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CO NOVÉHO V NF HRÁDEK-BURGSBERG 

STARS VARNSDORF NEKONČÍ 
PROGRAM NOVÉ DIVADELNÍ SEZONY 

Mladí 
cyklisté 
v soutěži 
BESIPu 
(Foto MP) 

Co umí 
varnsdorfská

 mlékárna 
(Foto T. Šimko) 
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Oprava střechy polikliniky 
je dokončena

Stav oprav střechy v polovině listopadu 2012

Senátor za Zlínsko a jeden 
z kandidátů letošních prvních 
přímých prezidentských voleb 
Tomio Okamura zavítal do Varns-
dorfu 14. května, a to spolu 
s poslancem parlamentu Davi-
dem Kádnerem. Tito dva politici 
požádali o schůzku se starosty 
obcí Šluknovska. Debaty se 
zúčastnili zástupci Varnsdorfu, 
Rumburku, Šluknova, Jiříkova, 
Krásné Lípy, Chřibské, Jiřetína 
pod Jedlovou a Starých Křečan. 

Šlo o konzultaci dvou návrhů 
na změnu zákonů, které souvisejí 
s problémy v našem regionu a 
s požadavky tzv. Šluknovského 
desatera. První z nich se týká 
pomoci v hmotné nouzi, kon-
krétně limitování příspěvku na 
bydlení, který je v současnosti 
zneužíván vlastníky bytů a je 
i jedním z důvodů sestěhovávání 
sociálně slabých obyvatel. Martin 
Louka měl do diskuze připrave-
na alarmující čísla, která svědčí 
o zneužívání státních podpor 
pro sociálně slabé. Nájemné 
v bytech pronajímaných ve Varns-
dorfu některými soukromými 
vlastníky v přepočtu na metr 
čtvereční bývá i více než troj-
násobkem v porovnání s obec-
ními byty. A to právě v těch pří-
padech, kdy náklady na bydlení 
rodinám dorovnává státní příspě-
vek. Nemluvě o neprůkazném 
vyúčtování služeb spojených 
s bydlením. Okamurova a Kád-
nerova iniciativa spočívá v dopl-
nění zákona o pomoci v hmotné 
nouzi: doplatek na bydlení by 
měl být limitován podle mapy 
nájemného pro danou lokalitu. 
To ale předpokládá i co nejúpl-
nější databázi. Zde je „na tahu“ 
ministerstvo pro místní rozvoj, 
kde mapy nájemného sestavují. 

Druhým Okamurovým ná-
vrhem je doplnění zákona o spo-

třebitelském úvěru tak, aby to 
usnadnilo postihování lichvář-
ských úroků.

Starostové se s oběma zá-
konodárci dohodli, že pro ně 
zpracují připomínky. Ještě před 
prázdninami by pak novely 
zákonů mohly být předloženy 
v poslanecké sněmovně.

Šluknovské desatero se tak

o krůček přibližuje svému na-
plnění. Ale nemusíme být pře-
hnaně optimističtí. Tomio Oka-
mura upozornil na zdlouhavost 
prosazování legislativních změn 
a na nebezpečí pozměňovacích 
návrhů, jimiž poslanci mnohdy 
zhatí původní záměr a smysl 
novely zákona.

Tomio Okamura navštívil Varnsdorf
Přijel konzultovat se starosty z výběžku změny zákona

Pokračování na str. 4
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V pátek 10. května 2013 bylo provedeno přejímací řízení 
opravy střechy polikliniky v ul. Poštovní ve Varnsdorfu. 
O naléhavosti opravy střechy byla již veřejnost informová-
na prostřednictvím článků v HS. Jenom pro připomenutí 
uvádíme, že střešní krytina z azbestocementových a na 
mansardách plechových šablon (z roku 1985) a zinková 
krytina na obloukových střechách vikýřů (z roku 1924) byly 
za hranicí své životnosti a i přes provádění oprav střechy 
do objektu zatékalo. K zatékání docházelo v zimních měsí-
cích i vlivem chybějících tepelných izolací ve vytápěných 
prostorech v posledním podlaží. 

Stavební úpravy střechy byly provedeny tak, aby se 
budova svým vnějším vzhledem přiblížila vzhledu původ-
nímu z roku 1924 a aby dlouhodobě zajišťovaly ochranu 
budovy před nepříznivými vnějšími vlivy. Střešní krytina 
je ze čtvercových falcovaných šablon a ze svitkového 
plechu PREFA s poplastováním, větrání půdy je zajištěno 

Co víkend, to slavnost!
V tomto vydání najdete pozvánky s programem na

DEN DĚTSKÉ RADOSTI 1. 6., 
DEN DĚTÍ 2. 6.,

TANAMBOURRÉE 6.-9. 6.
(v příloze Varnsdorfské přehledy)

SLAVNOSTI TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
8.-9. 6. (na str. 6)

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
14.-16. 6. (na straně 4)

SRAZ TŘÍD BÝVALÉ SPŠ
15. 6. (na str. 10)
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• Nejspíš podváděl
Rumburští  kriminalisté pracují na případu možného podvo-

du, kterého se měl dopustit muž z Varnsdorfu. Ten vystupoval 
v jedné z varnsdorfských prodejen s falešnou legendou, která 
měla vzbudit v prodávajícím důvěru, na jejímž základě si z pro-
dejny nakonec odnesl benzínovou sekačku. To mu ovšem ne-
stačilo, a tak se pokusil od místního obchodníka získat ještě dvě 
motorové pily. K tomu už  díky všímavosti zdejšího podnikatele  
nedošlo a odhalený podnikavec nyní čelí policejnímu šetření. 
Na jeho konci může být i obvinění z přečinu podvodu.

Nprap. Petra Trypesová,
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

 V souvislosti s tímto případem vydal krajský úřad Ústeckého 
kraje varování před podvodníkem, který vystupoval pod jménem 
Roman Razák. Pro zfalšování dokumentu totiž byly zneužity 
symboly a styl dokumentů KÚ. Muž tohoto jména z Varnsdorfu 
se od nekalé činnosti v médiích sice distancoval, ale poněkud 
nevěrohodně. Jeden z oklamaných prodejců totiž poskytl foto-
grafie, na kterých byl pachatel poznán.                           ham

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Z DIÁŘE STAROSTY

7. 5. Účast na stavebním řízení - žel. zastávka u pivovaru
9. 5. Zasedání rady města
 Jednání s odborem správy majetku a investic o možnostech nákupu energií
 Jednání se zájemcem o provoz dotované autobusové dopravy
10. 5. Schůzka s pořadateli cyklistického závodu Tour de Feminin
 Účast na přejímacím řízení opravy střechy polikliniky
13. 5. Porada s K. Jiřištou o sociálních službách ve městě
14. 5. Schůzka starostů Šluknovska se senátorem T. Okamurou a poslancem D. Kádnerem
 Účast na komisi pro cestovní ruch 
15. 5. Účast na oslavě 110. výročí TOS VARNSDORF, a.s.
16. 5. Zahájení atletické soutěže - Pohár rozhlasu
17. 5. Jednání Dobrovolného svazku obcí Tolštejn v Rybništi
18. 5. Účast na turistickém srazu na Hrádku
20. 5. Návštěva poradny občanského sdružení Barevné soužití
 Schůzka s žákyněmi Gymnázia Rumburk - projekt Já, občan
 Schůzka se senátorem J. Sykáčkem
21. 5. Správní rada Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg
 Rozhovor pro Českou televizi s návštěvou lokality na Kovářské ul.

Rada města na svém zasedání 9. 5. 2013 rozhodla:  • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 893 a část 
p. p. č. 894/1, vše v k. ú. Varnsdorf, a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části 
p. p. č. 894/1 v k. ú. Varnsdorf. • Zrušit usnesení č. 66/2013/2 RM ze dne 28. 02. 2013 (o ceně za 
prodej objektu č. p. 232 - býv. kuchyně v areálu býv. kasáren - na 1.221.600 Kč) a stanovit mini-
mální cenu za prodej objektu č. p. 232, části p. p. č. 1165/1, části p. p. č. 1165/7, části 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, za cenu 1.536.600 Kč. • Zveřejnit záměr pronajmout část p. p. 
č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf. • Pronajmout část p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 2 650 m2 
(tenisové kurty) za účelem užívání sportovních ploch za cenu 1 Kč/m2/rok TJ Slovan Varnsdorf na 
dobu neurčitou. • Přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Františka Jeřábka a Ing. arch. Vlastislava 
Kauta ze dne 22. 4. 2013 na zpracování urbanisticko-architektonické studie úpravy prostranství 
autobusového nádraží ve Varnsdorfu ve výši 140.000 Kč za urbanistickou část a 80.000 Kč za 
architektonickou část studie. • Souhlasit s pověřením pana Miroslava Ťukala správcem městského 
pozemku p. p. č. 5103 (hřiště u Lipské ul.) za podmínky písemného souhlasu OSMI s veškerými 
zamýšlenými úpravami. Žadatel dále přejímá plnou zodpovědnost vyplývající z tohoto pověření. • 
Realizovat výběr nového dodavatele zemního plynu do objektů provozovaných městem a jeho pří-
spěvkovými organizacemi pro období r. 2013 a r. 2014 nákupem zemního plynu na komoditní burze 
a pověřit starostu města podepsáním smluv o společném  postupu zadavatelů při centralizovaném 
zadávání nákupu zemního plynu mezi městem Varnsdorf a příspěvkovými organizacemi. • Jmenovat 
komisi pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Městská 
knihovna Varnsdorf. • Jmenovat konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovních 
míst ředitelů školských příspěvkových organizací (MŠ Seifertova a Školní jídelna nám. E. Beneše). 
• Schválit poskytnutí finančního příspěvku na podporu Oddílu silového trojboje Varnsdorf, o. s. 
do výše 15.000 Kč. • Schválit poskytnutí finančního příspěvku na podporu sportovního oddílu 
Northern Strongman Varnsdorf, o. s., do výše 8.000 Kč. • Odvolat pana Mgr. Bc. Václava Zemlera 
z funkce člena Komise otevírání obálek do konce volebního období 2010-2014 na vlastní žádost.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

 

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.

Za rumburské napadení 
jen podmínky

Děčínský soud 21. května roz-
hodoval o trestech za napadení, 
které se odehrálo v srpnu 2011 
v Rumburku a které předcháze-
lo sérii protestů a demonstrací v 
celém výběžku, což v konečném 
efektu „odnesl“ především Varns-
dorf. Skupina Romů tehdy zaú-
točila na čtyři muže s použitím 
teleskopických obušků, kamenů 
i dlažebních kostek. 

V kauze figurovalo celkem 
sedm obžalovaných, z toho tři 
nezletilí. Jeden byl podmínečně 
odsouzen již dříve, další čtyři 
vyvázli s podmínkou nyní. Zbylí 
dva se k soudu nedostavili. Podle 
státního zástupce musely být na-
vrženy podmínečné tresty  kvůli 
amnestii prezidenta republiky. 

ham

Kontejnery na textil
Sběrné bílé kontejnery firmy Dimatex CS, spol. s r. o., které se ob-

jevily na 10 místech města Varnsdorf, jsou určeny ke sběru textilních 
materiálů. Suroviny z nich získané budou zčásti poskytnuty charitativním 
organizacím a zčásti předány k následné recyklaci.

Takto získaný textil neskončí na skládkách či ve spalovnách. Recyk-
lací použitého textilu přispíváme ke zlepšení životního prostředí.

Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob 
či úklid kolem nich, hradí Dimatex CS spol., s r. o.

Co patří do sběrného kontejneru:
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, 

bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) za-
balený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále 
také spárované (svázané) nositelné boty.

Co nepatří do sběrného kontejneru:
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, mat-

race, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad a 
elektrospotřebiče.

Bílé kontejnery na textil jsou umístěny v těchto lokalitách:

Č. ulice                        stanoviště 
1 Poštovní                        u knihovny 
2 Jarošova                        u separačního stanoviště 
3 Komenského     u ZŠ  
4 Havlíčkova     u Policie ČR 
5 B. Němcové     u Klubu Střelnice 
6 Fr. Kmocha     u bývalé burákárny 
7 K. Světlé                        u zdravotního střediska 
8 Lesní                        u čp. 2969 
9 Karlova                v blízkosti prádelny 
10 Západní                        parkoviště u Regia, a.s. 
   

Odbor životního prostředí

Kostka hledá pracovníka
Kostka Krásná Lípa, p.o., přijme zaměstnance - sociálního pracovníka/

pracovnici pro odborné sociální poradenství a terénní programy ve Šluk-
novském výběžku. Nástup možný ihned. Pracovní poměr bude uzavřen 
na dobu neurčitou. Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte 
do 14. 6. 2013 na adresu: Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, 
407 46 Krásná Lípa nebo na e-mailovou adresu kostka@krasnalipa.cz.  
Další podrobnosti na webové adrese http://kostka.krasnalipa.cz.             -r-
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Okresní kolo soutěže mladých 
cyklistů - BESIP

Dne 7. května se ve Varnsdorfu na dětském dopravním hřišti, 
v areálu hasičské zbrojnice a na parkovišti u kina Panorama usku-
tečnilo Okresní kolo soutěže mladých cyklistů. Soutěž připravila a 
realizovala již po desáté Městská policie Varnsdorf a na vlastním 
průběhu se podílela i Policie ČR, která uvolnila z řad Okresního 
ředitelství Děčín - dopravní služby dva dopravní policisty pod ve-
dením npor. Martina Votrubce. Ti byli členy hodnotitelské komise 
spolu se strážníky MP. 

Soutěž zahájil místostarosta města pan Karel Dubský, zástupce 
BESIPu Ústeckého kraje pan Jan Pechout, npor. Martin Votrubec 
PČR a velitel MP Varnsdorf. Potom již děti soutěžily ve třech disci-
plínách, a to v jízdě na dopravním hřišti podle dopravního značení 
a pokynů policistů, v jízdě zručnosti po překážkové dráze, kde pro-
kazovaly svou zručnost při ovládání kola, a také musely dokázat 
své znalosti z oblasti pravidel při psaní testů z dopravní výchovy a 
zdravovědy (poskytnutí první pomoci).

Soutěže se zúčastnila družstva těchto škol: ZŠ Karlova, ZŠ Dolní 
Podluží, ZŠ Bratislavská, ZŠ Edisonova, ZŠ náměstí, Gymnázium 
Varnsdorf a ZŠ Krásná Lípa.

Počasí bylo objednáno, v prvopočátku soutěže sprchlo, ale 
v průběhu klání se vyčasilo a teploty byly vcelku příjemné. Bylo 
dosaženo těchto výsledků: 

V úterý 21. května se v plném 
počtu členů sešla v kanceláři 
starosty města na svém pra-
videlném zasedání správní 
rada NF. Jejím úkolem bylo 
zhodnotit uplynulý rok a schválit 
připravené cíle na rok letošní. 

Na Hrádek se bohužel ne-
podařilo získat připravovanou 
dotaci. Ta, přestože se dostala 
až do samotného finále a byla 
hodnocena velmi pozitivně, 
nakonec neuspěla, a nám se tak 
opět zavřely dveře k dostavbě 
naší dominanty. Velkým a 
zatím neřešitelným problémem 
je dořešení sítí infrastruktury, 
zejména přívodu vody a odvodu 
kanalizace. Přes všechny tyto 
problémy Hrádek žije svým no-
vým životem a v květnu oslavil 
své novodobé 10. narozeniny -
tedy 10 let od znovuotevření 
vyhlídky na Hrádku. Po těchto 
letech přišel čas i na průběžnou 

V pondělí 13. května proběhl 
v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu 
celodenní seminář věnovaný té-
matu rozvoje lokální ekonomiky. 
Dvacítka přítomných živě disku-
tovala o tom, jak by bylo možné 
oživením místní ekonomiky 
přispět ke snížení nezaměst-
nanosti a k řešení celé řady 
společenských problémů. Akci 
pořádala MAS Šluknovsko pod 
vedením lektorů Martina Zíky, 
který provozuje internetový 
portál Vylep.info, a Petra Ka-
cálka, podnikatele se systémem 
zeleninových bedýnek.

Z burzy názorů vyplynulo, že 
by oblasti celého Šluknovského 
výběžku nejvíce prospěla soli-
dární spolupráce mezi místními 
podnikateli, spotřebiteli a místní 
samosprávou. Cílem takové 

Co přinesl seminář lokální ekonomiky?
spolupráce by mělo být omeze-
ní úniku peněz z regionu. Naše 
město, které má v současné 
době velmi omezené možnosti 
pro tvorbu nových pracovních 
příležitostí, trpí mimo jiné příliš 
vysokou koncentrací nadná-
rodních obchodních řetězců, 
protože tyto odvádějí své zisky 
do zahraničí. To je jeden z hlav-
ních důvodů, proč lidé chudnou 
a klesá kupní síla obyvatelstva. 
Nedostatek peněz v lokální 
ekonomice má pak za následek 
i krachování místních firem a 
další nárůst nezaměstnanosti.

Nápravu tohoto stavu by moh-
lo přinést sdružování místních 
podnikatelů do družstev a také 
zakládání družstevních prode-
jen s regionálními potravinami, 

Zasedání správní rady 
Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg

údržbu, a tak v závěru loňského 
roku nechalo město obnovit 
nátěry dřevěných konstrukcí vy-
hlídkové věže a části fasády. Na-
dační fond zajistil opravy oken, 
dveří poškozených vloupáním a 
instalaci zabezpečovacích mříží. 
Kromě 60tisícového příspěvku 
od města přispěli na Hrádek 
v loňském roce tři významní dárci 
po 10 tisících Kč a ostatní drobní 
dárci dalších 3.881 Kč. Dozorčí 
rada provedla kontrolu hospo-
daření (bez závad) a navrhla 
správní radě prověřit možnost 
dotované pracovní pozice jed-
natel, který by zajišťoval ve spo-
lupráci s městským projektovým 
manažerem získávání projektů 
vhodných pro Hrádek, jeho 
lepší ekonomiku a spolupráci 
s ostatními zájmovými subjekty 
jako v minulých dobách. Mezi 
základní výhody NF patří také 
to, že správní a dozorčí rada NF 

pracuje v rámci fondu bezplatně. 
V letošním roce město přispěje 
na Hrádek opět příspěvkem 
60.000 Kč, který bude sloužit na 
organizační činnost, dovybavení 
interiéru a především výměnu 
podlahové krytiny výstavní síně 
(zátěžový koberec za dřevěný 
masiv) a chodby před WC. Je 
také nutné stabilizovat oblouky te-
rasy, obnovit lepenkovou krytinu a 
pokračovat v kontrole a případné 
obnově nátěrů hrázdění, omítek 
a střechy.

V loňském roce se na Hrádku 
uskutečnilo celkem osm výstav, 
zaměřených především na prá-
ce žáků varnsdorfských škol 
a ústavů sociální péče z okolí. 
Dále se zde konal sraz turistů a 
další akce. Byla instalována stá-
lá autorská výstava uměleckých 
fotografií z regionu od Jiřího 
Stejskala z Jiřetína p. J. Hrádek 
v roce 2012 navštívilo celkem 
5 750 platících návštěvníků (mimo 
otevřené akce). V letošním roce 
na Hrádku proběhly první výsta-
vy (kočárků, velikonoční, obrazů), 
oslavy Dne matek a turistický 
sraz Po stopách poustevníka 
Wernara. V neděli 16. červ-
na se v rámci městských oslav 
můžete na Hrádku podívat 
na obnovený Běh na Hrádek, 
Fichtl sprint, výstavu fotografií 
a modelů Hrádku nebo jen tak 
posedět u hudby pana Zelenky 
a dobrého občerstvení. V závěru 
roku nás čeká výstava lesnické 
školy ze Šluknova, vyřezávání 
dýní, podzimní výstava ústavů 
sociální péče našeho regionu a 
závěrečná vánoční výstava.

JS, foto Ivo Šafus

Jednou z akcí pořádaných na Hrádku byl program k Svátku matek 
v neděli 12. května.  Maminky i ostatní rodinní příslušníci se mimo 
jiné mohli kochat i módní přehlídkou. 

které by díky místnímu původu 
a vysoké kvalitě byly konkuren-
ceschopné na trhu. Rozhodující 
roli pro oživení lokální ekonomiky 
sehrávají především spotřebite-
lé. Ti by se při nakupování měli 
naučit utrácet své peníze správ-
ným způsobem na správných 
místech. A to tak, aby peníze 
zůstávající v regionu mohly zde 
násobit svůj užitek, čemuž se 
v moderní ekonomické řeči říká 
lokální multiplikátor.

Na semináři padl také návrh 
uskutečnit na podzim letošního 
roku ve Varnsdorfu regionální 
konferenci věnovanou právě 
lokální ekonomice, kde by se 
mohly prezentovat nové pro-
jekty a myšlenkové proudy pro 
její posílení.                   -MZ-

V jednotlivcích: I. kategorie - dívky: 1. Šmídová Petra, Gymná-
zium Varnsdorf - 2. Chalupová Lucie, ZŠ náměstí - 3. Kabeláčová 
Šárka, ZŠ Dolní Podluží; chlapci: 1. Hofman Vojtěch, ZŠ náměstí -
2. Jiruf Michal, Gymnázium Varnsdorf - 3. Železný Josef, Gymná-
zium Varnsdorf,

II. kategorie - dívky:  1. Hrabáková Tereza, Gymnázium Varns-
dorf - 2. Koubová Michaela, ZŠ Dolní Podluží - 3. Marschnerová 
Viktoria, ZŠ Krásná Lípa; chlapci: 1. Bělina Jaroslav, Gymnázium 
Varnsdorf - 2. Fritsche Martin, ZŠ Krásná Lípa - 3. Tesař Martin, 
ZŠ Dolní Podluží.

V družstvech: I. kategorie: 1. Gymnázium Varnsdorf, 2. ZŠ 
náměstí, 3. ZŠ Edisonova,  

II. kategorie: 1. Gymnázium Varnsdorf, 2. ZŠ Krásná Lípa, 
3. ZŠ Dolní Podluží. 

Družstva umístěná na prvních místech postupují do krajského 
kola, které se v letošním roce koná v Chomutově. Ceny pro vítěze 
dodalo regionální zastoupení BESIPu, město Varnsdorf a mnoho 
sponzorů.

Za občerstvení, ceny a opravu zařízení DDH patří poděkování 
sponzorům: TOS VARNSDORF, a.s., NOPROSU, Pernik, TEXSTAV, 
Řeznictví Vohnout, Tiskárna TRIO, Nápoje J. Vít, Nápoje Buřič, Ná-
pojka Richter, Ryšavý, Cukrárna Sluníčko, Cukrárna Dlask, Lékárna 
Šmíd, So-Drink Suchomel, Slavík, Kola Brabec Rumburk, Rybárna 
Pšenička, Tabák Bílý, Restaurace Pražák, Autoškola Cibulka, Vi-
tana, Večerka U Káti, Papírnictví Pachmanová, Lékárna ul. Legií, 
Goldcentrum, GEZ, s.r.o., ELEKTROPOL, s.r.o., Benzina Studán-
ka a VIA Koloc, dále Sparkasse Neugersdorf, Baby Market Krejčí, 
M. Šatník, Potraviny - Pěček, ČS - Vondrák, Útes, s.r.o., Klempířství 
Novák, Restaurace Bohemia, NP Českosaské Švýcarsko, Pasov-
ský, Žlutý drak a MAS Šluknovsko. 

Bez těchto našich sponzorů by nebylo možno soutěž pro děti 
uskutečnit v takové kvalitě, v jaké byla.

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf
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Střípky z okolí

Pod Kottmarem se chystá další 
ročník průvodu

Oprava střechy polikliniky je dokončena
Dokončení ze str. 1

T. Okamura navštívil Varnsdorf
Přijel konzultovat se starosty 

z výběžk uzměny zákona

Josef Zoser ze své předchozí senátorské praxe potvrdil, co nazna-
čili i hosté, totiž že mnozí politici v soukromých jednáních vyjadřují 
pochopení a souhlas s potřebnými změnami, ale když dojde na věc, 
zapomenou na to a hlasují zcela jinak. 

Starostka Šluknova Eva Džumanová pojmenovala tři zásadní 
problémy regionu: zneužívání příspěvků na sociální bydlení, ne-
zaměstnanost a výkup kovů od fyzických osob. Starostové využili 
schůzku k tomu, aby na oba zákonodárce apelovali s řešením po-
sledně uvedeného problému. Cestu ke snížení drobné kriminality vidí 
ve změně legislativy po vzoru Německa (i jiných evropských zemí), 
kde není možné tento odpad vykupovat od fyzických osob. Uvidíme, 
nakolik vážně si senátor a poslanec vezmou i tento námět za své. 

Po ukončení debaty následovala návštěva sídliště na Kovář-
ské. Z Varnsdorfu oba politici zamířili do  Chanova v Mostě a na 
sídliště Janov v Litvínově.                                 Text a foto ham

větracími turbínami. Zateplení 
půdy vyvolalo nutnost i zateple-
ní navazujících obvodových zdí 
zejména ve 3. podlaží a s tím
spojenou výměnu oken. Pro za-
teplení prostor 3. podlaží bylo 
nutné provésti částečné staveb-
ní úpravy vnitřních prostor. Byly 
zhotoveny sádrokartonové před-
stěny, sádrokartonové podhledy, 
nová elektroinstalace v celém 
3. podlaží s tím spojené vnitřní 
povrchové úpravy a opravy 
podlahových krytin.

Jak se říká „Kdo sám neviděl - neuvěří“ a dvojnásob to asi 
platí pro pivovarský průvod (nebo jak lépe přeložit Bierzug?), 
který pořádají naši přátelé v nedalekém Eibau (nyní po sloučení 
v obci Kottmar). Tradiční průvod začíná vždy poslední červnovou 
neděli v 10.00 hod. u restaurace Waldkretscham (Lesní krčma) a 
končí zhruba po 2 kilometrech na odbočce na Obercunnersdorf 
u restaurace Hirch. Průvod je tradičně ukázkou spolkové činnosti. 
Pokud by se nějaký subjekt z obce či okolí průvodu neúčastnil 
přímo nebo alespoň jako divák, jako by nežil. V průvodu jsou 
tradičně také čeští hosté z Krásné Lípy, Varnsdorfu a Tolštejn-
ského panství (Dykyta, orchestr ZUŠ a Albrecht Berka s Vildou). 

Využijte proto příležitost, sedněte na kola, motorky, či do svých 
plechových miláčků a přijeďte se bavit. O závěrečném občer-
stvení v obřím pivním stanu ani nemluvím.                         JS 

Stavbu v ceně necelých 10 mi-
lionů korun provedlo Sdružení 
poliklinika Varnsdorf, které 
sestává z fi rem GEDOS s.r.o. 
Česká Lípa a VABRUS s.r.o. 
Dlouhý Most. 

Co se v 3. podlaží objektu 
změnilo po stránce zdravotnic-
kých služeb? Novým plicním 
lékařem je MUDr. Sklenář. 
Ušní-nosní-krční (ORL, MUDr. 
Pokorná) se v rámci patra 
přesunulo do bývalých prostor 
gynekologické ordinace. Dále 
je zde ortopedická ambulance, 
v níž působí MUDr. Nácovský, 
bohužel již bez zesnulého kolegy 
MUDr. Pecháčka.

V současné době probíhá 
výběrové řízení na zpracovatele 

projektové dokumentace, která 
bude řešit zateplení zbývající 
části budovy a která je předpo-
kladem pro podání žádosti o do-
taci na realizaci tohoto úsporného 
opatření. Projektová dokumenta-
ce bude také řešit navazující 
ochranu spodní stavby proti 
nepříznivým účinkům vody a 
úpravu vstupů do budovy vč. při-
lehlých venkovních ploch. Projekt 
bude dokončen ještě v letošním 
roce, zahájení vlastní realizace 
je však podmíněno jejím schvá-
lením zastupitelstvem města a 
zařazením do rozpočtu města 
v roce 2014 nebo v následujícím 
období.
Odbor správy majetku a investic, 

ham, foto OSMI (střecha), 
ham (interiéry)

Při příležitosti 145. výročí povýšení na město, 150. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů, 110. výročí vzniku strojírenské výroby ve Varnsdorfu 

a 10. výročí znovuotevření vyhlídky na Hrádku zve město Varnsdorf na

Varnsdorfské městské slavnosti
ve dnech

14.-16. června 2013
PÁTEK 14. června - rybník u Billy 
22.00 hod. - Hasičská hudební fontána, ohňová taneční show, ohňostroj

SOBOTA 15. června - stadion u sportovní haly
Po celý den vláček pro děti (i dospělé). Program uvádí moderátorka Jitka Mesárošová.
10.00-16.00 Tonda Obal na cestách - ekohry pro děti, ukázky dovedností malých hasičů
13.00-15.00 Soutěže pro děti o ceny, trampolína, skákací hrad, elektrická tříkolka,
          ukázky modelů letadel, modely aut (ve sportovní hale) 
13.00 Pěvecký sboreček Zahrádka, Žakor a Křiničánek - folklórní vystoupení  

    14.00 Duo monkeys - irský step, divadlo Toy Machine: Rytíři - divadlo pro děti
15.00 Taneční skupina Scandal s mažoretkami, Malý cirkus klaunky Kiki
16.00 Step by Step: Demolition Women - disco show mistrů ČR 2013
           Diamond Cats - disco show pro děti (po skončení autogramiáda)
17.00 Big Band Pavla Zelenky 
19.00 Babča Stars - vystoupení varnsdorfských tanečních legend, 
           Ivan Mládek & Banjo Band 
22.00 Buty

NEDĚLE 16. ČERVNA 
10.00 Běh do vrchu na Hrádek (prezence na parkovišti pod Hrádkem od 9.00)  

                Fichtl sprint do vrchu na Hrádek, vernisáž: Z Hrádku až do Krkonoš - výstava o historii 
            Hrádku. K poslechu hraje Big Band Pavla Zelenky.
14.00 Zambezia - animovaná pohádka pro děti (v Centru Panorama)
17.00 Serbski ludowy ansambl: Šípek - vystoupení lužickosrbského souboru  
          (v městském divadle)
Hromadné vstupné na všechny akce 50 Kč, děti 10 Kč
www.varnsdorf.cz - hasici.varnsdorf.cz - hradek.sluknovsko.cz - www.tosvarnsdorf.cz

Senátor T. Okamura a poslanec D. Kádner při debatě se starosty

V ordinaci ORL MUDr. Pokorné jsme zastihli zdravotní ses-
tru Petru Rozinajovou, s níž rozmlouvá starosta Martin Louka.

Novotou září také operační sálek ortopedické ordinace.
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Čtenářům bychom postupně 
rádi představili výrobce, kteří 
sbírají ocenění v soutěžích či cer-
tifikáty kvalitních regionálních vý-
robků. V našem nejbližším okolí 
je takových už nemálo. Jednou 
z těchto firem je Mlékárna Varns-
dorf, jejíž provozovnu míjíme na 
výpadovce na Seifhennersdorf 
(shodou okolností u odbočky 
k další úspěšné potravinářské fir-
mě - pivní fajnšmekři ji uhodnou 
okamžitě). 

Na podstávky 
podle příručky

Máme dobrou zprávu pro
majitele podstávkových do-
mů, kteří ocení dobré rady 
pro jejich údržbu. Začátkem 
května byla na internetu 
zpřístupněna užitečná publi-
kace „Opravy podstávkových 
domů“. Je to překlad podrobné 
práce německé architektky 

Co umí varnsdorfská mlékárna  

Varnsdorfská mlékárna u od-
borníků zabodovala Bio máslem. 
Připomeňme jeho ocenění v loň-
ské soutěži „O nejlepší regio-
nální výrobek Ústeckého kraje“. 
Značka Regionální potravina 
byla ve stejném roce udělena 
Pasteveckému čerstvému sýru. 
Vedle těchto specialit ale vý-
robnu opouští široký sortiment 
mléčných výrobků. 

Co takhle podívat se mlé-
kárenskému provozu pod po-
kličku.... Ředitel provozovny firmy 
Jiří Svoboda nám vyšel vstříc a 
poskytl odpovědi na následující 
otázky:

Jaký sortiment dodává vaše 
mlékárna na trh?

Patříme mezi producenty 
klasických polotvrdých sýrů, 
tzn. EIDAM v různé tučnosti - 
ten se tu vyráběl už koncem 80. 
let minulého století a výroba tu 
v původní podobě zůstala. No-
vějšími produkty jsou pak Gouda, 
sýr ementálského typu,  máslo a 
tvaroh. Nejnovějším programem 
je pak výrobní program pařených 
sýrů a čerstvých sýrů. Veškerý 
sortiment vyrábíme jednak v tzv. 
konvenční řadě, jednak v BIO
kvalitě.

Jakými specialitami se 
může váš provoz pochlubit?

Víte, varnsdorfská produkce 
je ojedinělá a je škoda, že se 
to poměrně málo ví. V dnešní 
době globálního obchodu a 
globální ekonomiky vůbec  hrají 
prim na trhu samozřejmě mamutí 
firmy. Varnsdorfská mlékárna je 
poměrně malá. To ale umožňuje 
zachování správných postupů 
ruční výroby. Výrobky, které se 
takto vyrobí, mají svou konzis-
tenci, chuť, kvalitu.  My říkáme, 
že takový sýr má duši. Je to 

podobné jako s vínem. Těžko  
vinaře přesvědčíte, že mamutí 
koncerny dokážou nebo spíše 
chtějí produkovat stejně dobrá 
vína jako malá vinařství. Abych 
ale nemluvil jen o sýrech, vezmě-
te si třeba máslo. I tady platí, že 
není máslo jako máslo. My jsme 
jedním z mála míst v Česku, 
kde se vyrábí čerstvé máslo. 
I na jeho chuti to pak poznáte. 

Měl jsem na mysli speciali-
ty, které vyrábíte pouze vy…

Rozumím. Naší absolutní 
specialitou jsou čerstvé sýry, 
které vyrábíme ruční techno-
logií, podobnou té, jakou byste 
mohl pozorovat na pastevec-
kých salaších - odtud název 
„Čerstvý pastevecký sýr“. Hrdí 
jsme na pařené sýry, konkrétně 
copánky, pařené nitě, uzené 
bonbóny. Pravda je, že jsem za 
posledních dvacet let pracoval 
v mlékařině a působil v různých 
zemích, kde je výroba sýrů na 
velmi vysoké úrovni. Tak dobré 
sýrové copánky, jako se vyrábí 
ve Varnsdorfu, hned tak někde 
neochutnáte. Podle mě jsou 
pařené sýry k pivu, vínu apod. 
naprosto vynikající. 

Kde všude si zákazník vaše 
výrobky může zakoupit?

Různě. Nejčerstvější  naše 
výrobky samozřejmě koupíte 
u nás v mlékárně. Navíc v pl-
ném sortimentu. Máme malou 
prodejnu, kde Vám nabídneme 
cokoli z naší produkce. Jsem 
ale rád, že v poslední době 
začíná velmi dobře fungovat 
i spolupráce s místními obchod-
níky. Naše výrobky tedy stabilně 
koupíte u některých místních 
řezníků, pekařů, ale i v penzio-
nech a restauracích. Třeba 
u Kocoura mají naše sýrové nitě 
už nastálo, a to je dobře. Já  si 
je rozhodně k pivu dám raději 
než třeba brambůrky. Samo-
zřejmě, že ale  dodáváme i do 
supermarketů, hypermarketů a 
dál. Výrobky od nás ale můžete 
koupit v Německu nebo třeba  
v Libanonu. 

Je zdejší mlékárna samo-
statným podnikem, nebo 
součástí větší firmy? 

Jsme součástí Polabských 
mlékáren Poděbrady, které nás 
podporují v myšlence regionální 
výroby. MILKO  Poděbrady má 
tutéž filozofii, která nám dokona-
le sedí.  Je založená na zacho-
vání původních receptur. Nenutí 
nás tzv. optimalizovat výrobní 
procesy (smích). Optimalizace 
výrobních procesů je běžná 

právě v těch nadnárodních ma-
mutích koncernech a znamená 
ve skutečnosti prolevňování 
receptur. Výsledkem pak mo-
hou být méně kvalitní potraviny, 
o kterých se v poslední době tak 
mluví. To je přesně to, co ani ve 
Varnsdorfu, ani v Poděbradech 
neděláme.  

Kolik lidí zaměstnáváte?
Zaměstnanců máme ve 

Varnsdorfu nyní 43.
Odkud odebíráte suroviny?
Naší základní surovinou je 

samozřejmě mléko. Pro nás je 
důležité, že veškeré mléko je od 
českých farmářů. Je blízko, tudíž 
čerstvé, a je naše. Z nejbližšího 
okolí mě hned napadá pan Pa-
covský z Varnsdorfu nebo pan 
Janiš z Krásné Lípy. Dodavate-
lů mléka máme ale samozřejmě 

víc. Ponejvíc jsou z Libereckého 
a Ústeckého kraje. Víte, ono je 
to tak. Často když jedu okolo 
pastviny našeho dodavatele, 
říkám si, že brát mléko od nás 
je dobře i pro utváření krajiny. Je 
zelenější a neroste na ní bodláčí, 
jako to bylo běžné v 90. letech, 
když skončilo mnoho družstev 
a státních statků. Soukromí 
farmáři ještě téměř nebyli a 
ta zarostlá pole a louky byly 
opravdu děsivé. 

Co se ví o historii varns-
dorfského provozu?

Mlékárna byla postavena 
za války.  Po válce se tady 
prodávalo mléko, smetana. Na 
internetu jsem nedávno našel 
záběry někdy z 50. let, kdy 
bylo nainstalováno jako novinka  
skleněné potrubí na mléko. To 
už dnes samozřejmě dávno 
nemáme. Veškerá zařízení 
i potrubí, kterým mléko teče, 
jsou nerezová. Za těch 70 let se 
u nás vyrábělo ledacos. Jogurty, 
tvarohy, máslo, mléko a smetana 
v lahvích, sáčcích. Jako provoz 

Největším cílem do budoucna 
je rozhodně dělat všechno pro 
to, aby zdejší lidé mohli být 
hrdi na to, že zde je mlékárna. 
Už dnes to tak je, ale je co 
zlepšovat. Součástí toho jsou 
i investice. Ano, plánujeme i 
nemalé investice do provozu 
mlékárny, technologií atd. 
Všechno ale záleží na tom, 
jestli o naše výrobky bude i na-
dále zájem. Pokud se nám 
bude dařit, třeba budeme moci 
zaměstnat i víc lidí, což by bylo 
pro tenhle region jedině dobře. 

ham, foto T. Šimko

jsme kdysi byli součástí závodu 
v České Lípě. Ten byl zase sou-
částí Severočeských mlékáren 
Litoměřice. To už je ale opravdu 
dávno. V roce 2004 jsme se 
stali první mlékárnou v České 
republice certif ikovanou na 
výrobu BIO sýrů. 

Máte do budoucna nějaké 
další záměry ohledně rozší-
ření sortimentu, investic do 
zařízení apod.?

Plánů je hodně. Budeme se 
snažit.  Věříme, že regionální 
výroba má smysl, a stále víc lidí 
nám to potvrzuje svým zájmem. 
Osobně jsem byl nadšený re-
akcemi varnsdorfských lidí na 
farmářském trhu. Chtěl jsem si 
„osahat“, jak tady trhy fungují, 
zeptat se na názory… a byl 
jsem opravdu mile překvapen. Kerstin Richterové, která spo-

lupracovala s německou i čes-
kou skupinou odborníků. V tý-
mu připravujícím českou verzi 
spolupracovali mj. odborníci 
Národního památkového ústavu 
či z Fakulty architektury ČVUT 
Praha a několika občanských 
sdružení. 

Pro všechny majitele pod-
stávkových domů, odborníky, 
řemeslníky a další, kteří se o tu-
to problematiku zajímají, je 
příručka ke stažení na webu 
Libereckého kraje: ht tp:
//regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/
public /regionalni-rozvoj /
prirucka2013.pdf 

Česká verze příručky je 
oproti německé lehce upravena, 
je doplněna o novelu stavebního 
zákona, novelu zákona o hos-
podaření s energií a o ČSN pro 
komíny. Dále obsahuje navíc 
kapitolu Pavlače / Podsíň, český 
výběr literatury a zcela nové ka-
pitoly Dokumentace a průzkumy 
a Dotace, úvěry, projekty, odbor-
né poradenství. Publikace o 154 
stranách je vybavena množstvím 
fotografií, plánků a technických 
nákresů, a zejména praktickými 
radami pro stavební zásahy.

Kromě elektronické podoby 
bude v omezeném počtu vý-
tisků k dispozici i tištěná verze, 
která bude přístupná mimo jiné 
i ve varnsdorfském muzeu.

Liberecký kraj podporuje 
společnou přeshraniční iniciati-
vu od r. 2003, kdy začal s první 
dokumentací podstávkových 
domů. Vydání české verze 
příručky podpořil Liberecký kraj 
prostřednictvím česko-němec-
kého projektu „Společně pro 
zachování podstávkových domů -
Zvýšení povědomí a informova-
nosti“ financovaného z přeshra-
ničního programu Cíl 3. ham
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Tolštejnské slavnosti 
13. ročník

8.-9. června 2013
Chata Slovan a hrad Tolštejn v Jiřetíně p. J.
SOBOTA
17.00 hod. Zahájení u chaty Slovan v Jiřetíně pod Jedlovou, hry 
a soutěže pro děti
21.00 hod. Světluškový průvod na Tolštejn, na hradě ohnivá 
show, Bílá paní, písničkář Jaroslav HUTKA

NEDĚLE
10.00 hod. Zahájení moderátorem Hitrádia FM
                                              Program pro děti v podhradí - Vildova stezka, Sváťovo 
                  divadlo, Hnedle vedle, kapela Fonotest
14.00 hod. AUDIENCE purkmistrů a rychtářů Tolštejnského  
panství a zdravice představitelů pohádkových zemí na 
nádvoří
   - Uvedení nových členů Rytířské družiny Berky z Dubé
  - Rytíři Lužických hvozdů • chovatelé dravců • disco
                         hrátky se Šíleně tlustou princeznou • kapela Fonotest
  - Michael FORET a Genny CIATTI - představitelé 
                   muzikálu Děti ráje a jejich největší hity
  - Losování vstupenek návštěvníků v kompletních 
                   historických kostýmech
  - Doprovodný program v chalupě u sv. Jana 
                   (www.chalupa-u-sv-jana.cz)
18.00 hod.  Ukončení slavností
Návštěvníci v kompletním historickém kostýmu mají vstup 
zdarma!
Jejich vstupenky budou opatřeny zvláštním číslem a v závěru 
slavností z nich budou vylosováni tři výherci.
Po celý den stánky s občerstvením a řemesly • pivní stan Pivovaru 
Kocour Varnsdorf 
• Nedělní vstupné: děti do 120 cm zdarma • děti do 15 let 30 Kč
• dospělí 70 Kč
• Areál hradu bude po dobu slavností v neděli 9. 6. od 9 do 
18 hodin uzavřen pro neplatící návštěvníky. POVOLENO OÚ 
Jiřetín p. J.
• V neděli 9. 6. od 9 hod. zákaz vjezdu automobilů k hradu! 
Odstavné parkoviště za Jiřetínem p. J., dále 20-30 min. pěšky! 
Pro držitele ZTP a další zájemce odvoz zajištěn
• INFORMACE: IC Tolštejnského panství, tel. 412 379 336 • 
www.tolstejnskepanstvi.cz

Náš zpěv rozezněl 
varnsdorfskou 

nemocnici
V rámci naší spolupráce 

s varnsdorfskou nemocnicí jsme 
se opět rozhodli potěšit její pa-
cienty. Hudební kroužek pod 
vedením Mgr. Štěpánky Mar-
tinkové zazpíval pět krásných 
českých písniček, s kterými se 
pacienti podívali do pohádko-
vého světa. S písničkou „Pátá“ 
se vrátili zpět do školních lavic. 
Na závěr zarecitovaly ke Dni 
matek básničku Klára Godlová 
a Dominika Krupičková ze 7.B a 
následně děti předaly babičkám 
k tomuto významnému svátku 
kytičky a přáníčka, která se 
velmi líbila a vykouzlila úsměv 
na tváři. A to je ten hlavní důvod, 
proč se na pacienty z oddělení 
LDN vždy tak těšíme.

Bc. Lucie Šeráková, ZŠ nám.

Již delší dobu bylo kolem 
STARS Varnsdorf podezřelé 
ticho. Kdekdo si mohl myslet, 
že po tolika letech, kdy úspěš-
ně reprezentovaly naše město, 
nás děvčata opustila. Ale pak 
přišel Kocouří kouř v Pivovaru 
Kocour, kde opět zazářily. Co 
se s nimi vlastně dělo a co 
se bude dít dál? Zeptala jsem 
se na to umělecké vedoucí 
„Starsek“ paní Líby Vladařové, 
a to přímo v akci - při tréninku 
týmu juniorek. A nebyla sama. 
Její novou kolegyni za malý 
okamžik poznáte i vy.

Takže jak to s vámi tedy je?
Chtěli jsme skončit. Když to 

člověk dělá sám, je to náročné a 
já navíc dojíždím z Mikulášovic. 
Uvažovali jsme, jestli skončit 
úplně, nebo to někomu předat. 
Ptala jsem se i maminek, jestli 
by do toho šly, jenže všechny 
jsou dost vytížené. Až nakonec 
jsem požádala paní Marii Tome-
šovou. Její dcera u nás tancuje, 
navíc jsme kamarádky. Ona 
souhlasila pod podmínkou, že 
u toho zůstanu a budu pomáhat. 
Tak jsme teď dvě. Navíc jsme 
začaly spolupracovat s jednou 
německou akrobatickou sku-
pinou v rámci projektu „S Ka-
špárkem přes hranice“, a to byla 
další obrovská motivace. Takže 
„Starsky“ jedou dál!

A vy jste předtím měla 
nějaké zkušenosti s cheer-
leadingem, abyste dívky 
mohla vést? (otázka pro Marii 
Tomešovou)

Ne, abych někoho mohla 
učit, musela jsem znát kroky 
a základní prvky. Takže jsem 
si udělala certifikát. Navíc tím, 
že dívky dělají i nebezpečné 
věci, je nutné umět poskytnout 
správně první pomoc. Tudíž byl 
nezbytností i základní zdravot-
nický kurz.

Prozraďte nám více o vaší 
spolupráci s německými 
kolegy.

Hvězdy severu září dál
aneb STARS Varnsdorf nekončí

My jim pomáháme s jejich 
vystoupením a oni zase nám. 
Je to pro nás skvělá příležitost. 
Oni mají veškeré vybavení na 
gymnastiku - akrobatické ko-
berce, lanče (upevňovací pásy 
pro gymnasty - pozn. red.) atd. 
Takže když u nich trénujeme 
třeba salto, holky se pod tu jed-

nu postaví, vyhodí ji, a protože 
je upoutaná v těch úvazech, 
nemůže se nic stát. Tady ve 
městě nic takového není. Ten 
sport šel hodně vysoko, tyhle 
věci už jsou v povinných sesta-
vách, tréninky s nimi nám tedy 
moc pomáhají. Další věcí je, že 
na vystoupení v Německu chodí 
sponzoři. Takže bychom možná 
konečně mohly „dancem“ začít 
i vydělávat, protože zatím nás to 
stálo hodně peněz.

Starsek bylo vždycky hod-
ně. Jak jste na tom teď?

Máme tzv. peewees, to 
jsou 6-11leté holčičky, a tým 
12-16letých juniorek. Seniorky 
teď nemáme, ale do budouc-
na bychom chtěly, protože 
holky rostou, a aby měly kam 
pokračovat, budeme jim muset 
založit seniorský tým, tzn. 17 let
a více. V září budeme dělat 
nábor do všech týmů. Mimo 
to máme ještě Babča STARS. 
Tam bychom také potřebovaly 
nějaké nové šikovné členky. 
V tuhle chvíli jich je devět, ale 
dvě jsou nemocné a jedné to 
pan doktor dokonce zakázal. 
Jedna je čtyřicátnice, jinak je 
všem 60 a více. Nejstarší je 79. 
Když se věk těch dam nasčítá, 
dohromady jim je zhruba šest 
set let. Na jedné soutěži mode-
rátor přečetl ten jejich kolektivní 
věk. Když to pak babičky rozjely, 
lidi začali šíleně tleskat. Porota 
jim všem udělila medaile. Jed-
na z nich pak za mnou přišla a 
říká: „To je moje první medaile! 
Já žádnou nedostala ani jako 
malá holka!“ Doma ji má po-
věšenou coby největší svátost. 
Přijde mi skvělé, že v tom věku 
dělají něco takového.

Máte na závěr ještě něco 
na srdci, o čem byste se 
ráda zmínila?

Určitě musím zmínit pana 
Barborika. To je náš trenér 
gymnastiky ve Varnsdorfu. Díky 
bohu za něj, protože pro nás je 
ta gymnastika strašně důležitá. 
Dál bychom chtěly poděkovat 
VOŠ a SŠ Varnsdorf, že nám 
poskytují tělocvičnu. Je to 
takové naše ústředí a máme tu 
skvělé podmínky. Děkujeme!

I my děkujeme paní Vladařo-
vé za rozhovor. Těsně před uzá-
věrkou ještě došly výsledky sna-
žení „Starsek“ na tanečním klání 
v německém Bottropu 18. květ-
na. V konkurenci 3 500 tanečních 

skupin z celé Evropy vybojoval 
peewees team 1. místo v kate-
gorii jazz dance a 4. v kategorii 
freestyle. Juniorky pak získaly 
2. místo v kategorii jazz dance, 
6. v kategorii pompon dance 
a ještě postup na mistrovství 
světa do Orlanda na Floridě a 
kvalifikaci na „The European 
Open 2013“ v Paříži. Gratulu-
jeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci našeho města a 
České republiky. Do budoucna 
pak přejeme mnoho úspěchů.

Alena Marie Dančová, 
2 x foto Pavel Jedlička, 

foto dole Ivo Šafus

Babča STARS

Líba Vladařová s trofejemi

                        Tým juniorek na soutěži v německém Bottropu
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Program nové divadelní sezony 
ve Varnsdorfu je již připraven

Aktuální divadelní sezona se blíží pomalu ke konci a Městské diva-
dlo Varnsdorf má již připraven dramaturgický plán nové sezony. 

Oproti sezoně 2012/2013 projde ta nadcházející několika 
drobnými změnami. První inovací bude snížení počtu představení 
v předplatitelské skupině A, která nabídne pouze devět divadel-
ních her oproti stávajícím deseti. Druhá změna se týká všech 
předplatitelských skupin: předplatné pro sezonu 2013/14 bude 
v prodeji již od 1. června a stávajícím předplatitelům budou 
jejich stálá místa blokována do konce srpna. A do třetice, další 
změnou bude sjednocení předplatného označeného písmeny F a 
E do jedné skupiny D. 

Ceny předplatného se nemění a zůstanou tak oproti běžnému 
prodeji velmi výhodné. V předplatitelské skupině A mohou abonenti 
koupí předplatného ušetřit 760 Kč (předplatné 1.260 Kč, plné vstup-
né 2.020 Kč), v případě skupiny C 360 Kč (předplatné 850 Kč, plné 
vstupné 1.210 Kč), u skupiny K pak ušetří až 280 Kč (předplatné 
pro studenty a důchodce 350 Kč, nesnížené předplatné 550 Kč, 
plné vstupné 630 Kč).

Diváci a posluchači se mohou těšit také na mnoho dalších velmi 
zajímavých pořadů mimo předplatné, jako například oblíbené irské 
tance, jazzové koncerty, zábavné talk show, přímé přenosy oper a 
baletů v Centru Panorama a v neposlední řadě na říjnový jazzový 
festival Mandava Jazz 2013 nebo listopadový divadelní festival Vítr 
z hor s nevšední a zároveň progresivní dramaturgií. 

Skupina A
Federico García Lorca - Dům Bernardy Alby
C. S. Forester - Africká královna
Giuseppe Verdi - Nabucco 
Patrick Ryan - Jak jsem vyhrál válku
Bernard Slade - Každý rok ve stejnou dobu
Ira Levin - Osidla smrti
Moliére - Scapinova šibalství
David Seidler - Králova řeč
Axel Hellstenius - Elling a Kjell aneb Chvála bláznovství

Skupina B
P. Jurková a J. Vlčková: Pohádka o strašidelném nádraží
Hana Lamková: Matylda zasahuje aneb povídačky naší kačky
Božena Němcová: Čert a Káča
Jiří Kahoun: Zimní příhody včelích medvídků
Kristina Herzinová: O dvanácti měsíčkách

Skupina C
John Patrick - Pohleď a budeš udiven
Eduardo De Filippo - Filumena Marturano 
Isabelle Mergault - Sbohem, zůstávám! 
Zora Kostková - Z louže pod okap
Moliére - Chudák Harpagon

Skupina D
Vladislav Kracík: O pračlovíčkovi
Divadlo Koráb: Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Dana Pražáková: O medvědu Ondřejovi
Ondřej Sekora: Ferda Mravenec
Vladimír Čort, Josef Kolín: O líných strašidlech

Skupina K
Jarmila Chaloupková, Brian Wright: Písně s loutnou
Atlantic Collegium s mezzosopranistkou Pavlou Švestkovou
Jahodové duo (Pavla Jahodová - violoncello, Jiří Jahoda - 
housle): Od klasiky až k filmu...
Lubomír Brabec: Kytara v čase staletí
Petr Smetáček, Vlado Ulrich: Klasická hudba v netradičním 
obsazení andská flétna a piano

Více na http://divadlo.varnsdorf.cz
MĚSTSKÉ DIVADLO VARNSDORF
Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf
Telefon: 412 372 568, 414 120 950
E-mail: divadlo@varnsdorf.cz

Další zajímavý titul, který dává 
nahlédnout do jedné ze stránek 
minulosti našich nejsevernějších 
českých končin, se jmenuje His-
torie a současnost podnikání 
na Děčínsku a Šluknovsku. 
Koncem minulého roku ji vydalo 
nakladatelství Městské knihy 
(se sídlem v Žehušicích) jako 
součást rozsáhlé ediční řady, 
pokrývající již většinu republiky. 

Kvalitní pevná vazba, tři sta 
stran na křídovém papíře, dobré 
reprodukce dobových dokumen-
tů a fotografií... a předpokládej-
me tedy, že i kvalitních, čili spo-
lehlivých informací. Historickou 
část připravili ti nejpovolanější -
archiváři Petr Joza a Jan Ně-
mec. Třetím členem autorského 
týmu je Václav Sedlák, který 
spolupracoval na prezentacích 
současných firem. Ty zabírají 
poslední třetinu knihy. Evidentně 
jde spíše o reklamy firem, jejichž 
rozsah zřejmě vypovídá o podílu 
na financování vydavatelského 
projektu. Tuto část tedy nepo-
kládejme za „bernou minci“ co 
se týče úplnosti podnikatelských 
aktivit v regionu. (Pro představu: 
zastoupeny jsou pouhé tři firmy 
se sídlem v našem městě.)

To historická část je nesporně 
cennější. A to přesto, že fakta 
musela projít přísným sítem. 

Hutný text se vzhledem ke zdej-
ší bohaté průmyslové historii 
omezil většinou jen na několik 
málo řádek k té které firmě. 
Podle mého odhadu v publikaci 
narazíme př inejmenším na 
tisícovku podnikatelských jmen, 
firemních názvů a značek a asi 
stovku ilustrací. Nedivím se, že 
vydavatel rezignoval na jmenný 
rejstřík, ale čtenář-badatel ho 
bude citelně postrádat. K orien-
taci aspoň pomáhá členění do 
kapitol podle oborů podnikání. 

Chronologický výklad v každé 
z nich zpravidla končí 40. léty 
minulého století. 

A Varnsdorf? S ním se zde po-
chopitelně setkáme velmi často, 
a to nejen v oddílech věnovaných 
textilkám či kovovýrobě, ale i v po-
travinářství, stavebnictví, chemic-
ké či papírenské výrobě, obuv-
nictví, elektrotechnice... 

Bylo by zázrakem nenajít 
v tom kvantu textu nějaké ty 
šotky, převážně překlepy. Varns-
dorfského domorodce zarazí 
už velmi neaktuální údaj „dnes 
knihovna“ k domu továrníka 
Hanische (č.p. 512, dnes ZUŠ 
a ČSOB), ač se odtud knihovna 
stěhovala před 18 lety.

Knihu jsem zakoupil v infor-
mačním středisku a měla by být 
též na pultech běžných knih-
kupectví - asi tak za tři stovky 
českých peněz.                ham

Z historie podnikání u nás

V koláži dobových vyobra-
zení na obálce knihy najdeme 
i vodorovnou vyvrtávačku od 
varnsdorfského Arno Plauerta -
předchůdce TOSu.

Zvířátka se usídlila ve foyeru
Sedmdesát výkresů, sedmdesát (a vlastně o něco víc) zvířátek. 

Nejčastěji kočky, koně, psi, ale třeba i krokodýli nebo žirafy. Všechny 
je najdete ve foyeru divadla, kde se opět po roce prezentují všechny 
varnsdorfské školky výtvarnými pracemi na dané téma. Letošním 
tématem bylo „Moje zvířátko“. 

Na vernisáži, která se konala 14. května, zazpíval sboreček 
„Zahrádka“ pod vedením učitelek Čihákové a Jakouběové něko-
lik písniček. O čem jiném, než o zvířátkách. Místostarosta Karel 
Dubský odměnil tři nejšikovnější malé kreslíře z každé školky 
drobnými dárky, které budou děti inspirovat k další tvořivosti. 
S předáváním mu pomáhaly vedoucí OŠKT Naděžda Vaňharová 
a ředitelka pořádající MŠ Helena Šmídová. Zvláštního ocenění 
se dostalo kolektivní práci „Papoušek“ dětí ze třídy PAS (porucha 
autistického spektra) z MŠ Čtyřlístek. Výstavu uvidí návštěvníci 
divadla až do října.                                     ham, foto Ivo Šafus

Z prken na plátno 
... aneb slibná spolupráce 

městského divadla 
s Centrem Panorama

V posledním roce realizovalo 
Městské divadlo Varnsdorf již dvě 
představení v Centru Panorama. 
V roce 2012 byl uveden snímek 
Smíchov pláče, Brooklyn spí -
film v produkci Švandova di-
vadla vyprávěl několik příběhů 
propletených do sebe na roz-
hraní života a smrti. V letošním 
roce diváci zhlédli dech beroucí 
španělský taneční film Flamenco 
Hoy, který režíroval slavný reži-
sér Carlos Saura. 

Spolupráci s kinem chce 
městské divadlo rozvíjet i nadá-
le, a proto již pro tento červen 
připravilo unikátní představení. 

V sobotu 6. června od 19.15 
hodin budou mít diváci možnost 
být svědky přímého přenosu svě-
toznámého baletu P. I. Čajkov-
ského Labutí jezero z Mariinské-
ho divadla v Petrohradu. V hlavní 
roli zde exceluje primabalerína 
Ekaterina Kondaurova. Půjde 
rozhodně o nevšední zážitek, 
který by si žádný kulturymilovný 
člověk neměl nechat ujít!

Martin Musílek
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Úprava pozemků za VOŠ a SŠ
Vlastník pozemků, jímž je Elite, a.s., zahájil v jarních měsících 

úpravu pozemků mezi ulicí Raisovou a Jarošovou (za VOŠ a 
SŠ v Bratislavské ul.) pro případné další využití. Po vykácení 
letitých náletových dřevin následovalo odstranění silničních 
panelů a rekultivace pozemku. O dalším možném využití toho-
to prostoru vás budeme informovat.            JS, foto Ivo Šafus

• V Dolní Poustevně v dubnu 
slavnostně otevřeli opravenou 
budovu, v které sídlí loutkové 
divadlo a klub pro mládež. Měs-
to na rekonstrukci získalo sedm 
milionů korun z evropských do-
tací. V objektu bude i informač-
ní centrum a prostor pro matky 
s malými dětmi. 

• Rumburk má novou měst-
skou vyhlášku „o stanovení 
podmínek pro pořádání a průběh 
akcí typu technopárty a o za-
bezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti 
s jejich konáním“. Je to reakce 
na loňské problémy kolem 
technopárty v Horním Jindři-
chově. Vyhláška mj. zpřísňuje 
podmínky pro pořadatelskou 
službu. V zastavěném území 
pořádání podobných akcí rov-
nou zakazuje. 

• Obcím a podnikatelům z čes-
ké strany se podařilo vyjednat, 
aby hraniční přechod Dolní 
Poustevna - Sebnitz zůstal i v do-
bě oprav průjezdný. Provoz 
bude jednosměrný a bude ří-
zen semafory. Hrozilo úplné 
uzavření v letních měsících kvůli 
opravě opěrné zdi říčky u sil-
nice v Sebnitz. 

• V Krásné Lípě začala 
výstavba II. etapy kanalizace 
(navazuje na I. etapu z let 
2002-05). Bude vybudováno 
přes 8 km kanalizace a 300 
přípojek. Náklady akce budou 
92 mil. Kč, předpokládaná dota-
ce 46 mil. Kč (bez DPH). Hotovo 
má být do konce roku 2014.

• V ambitu rumburské Lorety 
provádí ČVUT Praha výzkum, 
který má zjistit příčiny zvýšené 
vlhkosti zdí. Ta dlouhodobě po-
škozuje nástropní a nástěnné 
výmalby i sochařskou výzdobu 
barokního areálu. Po ukončení 
projektu budou navrženy způso-
by řešení tohoto problému.

• V areálu Dolského mlýna 
a v oblasti Zadních Jetřichovic 
se v této sezoně uskuteční cel-
kem devět brigád pro veřejnost. 
Brigádníci pomáhají při péči 
o historické lokality v národním 
parku České Švýcarsko už řadu 
let. Zájemci se mohou zapojit do 
odklízení suti po budově někdej-
šího hotelu, odstřeleného v 50. le-
tech kvůli natáčení pohádky Pyš-
ná princezna, ale také do dalších 
údržbových a konzervačních 
prací. Nejbližšími termíny jsou 8. 
červen v Zadních Jetřichovicích 
a 15. červen na Dolském mlýně. 
Podrobnosti na www.npcs.cz.
Z regionálních médií vybral ham

Střípky 
z regionu

Vogtlandbahn versus cisterna
Na železničním přejezdu v Dolním Podluží u tzv. Malého mýta 

se 22. května ráno střetla vlaková souprava s nákladním vozidlem 
s cisternou. Nedošlo k žádnému vážnému zranění, vlak byl po 
nehodě pojízdný, vozidlo muselo být odtaženo.         JS, foto MiW

Děti ze Čtyřlístku byly 
na canisterapii

Děti z MŠ Čtyřlístek docházely celé jaro na canisterapii do ZŠ 
Bratislavská. Paní učitelka a zároveň majitelka pejska Najky děti 
seznámila s Najkou a s tím, jak se správně chovat k psovi. Děti 
měly možnost si Najku hladit, vodit, nechat ji aportovat a nabízet 
jí pamlsky.        Najce i její majitelce děkují děti z MŠ Čtyřlístek.

Popová zpívanda
V základní umělecké škole se 20. května soutěžilo ve zpěvu. Cenu 

za nejlepší amatérský výkon si odtud odnesla Nikola Burešová (na 
fotografii).                                                                   Foto Ivo Šafus

Mamce k svátku
V pátek 10. května se děti ze zájmových kroužků DDM Varnsdorf 

předvedly vystoupením pro maminky k svátku.             Foto Ivo Šafus

Farmářské trhy zase trochu jinak
Plakát Venkovských farmářských trhů v sobotu 4. května zval 

i na „Den varnsdorfských strongmanů“. Díky oddílu Northern 
Strongman Varnsdorf návštěvníci dostali příležitost k poměření 
účinnosti své svalové hmoty. Na fotu disciplína „Log lift“ - zdvihy 
klády ze země nad hlavu v časovém limitu jedné minuty.    Foto ham 

Fotokronika • Fotokronika • Fotokronika
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Pondělí    8.00 - 15.00 hod.
Úterý        8.00 - 16.30 hod.
Středa      8.00 - 16.30 hod.
čtvrtek     8.00 - 16.30 hod.
Pátek       8.00 - 16.30 hod.

REGIONÁLNÍ SÝRY

MLÉKÁRNA VARNSDORF
NOVÁ PRODEJNÍ DOBA

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

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.

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.

Pronajmu byt 3+1 v příze-
mí, po rekonstrukci (plastová 
okna, zateplení), se zahradou 
a parkovacím stáním, v rodin-
né vile ve Vdf, ul. Dvořákova. 
Kauce! Tel. 602 104 610.

Vyměním družstevní byt 
3+1 za 1+1. Tel. 732 589 036.

Zaměstnání

Varnsdorfská fi rma nutně 
potřebuje zámečníky a elektri-
káře. Info na tel. 602 698 130.



Svozy pytlového
tříděného odpadu

6. 6. 2013

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 11. 6. 2013

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

SENÁTORSKÉ
DNY

17. 6. 2013
15-17 hodin

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf
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Vzpomínka

Blahopřání

1.-2. 6. 2013
MUDr. Václava Hanzlíková
U Plovárny 1190/14, Děčín 1
tel. 412 502 218

8.-9. 6. 2013  
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

Zubní 
pohotovost

Narození

Monika Schuldesová
Vladislav Kraus
Adéla Krausová
Ladislava Jelenčiaková
Josef Jelenčiak
Lili Jelenčiaková
Helena Bláhová
Miloslav Bláha
Lukáš Bláha
Miroslava Kinčlová
Jaroslav Kinčl
Simonka Kinčlová
Martina Koktová
Josef Patóč
Vojtíšek Patóč
Radka Vrataninová
Michal Vratanina
Anežka Vrataninová
Kateřina Tomeková
Miroslav Kuča
Kryštof Kuča

Eva Kolnerová
Milan Hurák
Štěpán Hurák

Úmrtí

Hynek Kálecký             82 let
Milena Hačundová       77 let
Marie Šimková             86 let      
Jiřina Daníčková          69 let
Stanislav Zdychynec    39 let
František Heinrich        77 let
Dieter Eger                   72 let
Eliška Paisrtová           88 let
Karel Hocke                 72 let
Herbert Malina             73 let
Alžběta Mikušová         72 let
Irmgard Coufalová       78 let

Duben

Dne 3. června uplyne 11 let, kdy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a 
dědeček Vladimír Janoušek.

S láskou stále vzpomíná manželka Dáša, 
dcery Renáta a Romana s rodinami.

26. května tomu bylo 11 let, co nás navždy 
opustila naše drahá maminka, babička a pra-
babička Marie Janoušková.

Stále s láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 4. června tomu bude 15 smutných let, 
co nás navždy opustila paní Jiřina Hrobníko-
vá. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají manžel a synové s ro-
dinami.

25. dubna 2013 zemřel pan Ján Harango-
gó v nedožitých 86 letech. 

Neteř Darina

Dne 29. května oslavila 80. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička Květa 
Svobodová. 

Vše nejlepší do dalších let přeje dcera 
Marcela s rodinou a syn Tomáš s rodinou.

Dne 8. června oslaví Věra a Václav Volfovi zlatou svatbu. 
Do dalších společných let jim vše nejlepší přejí děti, vnoučata 

a pravnoučata.
Josef Zbihlej zve vše-

chny své spolužáky na  
sraz 50 let po maturitě. 
Jste očekáváni v restau-
raci Maxim v sobotu 
8. června v 17.00 hodin.

SPŠ strojní 
má sraz

Dva roky před kulatými šede-
sátinami bývalé Střední průmys-
lové školy ve Varnsdorfu se koná 
sraz všech jejích tříd. Koná se 
15. června od 12 hodin v Centru 
Panorama.  

Dopoledne se od 10.00 do 
11.30 hod. uskutečnění prohlídky 
budovy školy bývalé průmyslovky 
v Otáhalově ulici, kde nyní sídlí 
městská knihovna, dům dětí a 
mládeže a informační centrum. 

Hlavní setkání započne v kino-
sálu Centra Panorama Varnsdorf 
od 12 do 14 hodin s promítáním 
videí a fotografií z historie školy 
a její rekonstrukce až po sou-
časný stav. Následovat budou 
příspěvky absolventů a učitelů na 
mikrofon. Poté si jednotlivé třídy 
mohou udělat vlastní třídní srazy 
ve své režii a organizaci.

Organizátor setkání Ota 
Šprunc prosí účastníky o zaslání 
poplatku 100 Kč na osobu, aby 
mohl uhradit pronájem sálu kina, 
mikrofonů a projektoru na osobu, 
a to předem na č.ú. 219590113/
0800 - ČS, v.s. tel. číslo a do po-
známky jméno účastníka srazu. 
Kontakt na pana Šprunce: mobil 
607 200 946.                   ham

Schrödi Sports Day 
Tak nazvali sportovní nadšenci ze Schrödingerova institutu 

akci, kterou uspořádali v Jiřetíně pod Jedlovou v neděli 19. květ-
na. Mezi těmi nadšenci se našlo i dost varnsdorfských - včetně 
Jiřího Novoty, který celou akci vymyslel, připravil a zorganizoval. 

Gabriela Doušová za pořádající instituci sdělila, že by po skvělé 
zkušenosti z tohoto prvního ročníku akci rádi opakovali v příštích 
letech. Vždyť hned napoprvé se soutěží zúčastnilo přes tři sta dětí 
i dospělých a přišlo se na ně podívat dvě stě dalších návštěvníků. 
A ještě dodala: „Soutěžil kdo chtěl, kdo zrovna přišel a měl chuť 
si něco vyzkoušet, ale většina soutěžících se přihlásila hodně 
dopředu. Soutěžilo se o ceny, které vyrobila jedna naše tutorka 
se svými dětmi z keramického kroužku z Velkého Šenova Zdenka 
Dušková.“ Vedle turnajů ve florbalu, beach volejbalu, streetballu, 
stolním tenise a badmintonu či v přespolním běhu byly připraveny 
i doprovodné akce - lukostřelba (viz fotografie), jízda na jednokolkách, 
step aerobik (SK Viktorie Varnsdorf), rybolovná technika na suchu, 
trénink juda atd. Areál zdarma poskytla obec Jiřetín pod Jedlovou. 

ham, foto převzato z www.facebook.com/schrodingeruvinstitut

Z cyklistických výsledků
Český pohár MTB 2013 měl na programu první závod XCM, 

kterým byl Author Šela Maraton v Lipníku nad Bečvou (více jak 1100 
účastníků z 6 zemí). V celkovém pořadí na 91 km trati skončil J. Strož 
12. (stejně tak v kategorii ELITE) a J. Švorc st. 101. (v M40-49 na 
11. místě). Dále byl v cíli J. Dužár zaznamenán jako 185. (v M50-59 
to bylo 9. pořadí). Výsledky druhého závodu poháru XCM, kterým 
byl Extrém bike Most maraton (970 účastníků) na trati 56 km, uvedly 
celkové 3. místo J. Kalivody, 12. J. Švorce ml. (2. a 5. v Muži Expert 
19-29 let), dále pak na trati 67 km 16. pořadí J. Novoty (4. v M30-39 
let), 44. J. Švorce st. a 66. J. Kroupy (3. a 6. v M40-49). 

Druhou akcí Haven Amulet MTB Series 2013 byl XC Bílý kámen 
v Doksech (18 km, 120 startujících). Ve společné kategorii juniorů 
a mužů vyhrál M. Malík, jako jedenáctý byl klasifikován T. Podrazil, 
osmnáctý J. Kalivoda a devatenáctý J. Švorc. Ve veteránech III 
získal M. Spurný druhé pořadí, V. Zemler šesté a V. Šimonek sedmé. 
Varnsdorfským cyklistům patří po dvou závodech v průběžném 
pořadí přední místa. 

Čtvrtým závodem seriálu CYKLOMARATON TOUR 2013 byl 
RWE Okololiberce (56 km), kde si mezi více jak 400 startujícími 
celkové 10. místo vybojoval M. Malík a 34. skončil J. Švorc st. 
(v kategorii M40 dojel druhý). 

Po Trans Brdy ČS byly dalšími závody KPŽ (KOLO PRO ŽIVOT) 
Tour Škoda Auto v Mladé Boleslavi (56 km, 1500 účastníků) a 
Jestřebí hory ČS ve východočeských Havlovicích (58 km, více 
jak 400 startujících). Ve městě škodovek bral M. Malík celkové 12. 
místo (2. v kategorii M23-29), 43. J. Kalivoda, 144. J. Švorc ml. 
(v M17-22 na 7. a 23. pozici) a 147. J. Dužár (v M50-59 dojel 
10.). Na Jestřebích horách se blýskli J. Strož 4. místem celkově 
i v kategorii ELITE a 7. byl M. Malík (zvítězil v M23-29). J. Dužár 
skončil 115. celkově (4. v M50-59). 

Na závodě Author 50 Bezděz (50 km, téměř 800 startujících) 
porazil J. Strože pouze kolega z týmu IVAR CS - AUTHOR TEAM 
V. Ježek.                                                                                     ZdS



Šachové střípky

     11/2013                                                                 strana 11

Reprezentace starostů ČR hrála v Jiřetíně     
Ve dnech 6. až 8. května 

proběhlo v letním sportovním 
areálu v Jiřetíně pod Jedlovou 
soustředění fotbalového repre-
zentačního týmu starostů ČR, 
který na loňském II. mistrovství 
Evropy starostů získal mistrov-
ský titul po finálovém vítězství 
nad Slovenskem 4:1. Soustředě-
ní, jehož náklady si hradil každý 
z hráčů sám, bylo kromě kondič-
ní přípravy spojené s prohlídkou 
zajímavostí obce a nejbližšího 
okolí (Jedlová, Tolštejn) i herní 
přípravou zakončenou  utkáním 

se Slovanem Jiřetín s výhrou 
6:3. Tým s průměrným věkem 
mírně nad 40 let je složen 
převážně ze starostů obcí do 
2 tis. obyvatel. Je záhadou, proč 
se do týmu nehlásí starostové 
větších měst, neboť nevěřím, 
že se mezi nimi nenajdou dobří 
fotbalisté. Asi mají více práce a 
nezbývá jim čas na relax.

V letošním roce v červnu 
absolvujeme dále mezinárodní 
utkání s Německem ve městě 
Neuburg na Dunaji a v srpnu 

Ve čtvrtek 16. května se na atletickém stadionu ve Varnsdorfu 
uskutečnil již 45. ročník Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou. 
Jedná se o největší akci atletických soutěží pro žáky druhého 
stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. V našem 
městě proběhlo okresní kolo. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a 
pořadatelem byla z pověření Okresní rady asociace školních 
sportovních klubů (OR AŠSK) ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf 
a DDM Děčín. Letošní ročník se skutečně vydařil. Počasí, skvělé 
výkony, připravenost závodníků, účast vedení města Varnsdorf - 
pánové Martin Louka (starosta), Ing. Josef Poláček a Karel Dubský 
(místostarostové). K tomu je nutno připočíst výbornou organizaci, 
na které se podílela především ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf ve 
spolupráci s místním AO TJ Slovan a Regií, a.s. Za hladký průběh 
chci poděkovat hlavnímu rozhodčímu L. Kubíčkovi, rozhodčím a 
žákům již zmíněné školy. Nejpočetnější kategorií byla kategorie 
starších dívek, kde soutěžilo 12 týmů a celkem se na stadionu 
sešlo 396 sportovců. Uvádíme výsledky dle kategorií na prvních 
třech místech. 

Mladší žáci (8 týmů): 1. Gymnázium Varnsdorf (3 714 bodů), 
2. ZŠ nám. E. Beneše Varnsdorf (3 669), 3. ZŠ Edisonova Varnsdorf 
(3 517). Mladší žákyně (10 týmů): 1. Gymnázium Rumburk 
(4 675), 2. Gymnázium Varnsdorf (3 822), 3. ZŠ Komenského Děčín 
(3 680). Starší žáci (10 týmů): 1. ZŠ Edisonova Varnsdorf (5 638), 
2. ZŠ Máchova Děčín (5 544), 3. ZŠ nám. E. Beneše Varnsdorf 

turnaj na Slovensku za účasti 
reprezentačních týmů starostů 
z Polska, Maďarska a domácího 
Slovenska. Kapitánem je Honza 
Jílek, prvoligový fotbalový roz-
hodčí, kterého občas zahléd-
neme na TV obrazovkách při 
přenosech fotbalových utkání. 
V týmu z našeho Šluknovského 
výběžku ještě hrají Pavel Svobo-
da a Roman Forfera, starostové 
z Lipové a Rybniště.    J. Zoser, 
člen realizačního týmu a trenér,

foto Ivo Šafus

Atletům bylo přáno

V neděli 12. května bylo 
v tenisovém areálu Slovanu 
Varnsdorf živo. Na dvorcích 
hráli ve stejný čas mistrovské 
utkání dorostenci proti Hrádku 
nad Nisou a také senioři Mžiku 
proti těžkému soupeři z Jiřetína 
p. J. Za něj válejí i varnsdorfští 
A. Krejčí, J. Kňourek, Z. Bar-
borík a tento silný tým hrál od 
začátku pěkně zostra. I proto 
naši hráči většinou tahali za 
kratší konec a konečný vý-
sledek zněl 2:4. Rozhodující 
byl hned první zápas, kdy 
M. Hájek vyhrál první set nad 
A. Krejčím 7:5, druhý prohrál až 
v tie-breaku a v následném super 
tie-breaku už vedl 4:1 a 6:4. Ton-
da pak volil taktiku vracet pouze 

vysoké míčky a bylo vymalová-
no výsledkem 6:10. Na druhou 
stranu bylo vidět divokého debla 
v zápase Žižlavský, Šustr - Krej-
čí, Barborík. První set 6:0, druhý 
2:6, v super tie-breaku jsme opět 
vedli, pak se vše otočilo na stav 
6:9, aby nastal znovu obrat na 
šťastných 11:9! I takový může 
být tenis. Vyhráli lepší a gratu-
lace od nás putuje do Jiřetína. 
Jednotlivé zápasy: Hájek - Krej-
čí 7:5, 6:7, 6:10; Šustr - Kňourek 
1:6, 1:6; Žižlavský - Havlíček
1:6, 2:6; Ondráček - Barborík 
6:2, 6:0; Žižlavský,Šustr - Krejčí, 
Barborík 6:0, 2:6, 11:9; Vraj, 
Ondráček - Havlíček, Kňourek 
3:6, 2:6. V dalším utkání Mžik 
remizoval u týmu QUICK Děčín 
3:3 díky M. Hájkovi, M. Žižlav-
skému a páru R. Šustr, M. Hájek.  

M. Klusoň, foto archiv Mžiku

 Mistrovství ČR v benchpressu (asociace WUAP) se uskutečnilo ve 
Starých Křečanech. Mezi borci z Čech, Polska, Slovenska a Němec-
ka byli i dva z OST Varnsdorf. Nejdříve zahajoval Láďa Žítek (junioři 
do 82,5 kg), a bohužel neúspěšně se 160 kg. Napodruhé se stejnou 
váhou už ale národní rekord ve své váze vylepšil. Atakování 165 kg
na závěr nevyšlo. S jedním platným pokusem tak svou kategorii 
vyhrál a hlavně byl druhý v absolutním pořadí pěti juniorů. Tři z nich 
soutěžili v kategoriích do 110 kg, resp. 125 kg.

Zkušený Daniel Pianka (muži do 67,5 kg OPEN) vstoupil do 
soutěže lehce se 120 kg. Zdolání 130 kg napoprvé uznáno nebylo, 
ale v dalším pokusu už ano. Překonání vlastního rekordu se 140 kg
na závěr bylo nad jeho síly. Dan vyhrál před slovenským repre-
zentantem Matovičem (dal 120 kg) a v absolutním pořadí OPEN 
(věk 24-40 let) mezi dalšími devíti těžšími siláky byl třetí. Výkon 
130 kg znamenal také vylepšení národního rekordu. Na úspěšném 
vystoupení Ládi i Dana mají zásluhu také oddíloví kolegové L. Šos, 
R. Šos, J. Pianka a v neposlední řadě také A. Jalovcová.       J. P.

Prohra a remíza Mžiku

Duel Mžiku s Jiřetínem na 
úvod zdramatizovali A. Krejčí a 
M. Hájek (zprava).

Čtyři medaile pro borce OST(5 095). Starší žákyně (12 týmů): 1. ZŠ nám. E. Beneše Varnsdorf 
(4 877), 2. Gymnázium Rumburk (4 815), 3. Gymnázium Varnsdorf 
(4 608). 

Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do krajského finále 
v Bílině, které se konalo 21. května 2013. Informace přineseme 
v HS číslo 12.                                                            V. Z., foto Ivo Šafus

V 1. lize mladšího dorostu 2012-2013 nastupovali za No-
voborskou šachovou akademii i varnsdorfští mladí vyznavači 
šachů, kteří tak získávali další cenné zkušenosti. Adam Brabec 
z jedenácti kol soutěže nastoupil šestkrát a získal pro družstvo 
tři body za dvě výhry a dvě remízy. David Ožvold si zahrál dva-
krát a nebodoval. Na soupisce figuroval i Václav Paulus, který 
do ligy nezasáhl. Postoupil však s uvedenou akamedií do finále 
Mistrovství České republiky družstev mladších žáků, které se 
v polovině června uskuteční v Táboře.                                         ZdS

Zprávy
z tenisového 

Slovanu
V jedné ze tří soutěži smíše-

ných družstev dorostu v rámci 
Ústeckého a Libereckého kraje 
měl TO TJ Slovan Varnsdorf 
k 27. květnu odehrány tři zápasy. 
Nejdříve prohrál na Startu Libe-
rec 7:2, když bod pro družstvo 
vybojoval ve dvouhře Kryštof 
Novák, a dále pár Kryštof No-
vák - Tomáš Engl. V domácím 
dramatickém souboji s TCEN 
Hrádek nad Nisou si pak dorost 
připsal výhru 5:4. Zasloužily se 
o ni hlavně až zvládnuté závě-
rečné dvě čtyřhry. Body pro 
družstvo zajistili Kryštof Novák, 
Klára Stodůlková, Jakub Janč a 
páry Kryštof Novák - Tomáš Engl 
a Tomáš Tichánek - Jakub Janč. 
Na kurtech TK LTC Děčín, fa-
vorita utkání prohrál dorost 7:2.  

Čtenářům dlužíme informa-
ci o odstoupení Ing. Milana 
Hindráka z předsednictví 
tenisového oddílu TJ Slovan 
Varnsdorf. V čele nového vý-
boru a předsedkyní od 1. 5. je 
nyní Renata Slavíková.        ZdS
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Áčko je v tabulce třetí, dorost pátý!

VÍCEMISTŘI SEVEROČESKÉ 
LIGY MUŽŮ

Basketbalisté TJ Slovan Varnsdorf si po dvanácti letech zopako-
vali úspěch v podobě druhého místa v krajské soutěži. 

Basketbalisté TJ Slovan - vpředu zleva: trenér Ing. Z. Strolený, 
J. Tomek, M. Šimák, T. Horáček, V. Lehroch, J. Beran, Bc. V. Va-
kulenko, Mgr. J. Šišulák Vzadu zleva: M. Činka, Ing. M. Ježek, 
T. Ticháček, J. Novotný, J. Voráček, T. Beran, J. Relich, Ing. P. Buben. 
Chybí (a také nastoupili v sezoně v některých zápasech) T. Doležal, 
M. Doležal, M. Eichler, J. Schilling, M. Smrčka a T. Sucharda. 

Slovan-basket, foto Michal Šafus

Po domácí remíze se Žižko-
vem čekala varnsdorfský FK 
vzhledem k páteční dohrávce 
v Karviné dvě utkání na hřištích 
soupeřů. Na severu Moravy tým 
prohrál 2:1 (1:0) a podle slov tre-
néra Zdenko Frťaly mohl jeho 
celek v prvním poločase inka-
sovat vícekrát. Po změně stran 
už byl Varnsdorf jasně lepší, 
vyrovnal Tomáš Fabián (posila 
z Mladé Boleslavi), ale po faulu 
přišel PK a přední kanonýr FNL 
Mišinský čtvrthodinu před kon-
cem určil konečný stav. Sestava 
hostů: Porcal - Jakobovský, So-
běslav, Zbrožek, Fabián - Cana, 
Hikspoors - Rudnytskyy, Volf 
(77. Just), Breite (54. Martan) -
Vilkovský (54. Schubert). Za 
soupeřem FC Táborsko cesto-
val tým uprostřed týdne a prvně 
na jaře venku plně bodoval. Na 
vedoucí gól, který dal v 16. Pavlo 
Rudnytskyy, stačili domácí brzy 
odpovědět z přímého kopu Jana 
Šimáka, po změně stran se 
však ještě trefi li Jiří Schubert 
a v nastaveném čase čerstvý a 
čtvrthodinu hrající Matěj Kotiš 

a výsledek zněl 1:3. Do Kotliny 
přijela ve 29. kole zachraňující 
se Čáslav a prohrála  3:1 (1:1). 
Branky: 1. min. Volf, 51. Schu-
bert, 65. Kotiš (PK). FK se tak 
vyšvihl na 3. místo tabulky 
FNL a čekají jej nyní utkání 
v Ústí n. L. a odložený v Mostu. 

Ligoví dorostenci U19 pro-
dloužili vítězné tažení, s chutí 
vylepšili své skóre a Sokol 
Třebeš si odvezl prohru 9:0 
(5:0). Soupeř tak klesl na dno 
tabulky. Branky dali Kučera 3 
(jedna z PK), Mpongo 2, Honců, 
Šiška a Vinš. Sestava: Klouda -
Šimoník, Šiška, Čurgali (31. Vo-

máčka), Černohorský - Kučera, 
Breburda - Lorenc (52. Vinš), 
Honců (46. Šolc), Mpongo (61. 
Herejk) - Halbich, trenér Pavel 
Hradiský. V dalším střetnutí se 
utkala čtvrtá Olympia Hradec 
Králové a pátý dorost FK ztrá-
cející na domácí tři body. Po pěti 
výhrách v řadě „devatenáctka“ 
prohrála 2:0 (2:0). Podle asis-
tenta trenéra Zdeňka Justa se 
hrál oboustranně fotbal dobré 
úrovně, ale domácí využili své 
šance (1 gól dali z PK), zatímco 
Kučerovy (při stavu 0:0) a dále 
Šolce, Mponga a Halbicha 
v druhé půli se nevyužily.    ZdS 


