva basketbalového finále ve sportovní hale
29. 4. Jiřetín p. J. - jednání se starostou J. Zoserem: příprava 
          na sněm Svazu měst a obcí, téma cyklostezek, příprava 
          návštěvy poslance D. Kádnera a senátora T. Okamury
          Jednání o budově ZŠ Seifertova a přesunu výuky 
          v příštím školním roce
30. 4. Jednání s MAS Šluknovsko o společném projektu
  1. 5. Účast na prvomájové akci KSČM pro děti u sport. haly
  3. 5. Pietní akt k výročí konce 2. svět. války na hřbitově
          Jednání o studii rekreačního areálu na Mašíňáku 
  4. 5. Účast na Venkovských farmářských trzích na Střelnici
          Kontrolní návštěvy heren
  5. 5. Start Hvězdicové jízdy do Krásné Lípy
          Zakončení filmového festivalu Nisa - Centrum Panorama
  6. 5. Jednání s provozovateli heren
          Schůzka s poslancem Davidem Kádnerem o podnikání 
          v sociálním bydlení

 

XXVI. zasedání zastu-
pitelstva se koná dne 
23. května 2013 od 15.00 
hod. v klubu Střelnice. 
Program: 1. Návrhy, dota-
zy, př ipomínky a podněty 
obyvatel města - 2. Návrhy, 
dotazy, připomínky a podněty 
členů ZM - 3. Převody majetku 
města - 4. Zprávy výborů ZM - 
5. Různé - 6. Finanční záleži-
tosti - 7. Zpráva o činnosti RM 
a o kontrole plnění usnesení 
ZM - 8. Závěr.

Informace
k placení daně 
z nemovitostí
S posledním květnovým dnem 

končí i lhůta pro zaplacení daně 
z nemovitostí. Finanční správa 
ČR proto již tradičně rozesílá 
všem majitelům nemovitostí 
poštovní složenky s informacemi 
k placení této daně. 

Nepřesáhne-li výše daně 
z nemovitostí částku 5.000 korun, 
je celá daň splatná najednou. Slo-
ženky s potřebnými informacemi 
jsou Finanční správou ČR expe-
dovány tak, aby byly občanům 
doručeny postupně v průběhu 
dubna a května, nejpozději však 
týden před koncem lhůty pro 
placení daně. 

Proti roku 2012 došlo ve správě 
nemovitostí k řadě změn, přede-
vším ke změně čísel bankovních 
účtů pro placení daně, proto je 
vhodné všem informacím na 
složence věnovat patřičnou 
pozornost.

Daň z nemovitostí je slouče-
na do jedné částky za všechny 
nemovitosti poplatníka, které se 
nachází na území příslušného 
kraje. Má-li poplatník nemovi-
tosti, které se nachází v ČR na 
území dvou nebo více krajů, ob-
drží jednu obálku a v ní složenky 
pro placení daně za všechny 
příslušné finanční úřady.

Finanční úřad vydává jeden 
hromadný předpisný seznam 
na daň z nemovitostí za celý pří-
slušný kraj. Hromadné předpisné 
seznamy jsou do 27. května k na-
hlédnutí na finančních úřadech. 

Z tisk. zprávy Generálního 
finančního ředitelství

Řidičské průkazy vydávané 
v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 
2004 jsou jejich držitelé povinni  
vyměnit nejpozději do 31. 12. 
2013. Uplynutím stanovené 
doby pro jejich výměnu řidičské 
průkazy pozbývají platnosti. 
Řidičský průkaz si můžete vy-
měnit na MěÚ Varnsdorf, odbor 
správních agend a dopravy, se 
sídlem T. G. Masaryka 1838 
(u Červeného kostela). K výměně 
je zapotřebí předložit platný do-
klad totožnosti, průkazovou foto-
grafii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a 
řidičský průkaz, který podléhá po-
vinné výměně. Povinná výměna 
řidičského průkazu je osvoboze-
na od správního poplatku a lhůta 
pro vydání řidičského průkazu je 

Povinná výměna řidičských průkazů
do 20 dnů od podání žádosti. Ve 
správním obvodu města Varns-
dorf zbývá ke dni 31. 3. 2013 
povinně vyměnit 1 186 řidičských 
průkazů.                N. Golová
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Účast ve „Zdravých městech“ ztratila smysl

Již po devatenácté se na 
půdě vysoké školy v Žitavě 
konala mezinárodní olympiá-
da v elektrotechnice, která je 
určena žákům středních škol 
Euroregionu Nisa. Letos se jí 
zúčastnilo celkem 39 žáků škol 
z Německa, Polska a Česka. 
Také VOŠ a SŠ Varnsdorf 
vyslala do této soutěže své 
zástupce, kteří spolu s žáky 
z Liberce a Děčína vytvořili 
české družstvo. Soutěž orga-
nizuje Fakulta elektrotechniky 
a informatiky Vysoké školy v 
Žitavě.

Soutěži předcházela ně-
kolikaměsíční příprava žáků 
v odborných seminářích a 
workshopech. Žáci z gymná-
zia Löbau, BSZ Bautzen, CWG 
Zittau, BSZ Zittau, ZSE Jelenia 
Góra, VOŠ a SPŠ Liberec, VOŠ 
a SPŠ Děčín, VOŠ a SŠ Varn-
sdorf řešili úlohy z odporo-
vých sítí, základních proudo-

Docházka zastupitelů na 
zasedání 25. dubna byla, 
řekněme, nadstandardní. Po 
několika opožděných přícho-
dech se nakonec zaokrouhlil 
jejich počet na 20 a prázdná 
zůstala jen židle omluveného 
Ing. V. Moravce.

Z diskuze hostů a zastupite-
lů: Pan Katzer je nespokojen se 
znevýhodněním své restaurace 
Mělník kvůli nemožnosti provo-
zovat výherní automaty. Starosta 
odpověděl, že případná noveliza-
ce vyhlášky bude zastupitelstvu 
předložena do konce 1. pololetí. 
Pan Heinl vystoupil s kritikou 
programu divadla. Místostaros-
ta K. Dubský sdělil, že situací 
v divadle se vedení města 
zabývá a situaci s ředitelem di-
vadla znovu probere. Nicméně 
názory na výběr představení 
se různí. Pan Vaňáč upozornil 
na dezolátní stav komunikací a 
kvalitu oprav. Místostarosta Ing. 
Poláček omluvil pozdější opra-
vy dlouhou zimou. Ne všechny 
silnice, kterých se to týká, jsou 
v majetku města, ale s opravami 
se již začíná. 

Kurt Posselt nebyl spokojen 
s reakcí na své připomínky 
z předchozího zasedání a 
požádal o zveřejnění odpovědí 
v Hlasu severu (čtěte na str. 5). 
Kromě toho se dotázal, zda se 
při zastřešení zimního stadionu 
počítá i s opravou sociálního za-
řízení. V písemné odpovědi mu 
bylo sděleno, že v rozpočtu akce 
se s ní nepočítá, ale bude snaha 
ji provést v případě finančních 
úspor v rámci této investiční akce. 

Josef Zbihlej připomněl pro-
blematickou ruinu továrny na 
Západní ulici s tím, že je třeba 
apelovat na vlastníka (Lumines 

Temple), protože slouží za shro-
maždiště různých živlů. 

Zastupitelé se pak věnovali 
majetkovým záležitostem. Do 
majetku města přechází nevyu-
žívaný úsek silnice na Studánce 
(od křižovatky u kostela směrem 
na Varnsdorf), darovaný městu 
Ústeckým krajem. Byla schvále-
na změna financování jednotli-
vých etap „Zastřešení zimního 
stadionu ve Varnsdorfu“. Kvůli 
návaznosti technologických 
postupů se cena I. etapy navýší 
asi o milion korun, o tu samou 
částku se ale sníží financování 
II. etapy. 

Do majetku příspěvkových 
organizací města byl převeden 
majetek, o který byly zhod-
noceny jejich budovy, např. 
bezbariérový vstup a přípojka 
vody v areálu MŠ Nezvalova, 
elektroinstalace v ZŠ náměstí 
a požární systém v divadle. 

„Zelenou“ dostalo předfinan-
cování akce „Hasičská zbrojnice 
Varnsdorf“, tj. desetiprocentní 
podíl města (z rozpočtu na 
rok 2014) v případě získání 
dotace na rekonstrukci podlah 
v garážích.

Finanční výbor ústy Mgr. 
Šmída předložil zprávu o vy-
užití příjmů z dividend EKO ser-
visu a příjmů ze separovaného 
odpadu. 

Jiří Sucharda předložil pravi-
delnou roční zprávu o činnosti 
Jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Varnsdorf.

Varnsdorf opouští asociaci 
Národní síť Zdravých měst 
ČR, protože se členství pro 
město stalo pouhou formalitou 
s povinností hradit členské po-
platky. Na veřejných diskuzích 
pořádaných pod hlavičkou 

asociace se podílelo jen mini-
mum občanů.

Na programu byl také závě-
rečný účet města a schválení 
účetní závěrky za rok 2012. Dva 
miliony korun získané z hos-
podářské činnosti města se 
převádí do rozpočtu investic 
v oblasti bytového hospodářství. 
Mgr. Zbihlej v diskusi k zá-
věrečnému účtu poznamenal, 
že financování kultury z měst-
ského rozpočtu je v porovnání 
s financováním sportu poddi-
menzované.                    ham

Nechci se tu dnes zmiňovat o mrav-
ním předpisu věřících stylizovaném do deseti zásad správného 
bohabojného života. Vrátím se pár slovy k materiálu, který vznikl 
spontánně na podzim roku 2011 při setkání představitelů měst 
a obcí našeho regionu s tehdejší hejtmankou Janou Vaňhovou 
v rumburském domě kultury. Snad pouhá půlhodina stačila tehdy 
přítomným starostům k tomu, aby - i přes vzrušenou atmosféru těch 
dní - přehledně formulovali potřeby a požadavky, jejichž plnění může 
zásadně kladně ovlivnit nepříznivý vývoj sociální a bezpečnostní 
situace na Šluknovsku. Dokument, který byl v následující chvíli 
představen médiím na tiskové konferenci, vešel ve známost pod 
názvem Šluknovské desatero. 

Materiál, který si získal zaslouženou pozornost a prošel všemi 
poschodími místní, krajské i státní politiky, je dodnes živý a dodnes 
se představitelé regionu o tyto požadavky opírají při projednávání 
problematiky našeho kraje. Na společném starostenském veřejném 
protestu, který proběhl v loňském létě na zahradě šluknovského 
zámku, nedopadlo hodnocení plnění desatera příliš dobře. Podě-
kování bylo směřováno pouze Policii ČR pod vedením tehdejšího 
policejního prezidenta. U ostatních bodů se pouze objevily poznám-
ky - plněno částečně, neplněno, jen sliby a vysvětlování… 

Šluknovské desatero však nezapadlo. Také aktuální potřeba 
opatření a náprav navazuje na jeho myšlenky. Bolestí současnosti 
se stal nedostatek pracovních příležitostí, dále výroba a distribuce 
drog, úprava podmínek podnikání v oblasti sociálního bydlení a 
novelizace zákonných předpisů, které mohou omezit krádeže kovů. 
I když liknavost a nechuť tuto problematiku řešit na celostátní úrovni 
je průvodním jevem starostenských jednání, zdá se, že se blýská 
na lepší časy. Podnikatelské aktivity, které těží ze sociální situace 
nejslabší vrstvy a značnými částkami vysávají státní rozpočet, 
jsou trnem v oku stále většímu počtu našich zákonodárců. První 
návrhy úprav zákona dostávají i zdejší starostové k připomínko-
vání a vedou diskuze s budoucími předkladateli. Koncentrace lidí 
závislých na příjmu z dávek, které ubytovávají podnikající majitelé 
bytů a domů, přináší značné problémy na mnoha místech naší 
republiky. Také proto se tato záležitost dostává na pořad jednání. 
Ani starostové Šluknovska nestojí stranou a předávají zkušenosti 
z každodenní praxe těm, kteří mohou oprávněné požadavky zá-
konných úprav prosadit. A věřím, že tato první vlaštovka rozhodně 
není poslední a že úspěšné projednání připraví půdu pro řešení 
dalších potřebných legislativních změn.             Martin Louka

Znáte, milí Varnsdorfští, ulici 
Čelakovickou ve Varnsdorfu? 
Že neznáte? Ani se nedivím. 
Jde totiž o celkem klidnou ulici. 
Tu a tam jí projde několik lidí, 
většinou jde o děti z nedalekých 
škol, projede několik aut, a to je 
všechno. Protože zde nebydlím 
dlouho, patrně bych ani nezare-
gistroval průrvu do země, která 
se po oblevě objevila těsně 
vedle ulice; byl jsem však na ni 
upozorněn jednou ze svých sou-
sedek, která si nepřeje - snad ze 
skromnosti - být jmenována.

Vzhledem k tomu, že jsem 
se téměř celý svůj aktivní 
život předváděl před školními 
lavicemi a dětí chtivých dobro-
družství a pokladů jsem potkal 

Blíží se 
slavnosti

Dva po sobě následující červ-
nové víkendy budou ve znamení 
slavností, které přinesou zábavu 
dětem i dospělým. Prozatím by-
chom vás mohli navnadit nej-
stručnějším možným výběrem 
z programu, který pořadatelé 
chystají:

TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI 
(8. a 9. června): 

V sobotu v podvečer hry a 
soutěže pro děti  i rodiče u chaty 
Slovan a „Světluškový průvod“ 
na hrad Tolštejn, ohnivá show. 

V neděli dopoledne „Vildova 
stezka“ - soutěže, hry, stezka 
odvahy; odpoledne setkání 
purkmistrů a rychtářů na hradě, 
sněm pohádkových zemí; Mi-
chael Foret a Geny Ciatti - „Děti 
ráje“ - největší hity z muzikálu. 
Po celý den řemeslné stánky, 
občerstvení, místní speciality, 
ukázky rytířského boje, divadlo, 
veselice...

VARNSDORFSKÉ MĚST-
SKÉ SLAVNOSTI (14.-16. 
června) 145. výročí povýšení 
na město, 150. výročí hasičů, 
110 let strojírenské výroby ve 
Varnsdorfu (TOS) a 10 let od 
znovuotevření Hrádku 

V pátek večer hasičská show 
u rybníčku u Billy.

V sobotu dopoledne soutěže 
pro děti u sportovní haly, odpo-
ledne hlavní program - místní 
hudební skupiny, pohádky, 
divadlo, letečtí modeláři, klaun, 
atrakce pro děti, dívčí skupina 
Diamond Cats (dříve 5 Angels), 
Ivan Mládek se svým Banjo 
Bandem a na závěr skupina 
Buty. Po celý den občerstvení, 
místní speciality a veselice.

V neděli na Hrádku dopoled-
ne běh na Hrádek, sprint fichtlů, 
odpoledne posezení u kávy 
s hudbou p. Zelenky, výstava 
dosud nezveřejněných fotografií, 
modelů Hrádku apod.; v divadle 
závěrečný koncert oslav - lužic-
kosrbský soubor.              JS, ham

Dobrodružství v tajemném sklepě se nekonalo
nemálo, uvědomil jsem si, co 
by takový tajuplný otvor mohl 
s takovou zvídavou dětskou du-
šičkou udělat, jaké nepříjemné 
následky by jí mohl způsobit. 
Prozkoumal jsem tedy blíže 
tuto možnou cestu k nečeka-
nému dobrodružství a možným 
pokladům a přede mnou se 
objevil vchod do jakéhosi 
sklepení, do kterého jsem se již 
neodvážil vstoupit. Po návratu 
domů jsem již nelenil, usedl 
k počítači, sesmolil potřebný 
dopis, s nímž jsem se obrátil na 
městského zastupitele, kterého 
znám osobně. Ten také nelenil 
a mé řádky poslal promptně 
prostřednictvím internetu panu 
starostovi.

Reakce pana starosty Louky 
byla vskutku příkladná. Podle 
svědectví majitelky blízkého 
podstávkového domu, jenž stojí 
prakticky vedle té cesty, paní 
Petrnouškové, se den nato, 

tedy ve čtvrtek 11. dubna, obje-
vila kolem toho otvoru ohrádka a 
další den, 12. dubna, byla cesta 
za případným dobrodružstvím 
za přítomnosti bagru zasypá-
na. Jde opravdu o příkladné 
jednání nejvyššího zastupitele 
našeho města, když uvážíme, 
že takových ulic, kde se něco 

děje, jako třeba nyní v naší 
Čelakovické, je jistě v našem 
městě daleko více. Proto se 
domnívám, že mohu nejenom 
jménem svým, ale i jménem 
učitelek a učitelů nedalekých 
škol a rodičů možných zájem-
ců o nečekané dobrodružství a 
poklady vyslovit panu starostovi 
za jeho rychlé kroky vřelé díky. 
Díky, pane starosto!

         Mgr. Miroslav Kabeláč 
Informaci doplnil Petr Véle 

z odboru správy majetku a 
investic: V dotyčném místě se 
obnažil vchod do zasypaného 
sklepa demolovaného domu. 
Po upozornění občanů byly po-
volány Technické služby města 
Varnsdorf, které rozbouraly klen-
bu a otvor zasypaly.           red.
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Střípky z okolí

velmi tajemně. V té době byl 
také park velmi hezky uprave-
ný a celkově to je taková hezká 
vzpomínka na naše dětství.

Vzpomenete si, dokdy 
stanička ještě sloužila své-
mu účelu a co bylo příčinou 
jejího konce? 

To jsme se snažili zjistit, ale 
nikde jsme o tom žádný záznam 
nenašli. Podle vzpomínek mých 
i ostatních pamětníků to bylo 
cca do 60. let minulého století a 
pak se o to už nikdo nestaral a 
nechalo se to zchátrat. Někdy na 

podzim loňského roku, vlastně už skoro v zimě, nás napadlo, že by moh-
lo být hezké to po více jak čtyřiceti letech opravit, aby to znovu sloužilo 
svému účelu. Cítil jsem to jako takový svůj dluh dětství - a také nemů-
žeme přeci svým dětem nechat všechno jenom zničené a poškozené!

Co obnášelo uvedení staničky do dnešního stavu?
Byla to poměrně nákladná rekonstrukce, která začala oslovením 

místních fi rem, aby udělaly dobrý skutek a kupodivu do toho většina 
z nich šla a své náklady darovala jako svůj příspěvek na dobrou 
věc. Firma Novák udělala střechu, fi rma Kuranda udělala kopie 
dobových rámečků a naše fi rma na základě rady místních stavařů 
opravila celou stavební část. Pak už zbývalo jen dokoupit měřicí pří-
stroje a nechat vyrobit popisné tabule. Původně jsme chtěli obnovit 
i elektrické napájení, ale nakonec jsme nechali celé zařízení pouze 
mechanické pro denní pozorování. Nově se tedy měří teplota, baro-
metrický tlak a vlhkost vzduchu na dvou protilehlých stranách staničky.

Našla se pro rekonstrukci nějaká dobová dokumentace?
Bohužel ani pracovníkům muzea, na které jsme se obrátili, 

se nepodařilo ke staničce nic zjistit, ani najít třeba dobovou 
fotografi i. Proto jsme vycházeli pouze ze svých vzpomínek, tech-
nických dispozic a snažili se o co nejvěrnější historickou podobu. 

K jakému datu byla stanička zprovozněna?
To datum vyšlo v podstatě náhodou. Veškeré práce byly hotové 

4. května, kdy slavíme podle církevního kalendáře svátek svatého 
Floriána, který je patronem profesí, které souvisejí s ohněm, tedy také 
určitým způsobem s počasím, takže bylo rozhodnuto. Vzápětí jsme 
celé zařízení předali zpět městu jako dar. Škoda jen, že bezprostřední 
okolí, kromě nových laviček, už tak hezké není.

Když už jste narazil na lavičky, vy jste také přeci jednu někde 
už osadili?

Předčasem jsme umístili jednu lavičku na vyhlídce u Hraničního 
Buku nad městem a stále se o ni staráme. Když vloni někdo zničil 
opěradlo, nezatrpkli jsme a dali tam nové. Tyto iniciativy jsou poněkud 
nevděčné a ocení je málokdo. Ono to není příliš v módě, je to bohulibá 
činnost, ze které nikdo slavný nebude, a tak o to není příliš zájem. 
Devadesát devět procent lidí vám bude tvrdit, že je to zbytečné, ale 
tím se člověk nesmí nechat otrávit, neboť proto to nedělá!

Dovolte mi, abych vám za všechny čtenáře, obyvatele a tře-
ba i návštěvníky města poděkoval za činnost a iniciativu vaší 
fi rmy, popřál staničce dlouhý obnovený život a vám osobně 
hodně sil a nápadů do dalších let.                   JS, foto Ivo Šafus

Trochu zmoklá Rampušačka

Meteostanička v parku opět 
slouží svému účelu

Dětský cirkus na Karlovce se vydařil
Dokončení ze str. 1

za burácení pyrotechniky a hudby z opery Carmen. Ale ještě než ji 
zcela pohltily plameny, nejspíš nás stihla ještě naposledy začarovat, 
neboť sluníčko pořád nikde, a naopak zesiloval déšť...

Bylo velmi potěšující, že navzdory počasí dorazilo opravdu 
dost lidí. Byl to jev v celém výběžku poměrně ojedinělý, neboť 
v ostatních městech Šluknovska buď program omezili, nebo byl 
úplně zrušen.

U příležitosti Rampušačky vyhlásil DDM výtvarnou soutěž „Ram-
pušačka dětskýma očima“. Odevzdané práce byly v den konání 
akce, 30. dubna, vystaveny v parku u MCKV. A jak to dopadlo? 
Kategorie MŠ: 1. MŠ Sluníčko, 2. MŠ Stonožka, 3. MŠ Na Kopečku; 
kategorie speciální škola: 1. ZŠ náměstí E. Beneše - speciální 
třída; kategorie 1. stupeň: 1. ZŠ náměstí E. Beneše, 2. ZŠ Ediso-
nova, 3. ZŠ Bratislavská.                             Alena Marie Dančová

Národní a ZŠ Seifertova spo-
lečně se žáky gymnázia. V rám-
ci spolupráce a využití míst-
ních škol byly vystupující děti 
nalíčeny studentkami VOŠ 
a SŠ (obor kosmetička). 
S organizací vystoupení zdatně 
pomáhali studenti Gymnázia 
Varnsdorf a také rodiče žáků. 
Zejména tatínkové z obou stran 
hranice se společně zapotili při 
stavění a následném bourání 
cirkusového šapitó. 

O úspěchu svědčí čtyři zcela 
vyprodaná veřejná vystoupení, 
při kterých byli rodiče většinou 
mile překvapeni vysokou úrovní 
této akce. Cirkusu se zúčastnili 
i návštěvníci, jejichž děti nevystu-
povaly, a projekt je velmi zaujal. 
Finálního sobotního vystoupení 
se zúčastnili hosté z Česko-

Slet čarodějnic 
a čarodějů 

Na Kopečku
Poslední dubnový pátek 

se u nás na školní zahradě 
tradičně konal slet čarodějů 
a čarodějnic. Počasí nám 
přálo, a tak se děti mohly pod 
drobnohledem velkých a zku-
šených čarodějnic a čarodějů 
na zahradě zúčastnit soutěží a 
her. Po malém průvodu kolem 
naší školky dostalo každé dítě 
„výuční list“ čaroděje a malou 
odměnu. O perfektní přípravu 
a zdárný průběh se kromě 
vychovatelek M. Sivčové, K. Ji-
ruškové a M. Růžičkové zaslou-
žili žáci DM při VOŠ a SŠ v ul. 
Mariánská.         Děti a kolektiv 

z MŠ Na Kopečku

Dokončení ze str. 1

-německého fondu budoucnosti 
ředitel PhDr. Joachym Bruss 
a PhDr. I. Rožková, starostové 
měst Varnsdorf a Seifhnen-
nersdorf a obce Großschönau, 
vedoucí OŠKT MěÚ Varnsdorf 
a další pozvaní hosté. 

Mezi zajímavosti bezesporu 
patří, že Ostdeutscher Projekt-
circus  Andre  Sperlich  byl 
poprvé v České republice a díky 
manažerce projektu, ředitelce 
IZŠ Karlova paní Mgr. Miladě 

Hnilicové, přislíbil v budoucnu 
další představení. Po celý týden 
panovala ve škole neuvěřitelná 
tvůrčí atmosféra. Samotné děti 
byly z akce nadšené a velmi 
zodpovědně přistupovaly ke 
své roli a respektovaly své nové 
kamarády. 

Na vlastní realizaci se podíle-
lo 25 pedagogických a 5 nepe-
dagogických pracovníků z výše 
uvedených škol, kteří zde byli od 
rána až do pozdních večerních 
hodin. Spolupráce českého i ně-
meckého kolektivu a pracovníků 
cirkusu včetně dětí byla mimo-
řádná. Projektem Cirkus bez hra-
nic - Circus über die Grenze ško-
la v Karlově ulici důstojně osla-
vila 110. výročí založení a také 
5. výročí spolupráce se jme-
novanými německými školami. 
V neposlední řadě patří velké 
poděkování všem sponzorům 
a lidem, kteří nezištně přiložili 
ruku k dílu.

Podle podkladů IZŠ 
zpracoval JS,
foto Ivo Šafus

V pátek 3. května bylo ve Varnsdorfu pietními akty vzpomenuto 
ukončení 2. světové války a osvobození. Na snímku pokládají věn-
ce k hrobům válečných obětí předseda Okresního výboru Českého 
svazu bojovníků za svobodu Varnsdorf Miroslav Majzlík a starosta 
města Martin Louka.                                                     Foto Ivo Šafus
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Člen zastupitelstva města Kurt Posselt požádal o zveřejnění 
odpovědí k podnětům, které přednesl na březnovém zasedání 
zastupitelstva. Ve stručnosti shrnujeme:

Nebezpečný výjezd od hřiště u sportovní haly.
Tímto se již zabývala dopravní komise. Dopravním inženýrem 

Ouzkým byla zpracována studie dopravního opatření - přesun pře-
chodu pro chodce na Západní ulici ve směru z Lidické ul. (OSMI, 
P. Véle)

Hřiště je oploceno, ale přesto tam chodí lidé se psy. Dalo by se 
tomu zabránit? Prý se to nezamyká. Psí exkrementy jsou i v oko-
lí paneláků. Dále se hrabou lidi v popelnicích, neuklidí po sobě 
a je tam binec. Mohlo by se to víc kontrolovat a dávat pokuty. 

V celém katastru města je strážníky prováděna kontrola povinností 
obyvatel venčících své psí miláčky - dodržování daných pravidel 
o úklidu výkalů po psech. Jsou řešeni jak domluvou (1. prohřešek), 
tak v některých případech i blokovou pokutou. Kontroly probíhají 
na sídlišti v ul. Západní a okolí sportovní haly, ale také na všech 
veřejně přístupných místech v katastru našeho města. (Velitel MP 
M. Špička)

Vstupy do sportovního areálu budou osazeny informačními 
tabulkami znázorňujícími zákaz venčení psů. Aby bylo umožněno 
sportování i jednotlivcům, správce areálu REGIA, a.s., zatím areál 
nezamyká. K tomu by přistoupil v případě nedodržování návštěvního 
řádu. (OSMI, Ing. J. Beránek)

Podle smlouvy o vývozu odpadu má firma EKO servis Varnsdorf, 
a.s., provádět úklid odpadu v okolí odpadových nádob (vždy v den 
svozu). OŽP namátkově provádí kontrolu. Problematickým stanoviš-
tím budeme věnovat větší pozornost a reklamovat úklid u svozové 
firmy. Neskladné odpady (nábytek, koberce...), které jsou zde odklá-
dány v rozporu s vyhláškou, jsou odklízeny na zvláštní objednávku 
jako černé skládky. Úklid u kontejnerů v centru města bude navíc 
v letošním roce prováděn pracovníky VPP nejméně 2x týdně, na 
hlavních trasách každý pracovní den. (OŽP, Ing. P. Brzák)

Na parkovišti u Penny je vyznačeno místo žlutou čárou, kde 
se nemá parkovat, a parkuje se tam běžně bez zásahů policie.

Právní vymahatelnost přestupku (stání v zákazu u Penny - vo-
dorovné značení) je odvislá od minimální viditelnosti vodorovného 
značení, která je prováděcí vyhláškou ministerstva dopravy stanove-
na na 80 %, což je v zimním období problém. I tak je toto průběžně 
sledováno a postihováno strážníky MP. (Velitel MP M. Špička)        red.

Nebezpečný přechod, 
nepořádní pejskaři, 
špatné parkování...

Už 14. ročník Hvězdicové jíz-
dy pořádalo město Krásná Lípa 
a spolky „Die Gesellschaft TUR 
in Tschechien“ a „Förderverein 
der Grenzregion Obere Mandau/
Spreequellen e.V. in Deutsch-
land“ v rámci své dlouholeté 
spolupráce. Jednotliví cyklisté, 
skupiny či spolky startovali ze 
všech okolních měst. Jejich cí-
lem bylo dosáhnout ve 13 hodin 
krásnolipského náměstí. 

Nás 10 statečných z Varns-
dorfu odstartoval v 11 hodin pan 
starosta Martin Louka a popřál 
nám dostatek sil a dobré počasí 
na cestu. A to nám skutečně 
vydrželo po celou neděli. Na 
náměstí v Krásné Lípě, kam 
jsme dorazili těsně před jednou 
hodinou, na nás čekalo přiví-

Před necelými deseti lety 
(15. června 2004) vznikl velmi 
spontánně mezinárodní filmový 
festival Nisa/Neisse/Nysa, do 
kterého se zapojila města ze 
všech států zdejšího trojzemí 
(Jelenia Góra, Liberec a Gross-
hennersdorf). V té době vznikl 
i symbol festivalu - skleněná 
rybka z hraniční řeky Nisy, která 
v mnoho podobách doprovází 
festival dodnes. 

Na začátku května, ve dnech 
1. až 5. 5., proběhl v trojzemí 
již 10. ročník tohoto festivalu. 
Festival dnes zaštiťují nejvyšší 
zemští představitelé Saska, 
Dolno-slezského vojvodství a 
Libereckého kraje. Festival si 
za dobu svého působení vy-
dobyl své místo na zemi a jeho 
prestiž láká zejména mladé 
filmové tvůrce. O tom svědčí 
cca 200 přihlášených filmů, ze 
kterých bylo nakonec vybráno 
47 soutěžních snímků. V deseti 
hraných a 37 krátkometrážních 
filmech natočených v letech 
2011 až 2013 hodnotila odborná 
porota jejich klady a nedostatky. 
Soutěžní snímky byly promítány 
ve dvou českých, dvou polských 
a 9 německých kinech. Závěr 
festivalu s vyhodnocením, 
rautem a koncertem se odehrál 
již potřetí v Centru Panorama. 
Letos jej moderoval herec Voj-
ta Švejda. Vítězem festivalu a 
výhercem prémie ve výši 2.000 
eur se stal snímek polské re-
žisérky Malgosky Szumowske 

tání, samolepky, občerstvení 
od turistů, ale také dostatek 
duševní potravy v podobě kul-
turních vystoupení. Chvílemi 
to až vypadalo, jako bychom 

se ocitli na nějakém folklorním 
festivalu, neboť na náměstí se 
střídala Dykyta se souborem 
Kř iničánek z varnsdor fské 
ZUŠky, následovalo další vy-

stoupení varnsdorfské ZUŠky, 
kterou vystřídal soubor Lužičan 
těsně následován cimbálovou 
muzikou Lužičan. Vystoupily 
také děti z dětského domova 
z Krásné Lípy a stranou nezů-
stal ani komorní sbor Komorák 
pod vedením pana Sudka. 

Celé odpoledne brilantně 
moderoval Míra Vajs. Na cyklo-
účastníky čekalo nejen zabezpe-
čené parkoviště jejich miláčků, 
ale také losování 14 vstupenek 
do infocentra, kterými do letošní-
ho 14. ročníku přispěl NP České 
Švýcarsko. Nám se cykloneděle 
vydařila a doufáme, že příští rok 
nás na Hvězdicové jízdě bude 
z našeho města ještě více.

JS, foto Ivo Šafus

s názvem „In the name of“. Po 
vyhodnocení a rozdání cen 
zhlédli návštěvníci galavečera 
český film „5 pravidel“, na jehož 
předpremiérovou projekci dora-
zil i tvůrčí tým v čele s režisérem 
a producentem. Na závěr festi-
valu vystoupila česká skupina 

Čankišou, která uzavřela tento 
jubilejní ročník. 

Pro pořadatele bych měl 
snad pro další přípravu malé 
doporučení. Pokud je v záj-
mu festivalu oslovit české 
diváky (kterých je standardně 
jak pověstného šafránu), je 
zapotřebí letáky, plakáty a 
propagační prospekty vydávat 
nejen v německé, ale i v české 
a patrně i polské jazykové po-
době. Za poslední čtyři ročníky, 
co se festivalu účastním, to totiž 
vypadá, jako by byly soutěžní 
pořady (a leckdy i celý festival) 
označeny poznámkou „Nevhod-
né pro českého diváka“.

JS, foto Ivo Šafus

Poslední workshop, poslední 
slupky Cibulí, poslední korek-
tury a práce našich oktavánů. 
Projekt Gymnázia Varnsdorf a 
Lužickosrbského gymnázia Bu-
dyšín jde do „finále“. Zpočátku 
zvláštní a pro mnohé nepocho-
pitelný název Mezinárodní den 
prodavačů cibule už má dnes 
jasnou podobu. Uteklo to, jak 
se říká, jako voda. Tři roky 
práce, setkávání a poznávání 
jsou skoro za námi. Poslední 
workshop v Horní Světlé pro-
běhl 17. až 19. dubna. Hodně 
se pracovalo, opravovalo, pře-

Poslední slupky
kládalo a konzultovalo. Také se 
ale hodně povídalo a zpívalo, 
i když volného času bylo oprav-
du poskrovnu. 

Práci učitelů a studentů obou 
škol jsme shrnuli do povídání a 
videomateriálu o Cibulích v pu-

Hvězdicovou jízdu jsme si užili

Letošní ročník filmového festivalu 
Nisa je již minulostí

blikaci, fotografie a představení 
jednotlivých dílen do sborníku 
(mimochodem práce našich 
oktavánů), studijní materiály a 
pracovní listy využitelné pro ko-
hokoliv, kdo má chuť se našimi 
cibulovými „slupkami“ probírat, 
najdete v e-learningovém pro-
středí Moodle na http://cibu-
le.bgvprojekt.cz. A ještě jsme 
přidali něco navíc - kalendář. 
Možná budete stejně jako my 
učitelé zprvu překvapení, ale 
to je jen začátek, než začnete 
prohlížet a číst. Trojjazyčný 
kalendář je prací českých a 
německých studentů, učitelé 
jenom přihlíželi, sem tam pora-
dili, nasměrovali, popostrčili. 

A proto vlastně Cibule vznik-
ly. Aby si každý mohl uloupnout 
tu svoji slupku a popsat ji tím, co 
ho zajímá a baví. A nám se to, 
doufám, povedlo.

Z. Jirchářová
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Čtvrté setkání dětí z MŠ 
Čtyřlístek a dětí z MŠ v Groß-
schönau, proběhlo 23. dubna, 
a to v netradičním duchu. 
Pro děti byla připravena akce 
s mladými hasiči ze Sboru dob-
rovolných hasičů na parkovišti 
u hasičské zbrojnice. Dětem 
byly předvedeny zásahy hasi-
čů při různých akcích a mohly 
si vyzkoušet, co obnáší práce 
s hasičskou výzbrojí. Potom 
za přispění strážníků Městské 
policie jsme se všichni přesunuli 
na dopravní hřiště, kde si děti 
mohly na dopravních prostřed-
cích vyzkoušet, jak se mají 
chovat na silnici řízené různý-

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwickling Investition in Ihre
Zukuntft/Evropská unie. Evropský fond pro 
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Dopravní a bezpečný den Čtyřlístku
„Partnerství mateřských škol Varnsdorf - Großschönau 2013“

Fotokronika
Slalom už skončí?

Kličkování mezi dírami na silnicích snad zas na nějakou dobu 
pomine. Opravy silnice na Studánku jsme zachytili na 1. máje. 

Foto Ivo Šafus

Nablýskaní dědečkové
V neděli 5. května v poledne si dal v Pivovaru Kocour do-

staveníčko českolipský Veteran Car Club. Zasvěcení fandové, 
kteří se o jejich varnsdorfské obědové pauze cestou na výstavu 
v Německu dozvěděli včas, mohli obdivovat několik desítek 
unikátních a krásných „přibližovadel“. Na rozdíl od našich 
pořadatelů Rampušačky či farmářských trhů si klub veteránů 
dokázal objednat slušné počasí.            ham, foto Ivo Šafus

Park za bazénem uklidili páťáci
Na oslavu mezinárodního Dne Země (22. dubna) žáci 5. tříd ZŠ 

Edisonova uklidili park u bazénu. Nafasovali rukavice, pytle, udělali 
skupinky a vrhli se do práce. Nasbírali 8 pytlů odpadků, o jejichž 
odvoz se postarali zaměstnanci technických služeb. Aktivně se 
podíleli na údržbě čistoty města a za to jim náleží velká pochvala. 
Všem žákům, kteří uklízeli, děkujeme. 

Text a foto učitelky 5. tříd ZŠ Edisonova

Základní umělecká škola 
společně s městským diva-
dlem a městem Varnsdorf 
srdečně zvou na další koncert 
z cyklu Varnsdorfské hudební
léto - ve čtvrtek 23. května od 
18 hodin v aule VOŠ a Gymnázia 
Varnsdorf.

Soubor Violoncelli da camera 
vznikl koncem 80. let, hraje 
v obsazení pěti hráčů - Evžen 
Rattay, Andrea Tattayová, 
Václav Bernášek, Marie Hixová, 
Tomáš Strašil. 

Zajímavý je i jeho repertoár. 
Proniká do hudebních oblastí, 
které byly dříve vyhrazeny jiným 
nástrojům, a přináší tak nové 
hodnoty i pobavení. Kromě 
domácích koncertů hostovali 
také v zahraničí (Rakousko, 
Maďarsko, Švýcarsko, Francie, 
Japonsko).

Soubor nevychází jenom 
z violoncellových tradic, ale 
chápe hudbu univerzálně a 
těží z mimořádného rozsahu 
nástroje a jeho tembru. V pěti 
violoncellech tak odkrývá nové 
netušené barevné kombinace, 
což dokumentuje i CD Cello 
party a řada rozhlasových a 
televizních nahrávek.

Repertoár zahrnuje všechny 
hudební styly od baroka přes 
španělský folklór až po jazz. 
Samozřejmostí je i soudobá 
hudba. Řada českých i zahra-
ničních skladatelů věnovala 
své skladby souboru či jeho 
jednotlivým členům.

Svým projevem navazují Vio-
lonelli da camera živý kontakt 
s publikem a vyplňují mezeru 
mezi hudbou takzvaně vážnou a 
populární.                          ZUŠ Varnsdorf

Koncert 
Violoncelli 
da camera

V Lysé nad Labem se 18. až 20. dubna již poosmnácté konala 
tradiční výstava módy a módních doplňků ELEGANCE 2013. Její 
součástí byl 13. ročník soutěže mladých módních tvůrců AVANT-
GARDA 2013. 

Studenti 15 odborných škol z celé ČR soutěžili ve třech katego-
riích. Žáci VOŠ a SŠ Varnsdorf z oboru modelářství a návrhářství 
oděvů reprezentovali školu ve všech kategoriích. Přes velkou 
konkurenci naše žákyně Ivana Vaňková získala krásné 3. místo 
v kategorii „Rozmanitost Asie“. Model nazvaný „Fiume Hanfu“ si 
navrhla, vytvořila a sama předvedla. Byl zhotoven z igelitu, zdobený 
fl itry, korálky a knofl íky. Výsledek vidíte na fotografi i. Blahopřejeme 
a věříme, že toto ocenění bude další motivací v tvorbě všech žá-
kyň oboru.                               Ing. Bc. Petr Jakubec, ředitel školy

Módní návrhářky uspěly 
v Avantgardě 2013

mi dopravními zařízeními. Akce 
ze strany německých partnerů 
a dětí měla velký ohlas. Tímto 
bychom chtěli poděkovat hasi-

čům a strážníkům za krásně 
strávené dopoledne.        

Mirka Hrobníková, 
učitelka MŠ Čtyřlístek 
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Služby

Různé

Seriózní nabídka práce 
v Německu (trvalý poměr) 
pro schopné, samostatné a 
spolehlivé pracovníky s čás-
tečnou znalostí německého 
jazyka. Zájem je o montéry, 
zámečníky, soustružníky, 
CNC seřizovače, svářeče, 
elektrikáře, automechaniky. 
Kontaktní e-mail: j.zarnack
@email.cz (zašlete životopis 
v němčině).

BULHARSKO Pomorie 
11 dní u moře, doprava od 
3.590 Kč, ubyt. v soukr. 
2.000 Kč, děti sleva. AD 
J. Hlávka a CA P. Hlávka, 
407 21 Česká Kamenice, 
Sládkova 773, tel. 602 231 498 
www.bulharsko.org/, e-mail:
hlavka.bus@seznam.cz.

Nemovitosti

Řádková inzerce Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.

Sběratel koupí - staré min-
ce, bankovky, medaile, vyzna-
menání i celé nebo částečné 
sbírky. Telefon 606 388 495.
E-mail: numisban@se-
znam.cz.

Prodám byt v osobním 
vlastnictví ve Varnsdor fu. 
Nutno vidět. 2+1, 54 m2, ul. 
B. Krawce. Tel. 728 648 045.

K pronájmu volné zaří-
zené místo v zavedeném ka-
deřnictví nebo i celé zařízené 
kadeřnictví se dvěma místy. 
Pronájem jednoho místa 
4.600 Kč měs. vč. energií. 
První 3 měsíce poloviční ná-
jem. Tel. 728 580 333 nebo 
725 778 112.

Prodloužení otvírací doby 
prodejny v Mlékárně Varnsdorf 
Po 8.00 - 15.00 hod., Út - Pá 
8.00 - 16.30 hod. 

Pronajmu byt 3+1 s bal-
konem. Tel. 723 793 497.

Přijmeme prodavačku do 
prodejny Barvy - laky. Nástup 
ihned. Praxe vítána. Tel. 
602 665 279.

Pronajmu byt 1+1 s bal-
konem, ul. Čelakovická. Cena 
5.900 Kč. Tel. 733 517 365.

Sraz všech tříd bývalé 
SPŠ strojní Varnsdorf se koná 
v sobotu 15. června od 12.00 
hod. v kinosále Panorama 
Varnsdorf. Pronájem sálu 
kina, mikrofonů a projektoru 
je zpoplatněn, proto zasílejte 
100 Kč na osobu do 25. května 
na č. ú. organizátora srazu -
219590113/0800.  Zve  Ota. Tel. 
607 200 946.

telefon: 412 333 288, 412 332 193

TELEFON:
412 333 288     412 332 193

UHELNÉ
SKLADY
RUMBURK

www.esenvex.cz

UHLÍ   ŠTĚRKY   PÍSKY
PRODEJ STAVEBNÍHO ŘEZIVA

GYMNÁZIUM
VARNSDORF 

OD                              PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU 
PRO RODINNÉ CENTRUM JONÁŠ 

UČITELKU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ 
(dětí od dvou let).

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY: 
UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

KONTAKT: Mgr. FRANTIŠEK PAULUS 
Tel. 412 371 423

1. 9. 2013

Podpora středoškoláků 
i jejich rodin

Kostce Krásná Lípa, p. o., 
se již podruhé podařilo zajistit 
pro rodiny středoškoláků ze 
Šluknovského výběžku možnost 
podat si žádost o retrostipendium 
Patria. Díky těmto stipendiím mají 
šanci získat 1.000 Kč měsíčně na 
náklady spojené se studiem žáka 
a bydlením rodiny.

V letošním roce si podalo 
žádost 12 žáků, z toho 10 splnilo 
podmínky poskytovatele progra-
mu. Pokud si udrží prospěch a 
dobrou docházku do školy, budou 
moci od září stipendium začít čer-
pat stejně jako tři další, kteří si po-
dali žádost ještě jako žáci základní 
školy v loňském roce.

V předchozím období jsme 
zpracovali 54 žádostí o stipen-
dia, z toho jich 31 bylo podpořeno. 
Podmínky, které stipendisté musí 
dodržovat - omluvená absence 
ve výši maximálně 25 %, ne horší 
známka než trojka ze čtyř klíčových 
předmětů a žádná pětka nebo ne-
klasifikován na vysvědčení, ale 
v průběhu roku někteří stipendisté 
nedodrželi. V současné době je 
v programu zařazeno 23 aktivních 
stipendistů. Za poslední školní rok 
tak zatím do výběžku poputovalo 
přes 230.000 Kč od poskytovatele 
stipendií Patria fi nance.

Za Kostku Krásná Lípa, p. o., 
Petra Vrajová

Projektovým manažerem 
na zkoušku

V Kostce Krásná Lípa, p. o. 
se můžete od 1. 8. 2013 do 31. 1. 
2014 zúčastnit pracovní stáže na 
pozici „Manažer projektu“. Cílem 
této pracovní stáže je získat prak-
tické zkušenosti v rozsahu 480 
hodin jako projektový manažer 
od přípravy projektu přes jeho re-
alizaci po vyúčtování a ukončení. 
Jedná se o projekty v oblasti so-
ciálních služeb apod. z národních 
zdrojů nebo zdrojů EU. Stáže ve 
firmách jsou určeny především 
pro následující cílové skupiny: 
bez praxe, nezaměstnané, osoby 
vracející se na pracovní trh (např. 
rodiče po rodičovské dovolené), 
osoby zaměstnané, které si chtějí 
prohloubit kvalifi kaci a zajímají se 
o tuto oblast.

Pokud vás nabídka oslovila, 
je možné se do 27. června 2013 
přihlásit do výběrového řízení 
na webových stránkách ht tp:
//www.stazevefi rmach.cz/clanky/
o-projektu.html.

Kostka Krásná Lípa, p. o. se 
tímto zapojila do projektu „Stáže 
ve firmách - vzdělávání praxí“, 
registr. č. CZ.1.07/3.1.00/41.0001, 
který je spolufi nancován z fondů 
EU - z Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost.

Další informace je možné získat 
na výše uvedeném odkaze, případ-
ně v Kostce, p. o., Krásná Lípa.

R. Dušková, Komunitní centrum 
Kostka Krásná Lípa p.o.



Svozy pytlového
tříděného odpadu

23. 5. 2013

Poděkování

SENÁTORSKÉ
DNY

20. 5. 2013
15-17 hodin

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf
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Pojeďte s námi
autobusem
na nákupy

do OC FORUM Liberec

18. 5. 2013
Odjezd v sobotu ze 

zastávky BusLine na AN
v 9.30 hod., 

odjezd zpět 15.40 hod.

ZDARMA

Vzpomínka

18.-19. 5. 2013
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989 

25.-26. 5. 2013
MUDr. Hana Pojtingerová
Divišova 140/10 Děčín IV
Tel. 412 586 361

Zubní 
pohotovost

První ředitel ZŠ Edisonova 
Ladislav Valenta

V dubnu a květnu uplynula řada let, kdy mi zemřeli otec Václav 
Vladyka st. a dcera Veronika Vladyková. 

Kdo můžete, věnujte malou vzpomínku. Děkuji.
Kdo v srdci žije, ten neumírá. Václav Vladyka ml.

Varnsdorfské
PRODEJNÍ 

TRHY
(parkoviště 

na Národní ul.)
22. 5. 2013
8.00-16.30 hod.

Mažoretky z DDM Varnsdorf děkují manželům Libotovským a 
Storcerovým za dopravu, p. Ludwigovi za sponzoring, pí Bacharové 
a Hynčicové za pomoc při líčení, pánům V. Hynčicovi, M. Drančákovi 
a L. Dospělovi za fotky a všem za podporu v soutěži mažoretek 
v České Kamenici.

12. května uplynulo 25 let od úmrtí Renaty 
Görlichové.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 21. května uplyne 5 let od úmrtí pana 
Miroslava Klapky. 

Stále vzpomíná rodina.

Dne 29. dubna uplynulo 5 let od úmrtí pana 
Oldřicha Zmrzlíka. 

Stále vzpomíná rodina.

25. května uplyne 40 let od úmrtí pana 
Oldřicha Fridricha, známého muzikanta, 
kapelníka a velveťáka, který zemřel ve 
věku 48 let.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Syn 
Oldřich

Setkání 
tří ředitelů
 K nevšednímu setkání tří do-

savadních ředitelů ZŠ Edisonova 
ve Varnsdorfu došlo 29. dubna, 
kdy na pozvání učitelů a součas-
né ředitelky navštívil školu v den 
svých 70. narozenin první ze tří 
ředitelů Mgr. Ladislav Valenta. 

Pozvání přijala i druhá ředitelka 
školy Mgr. Irena Jirsáková, která 
si v současnosti, stejně jako pan 
Valenta, aktivně vychutnává za-
slouženého odpočinku. Po řadě 
gratulací došlo na vzpomínkové 
vyprávění o tom, jaké to bylo před 
24 lety, kdy se „nová“ škola oteví-
rala, co se všechno dolaďovalo či 
měnilo v průběhu minulých let a 
jaké „oříšky“ se řeší dnes. Obě-
ma bývalým ředitelům přejeme 
pevné zdraví a optimistického 
ducha do spousty dalších let.

Za kolektiv pedagogů 
ZŠ Edisonova 

Mgr. Bc. L. Ondráčková, 
ředitelka

Každý z nás už jistě zažil 
pocit, že se na něco těšil a ono 
to ne a ne přijít. O zahrádkářích 
to však platí dvojnásob. Jejich 
jarní aktivity přibrzdila nezvykle 
dlouhá zima, která letos sevřela 
zahrádky sněhovou krustou 
až do poloviny měsíce dubna. 
S prvními jarními paprsky však 
přišlo oteplení a s ním i čilý ruch 
„vyhladovělých“ pěstitelů na 
jejich pozemcích.

Jarní sezona tak začala i pro 
členy Českého zahrádkářského 
svazu, o. s. Toto občanské 
sdružení je zájmová organizace 
a patří k největším občanským 
sdružením v republice. A Zá-
kladní organizace ČZS ve Varns-
dorfu patří nejen k nejstarším, ale 
i k největším na Děčínsku. Přes 
400 aktivních členů s jejich rodin-
nými příslušníky obhospodařují 
parcely na rozloze téměř 19 hek-
tarů. Některé pozemky jsou ve 
vlastnictví samotné organizace, 
jiné organizaci pronajímá město 
Varnsdorf. Základní organizace 
tak nabízí pronájem těchto zahrá-

Jarní sluníčko konečně zahrádkářům přerušilo 
nezvykle dlouhý půst

dek v různých částech města -
celkem ve 14 osadách. 

Každá osada je řízena vole-
nou samosprávou v čele s před-
sedou, který úzce spolupracuje 
s výborem základní organizace. 
Celou zahrádkářskou činnost 
pak řídí čtrnáctičlenný výbor, 
složený ze zástupců jednotli-
vých osad. Ze svého středu si 
volí předsedu, místopředsedu, 
jednatele, hospodáře a matriká-
ře. Každý první čtvrtek v měsíci 
výbor rozhoduje o přijetí nových 
členů, o pronájmu parcel a řeší 
ekonomické otázky organizace. 
Tradičně v květnu (letos 25. 5.) 
se koná výroční členská schůze 
ZO. Varnsdorfská organizace 
má i svého zástupce v Územním 
sdružení ČZS v Děčíně.

Členové jednotlivých osad se 
ve své činnosti řídí stanovami, 
které přispívají k udržování vzá-
jemně dobrých vztahů mezi členy 
organizace. I mezi zahrádkáře 
však pronikla evropská integra-
ce. V praxi to znamená, že Or-
ganizační řád obsahuje i některá, 
zdánlivě nepopulární, omezení. 
O víkendech a o svátcích se 
např. nesmí používat motorová 
technika (cirkulárky, motorové 
pily, sekačky a podobně), a 
to dokonce v širším rozsahu, 
než nařizuje obecně závazná 
vyhláška města. Rozdělávání 
ohňů k přípravě jídla (grilování 
či pečení na ohni) je tolerováno, 
ale pálení zahradního odpadu 
se vznikem obtěžujícího kouře 
je samozřejmě zakázáno.

ZO ČZS ve Varnsdorfu je 
majitelem vlastního svazového 
domu, o který se stará správce. 
Ve svazovém domě probíhá 
schůzovní činnost a od roku 
1987 i pravidelné drcení a liso-
vání ovoce na mošt nejenom 
pro členy organizace, ale i pro 
občany města a okolních obcí. 
V nedávné době jsme jako 
zřizovatelé moštárny obnovili 
drticí i lisovací zařízení tak, aby 
odpovídalo přísným potravinář-
ským a hygienickým předpisům. 
Moštování je plánováno vždy 
na podzimní měsíce (září až 
listopad) s možností telefonické 
či osobní objednávky. 

Zahrádkářská činnost má 
v našem městě bohatou tradici. 
První nájemní zahrádkářskou 
osadu založil v VI. okrese pan 
Moriz Schnitzer již v roce 1906. 
Na ploše 3 ha bylo založeno 
66 zahrádek po 200 m2, které 
na stejném místě vydržely do 
dnešních dnů. Rovněž ostatní, 
později založené zahrádkářské 
osady, přežily s malými obmě-
nami do současné doby. 

O historii zahrádek ve městě 
se zmiňuje Josef Vajs v publikaci 
„Sté výročí založení zahrádko-
vých osad ve Varnsdorfu“ z roku 
2006, kde mimo jiné uvádí: „Je 
málo varnsdorfských občanů, 
kteří se vryli do historie Varns-
dorfu tak jako Moriz Schnitzer. 
Měli bychom se vzít příklad 
z jeho aktivit, při nichž nikomu ne-
odmítl pomoc. Daleko předběhl 
dobu v prosazování přírodního 
léčení, správné životosprávy, 
práce na zahrádce a pohybu na 
čerstvém vzduchu. Kolik z nás 
by dnes potřebovalo jeho rad, 
už jenom v tom, jak nakládat 
s léčivými rostlinami, které nám 
na zahrádkách rostou jako plevel, 
protože neznáme jejich využití 
pro vlastní zdraví.“

A jaké způsoby přírodního 
léčení Moriz Schnitzer doporu-
čoval a prosazoval? Na prvním 
místě to, co pomohlo jemu, tj. 
správnou životosprávu, vegeta-
riánství, abstinenci a nekuřáctví. 
Dále pobyt na slunci, pohyb a 
cvičení na čerstvém vzduchu, pití 
bylinkových čajů, léčivé koupele, 
otužování, masáže apod.

Že vám to něco připomíná? 
Samozřejmě, k trendu zdravého 
způsobu života se v současné 
době přiklání stále více lidí. 
Nevíme, jaké je historické 
povědomí o aktivitách Morize 
Schnitzera mezi řadovými členy 
zahrádkářské organizace či mezi 
ostatními občany našeho města, 
ale jedno je jisté: zahrádkaření 
není jen o nějaké fyzické dřině a 
„hrabání se v hlíně“, jak to mnoho 
lidí prezentuje. Je to smysluplná 
činnost, která odráží nejen vztah 
člověka k přírodě, ale i aktivní vy-
užívání volného času, relaxaci, 
navazování nových kontaktů i je-
jich udržování, získávání nových 
zkušeností, radost z čerstvých a 
zdravých výpěstků (kdo pozná, 
jak chutná rajče ze zahrádky, 
začne opovrhovat hydroponicky 
vypěstovanou „červenou hmo-
tou“ ze supermarketu), fi nanční 
nenáročnost vzhledem k ceně 
za pronájem parcel atd. To jsou 
hodnoty, které přivádějí do řad 
zahrádkářů stále nové a hlavně 
mladší zájemce, kteří postupně 
zaplňují místa po generačně 
starších ročnících.

Máte-li zájem rozšířit naše 
řady, rozhodně jste vítáni. Nej-
lepší a nejpřesnější informace 
o volných pozemcích k pro-
nájmu získáte na jednotlivých 
osadách. Občasně podáváme 
tyto informace samostatným 
inzerátem nebo na přiloženém 
letáku v Hlasu severu.

D. Hanzal, K. Lébl
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Naděje HC reprezentovaly v Berlíně
Na svůj první 

velký mezinárodní turnaj do 
německého Berlína se vydali 
malí hokejisté třetích tříd HC 
Varnsdorf. Tamějšího Moskito 
cupu se společně s nimi zú-
častnilo dalších devět týmů 
z Německa, Dánska, Polska 
a také z českého Tachova. 
A přestože varnsdorfští kluci 
nebyli na turnaji tak suverénní 
jako po celou uplynulou sezo-
nu (v Ústeckém kraji skončili 
na prvním místě), mohou být 
se šestým místem spokojení. 
Vždyť třináct varnsdorfských 
hokejistů, na rozdíl od ostatních 
na turnaji, odjíždělo s tréninko-
vým mankem. Od konce března 
totiž už netrénují na ledě, ale jen 
na suchu. Dalším mínusem pro 
ně byl jiný způsob hry, který 

u nás hrají pouze žáci druhých 
tříd. A kdyby se dařila střelba, 
mohli skončit i čtvrtí, neboť týmy 
na čtvrtém až šestém místě 
měly shodně bodů. Nestalo se, 

Konrád MTB pohár Liberecka 2013, seriál závodů na horských 
kolech pro bikery a bikerky všech věkových kategorií a výkonností, 
měl na programu první dějství. Byl jím Jarní XC okolo pivovaru ve 
Vratislavicích. V kategorii muži 19-29 let zde Michal Malík (KC 
Kooperativa SG) dojel pátý a Tomáš Podrazil (TJ Sokol Holé Vrchy) 
sedmý.

Janovský trhák, časovka dlouhá 2,8 km z Hřenska do Janova, 
zaznamenal druhé místo J. Novoty (BICYKL KŘÍŽ TEAM) v ka-
tegorii M31-40 a dvacáté šesté A. Sommershucha (C.B.A.C. 
Varnsdorf) v M41-50. C.B.A.C. je zkratka výrazu C´mon Bike and 
Cycling.

Úvodní závod seriálu MTB SERIES 2013, kterým byla Bohemia 
MTB Maraton (délka 42 km) v okolí Nového Boru a Cvikova, 
prvně vyhrál J. Novota ve veteránech, tak i celkově. Nestačil 
na něho nikdo z kategorie juniorů i mužů. Na nejvyšší stupeň 
vystoupil i M. Spurný mezi veterány III a na třetí V. Šimonek 
(oba CC Varnsdorf). Ve spojené kategorii junioři+muži dojel 
J. Kalivoda (BIG SHOCK TEAM) čtvrtý a ve veteránech II 
M. Vohnout (CC Varnsdorf) osmý. 

přesto nabyté zkušenosti jsou 
neocenitelné a kluci rozhodně 
v Berlíně ostudu varnsdorfskému 
hokeji neudělali.     

Š. P., foto HC

Z cyklistických výsledků

Vyvrcholení sezony 2012-
2013 v závěrečném 5. kole 
nadstavbové části přineslo tyto 
bodové výsledky: Kobra11 -
Bahňáci 924:765, Killers - Nic-
moc 991:927, Žlábci - Black hor-
ses 870:959, BC Tos - Spliťáci 
982:981, BK Retos - Čárovci 
951:880, X-team - V. Victoria 
952:848. Konečné pořadí ligy 
vypadá následovně: 1. Killers 
(po základní části bylo družstvo 

1.), 2. Nic-Moc (2.), 3. Black 
horses (4.), 4. Spliťáci (6.), 
5. Žlábci (3.), 6. BC Tos (5.), 
7. Kobra11 (9.), 8. BK Retos 
(7.), 9. X-Team (11.), 10. Bah-
ňáci (10.), 11. Čárovci (8.), 
12. Vorwär ts victor ia (12.), 
13. Aspoň kilo (13.). V jednotliv-
cích si nejlépe vedl M. Neumann 
(průměrný nához 172,2, tým 
Killers). Za ním v pořadí násle-
dují a přes hranici 160 bodů se 

dostali J. Vašut (169,0, Nic-moc) 
J. Trojan (168,6, Nic-moc), 
M. Langer (168,1, Black horses), 
M. Knap (166,6, Nic-moc), 
R. Boháček (166,0, Black hor-
ses), J. Trojan (164,5, Spliťáci), 
J. Brožek 162,9 , Kobra11), 
J. Bortel (161,1, BK Retos), 
N. Popov (161,0, Killers), M. Ja-
vůrek (160,9, BC Tos), M. Flekna 
(160,7, Bahňáci) a M. Klocperk 
(160,6, Black horses).   ZdS

K prvnímu zápasu 17. ročníku seniorské soutěže svedl los 
mužstva MŽIK Varnsdorf a TK Sokol Jalůvčí. Střetli se tedy třetí 
a druhý tým minulého ročníku této soutěže. Domácí družstvo 
s novým hráčem Alešem Ondráčkem vybojovalo cenné vítězství 4:2 
po neuvěřitelně vyrovnaných bojích s urputným, ale naprosto férově 
hrajícím soupeřem.  Varnsdorfští tenisté právem vysekli hostům po 
zápasu rytířskou poklonu. A jak vše dopadlo? Body pro vítěze získali 
ve dvouhře Radek Šustr, Aleš Ondráček a Milan Žižlavský, poražen 
odešel jen Miroslav Hájek. Ten ale se Šustrem uhrál deblovou výhru 
a v té další zůstali na štítě Jarda Vraj s Ondráčkem.     Milan Klusoň

Favorité potvrdili ambice i v nadstavbě

Závodu Author Český ráj (délka 50 km, převýšení 655 m,) 
u Mnichova Hradiště se zúčastnil J. Strož (IVAR CS - AUTHOR 
TEAM) a skončil patnáctý celkově (dvanáctý v kat. Elite).

Jarní prolog, závod Poháru CC Varnsdorf a časovku do vrchu 
z hraničního přechodu v Dolním Podluží do Waltersdorfu (délka 
4,8 km, převýšení 270 m), nevynechala ze svého kalendáře 
dvacítka vesměs varnsdorfských cyklistů. Prvenství si zajistil 
J. Novota před J. Švorcem a M. Spurným.

V úvodním závodu Českého poháru MTB 2013, kterým byl 
XCO (cross country) v Teplicích, si vyjel J. Kalivoda čtvrté místo 
v kategorii Expert a M. Malík (KC KOOPERATIVA SG) se vešel 
do první třicítky v kat. Elite. H. Schwarz (Kolabrabec) si v Masters 
vybojoval konečnou pátou pozici.

Zahájení seriálu akcí Kolo pro život, závod Trans Brdy ČS, 
mělo délku 55 km a celkovým sedmým místem do něho vstoupil 
J. Strož. Ten byl také nejrychlejším jezdcem na Okruzích pod 
Jehlou v České Kamenici, což byl úvodní závod Pekla severu 
2013. Na čtvrtém a pátém místě v mužích skončili dále T. Podrazil 
a J. Kalivoda a čtrnáctý F. Holubář. Ve veteránech I vyhrál 
J. Novota, sedmý byl J. Novák a dvanáctý Z. Kohout. V kategorii 
veteráni II dojel J. Kroupa sedmý a v kategorii veteráni III brali 
M. Spurný, V. Zemler a J. Šimonek druhé, páté a šesté místo.       ZdS 

V kulturním domě Krakov 
v městské části Prahy 8 se 
konal mezinárodní šampionát 
RAW Bench Press Cup „Fair 
Victory“. Soutěže v t laku 
na lavičce bez podpůrných 
dresů se zúčastnili závodníci 
z Čech, Slovenska, Německa, 
Polska, Ruska, Ukrajiny a Ka-
zachstánu. Varnsdorfský oddíl 
Nor thern Strongman repre-
zentovala Kateřina Batelková, 
startující ve sloučené kategorii 
žen. Ta zahájila závod úspěš-
ným základním pokusem se 
45 kg vážící činkou. Při druhém 
pokusu poté zvládla osobní 
soutěžní maximum 50 kg.
Závěrečný pokus na 52,5 kg
již nevyšel, nebylo dost sil. 
Dosažený výsledek ale zna-
menal vyrovnání osobního 
maxima Katky, což přineslo 
3. místo ve sloučené kategorii 
žen. Pořadatelům se podařilo 
připravit kvalitní soutěž s vy-
nikajícím zázemím, za což 
zasluhují uznání.  

M. T., foto klub NS

Další bronz pro Batelkovou   

Jan Strož vyhrál v České Kamenici na Jehle o více jak minutu.

Kateřina a nezbytní asistenti při jednom z jejich pokusů

Tenisoví veteráni 
zahájili výhrou
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Druholigovému týmu se venku nedaří
Z dosavadních čtyř zápasů 

jara na hřištích soupeřů přivezl 
varnsdorfský FK zatím pouhý 
bod za úvodní bezbrankovou 
remízu s Bohemians Praha. 
Po porážkách ve Zlíně a ve 
Znojmě očekávali jeho příznivci 
dobrý výsledek a minimálně 
bod ve Vlašimi. Vedoucí bran-
ka Denise Cany po čtvrthodině 
hry z dorážky po nastřeleném 
břevnu očekávání nahrávala, 
ovšem další šance (Rudnytskyy, 
Martan) zůstaly neproměněny. 
A když domácí po změně stran 
dvakrát využili chyb hostů, zví-
tězili 2:1. Ve 27. kole FNL hostilo 
áčko Žižkov, který na jaře vykli-
dil postupové pozice. Soupeř 
šel v 17. min. do vedení, ve 32. 
vyrovnal Ronald Hikspoors a 
protože už žádná branka nepad-
la, rozešly se týmy smírně 1:1. 

Gólman Mikulášík se nyní 
připravuje s ústeckými Lvy

Šachové střípky

Varnsdorfský hokejový od-
chovanec, dvacetiletý brankař 
Lukáš Mikulášík, má za sebou 
další dvě soutěžní sezony 
v USA. Nedávno se vrátil zpět ze 
zámoří a při setkání byl dohodnut 
následující rozhovor. Ten minulý 
byl v HS uveden v květnu 2011 
(číslo 10).

Jak se naplnily tvé plány 
a představy v uplynulém 
období? 

„Poslední sezonu jsem chytal 
za tým Tri-City Icehawks v Michi-
ganu, hrající MNJHL (Minnesota 
Junior Hockey League). Tento 
rok byl pro mě zlomový, neboť 
díky kvalitnímu mužstvu, trené-
rům, mezi nimi i brankářskému 
jsem rapidně zapracoval a ještě 
rozvinul své zrychlení pohybu 
v bráně. Mají zásluhu na tom, 
že jsem byl, možná i vzhledem 
k evropskému stylu chytání, 
nejrychlejším gólmanem v lize 
i na turnajích.“ 

Kam všude jste za hokejem 
létali, zajížděli a jak často hráli 
soutěžní zápasy? 

„Zápasy jsme hráli ve státech 
Michigan, Indiana, Illinois, Ohio, 
Wisconsin a Missouri. Některé 
cesty byly doopravdy pikantní, 
trvaly třeba i 15 hodin. Od pátku 
do neděle jsme buď hráli třikrát 
doma, anebo vycestovali a měli 
na programu tři zápasy venku. 
Od pondělí do čtvrtku násle-
doval několikrát denně trénink 
v posilovně, na spinningu a 

samozřejmě na ledě. Přidával 
jsem si pár hodinek, běhal na 
páse nebo sám bruslil a pracoval 
na technice v brankovišti.“

Dopadly tvé týmy v sezo-
nách podle představ vedení 
klubu i samotných hráčů? 

„Ten můj byl minulou sezonu 
beznadějně poslední v lize. Ale 
tento rok jsme připravili největší 
překvapení celé soutěže a do-
táhli se až do semifi nále play-off 
naší konference. V něm jsme 
nešťastně vypadli proti týmu 
Wisconsin Rampage.“

Jak se ti dařilo skloubit ho-
kej s povinnostmi ve škole? 

„V současné době nestuduji 
žádnou školu. Ono to v USA 
nejde hrát hokej i na této úrovni 
a navíc absolvovat nějaké univer-
zitní studium.  Ta denní hokejová 
náplň a zátěž je prostě veliká.“

Dokdy se doma v Čechách 
zdržíš a máš jasno o příští 
sezoně? 

„Mám nyní záměr působit 
v nějakém českém týmu. Abych 

si po třech letech zvykl na evrop-
ské kluziště, což může být velký 
problém, a to i pro naprosto jiný 
styl hokeje. Momentálně jsem 
v letní přípravě s prvoligovým tý-
mem Ústečtí Lvi, tak se uvidí, jak 
vše dopadne. Musím mít samo-
zřejmě také zadní vrátka, takže 
se naskýtají nějaké možnosti hrát 
profesionálně i v zahraničí.“ 

Sportovní příznivci si jistě 
nenechají ujít další hokejovou 
dráhu Lukáše, na které mu 
přejme mnoho zdaru a splnění 
jeho přání.    ZdS, foto archiv LM

Dorost U19 po výhře v Le-
tohradu hostil ve Chř ibské 
další celek ze spodní poloviny 
tabulky. Proti Svitavám ale zisk 
tří bodů po výsledku 4:2 (2:1) 
nepřišel lehce. Brzkým vylou-
čením oslabený soupeř dlouho 
vzdoroval, takže rozhodnutí 
přišlo až v poslední čtvrthodině 
hry. Branky Halbich (42., 78.), 
Kučera (23. z PK) a Mpongo 

Do odvety fi nále Severočeské ligy v Litoměřicích šel Slovan 
s 34 body k dobru a nabízel se optimismus o konečném vítězství. 
Utkání u nažhaveného soupeře s větším počtem zkušených hráčů 
ovšem naděje zhatilo po výsledku 101:54 (36:23, 26:13, 17:8, 
22:10). Body Slovanu Lehroch 17 (1x3), Voráček 11, J. Beran 8, 
Buben 7, Novotný 5, Vakulenko 3 (1x3) a T. Beran 3.Přihlíželo 200 
diváků, z toho polovina hostujících. Trenér Ing. Z. Strolený: „Pokud 
jsme zklamáni, tak snad jen z toho, že jsme pro vysněný cíl neuhájili 
náskok z prvního zápasu fi nále. Hráči i realizační tým jsou hrdi na 
své výkony a příznivce, bez nichž by letošní úspěchy ve skvělé 
atmosféře nepřišly.“ 

Starší žáci U15 měli na samý závěr sezony na programu odlože-
né utkání krajského přeboru středních Čech s BC Benešov. Soupeř 

opět nepřijel, a tak prohrál kontumačně 20:0. Náhradou sehráli svě-
řenci A. Cedrycha a J. Frolíka v přátelské atmosféře a za sledování 
zhruba 50 diváků utkání s jednotkou Schrödingerova institutu - BAŠ 
Velký Šenov. A. Cedrych: „Po celkem lehce zvládnutém zápase 
i s trochou laxnosti přišlo překvapení - slavnostní otevírání nealko 
šampusů, dekorace vítěznými tričky a mistrovský tanec spolu 
s obrovským poděkováním fanouškům za podporu.“ Doplňme, že 
žáci ze šesti utkání fi nálové části soutěže prohráli pouze jediné, hned 
úvodní s domácí Mladou Boleslavi. Ve zbývajících pěti vyhraných 
pak třikrát pokořili hranici sta nastřílených košů! 

KP středních Čech - konečná tabulka 
1. TJ Slovan Varnsdorf                  18   15   3   1520: 975   33 
2. BC Benešov                               18   12   6   1169: 894   29 
3. AŠ Mladá Boleslav                     18   5   13   909:1268   23 
4. BK Kladno                                  18   4   14   1032:1493   22 
Kadetky U17 si možná zkomplikovaly cestu za vítězstvím v pře-

boru středních Čech domácí prohrou s nyní tabulkově třetím týmem 
BK Tábor 48:71. Tomu dle dostupných informací zbývá sehrát dvě 
utkání, zatímco kadetkám Slovanu v tabulce chybí jedno a na Tábor 
mají bod náskoku. Druhé Kladno už svá utkání odehrálo. 

Slovan-basket

MUŽI DRUZÍ, ŽÁCI VÍTĚZÍ

(85.). Předehrávka 30. kola při-
vedla v týdnu do Kotliny tým Vy-
šehradu, ztrácející na dorost FK 
třináct bodů. Jeho porážku 4:0 
(2:0) zařídili Mpongo 2 (první gól 
na fotu), Lorenc a Černohorský. 
Poslední známý výsledek U19 
je z Admiry Praha. Výhra 0:3 
spolu s předešlými třemi plnými 
bodovými zisky vyšvihla dorost 
na páté místo tabulky!        ZdS

Blíží se atletické soutěže 
pro 1. stupeň ZŠ

Varnsdorfská základní škola náměstí pořádá 12. ročník atletic-
kých závodů pro 1. stupeň ZŠ. Výsledky budou součástí Olympiády 
ZŠ. Závody se konají ve středu 29. května 2013 na Městském stadio-
nu v Kotlině od 9.00 do 12.00 hodin (prezentace 8.30 - 8.45 hod.). 
Přihlášky lze zasílat do 24. 5. 2013 na e-mail: info@zs-namesti.cz 
ve formě: název školy, disciplína + seznam závodníků.   V. Z.

Žáci U15 ve vítězných tričkách a po děkovačce příznivcům

Turnaj v Kunraticích u Cvikova se hrál na 7 kol tempem 2x15 
min. a zúčastnili se jej V. Vladyka a V. Halba. Mezi dvaceti šachisty 
převážně z Libereckého kraje skončil Vladyka na třetím místě s 5,5 
bodem a Halba třináctý se 3 body. Konal se tam i mládežnický turnaj, 
který vyhrál Doubek z Nového Boru. Z varnsdorfských šachistů 
skončil Paulus druhý, Ožvold pátý a Beneš desátý. Na dalším turnaji  
ve Cvikově byl první Ožvold, Paulus si připsal druhé místo.        ZdS


