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INZERCE

POZOR NA PĚŠÍ ZÓNY V NĚMECKU 
NOVÁ PORADNA PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ 

DEN DĚTSKÉ RADOSTI ZLÁKAL I V DEŠTI 
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 20. ČERVNA

ZŠ Seifertova 
přeorganizuje 
výuku, chystá 
se rekonstrukce 
(Foto: web ZŠ) 

Dosadby trval-
kových záhonů 

s ochranou proti 
zlodějům 

(Foto: K. Hrabalová) 
Čtěte na str. 4

Varnsdorfští hráči přiváděli v sezoně své soupeře  často do 
nefotbalových pozic. Zcela vpravo Martin Kotiš, který je jedním 
z nejčastějších autorů branek FK.

Před rokem jsme v HS 
číslo 11 uvedli na titulní straně 
s pokračováním na té poslední 
příspěvek s titulkem HISTO-
RICKY NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ 
VARNDORFU o fotbalovém 
úspěchu druholigového FK 
v podobě konečného 7. místa 
v sezoně 2011-2012. Na polože-
né dotazy v něm tehdy reagovali 
představitelé města Varnsdorf, 
TOS, a.s. a FK. Rok se s rokem 
sešel, titulek by bylo možné 
i opakovat, protože proti loň-
skému umístění si varnsdorfští 
fotbalisté polepšili o dvě místa 
a nasbírali o sedm bodů více! 
A to jarní část soutěže nebyla 
proti podzimu výsledkově nijak 
oslnivá. Před letošním jarem 

FOTBALOVÝ BOOM POKRAČUJE

Mandava nepřetekla,
ale strhla lešení

Pokračování na str. 4

Čtěte na str. 6

 Pokračování na str. 10

média dokonce nešetřila články 
a rozhovory, ve kterých se zmi-
ňovala možnost postupu a účast 
v nejvyšší soutěži, Gambrinus lize.

V průběhu uplynulé sezony 
byly na domácích utkání FK 
Varnsdorf jeho hosty a divákům

Po delší době opět stopro-
centní účast zastupitelů a plno 
v sále. Veřejnost se živě zajíma-
la, jak město zareaguje na návr-
hy společnosti ZEMBA Vysoké 
Mýto, usilující o pozemky u ul. 
5. května (bývalá školní zahra-
da). Společnost na nich chtěla 
vybudovat obchodní centrum 
Kaufl and. O prodeji pozemku 
se na zastupitelstvu jednalo již 
třikrát a vždy neúspěšně. Ten-
tokrát přijeli podpořit svůj záměr 
i zástupci dotyčného obchodní-
ho řetězce a otevřeně prezen-
tovali své záměry. K nim patřila 
i výstavba kruhového objezdu a 
osvětleného parkoviště, příslib 
cca stovky pracovních míst... 
V téměř dvouhodinové diskuzi 
se sešlo i dost protiargumentů -
nadbytečnost dalších marketů, 
zvýšení frekvence nákladní 
dopravy, využitelnost pozemku 
pro zeleň. Vícekrát zaznělo, 

Kaufl and přes zastupitelstvo neprošel
že Kaufl and ve městě tak jako 
tak bude, a když ne na těchto 
pozemcích, tak na jiných. Měs-
to by v tom případě „prodělalo“ 
přes 8 milionů korun, které za 
své pozemky mohlo utržit. 
Konkurenční projekt počítá s vy-
užitím soukromých parcel na 
křižovatce ulic Čs. mládeže a 
Karlínská, tj. na místě autosalo-
nu F. Bartoše. Výsledkem ostře 
sledovaného hlasování bylo jen 
šest hlasů pro (shodou okolností 
6 ze 7 členů rady), což ke schvá-
lení nestačilo. Nezbývá než 
sledovat, zda zájem Kaufl andu 
o Varnsdorf vytrvá, nebo se 
přesune do Rumburku. 

Schválena byla směna po-
zemků se společností ZANDER-
BERG Trade, s.r.o., (u Blatenské 
ul.), prodej pozemků u Dlouhé ul. 
(na „Gerhusce“), pořízení změny 
územního plánu pro pozemky 
mezi Raisovou a Jarošovou ul. 

(ze současného funkčního vyu-
žití - „komerce, sklady, prodejní 
sklady“ na navrhované funkční 
využití - „obytná zástavba níz-
kopodlažní“).

Zastupitelstvo rozhodlo 
stáhnout z prodeje areál re-
kreačního rybníka Mašíňák. 
Je totiž zpracována studie jeho 
využití pro volnočasové aktivity 
obyvatel (od koupání, rybaření 
a beachvolejbalu po hudební či 
divadelní produkce), realizova-
telná v případě získání dotací. 

Místostarosta J. Poláček 
předložil zprávu o činnosti spo-
lečnosti EKO servis Varnsdorf, 
a. s., Severočeské vodárenské 
společnosti, a. s., i výroční zprá-
vu Nadačního fondu Hrádek-
Burgsberg Varnsdorf za loňský 
rok. Na žádost Ing. Reibera 
vysvětli l tvorbu ceny vody, 
která je závislá na investicích 

Pokračování na str. 2

V době uzávěrky tohoto vydání kulminovala hladina 
Vltavy v Praze, ve středních Čechách se pod vodou 
ocitaly celé vesnice, Děčín a Ústí s nervozitou očeká-
valy povodňovou vlnu srovnatelnou s katastrofi ckými 
záplavami v roce 2002.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
14.-16. června

Podrobný program najdete na plakátech, 
na straně 5 a na www.varnsdorf.cz.

Mandava zůstala naštěstí rozumná. Svých maximálních 
průtoků ve Varnsdorfu se dočkala o víkendových dnech 
1. a 2. června, kdy se stav vody těsně dotýkal třetího 
stupně povodňové aktivity, tj. stavu vody kolem 110 cm. 

GENERÁLNÍ PARTNER
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Dokončení ze str. 1

• Skončil ve vazbě
Za své prohřešky získal nedobrovolnou jízdenku do vazební 

věznice, kam byl nasměrován po sérii několika spáchaných 
přečinů. Ve Varnsdorfu si vyhlédl čtyři zaparkovaná vozidla, do 
kterých pronikl za účelem získání autorádia. Se svým úlovkem 
pak vozidla po chvilce opouštěl. 6. května letošního roku byl 
nevítaný návštěvník zaparkovaných aut zadržen a po všech 
potřebných úkonech převezen policejní hlídkou do vazební 
věznice, kde vyčká dalších rozhodnutí.
 
• Zadržen na místě činu

Krátce po 22. hodině 3. května zadržela policejní hlídka 
z Varnsdorfu sedmapadesátiletého muže. V rukou strážců zá-
kona skončil téměř vzápětí po pokusu o vloupání do kanceláře 
varnsdorfské ubytovny. Policejní hlídka se zadrženým dorazila na 
místní obvodní oddělení.  Muž se k věci vyjádřil a byl propuštěn 
na svobodu. Při své výpravě stačil poškodit jen vstupní dveře 
do kanceláře. Škoda odpovídá částce 4.200 korun. O tři týdny 
později mu policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání 
přečinu krádeže.

Že by zpronevěra?
Zapůjčená herní konzole skončila v zastavárně. Její majitel ji 

v neděli 19. května z dobré vůle půjčil známému. Ten mu ji měl 
druhý den vrátit. Uplynulo pár dní a vlastník nemá v ruce nic. 
Na kauzu případné zpronevěry elektroniky za 8.300 korun se 
zaměřili policisté z Obvodního oddělení policie ve Varnsdorfu.

Nprap. Petra Trypesová
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Z DIÁŘE STAROSTY

Rada města na svém zasedání 23. 5. 2013 rozhodla: • Zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 341/2 
a p. p. č. 343/2, vše v k. ú. Varnsdorf. • Zrušit usnesení č. 153/2013 RM ze dne 25. 4. 2013 (zřízení 
pevné nájezdové rampy u č. p. 2964) • Nesouhlasit se stavbou letní terasy u objektu č. p. 2109 
v k. ú. Varnsdorf. • Přidělit veřejnou zakázku „Rekonstrukce osobních výtahů v bytových pane-
lových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ uchazeči MSV Liberec, s. r. o., a pověřit 
starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 2.607.000 Kč bez DPH. • Přidělit 
veřejnou zakázku uchazeči OKNA LANGER, Staré Oldřichovice, Ústí nad Orlicí a pověřit staros-
tu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 1.008.836,76 Kč bez DPH. • Přidělit 
veřejnou zakázku „Výměna oken ZŠ Karlova, č. p. 1700 ve Varnsdorfu“ uchazeči BREX, spol. s r. 
o., Liberec a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 1.999.707,78 
Kč bez DPH. • Schválit návrh celoplošných oprav místních komunikací a chodníků na rok 2013. 
• Vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy komunikací: ul. Myslivecká, ul. spojka Rai-
sova, ul. Podzimní, ul. Žilinská, ul. Hraniční, ul. Lidická, ul. Obilní, ul. Žukovova, ul. Kladenská, ul. 
Duchcovská, ul. Jateční, ul. Krátká, ul. Karolíny Světlé, ul. Husova II, ul. Strakonická, ul. Sídlištní, 
ul. Západní, ul. Na Pastvinách. • Vyhlásit výběrová řízení na akci celoplošné opravy chodníků 
v ul. Gen. Svobody, ul. Karlova u č. p. 2639, ul. Karlova úsek I, ul. Čsl. letců úsek I, ul. Čsl. letců 
úsek II, ul. Kostelní, ul. Prašná, ul. Polní, ul. Východní.  • Schválit konání veřejné hudební produkce 
pod názvem „Městské oslavy 2013 - městská akce pro širokou veřejnost“ na otevřeném prostranství 
v nočních hodinách. • Souhlasit s výší vstupného na program městských oslav 2013 dle předlože-
ného návrhu. • Vzít na vědomí zajištění provozu a výuky Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

 

XXVII. zasedání zastu-
pitelstva se koná dne 
20. června 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.

Po návštěvě senátora T. Oka-
mury a poslance D. Kádnera ve 
Varnsdorfu byly dopracovány 
novely zákonů, které hodlají 
prosadit. 30. května tyto návrhy 
předložili poslanecké sněmov-
ně a zároveň uspořádali brífink 
v parlamentním tiskovém stře-
disku v Praze. Před novináře 
a kamery předstoupili spolu se 
starosty Varnsdorfu a Jiřetína 
Martinem Loukou a Josefem 

Motoristé, pozor na pěší zóny 
v Německu!

Zástupci německé policie chtějí informovat občany Šluknovského 
výběžku, především obyvatele Rumburku a Varnsdorfu, kteří využí-
vají k cestě do sousedního státu a na naše území tamní pěší zóny, 
aby při svých cestách dodržovali rychlostní omezení. 

Především se to týká průjezdu přes Seifhennersdorf. Obyvatelé 
Šluknovského výběžku si často zkracují cestu přes toto město na 
německém území a přitom nerespektují rychlostní omezení, platná 
na tamních pěších zónách. Řidiči by měli zvolit rychlost odpovídající 
8 km/hod. V případě překročení rychlosti lze očekávat postih ze 
strany německých policistů. Současně chtějí české občany infor-
movat, že v nadcházejícím čase na zmiňovaných pěších zónách 
bude z jejich strany docházet k častým kontrolám dodržování 
pravidel silničního provozu.             Nprap.  Petra  Trypesová,

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

do vodohospodářských staveb. Komentoval také aktuální výsledky 
hospodaření a.s. REGIA. Po zhodnocení prvního čtvrtletí jsou 
podstatně lepší než za stejné období v loňském roce.

Na návrh ekonomického odboru byl zrušen „Fond rozvoje bydlení 
Varnsdorf“, z něhož už od roku 2004 nejsou poskytovány žádné 
půjčky. Loni byly splaceny poslední dlužné částky.

Vraťme se ještě ke všeobecné diskuzi zastupitelů v úvodu 
zasedání. Josef Zbihlej urgoval rozšíření kamerového systému 
na hřiště u sídliště Západní a Kurt Posselt umístění zrcadla nebo 
jiné opatření pro bezpečnost výjezdu na Západní ul. z Lidické ul. 
u sportovní haly. Na kameru pro letošek nevybyly peníze, křižo-
vatka u haly bude v nejbližší době zabezpečena.               ham

Kaufland přes 
zastupitelstvo neprošel

Starostové M. Louka a J. Zoser podpořili 
Okamurovu iniciativu v parlamentu

Zoserem a dalším poslancem 
Radimem Fialou. 

Tito politici navrhují zastro-
povat výši příspěvku na bydlení 
za bytovou jednotku a zavázat 
majitele bytů k dodržování hygie-
nických a technických norem. 
Druhý návrh je namířený proti 
lichvářským úrokům. Obě novely 
zákonů reagují na sociální situa-
ci, kriminalitu a napětí na severu 
Čech. Senátor Okamura přislíbil 

další legislativní iniciativy, kte-
ré by pomohly chránit sociálně 
znevýhodněné obyvatele před 
těmi, kdo na nich parazitují. 
Poslanec Kádner ocenil, že 
starostové ze Šluknovska se 
podíleli na přípravě zákonů a 
poděkoval jim za připomínky, 
které pak byly skutečně do 
návrhů zapracovány.

Ve sněmovně by návrhy měly 
být projednány ještě do prázd-
nin v tzv. prvním čtení.

Josef Zoser a Martin Louka 
před novináři připomněli, že 
po předloňských událostech 
na Šluknovsku si u nás politici 
podávali dveře a nešetřili sliby, 
ale valný efekt to nemělo. 
O to cennější jsou pro ně nyní 
podniknuté konkrétní kroky a 
doufají, že takových iniciativ 
bude přibývat. 

Záznam brífinku z 30. 5. je 
přístupný na 
ze.cz/ct24                         ham

22. 5. - Jednání s majitelem restaurace žádajícím 
            o provozování herny
23. 5. - Zasedání rady města a zastupitelstva města
24. 5. - Ukončení projektu Gymnázia Varnsdorf - 
            Mezinárodní den prodavačů cibule v Jiříkově
25. 5. -  Výroční členská schůze ZO Českého zahrádkářského svazu
          - Jednání s členem zastupitelstva Ústeckého kraje 
            Ing. J. Morštadtem - sociální bydlení, 
            národnostní menšiny, kriminalita...
          - Návštěva vystoupení „STARS pro město Varnsdorf“
26. 5. - Kontrolní návštěvy provozoven s hernami
27. 5. - Zasedání Hospodářské a sociální rady 
            Ústeckého kraje v Děčíně
          - Účast na jednání sociální komise rady města 
29. 5. - Jednání o vlakovém spojení Seifhennersdorf - 
            Varnsdorf v Pivovaru Kocour
30. 5. - Účast na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně 
            Parlamentu ČR k návrhům změn zákonů 
            (sociální bydlení, lichva)
31. 5. - Jednání s auditory - závěrečná kontrola projektu 
            „Vybudování technologického centra ORP 
            (obce s rozšířenou působností) Varnsdorf“
1.-2. 6. - Spolupráce s bezpečnostními složkami - 
            sledování problémových míst ohrožených povodněmi
  3. 6. - Jednání s provozovatelem Varnsdorfské prádelny 
            

www.ceskatelevi-



MyšLenka aneb sloupek starosty

O velké
vodě
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Letošní nápor vody, který pustošil mnohá místa naší republiky, 
se naštěstí našeho města dotkl jen částečně. Několikadenní vytr-
valý drobný déšť nasytil lesní i polní půdu a ta nebyla už schopna 
vstřebávat následný příval prudkých lijáků. Voda si proto hledala 
cesty i mimo vytýčená koryta či potrubí. Mandava byla v nedávné 
době vyčištěna a to také výrazně pomohlo k tomu, že řeka odváděla 
přitékající vodu bez větších problémů. Monitorování kritických míst 
tohoto toku bylo pravidelné a ani při vzestupu hladiny a kolísání mezi 
prvním až třetím stupněm povodňové aktivity nedošlo k rozlivu a 
zaplavení. Jediným větším nebezpečím bylo odplavené lešení, které 
bylo odstraněno za pomoci hasičů. 

Dobrovolným hasičům, městské polici i pracovníkům technických 
služeb děkuji za práci, kterou v těchto dnech odváděli. Větší pro-
blémy, než přímo v řece, se projevily na několika místech našeho 
města. Voda stékající z luk kolem zahrádkářské kolonie na Lesní 
ulici ukazuje na nedostatečně řešené odvodnění tohoto místa. Větší 
péči bude potřebovat také kanalizace na Pardubické ulici, kde na 
křižovatce s ulicí Kubelíkovou voda razantně prýštila z kanálových 
vpustí. Jak jsem si ověřil, dalším tradičním místem s problémovým 
odváděním vody je cesta nad varnsdorfskou nemocnicí. I zde bude 
třeba zásahu lidské ruky. Vždyť si jen připomeňme minulost, kdy 
právě tyto vody zaplavovaly suterénní prostory nemocnice. Při 
zvýšeném průtoku vzniká kritická situace i na Zaječím potoku, 
kde se voda rozlévá do zahrádek a následně zaplavuje dům na 
křižovatce Lesní x Stromovka. Zde také bylo jedno z mála míst, 
kde byly využity pytle s pískem jako zábrana proti průniku vody. 
Jednou z příčin nebezpečného stavu v této lokalitě je nepřiměřené 
zúžení koryta potoka, které při větším průtoku nepobere všechnu 
vodu přicházející z výše položených míst. 

Všechna tato zjištění jsou součástí písemného zápisu a po ode-
znění prvotních problémů se jimi budou zabývat příslušní pracovníci. 
Práce, které budou za suchých teplých dnů provedeny, nám pak 
zajistí větší klid v době s nepříznivými klimatickými vlivy. 

Martin Louka

Zpráva o tom, že zastupitel-
stvo města Varnsdorf nepro-
dalo pozemek developerům, 
kteří na něm plánují vybudovat 
další market patřící nadná-
rodnímu obchodnímu řetězci, 
neobletěla sice celý svět, ale 
určitě povzbudila mnoho lidí 
na Děčínsku. Vysvětlení je 
jednoduché. Jeden z hlavních 
důvodů chudoby našeho re-
gionu je vysoká koncentrace 
velkoprodejen (v ČR jedna 
z nejvyšších) odvádějících 
místní peníze nenávratně do 
zahraničí. Výsledkem toho je, 
že z místní ekonomiky unikají 
peníze potřebné na tvorbu 
pracovních míst, na údržbu 
veřejných prostor a občan-
ského vybavení, na zlepšování 
sociálních služeb, vzdělávacího 
systému a tak dále.

Každý z nás se může denně 
setkat s faktickými projevy 
dopadů takzvané „marketiza-
ce“. Okresní město Děčín je 
smutným příkladem, kam až 
to může dojít, když necháte 
do samotného středu města 
proniknout celý houf nadná-
rodních řetězců. Došlo zde 
k úplnému rozkladu systému 
lokální ekonomiky, který dnes 
není schopen městu pomoci 

Za statečný postoj patří 
městu Varnsdorf poděkování

před dalšími problémy, jako 
jsou například zablokované 
dotace a podobně. Místní fir-
my krachují, nezaměstnanost 
roste, kupní síla obyvatelstva 
klesá a čím dál více lidí se 
zde dostává do dluhové pasti.

I ve vyspělých zemích jako 
je Německo či Velká Británie si 
lidé začali uvědomovat, jak je 
důležité přemýšlet o tom, kde 
a jak spotřebitelé utrácejí své 
peníze. Proto zde vznikají regi-
onální projekty (cca 150 v Ně-
mecku, 200 v Británii), jejichž 
účelem je vytvářet přijatelné 
alternativy redukující negativ-
ní dopady globalizace. Ono 
je sice pěkné, že vám super-
markety poskytnou možnost 
nakoupit levně, ale nehovoří 
se již o tom, že zde utracené 
peníze ve vašem městě už ni-
kdo neuvidí. Takže levné naku-
pování, které nadnárodní firmy 
nabízí spotřebitelům, nakonec 
vyjdou celou společnost velmi 
draze. V konečném důsledku 
například mnozí lidé přicházejí 
o práci právě proto, že nakupují 
na špatném místě. Peníze ztra-
cené z lokálního oběhu se už 
nemohou vrátit k jejich zaměst-
navateli a ten pak nemá čím by 
zaplatil svým zaměstnancům. 

Nové občanské sdružení radí sociálně slabým

V důsledku nízké kupní síly pak 
nemohou vznikat nové místní 
firmy, které by lidem daly práci 
a dokonce už i malí řemeslníci 
přicházejí o živobytí, protože 
lidé nemají na zaplacení. Až 
sem to může dojít. 

Proto velmi oceňuji odvážné 
rozhodnutí varnsdorfských za-
stupitelů, kteří došli k závěru, 
že markety, které tu zde již 
jsou, městu bohatě stačí. Nyní je 
naopak potřeba posilovat lokální 
ekonomiku, aby se v regionu za-
čaly opět držet peníze a díky nim 
mohly vznikat nové malé firmy, 
farmy a živnosti, které lidem vrá-
tí naději na dobrý život. Je třeba 
si uvědomit, že lokální ekonomi-
ka je i velkou šancí pro rozvoj 
cestovního ruchu. Přiznejme si, 
že turisté opravdu nejsou zvě-
daví na hangáry hypermarketů, 
které mají u sebe doma také. 
Naopak vyhledávají příjemné 
kavárny, obchůdky se zajíma-
vými regionálními produkty, 
netradiční služby, místní folklór 
a kulturu. To vše pak dohromaty 
tvoří prosperující kulturu ulice, 
kterou i my na svých dovolených 
tolik vyhledáváme například při 
návštěvě Francie, Chorvatska či 
Španělska.

Martin Zíka

U Kocoura se řešily vlaky
Z iniciativy starosty města Martina Louky byli na 29. květen do 

Varnsdorfu sezváni zástupci všech institucí, kterých se týká železnič-
ní provoz mezi Varnsdorfem a Seifhennersdorfem. Schůzku, nazva-
nou „Workshop na téma železniční spojení Seifhennersdorf - Varns-
dorf, udržitelnost a možnosti rozvoje cestovního ruchu“, zaštítil 
Euroregion Nisa. Místem setkání byl Pivovar Kocour. Mimo jiné 
z toho důvodu, že právě v jeho sousedství má vyrůst nová želez-
niční zastávka, které hned v zárodku její existence hrozí proměna 
v „konečnou“. 

Jednání dopadlo mírně optimisticky. Zástupci sdružení „ZVON“, 
zajišťujícího dopravní obslužnost u německých sousedů, ujistili sta-
rosty, že vlaky budou pokračovat přes hranice i po prosincové změně 
jízdního řádu. O definitivní průlom v postojích ale nejde: i nadále 
bude pro objednavatele spojů zásadní rentabilnost provozu, a ta je 
slabá. Jedním z důvodů je, že spoje končí už v Seifhennersdorfu. 
Vytíženost by se zlepšila jejich pokračováním do Eibau. O tom se 
bohužel zatím jen mluví, zatímco v kolejích nevyužívaného úseku 
trati vesele bují stromky. 

Za pozornost stojí i vize do vzdálené budoucnosti, jak ji přede-
střel Ing. Jeřábek z odboru dopravy krajského úřadu: přímé vlakové 
propojení Varnsdorf - Rumburk. Stačilo by postavit „jen“ 5,5 km 
nové železnice (na německém území) a vlaková doprava v celém 
regionu by hned dostala jiný spád... I kdyby byl nápad vzat vážně, 
je to spíše sci-fi pro některé z budoucích desetiletí.             ham

V lednu bylo několika dob-
rovolníky založeno občanské 
sdružení, které si klade za cíl 
pomáhat lidem v obtížné osobní 
situaci. Bude fungovat formou 
poradny, což vyplývá i z názvu, 
který si sdružení zvolilo: PO-
RADNA BAREVNÉ SOUŽITÍ. 

„Naším cílem je stát se přísta-
vem pomoci a porozumění všem 
občanům Šluknovského výběž-
ku, kteří se z různých důvodů 
dostali do složité životní situace 
a potřebují nejen odbornou radu, 
ale i dlouhodobé vedení a vzdě-
lávání,“ říká se v informačním 
letáčku. Předsedkyně sdružení 
Marcela Surmajová dodává: 
„Služba je poskytovaná všem 
osobám, které mají zájem, a to 
bez rozdílu barvy pleti. Jde nám 
i o zlepšení nynější situace mezi 
lidmi všech národností a kultur.“ 

Klienti najdou poradnu na 
adrese Národní 3003 (naproti 
ČSOB, v suterénu v sousedství 
reklamní agentury), tedy na tom 
samém místě, kde donedávna 
působila Poradna pro občanství/
občanská a lidská práva. 

Poradna v červnu zahajuje 
pravidelný odpolední provoz 
s tímto rozvrhem: v pondělí Job 
poradna, v úterý doučování a 
příprava žáků na SŠ, ve středu 
základní poradenství, ve čtvrtek 
počítačové kurzy. Veškeré služ-
by poradna poskytuje zdarma. 

V našem regionu se poraden-
ských služeb nedostává, proto 
je každá podobná služba vítána. 

Horší je to s f inančním 
zajištěním. Provoz poradny 
zakladatelé zatím f inancují 
z vlastních prostředků a ze 
sponzorských darů. 

Na poradnu se obracejí 
nejčastěji lidé, kteří se po-
třebují vypořádat s dluhy či 
s rodinnými záležitostmi před 
rozvodem a i po rozvodu - vy-
máhaní výživného, vypořádání 
společného jmění, péče o děti. 
Výjimkou není doprovod klientů 
na úřady, k lékaři apod. Řešily se 
tu už i případy domácího násilí. 
Při řešení problémů svých klien-
tů spolupracují i s dalšími posky-
tovateli sociálních služeb v okolí.

Organizace př ivítá dob-

rovolníky, ochotné věnovat 
se bezplatně jednou týdně 
sociálně potřebným, například 
učitele, sociální pracovníky, lidi 
s právnickým vzděláním. Když 
ne k pravidelným službám, tak 
aspoň ke konzultacím.

Další činností sdružení jsou 
volnočasové aktivity pro děti 
v Horním Podluží a okolí.

„Chceme pořádat akce, 
na nichž se společně účastní 
Romové i „bílí“. Tím lze nej-
lépe odbourávat vzájemné 
předsudky,“ říká M. Surmajová. 
K takovým akcím patřil víkendo-
vý program v Jiřetíně 31. 5.-2. 6., 
na kterém se sdružení podílelo 
spolu s komunitním centrem 
CEDR a sdružením Romea. 

Co nevidět mají být spuštěny 
webové stránky www.barevne-
souziti.cz, funkční je už jejich 
Facebook: www.facebook.com/
www.barevnesouziti.cz.

Pro úplnost kontaktní údaje: 
telefon 606 840 298, e-mail: 
poradna@barevnesouziti.cz. 

ham, pk
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Střípky z okolí

Mandava nepřetekla,
ale strhla lešení

Ze ZŠ náměstí se předvedli nejen žáci
Jako každý rok, i letos žáci se svými učiteli ze ZŠ náměstí E. Bene-

še uspořádali pro rodiče a přátele školy Školní akademii v Městském 
divadle Varnsdorf.

Divadlo bylo ve čtvrtek 30. května otevřeno už hodinu před za-
čátkem kvůli prodejní akci výrobků žáků, jejíž výtěžek poputuje na 
rozmanité aktivity školy. Kdo přišel dříve, udělal velmi dobře, neboť 
po půl čtvrté již bylo divadlo téměř plné. Nakonec ještě byly do uliček 
přistaveny židličky navíc, aby se i další příchozí mohli posadit. ZŠ 
náměstí zjevně táhne.

Maximum bylo hlášeno 2. června po poledni: stav 113 cm, průtok 
21,5 m3/sec. Říční koryto tento nápor bez potíží zvládlo. 

Jako rizikové se ukázalo lešení umístěné pod mostem v Mostecké 
ulici kvůli výměně plynového potrubí. Při zvýšené hladině se na něj 
nabalila splavená tráva, naplavené dřevo a další odpad, který zvýšil 
odpor lešení. Voda jej v pátek 31. května strhla a odnesla několik 
desítek metrů, kde se zaseklo v korytě u pozemku varnsdorfské 
čistírny odpadních vod. Vzhledem k tomu, že v té době byl 1. stupeň 
povodňové aktivity a nadále pršelo, představovala tato překážka ur-
čitou hrozbu pro nedaleké sklady Státní správy hmotných rezerv. Za 
pomoci autojeřábu objednaného plynařskou fi rmou 18 metrů dlou-
hé lešení vyprošťovali dobrovolní hasiči. Ti během zásahu poprvé 
v praxi použili suché obleky Agama Worker (pořízené z programu 
Cíl 3 - ochrana před povodněmi).

3. června se jednotky Sboru dobrovolných hasičů Varnsdorf 
i z okolních obcí přesunuly do Děčína, kde jich bylo třeba mno-
hem více.                                                          ham, JS, foto Miw

Celým odpolednem provázely dvě „deváťandy“, jak je v úvodním 
slovu označil ředitel Mgr. Bc. Václav Zemler Radka Holubová a Simona 
Eichlerová. Nervozita na nich byla sice trochu znát, ale jinak dívky 
zvládly svou roli na jedničku.

Program zahájily děti z prvního stupně šmoulím tancem. Nutno 
podotknout, že byly rozkošné. Jak jinak - když vystupují děti, o veselou 
podívanou nebývá nouze. To samé platilo i pro pohádky O nezbedných 
kůzlátkách, O perníkové chaloupce či O třech medvědech, ovšem 
s trochu netradičním koncem, nebo pro ovocný taneček propagující 
zdravou výživu.

Starší žáci se nenechali zahanbit. Jejich scénka Reklama skutečně 
stála za to. Zásluhy jim pak nelze upřít ani za popularizaci chemie, kdy 
kouzlili na pódiu se zkumavkami. Vyrobili tak „hrnečku vař“, „ducha 
z láhve“ či předvedli autentické krvácení jako ve fi lmu.

Kdo ale dostal publikum nejvíce do varu, byly děti ze školní dru-
žiny. V různobarevných parukách a se slunečními brýlemi zatančily 
velmi populární Gangnam style. Na závěr si pak diváci užili i několik 
dojemných okamžiků, když se deváťáci loučili se svými třídními 
učitelkami.

Tomu ovšem předcházela ještě vskutku ojedinělá podívaná. Se 
žáky 9. tříd si na pódiu „vystřihl“ Macarenu i sám pan ředitel! (viz 
foto.) Takže, kdo přišel, ten se nenudil, ti ostatní si budou muset 
počkat zase na příští rok.

 P.S. Rádi vyřizujeme poděkování od rodičů, určené řediteli, 
učitelům a žákům ZŠ náměstí E. Beneše za velmi pěkný kulturní 
program a vynikající výkon, kterým udělali všem velikou radost a 
přispěli k dobré náladě.                                              AMD, foto Ivo Šafus

Veliké poděkování celé spo-
lečnosti Lužická nemocnice a 
poliklinika, a.s. Rumburk patří 
dětem ze ZŠ Východní ve Varns-
dorfu vedeným paní učitelkou 
Mgr. Alenou Smetanovou. Již 
potřetí věnovaly dětskému od-
dělení naší nemocnice fi nanční 
dar, tentokrát ve výši 8.000 Kč. 
Děti ze ZŠ se svými maminka-
mi totiž tradičně pečou a spoří. 
Každý měsíc jedna třída doma 

Děti z varnsdorfské ZŠ Východní obdarovaly 
již potřetí rumburskou nemocnici

napeče dobroty, vytvoří z nich 
malé svačinky a ty pak prodává 
svým spolužákům ve škole. Na-
spořené peníze děti poté věnují 
tam, kam samy rozhodnou. Dne 
31. května 2013 proto přijely 
i s paní učitelkou Mgr. Smeta-
novou do Lužické nemocnice 
a předaly naspořenou fi nanční 
částku těm nejmladším - pacien-
tům dětského oddělení. Děti 
však přivezly nejen fi nanční dar, 

ale také dobroty, které doma při-
pravily. Na oplátku na ně čekala 
odměna v podobě drobného 
dárku a prohlídky nemocnice, 
která všechny velice zaujala. 
Děti měly možnost zhlédnout 
místa, kam se běžně nedosta-
nou. Prohlédly si rentgenové 
pracoviště, kde je nejvíce zaujal 
přístroj tzv. ,,tunel“- CT. Nakonec 
navštívily místo, kde se většina 
z nich narodila - novorozenecké 
oddělení. Nemocnicí děti prová-
zeli Ing. Petr Urban, náměstek 
ředitele, vrchní sestra dětského 
oddělení Jitka Hřibalová a ma-
nažerka pro kvalitu péče Mgr. 
Erika Drahotová. Velice si vá-
žíme této úžasné aktivity a paní 
učitelce Mgr. Aleně Smetanové, 
jejím žákům i maminkám touto 
cestou srdečně děkujeme.Za 
vedení Lužické nemocnice a 
polikliniky, a.s.,

Mgr. Erika Drahotová, 
manažerka kvality péče, 

foto Ivo Šafus

Konec školního roku 2012-
2013 je za dveřmi, a tak bychom 
vás rádi informovali o významné 
změně, která naši školu čeká 
v nadcházejícím školním roce. 

Pro jistotu si hned v úvodu 
této informace dovolujeme 
připomenout, že Základní škola 
Varnsdorf, Seifertova 1650 je od 
školního roku 2004-2005 ná-
stupnickou organizací Základní 
školy Varnsdorf, Střelecká 1800 
a základní škola „Střelecká“ tedy 
prakticky nikdy zrušena nebyla. 
Pravda ale je, že pro existenci 
Základní školy Varnsdorf, Sei-
fertova 1650 jsou typické časté 
organizační změny. Rozbor pří-
čin těchto změn však přesahuje 
rámec této informace - důležité 
je, že všechna dosud přijatá 
opatření nakonec přece jenom 
povedou k realizaci velkolepého 
projektu na přestavbu budovy 
č. p. 1650 a přilehlé tělocvičny 
v moderní bezbariérovou úplnou 
základní školu - v což i my (po 
posledních jednáních se zástup-
ci zřizovatele, kterým je město 
Varnsdorf) opět věříme. Od pře-
vzetí projektové dokumentace 
uplynuly v říjnu 2012 dva roky, 
a tak jsme rádi, že se konečně 
zablýsklo na lepší časy… 

Nic ale není zadarmo, a tak 
nás čekají pro příští školní rok 
další organizační změny, jejichž 
hlavním cílem je zajistit uchování 

úplné základní školy a zároveň 
umožnit zahájení rekonstrukce v 
co nejkratším možném termínu. 
Od 1. 9. 2013 budou proto 
všechny naše třídy 1. až 9. roč-
níku umístěny v budově naše-
ho druhého střediska(bývalá 
III. národní škola ve Východní 
ulici). Prostory střediska jsou na 
dobu nutnou pro přípravu a 
realizaci rekonstrukce do-
stačující, významně neutrpí ani 
odbornost výuky v 6. až 9. ro-
čníku. Již v tomto školním roce 
jsme prodělali „generálku“ jejího 
zajištění při elokaci 6. ročníku -
část výuky, pro kterou jsou 
důležité odborné učebny, zajis-
tíme organizací blokové výuky 
v budově Střelecká 1800. Není 
to samozřejmě o nějakém 
přebíhání mezi dva kilometry 
vzdálenými středisky. Naše 
děti prostě v určité dny (určené 
pravidelným rozvrhem) přijdou 
na „Střeleckou“, kde budou 
mít veškeré zázemí pro výuku 
i relaxaci, a stráví zde celý vyu-
čovací den… V ostatní dny bude 

jejich výuka probíhat komplexně 
na „Východní“, kam v průběhu 
června přestěhujeme podstat-
nou část vybavení střediska 
Seifertova, včetně interaktivních 
tabulí, nového školního nábytku, 
školní knihovny, IVT vybavení, 
tělovýchovného nářadí atd. 

Zároveň jsou díky vstřícnosti 
města Varnsdorf zajišťovány 
vhodné úpravy okolí střediska 
Východní (opravy oplocení a 
přilehlých pozemků), jejichž 
smyslem je rovněž vytvořit co 
největší komfort pro pobyt na-
šich žáků. K zahájení školního 
roku 2013-2014 bude tedy vše 
připraveno tak, abychom byli 
spolu s našimi žáky schopni 
zajišťovat vše, co k naší škole 
odjakživa patří - od zájmové 
činnosti přes veřejně prospěšné 
aktivity až po účast v soutěžích, 
školní výlety, exkurze či zahra-
niční výjezdy, ale i např. zápis do 
prvního ročníku či přijímací ří-
zení do šestého ročníku, jejichž 
absolventi by se již měli dočkat 
své „NOVÉ ŠKOLY“! (Dopadne-
-li vše, jak má, první žáci by do 
rekonstruované budovy měli 
vstoupit k 1. září 2016…).  

Za žáky a zaměstnance ZŠ 
Seifertova 

Mgr. Soňa Bílková, 
ředitelka školy

Základní škola Seifertova ve školním roce 2013-2014
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Den dětské radosti, 
který v sobotu pořádal DDM Varnsdorf, se kvůli vytrvalému dešti 

přesunul pod střechu sportovní haly, jeho program se kvůli počasí 
omezoval jen minimálně. Za soutěžemi a radovánkami i v nečase, 
psotě a slotě překvapivě zamířilo tolik lidu, že by se za ně nemusila 
stydět leckterá jiná akce za krásného slunečného počasí. U všech 
deseti soutěžních úkolů se tvořily fronty a mažoretky, tanečníci 
i mistrovská jízda na jednokolce sklízeli úspěch. A proč se taky „nevy-
blbnout“ na trampolíně, skákacím hradu nebo v „rytířském souboji“ na 
nafukovačce? U recepce haly zakotvil eko-koutek, kde se teoreticky 
i prakticky trénovalo třídění odpadu - a byl v neustálém obležení. Aby 
ne, když na každého čekala pěkná odměna. Jen projížďky na koni 
tentokrát tolik nelákaly...

Pořadatelé nedělního programu, který se měl konat pod širým 
nebem v areálu pivovaru, rozumně usoudili, že bude lepší celou 
akci přesunout na jindy, a rovnou ohlásili nový termín na neděli 
23. června.                                                              ham, foto Ivo Šafus

Pochvala dětem za účast a přinesené spotřebiče
V rámci Dne dětské radosti přinesly děti do našeho stánku staré 

elektrospotřebiče a vyměnily je za dárky, které poskytly: Ekoservis 
Varnsdorf, a.s., EKO-KOM, a.s., Elektrowin, a.s., Asekol, s.r.o., Eko-
lamp, s.r.o., NP ČŠ a Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. 
Celkem se sebralo 40 ks drobného elektrozařízení (DVD přehrávač, 
vysavač, mixéry, telefon, fény), cca 2 kg baterií, 10 úsporných žáro-
vek, jedna tiskárna a PC monitor.            Odbor životního prostředí

LÉTO S KOČKOU
Prázdninová nabídka
dětem ze Šluknovska

Schrődingerův institut připravil pro děti od šesti 
do patnácti let prázdninový program „Léto s koč-
kou“. Jednotlivé turnusy začínají vždy v pondělí. 
Přihlásit se mohou na jeden či několik týdnů, a to 
do 20. června pro červencové termíny a do 30. 
června na srpen. Program je vytvořen kvalifikova-
nými učiteli a skládá se ze sportovních, kulturních, 
turistických, táborových a naučných aktivit od pon-
dělí do pátku vždy od 9.00 do 16.00 hodin. 

Předběžnou přihlášku zašlete na e-mail jan.no-
vota@sinstitut.cz, obratem získáte další podrobné 
informace. 

„Léto s kočkou“ je určeno pro všechny děti ze 
Šluknovského výběžku, které chtějí prožít část 
prázdnin trošku jinak. 

www.facebook.com/schrodingeruvinstitut
   SI

Po stopách 
poustevníka 

Wernara
Počasí nám nepřálo, celé sobotní dopoledne 

18. května totiž propršelo. Přesto se dostavilo 
84 účastníků. Děkujeme paní Damaškové, která 
přivedla 10 malých turistů, kteří si mohli otestovat 
své vědomosti v připravené soutěži.

Uznání patří všem, kteří se na přípravách 
akce podíleli - paní Jupové, místním hasičům, 
KČT Krásná Lípa, panu starostovi M. Loukovi 
a všem členkám KČT Varnsdorf, které napekly 
cukroví.

Omlouváme se všem, kteří přišli „na Werna-
ra“ až o den později, 19. května. V oblastním 
turistickém kalendáři došlo k chybě tisku, kde 
byly uvedeny dva termíny, které se promítly i do 
informací zveřejněných v Hlasu severu.

Za KČT Varnsdorf Irena Uličná
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Stars pro město. Varnsdorfské „starsky“ se s nadšením a s hos-
tujícími německými kolegyněmi vrátily před své publikum. Stalo se 
tak ve varnsdorfském divadle 25. května.                       Foto Ivo Šafus

Fotokronika

Divadlo z Pardubic přivezlo středověk. Úspěšné představení 
Zvoník Matky Boží (dramatizaci románu Viktora Huga) na varnsdorf-
ské scéně uvedlo 28. května  Východočeské divadlo Pardubice. 

Foto Ivo Šafus

Svátek Letnic. 19. května proběhla výroční bohoslužba Apoš-
tolské církve na památku vzniku celosvětového hnutí tzv. letniční 
církve.                                                            Foto Martin Penc

literaturou a archivními zdroji 
v němčině, včetně obtížně čitel-
ných rukopisných pramenů. 

Jedním z výsledků srovná-
vacího průzkumu je hypotéza 
o vzniku Piety bohosudovského 
typu. Zobrazení Piety (Panna 
Marie s ukřižovaným Kristem 
na klíně) na mnoha zdejších 
sochách a reliéfech je nápadně 
podobné uctívané soše v boho-

Křížky a další drobné sa-
krální památky, které v naší 
oblasti bohatě dotvářejí krajinu, 
v posledních dvou desetiletích 
zažívají v našem pohraničí své 
„zmrtvýchvstání“. Například 
v národním parku a jeho okolí 
se o jejich obnovu postarala 
o.p.s. České Švýcarsko, v Dolní 
Poustevně místní nadšenci a 
v našem městě se o jejich ploš-
nou renovaci postarali členové 
Kruhu přátel muzea Varnsdorf. 

Jmenovanému spolku to ale 
bylo málo - jak co do odborného 
zpracování, tak geografického 
vymezení. Cílem nového pro-
jektu KPMV bylo zdokumentovat 
nejzajímavější památky nejen na 
území Šluknovského výběžku, 
ale i v Horní Lužici - přesněji 
v katolických enklávách, které 
přetrvaly i po předání Lužice pod 
vládu protestantského saského 
panovníka. O výstavě už jsme 
se zmínili, teď můžeme oznámit 
i vydání stejnojmenné publikace 
„Drobné sakrální památky 
Šluknovského výběžku a Horní 
Lužice“. V obou případech je text 
dvojjazyčný.

Během jednoho roku byly 
Mgr. Josefem Rybánským a jeho 
kolegy podniknuty desítky cest 
jak po výběžku, tak za hranice, 
během nichž bylo zdokumen-
továno 144 památek na Šluk-
novsku a 96 v Lužici. K tomu 
připočtěme práci s odbornou 

Po výstavě je na světě i brožura 

V průběhu měsíce května byly 
postupně vyplety a doplněny 
chybějícími rostlinami všechny 
záhony v našem městě. Došlo 
také k osázení květníků na ná-
městí. Poděkování patří žákům 
ZŠ náměstí E. Beneše, kteří 
se do výsadeb zapojili a pod 
odborným dohledem Sabiny 
Chládkové ochotně osadili zá-
hon za školou.

Údržba a obnovy záhonů ne-
přináší vždy jen radost. V parku 
v Barvířské ulici jsme po dvou 
dnech našli z šestnácti nově 
vysazených rostlin jen dvě. Po 
čtrnácti zbyly jen díry. Protože 
park byl vybudován z dotací 
a jeho podobu musíme udržet 
po dobu deseti let, bylo nutné 
dosadbu zopakovat. Při návratu 
do parku s novými rostlinami 
chyběly i zbývající dva cypřiše. 

Zoufalí lidé dělají zoufalé věci, 
a tak jsme se i my vydali touto 
cestou a nechali vrcholky cypři-
šů zastříkat identifikační barvou. 

Rostlinám barva neuškodí, zato 
do konceptu soukromé zahrady 
by se nemusela tak zcela hodit a 
mohla by tedy chamtivého tvůrce 

sudovském poutním kostele a má 
zřejmou souvislost s výpravami 
věřících na poutní slavnosti prá-
vě do Bohosudova. Obdobně je 
doloženo šíření ustáleného typu 
Madony (P. Marie s dítětem) 
podle vzoru z poutního místa 
Rosenthal. Další panely a strán-

ky brožury vypovídají o šíření 
kultu sv. Jana Nepomuckého. 
Končí se kapitolou „střípků a 
perliček“, například památek 
nejstarších, nejkrásnějších či 
se zvláštním osudem. K někte-
rým památkám se váže příběh, 
tradující se legenda. Většina 
jich upadla v zapomenutí, ale 
s některými se zde přece jen 
seznámíme.

Výstava v rozsahu dvou 
desítek panelů byla do května 
instalována v rumburské Lore-
tě. (Varnsdorf, jak víte, přišel 
o muzejní výstavní prostor 
s uzavřením budovy před čtyř-
mi lety). 23. května se v rámci 
„Noci kostelů“ konala prohlídka 
komentovaná jejím autorem. 
Při té příležitosti autorský tým 
pokřtil publikaci a vážní zájem-
ci vyslechli přednášku, kde se 
o křížcích, sochách, božích 
mukách a kapličkách dozvě-
děli ještě více. S výstavou se 
budou moci v červenci a srpnu 
seznámit návštěvníci Centra 
setkávání v Dolní Poustevně. 
Na podzim ji zhlédnou studenti 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem a poté návštěvníci 
Městské knihovny Varnsdorf, 
kde bude prezentována od 
prosince do února.  

Publikace v nákladu pouhých 
200 výtisků bude asi brzy roze-
braná, ale jistě bude k dispozici 
i ve fondech místních knihoven 
a muzeí.                         ham

Pozornosti autora neušla 
ani socha Jana Nepomuckého 
v Dolním Podluží. 

Foto J. Rybánský

Dosadby trvalkových záhonů
rodinné zahrádky odradit od dal-
ších krádeží v městském parku. 

Odbor životního prostředí, 
foto Klára Hrabalová

Tak maturitu bychom měli. V poslední květnový den se na 
Gymnáziu Varnsdorf  předávala maturitní vysvědčení. Na snímku ho 
přebírá od své třídní Jany Pohludkové Jan Jech.               Foto Ivo Šafus
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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.

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.

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

Prodám druž. byt 1+1, 
ihned volný, po rekonstrukci 
koupelny a kuchyně. Telefon 
724 170 828. 

FINANČNÍ POVODŇOVÁ SBÍRKA
Prostřednictvím Diakonie Broumov můžete pomoci fi nančními dary, které můžete zasílat na 

účet Diakonie Broumov:
1302698349/0800 s variabilním symbolem 999 nebo
38739-601/0100 s variabilním symbolem 999.
Na našich webových stránkách www.diakoniebroumov.org si můžete ověřit příjem vašich 

darů i jejich následné rozdělení (tak jako to bylo i v minulých letech, kdy jsme rozdělili došlé 
fi nanční dary). Předem děkujeme za pomoc lidem, kteří to opravdu velmi nutně potřebují.

Mgr. Lenka Wienerová, oblastní ředitelka Diakonie Broumov
Další sbírky charitativních organizací pro pomoc postiženým povodněmi přebíráme z iDNES. 

Peníze lze posílat buď přímo na vybraný účet, nebo využít dárcovskou SMS.
ADRA  konto: 34983498/0300, variabilní symbol 391, dárcovské SMS ve tvaru DMS ADRA 

na číslo 87777.
Člověk v tísni  konto: 72027202/0300, dárcovské SMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na 

číslo 87777.
Český červený kříž  konto: 222885/5500, variabilní symbol 111, dárcovské SMS ve tvaru 

DMS CCK na číslo 87777.
Diakonie ČCE  konto: 359 6666 359/0800, variabilní symbol 2013, dárcovské SMS ve tvaru 

DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777.
Charita ČR  konto: 11998822/0800, variabilní symbol: 906, dárcovské SMS ve tvaru DMS 

CHARITAPOMOC na číslo 87777.

Humanitární sbírka materiální pomoci (balená voda, dezinfekční prostředky, ošacení, deky) byla 
operativně zorganizována ve dnech 5. až 7. června v budově MěÚ na ul. T. G. Masaryka.          red.



Svozy pytlového
tříděného odpadu

20. 6. 2013

SENÁTORSKÉ
DNY

17. 6. 2013
15-17 hodin

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf
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Pojeďte s námi
autobusem
na nákupy

do OC FORUM Liberec

22. 6. 2013
Odjezd v sobotu ze 

zastávky BusLine na AN
v 9.30 hod., 

odjezd zpět v 15.40 hod.

ZDARMA

Vzpomínka

Poděkování

15.-16. 6. 2013
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619  

22.-23. 6. 2013 
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 153/7, Děčín VI
tel. 412 539 298

Zubní 
pohotovost Varnsdorfské

PRODEJNÍ 
TRHY

(parkoviště 
na Národní ul.)

19. 6. 2013
8.00-16.30 hod.

Děti z MŠ Čtyřlístek 29. května připravily pro své vrstevníky 
a kamarády ze SRN nevšední zážitky na oslavě dětského dne. 
Nejdříve jim byla na 
zahradě školky před-
stavena paní Gillová 
s ukázkou dravých 
ptáků a potom se děti 
zúčastnily různých 
dovednostních a vě-
domostních soutěží, 
při kterých musely 
spolupracovat a za 
které byly odměněny sladkostmi, zmrzlinou a dobrou pizzou. Počasí 
se vydařilo a děti si domů odnesly krásné zážitky. 

Text a foto Mirka Hrobníková

Úmrtí

Rudolf Čech                  87 let
Dagmar Musilová          70 let
Ing. Václav Pípa            60 let
Herbert Pospíšil            74 let
Helena Bartková           69 let
Květoslava Málková      83 let
Jaroslava Fraňková      79 let
Zuzana Perglová           88 let
Olga Dašková               78 let
Vladimír Povýšil            81 let
Josef Štika                    68 let
Josef Halba                   69 let
Anna Ďuráková             81 let
Waltraud Havlínová      91 let
Bernard Jarschel          78 let
Libuše Kodlová             82 let
Petr Košumberský        74 let
Jaroslav Janský            59 let

Květen

„Jak tiše žil, tak tiše odešel, skromný ve 
svém životě, velký ve své lásce a dobrotě.“ 

Dne 14. června uplyne 1 rok, kdy náhle a 
nečekaně dotlouklo předobré a čisté srdce 
mého tatínka Josefa Češpivy. Nikdy nezapo-
meneme. Děkujeme za tichou vzpomínku.

S láskou stále vzpomíná dcera Dagmar 
s rodinou a manželka Zdeňka.

Dne 15. června to bude již 15 let, co zemře-
la paní Pavlina Husárová. Kdo jste ji znali, 
věnujte jí prosím tichou vzpomínku. 

                                            Dcera Darina

„Prázdná jsou místa, kde zazníval tvůj 
hlas. Však vzpomínka na tebe zůstane 
navždy v nás“. 

Dne 3. června uplynulo 11 let, kdy nás 
opustil náš milovaný syn Vladimír Janáček. 

Stále vzpomínají rodiče a sestra Jindřiška 
s rodinou.

„Co osud vzal, nevrací. Ta rána stále bolí 
a zapomenout nedovolí.“

Je to 7 let, co nás opustil syn, bratr, man-
žel, táta a děda Jiří Laubr. Vzpomeňme si 
na něj 27. června. 

S láskou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Dne 16. června uplyne 30 let od úmrtí pana 
Jiřího Nováka. Kdo jste ho znali, věnujte mu 
vzpomínku.

Manželka a dcery Jiřinka a Iva s rodi-
nami

Poděkování p. Danu Vostat-
kovi a jeho kolegovi z fi rmy Ko-
cour za nález a vrácení peně-
ženky se značným fi nančním 
obnosem a všemi doklady.                                     

Oldřich Kajnar

Zrušené 
autobusy 

do Liberce
Dopravní společnost Bus-

Line, a.s., změnila k 9. červnu 
jízdní řád některých autobu-
sových linek. Varnsdorfských 
pasažérů se týká zrušení 
dvou přímých spojů do Liberce 
(z AN Varnsdorf odjížděly v 5.50 
a 15.35 hod.); oba spoje nyní za-
čínají až v Novém Boru.

Obdobně v opačném směru 
budou spoje z Liberce v 15.15 
a 18.30 hod. končit už v Novém 
Boru. 

V pracovní dny tak zůstává 
zachován jediný přímý autobu-
sový spoj s odjezdem do Liberce 
v 7.35 hod. a z Liberce ve 13.05 
hod. Oba jezdí i v sobotu.

Nedělní a sváteční spoje 
Liberec (17.45) - Vdf (19.10) -
Dol. Poustevna a zpět (přes 
Vdf v 15.35) nepojedou v době 
školních prázdnin.              ham

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

Partnerství mateřských škol Varnsdorf - Großschönau2013“, 
0761.02/061112/CZ.4/2/02

Předškoláci se kamarádí přes hranice
Ve čtvrtek 30. května, v den, 

kdy odpoledne začaly povodňo-
vé deště, vyjeli natěšení senioři
ze Svazu důchodců na dlouho 
připravovaný výlet do Českého 
ráje. S výletem jim pomohli lidé 
ze Schrödingerova institutu (SI) 
ze Šluknovského výběžku. SI 
je společenství lidí, snažících 
se pomáhat každému, kdo o to 
stojí, kdo je nějakým způsobem 
ve společnosti hendikepován a 
kdo není pasivní. 

Prvním cílem výletu byla 
dominanta Českého ráje, hrad 
Trosky. Senioři vyšlapali na 
obě věže po bytelných nových 
schodech. Vůbec na celém 
hradě je vidět péče a investice. 
I na dalším hradu Frýdštejně nás 
čekalo relativně dobré počasí. Po 
výstupu na hradní věž jsme se 
vydali hřebenovou trasou na 
skalní hrad Vranov.

Anuše Ježková, tutor SI, oce-
nila statečnost, chuť a zaujetí, 
s kterými účastníci výletu zdolá-
vali program.

Výlet do Českého ráje přinesl 
radost ze zážitků, obohacení ze 
společných dojmů, ale i únavu, 
které se však nelitovalo. Při 
návratu, kdy už se rozpršelo, 
jsme věděli: ať se nebe škaredí, 
Schrödi nám to nahradí.

Výbor Svazu důchodců ČR 
Varnsdorf

Dne 22. 5. 2013 ředitel Vyšší 
odborné školy a Střední školy 
ve Varnsdorfu pan Ing. Bc. Petr 
Jakubec a vedoucí semestru 
Mgr. Šárka Štruplová Růžičková 
slavnostně zakončili třetí se-
mestr Univerzity třetího věku, 
který nesl název „Poznáváme 
region“. Posluchači obdrželi 
Osvědčení o úspěšném absol-
vování a upomínku v podobě 
vázičky, kterou si studující sami 
„vyfoukali“ ve sklárně AJETO 
v Lindavě. 

 Návštěvou zmíněné sklárny 
byl 15. května zahájen celodenní 
výlet skupiny se zaměřením na 
historii výroby skla v regionu. 
„Za skleněnými střípky“ jsme 
cestovali také do muzea skla 
v Novém Boru a Kamenickém 
Šenově. Výlet byl doplněn pro-
hlídkou Skalního hradu ve Sloupu 

v Čechách a návštěvou Panské 
skály u Kamenického Šenova. 
Výjezdu se zúčastnili i dva žáci 
třetího ročníku oboru Cestovní 
ruch naší školy, jejichž úkolem 
bylo plnit funkci průvodců zájez-
du. Nutno konstatovat, že úlohy 
se zhostili velmi dobře. Rovněž 
počasí stálo na naší straně, a 
tak, když jsme se v odpoledních 
hodinách loučili u autobusu, byli 
jsme všichni plni zážitků z právě 
prožitého hezkého dne.

Zmíněný celodenní výlet 
byl završením „studijního úsilí“ 
v daném semestru. Předcházela 
mu série přednášek o našem re-
gionu, ve kterých měli posluchači 
možnost seznámit se s historií, 
geologií, kulturou, turistickými cíli 
a zajímavostmi našeho regionu.

Mgr. Šárka Štruplová Růžič-
ková, vedoucí semestru

Se Schrödi
přes Šébr

Ohlédnutí za 3. semestrem 
Univerzity třetího věku
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Letní streetballová liga Šluknovska 2013
Tři turnaje pro širokou veřejnost s doprovodným programem 

pro děti i dospělé (trampolína, skákací hrad, soutěže ve střelbě z 
různých vzdáleností, občerstvení, masáže, moderátor, hudební pro-
dukce, taneční vystoupení a další upoutávky) připravil na léto a jeho 
konec basketbalový oddíl TJ Slovan. Vyhlášení nejlepších proběhne 
na každém z nich a nejúspěšnější týmy zaregistrované v této lize 
budou odměněny na samý závěr v Rumburku. Termíny turnajů: 22. 6. 
Varnsdorf, 17. 8. Varnsdorf, 14. 9. Rumburk. Podrobné informace lze 
nalézt na stránkách www.basketvarnsdorf.cz.       TJ Slovan - basket

V kopcovité krajině Jizerských hor se jel open závod ABB 
MTB Cup startující v Jablonci nad Nisou. Na trati dlouhé 54 km 
s převýšením 1 615 m startovali a dobré výsledky zaznamenali 
také varnsdorfští cyklisté. Nejlépe si vedl J. Novota, který dojel 
10. (vyhrál kategorii M30-39), na 31. místě skončil J. Švorc st. 
(7. v M40-49), na 50. M. Spurný (vítěz M50+) a na 82. J. Dužár 
(5. V M50+). V cíli bylo v tomto závodě klasifikováno 302 cyklistů.

Čtvrtou akcí HAVEN AMULET MTB SERIES 2013 byl 
závod XC-Dymník Kola Brabec v Rumburku. Vyhrál jej domácí 
H. Schwarz před J. Novotou (oba kategorie veteráni I), třetí skončil 
T. Podrazil (vítěz mezi muži+juniory). Ve veteránech III byl čtvrtý 
V. Šimonek a mezi staršími chlapci třetí D. Lejčko. Po polovině 
seriálu je v průběžném pořadí mezi muži+juniory třetí M. Malík, čtvrtý 
J. Kalivoda, ve veteránech I vede J. Novota a ve veteránech III 
M. Spurný před V. Šimonkem.

Seriál PEKLO SEVERU 2013 měl na pořadu svůj druhý závod. 
Jelo se O pohár starosty města Česká Kamenice. Kategorii 
veteránů I dominoval J. Novota a zopakoval své prvenství 
z prvního dějství seriálu. Z varnsdorfských jezdců byl ještě čtvrtý 
J. Novák a osmý Z. Kohout. Ve veteránech II skončil M. Marczi 
devátý a M. Hozák sedmnáctý. Mezi veterány III závod nedokončil 
jeden z favoritů M. Spurný a V. Šimonek se musel spokojit 
se čtvrtou pozicí. Další pokračováním „pekla“ bude Lužický 
cyklomaraton Fofr cup v Prysku. Jede se 22. června.                ZdS 

Z cyklistických výsledků

V areálu místního fotbalového 
hřiště TJ Sokol se uskutečnil 
4. ročník soutěže v mrtvém 
tahu Bořislavský Gigant 2013. 
Z Varnsdorfu soutěžili M. Tar-
nóczy a K. Batelková (oddíl 
Northern Strongman), startující 
bez superdresů - RAW a také 
Jan i Dan Piankovi a v rámci 
exhibice i obhájce loňského 
titulu L. Šos (OST). Ti nastoupili 
v kategorii s dresem - EQUIP 
a bez rozdílu vah. Zástupkyně 
něžného pohlaví zvládla 90 i 100 
kg a poté své osobní maximum 
105 kg, které vzápětí vylepšila 
na 110 kilogramech! Mirek (na 
fotu) nastupoval k soutěži s na-
taženými vazy v koleni a to bylo 
znát už při základu na 195 kg. 
Poradil si i s 200, ale s 205 kg už 
neuspěl. Zůstal tak o 20 kilo za 
svým očekáváním. V konečném 
pořadí skončila K. Batelková 
v kvalitní konkurenci 6. a M. Tar-
nóczy na 10. místě. 

Honza (tělesná hmotnost 57,6 

kg) hravě pokořil činku vážící 190 
a s mírnými obtížemi i 200 kg. 
Poté 205 kg nezdolal a 4. pokus 
neabsolvoval. První místo měl 
při své hmotnosti pod kontrolou. 
Dan (61,9 kg) utáhl 190 a pak 
lehce zvedl 200 i 205 kg. To mu 
zajistilo průběžné druhé místo. 
Ve 4. sérii Dan útočil marně 
na své soutěžní maximum 
215 kg. Luboš, se 121,4 kg 
nejtěžší závodník, si pohrál se 

320 kg, pak přidal dalších 10 
kg a i zde byl úspěšný. Na 340 
kg se už pokus nepovedl ani 
opakovaně, čímž svůj exhibiční 
start zakončil. Borci OST obsadili 
v EQUIP první tři místa, vzhledem 
k exhibici L. Šose připadlo to třetí 
ale V. Horákovi. Z 18 oddílů 
skončil OST čtvrtý. Poděkování 
patří městu Varnsdorf za podporu 
a i všem kolegům v přípravě i na 
závodě. 
red (z podkladů oddílů), foto NSV 

Stolní tenisté hodnotili
Poslední událostí každé končící sezony stolních tenistů ve 

Varnsdorfu je už poněkolikáté turnaj těch oddílově nejstarších. 
V herně Technických služeb Varnsdorf se utkalo osm hráčů 
systémem každý s každým a po zajímavých i výsledkově 
překvapivých soubojích se stejně překvapivě stal vítězem 
J. Svratecký. Druhý skončil loňský vítěz L. Kovář a třetí J. Gerboc. 
Další místa v pořadí obsadili Č. Charouzek, MUDr. P. Janák, V. Chlan 
st., M. Exnar a S. Michálek. 

Po tomto turnaji stolní tenisté v kavárně U Šimků zhodnotili 
své sezonní účinkování jak v krajské, tak i okresní soutěži a 
bylo konstatováno splnění stanovených cílů. Dále se zhodnotil 
40. ročník Varnsdorfské ligy, kterou odehrálo 19 družstev 
a zapojilo se do ní 50 hráčů. Ligu vyhrál tým Bowling bar 
(P. Tůma, M. Miško, M. Fuchsig, O. Gola) před Čendy I (V. Chlan 
ml., J. Peleška) a třetí skončilo družstvo Bernard (M. Charouzek, 
L. Žítek). Nejlepším hráčem byl vyhlášen Pavel Tůma. Hráči 
poděkovali předsedovi oddílu P. Šimkovi, pokladníkovi P. No-
votnému, řediteli ligy V. Chlanovi ml. a zajišťovateli občerstvení 
L. Kovářovi za jejich úsilí, bez kterého by nebyl možný plynulý a 
úspěšný chod oddílu v sezoně 2012-2013. Výše jmenovaní dostali 
od všech hráčů důvěru i pro další sezonu.                                  M. Exnar

BOŘISLAVSKÝ GIGANT 2013

Stejně jako v loňském 
roce, byly ve Sloupovém sále 
uspořádány dva turnaje v elek-
tronických šipkách. Jarní, 
dlouhodobě hraný v březnu a 
dubnu, a pak také Májový. Jar-
ního se zúčastnilo třináct hráčů, 
kteří soutěžili systémem každý 
s každým do 500 bodů a na dvě 
vítězná utkání. Celkově zvítězil 
J. Mrkvička před M. Lacinou a 
J. Štochlem. Nejlepší zúčastně-

nou ženou byla se 6. umístěním 
J. Elfmarková.  

Májový turnaj se odehrál 
koncem května a zasáhlo do 
něj jedenáct soutěžících. Pra-
vidla byla stejná, jen se házelo 
do 300 bodů. I tento turnaj vy-
hrál J. Mrkvička, v současnosti 
nejlepší šipkař Sloupáku. Totéž 
se dá konstatovat v soutěži 
žen o J. Elfmarkové, která 
skončila druhá. Překvapením 

bylo třetí místo J. Svrateckého, 
nováčka soutěže. Na dalších 
pozicích skončili O. Voženílek, 
J. Svobodová, H. Doležal, P. 
Feiglová a M. Elfmark. Poděko-
vání patří Petře Feiglové, která 
zajistila hladký průběh obou akcí 
k plné spokojenosti všech hráčů. 
Zájemce o tuto nervy drásající 
hru zveme k utkáním a turna-
jům do Sloupáku, které budou 
i nadále pořádány.      M. Exnar

 Šipkám vládnou Mrkvička a Elfmarková

Další, a to 12. ročník atletic-
kých soutěží je za námi, ať žije 
ročník 13. Ten letošní měl jednu 
výsadu, soutěže proběhly za 
příjemného polojasného počasí. 
Navíc byl okořeněn výtečnými 
výkony závodníků, příjemným 
prostředím stadionu v Kotlině, 
skvělou diváckou kulisou a vý-
borným pořadatelským zabez-
pečením (Základní škola náměstí 
E. Beneše). Bezkonkurenční byly 
výkony žáků ZŠ Edisonova, kteří 
v celkovém součtu zcela dekla-

Atletické závody pro 1. stupeň ZŠ

sovali zbytek závodního pole. Na 
druhého v pořadí měli náskok 
135 bodů! Na druhém až pátém 
místě už byly rozdíly výrazně 
menší. Výsledky -  kategorie 
chlapců: 1. ZŠ Edisonova 124 
bodů, 2. ZŠ náměstí E. Beneše 
57, 3. ZŠ Seifertova, středisko 
Východní 43, 4. ZŠ Bratislavská 
39, 5. IZŠ Karlova 31 bod. Ka-
tegorie dívek: 1. ZŠ Edisonova 
127 bodů, 2. ZŠ náměstí E. Be-
neše 59, 3. IZŠ Karlova 42, 4. ZŠ 
Seifertova, středisko Východní 

37 bodů, 5. ZŠ Bratislavská 28 
bodů. Celkové umístění škol: 
1. ZŠ Edisonova 251 bod, 2. ZŠ 
náměstí E. Beneše 116, 3. ZŠ 
Seifertova, středisko Východní 
80, 4. IZŠ Karlova 73, 5. ZŠ Bra-
tislavská 67 bodů. Pro zajímavost 
přinášíme výkony závodníků na 
prvních místech v jednotlivých 
disciplínách: 60 m: Eliška Ve-
verková 8,9 s, Daniel Vlček a 
Jakub Šon 8,9 s; 300 m: Eliška 
Veverková 50,4 s; Ondřej Mann 
52,5 s; 800 m: Štěpánka Ježková 
3:03,1 min., Milan Štefan 2:54,1 
min. Skok daleký: Tereza Adám-
ková 349 cm, Jaroslav Lapáček 
377 cm. Hod míčkem: Pavlína 
Reisingerová 28,83 m, Pavel 
Kala 41,29 m. Štafety: dívky 
ZŠ Edisonova 38,8 s, chlapci 
ZŠ Edisonova 38,3 s.  Soutěže 
mohly být uskutečněny díky 
Grantového programu města 
Varnsdorf pro rok 2013.    V.Z.
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INZERCE

FOTBALOVÝ BOOM POKRAČUJE

Šachové střípky

Kadetky druhé, kvalifi kace 
žáků neúspěšná

 Kadetky U17 se staly vicemistryněmi KP středních Čech, i když 
v průběhu soutěže měly na celkové vítězství. To si zajistil tým BK 
Tábor, který z 20 utkání prohrál jen dvakrát a vždy se Slovanem.

se připomenuli fotbalové legen-
dy minulých let, které oblékaly 
dres tehdejšího Slovanu nebo 
později SK Slovan. Na podzim 
jimi byli Štěpán Šlachta, Jura 
Kresila, Josef Obajdin, MUDr. 
Petr Novák, Vladislav Doležal, 
Josef Petřík, Jan Hemmer, 
Štefan Smolenický a Ladislav 
Šerák. V jarní části ligy pak Van-
gelis Vasilopulos, Zdeněk Prchal, 
Petr Gabriel, Pavel Jirouš, Milan 
Račuk a Roman Mládek.

Mezi další z plejády fotbalo-
vých osobnosti svých aktivních 
hráčských let a i pamětníky jistě 
patří např. Jiří Minařík nebo Zde-
něk Just, kteří v současnosti vy-
nechali jen málo domácích utkání 
druhé nejvyšší soutěže. Zda se 
jim domácí zápasy uplynulé se-
zony zamlouvaly a jak nahlížejí 
na skvělé páté místo FK, to byla 
otázka, na kterou odpověděli 
následovně.

Jiří Minařík, jeden z gólma-
nů, který byl u postupu Slovanu 
do III. ligy v roce 1972 a ještě 
v nedávné době trenér starších 
přípravek FAŠV: „Podzimní část 
sezony byla z pohledu diváků 
jistě vynikající. Na jaře se do 
výkonů určitě promítly odložené 
zápasy, zranění, a proto nejspíše 
i častá obměna sestavy. Záloha 
stála na hře Kotiše, když chyběl, 
bylo to znát. Tým měl dobré vstu-
py do utkání, ale poté přicházela 
obava o výsledek. V souhrnu to 
však byl dobrý fotbalový rok 
s vynikajícími výkony i umístě-
ním, trenéři zasluhují poděkování 
příznivců. Z hráčů poutali pozor-
nost brankaři Kovář, Porcal a již 
zmiňovaný Kotiš.“

Zdeněk Just, hráč Slovanu 
do roku 1975, později m. j. 
i Sparty a nynější asistent trené-

ra ligového dorostu U19: „Trenér 
Frťala s asistentem Hradiským 
vybudovali dobrý a perspektivní 
tým předvádějící fotbal, který se 
divákům líbí. Škoda ztracených 
bodů s týmy z dolní poloviny 
tabulky na jaře, umístění mohlo 
být ještě lepší. V dobrém světle 
se předvedli zejména gólman 
Kovář na podzim, a pokud 
nastoupil, tak byl velice platným 
hráčem Kotiš.“    

Vítězným utkáním v Ústí n. L. 
s výsledkem 1:2 (0:0) si FK Varns-
dorf podržel třetí příčku tabulky. 
Na vedoucí branku Marka Volfa 
domácí po dvanácti minutách od-
pověděli vyrovnáním, ale v 78. 
se o rozhodující trefu postaral 
Radim Breite. V týdnu hraný zá-
pas na FK Baník Most fotbalisté 
Varnsdorfu prohráli 4:2 (0:0) a to 
jim přisoudilo páté místo. Svou 
desátou branku sezony vstřelil 
Matěj Kotiš a svou čtvrtou Pavlo 
Rudnytskyy. Sestava Varnsdor-
fu: Porcal - Tvaroha, Jakobovský, 
Zbrožek, Dobrovolný - Hikspoors 
(56. Cana), Kotiš - Rudnytskyy, 
Schubert, Breite (53. Martan) - 
Volf (53. Fabián). Trenér: Zdenko 
Frťala. 

Vítanou informací pro klub 
i příznivce je, že Licenční ko-
mise FAČR na svém zasedání 
rozhodla o licencích pro kluby 

Fotbalové národní ligy a FK 
Varnsdorf je mezi jedenácti ze 
šestnácti, které ji obdržely.

Také tým dorostu U19 odehrál 
závěrečná dvě utkání ligy. V do-
mácím prostředí a na UMT (hřiš-
tě ve Chřibské bylo pod vodou) 
porazil již postupující Jablonec n. 
N. 3:1 (0:1) po brankách Mponga 
2 a Halbicha. Soutěžní konec se-
zony čekal dorost v Novém Byd-
žově s týmem středu tabulky. 
I závěrečný duel dorost zvládl, 
po gólech Halbicha, Kučery 
a Honců vyhrál 2:3 (0:2). Se-
stava U19:  Klouda - Šimoník, 
Vomáčka, Čurgali, Černohorský -
Kučera, Breburda - Šolc (85. 
Šiška), Honců, Mpongo (87. 
Herejk) - Halbich. Že se práce 
s dorostem daří, ukazuje bodový 
zisk za dvě ligové sezony 2011-
2013. Tým U19 uhrál na podzim 
2011 dvanáct bodů a na jaře 2012 
jen osm. To stačilo na konečnou 
14. příčku tabulky. V loňském 
podzimu už nastřádal dvacet 
dva bodů a nyní na jaře přidal 
dalších třicet jedna (!), z čehož 
vyústilo celkové parádní 5. místo 
v České lize. Ke skvělému jarní-
mu tažení brankami nejvíce při-
spěli Miloslav Kučera (11 gólů) a 
David Halbich (10). V tabulce jara 
patří dorostu dokonce třetí mís-
to.            ZdS, foto  P. Zápotocký

V druhé polovině května se basketbaloví žáci TJ Slovan zúčast-
nili dvoudenní kvalifi kace o žákovskou ligu U17, která se konala 
v Kladně. Čekaly je tři zápasy s týmy Českých Budějovic, Karlových 
Varů a Kladna. Trenér Adam Cedrych jednotlivá utkání přiblížil takto: 
„První zápas s Českými Budějovicemi jsme prohráli rekordním roz-
dílem 131 bodů. Hráči soupeře však byli o dva roky starší, většina 
o hodně vyšší, agresivnější a měli více zkušeností s ligovými zápasy. 
S Karlovými Vary byla situace podobná, prohráli jsme o 98 bodů.  
V obou zápasech jsme podali velice bojovný a slušný výkon, rvali 
se o každý balon do poslední minuty bez ohledu na rozdíl skóre. 
Soupeři podali velmi dobré výkony a je třeba říci, že nevypustili žád-
nou část hry. Třetí zápas nás čekal o den později s Kladnem, které 
jsme poráželi o 50 a více bodů v rámci krajského přeboru. Z týmu 
však zůstali pouze tři hráči naší kategorie. Ostatní byli starší. Nic-
méně opět jsme bojovali a i přes prohru jsme soupeře potrápili, což 
ocenil i jejich trenér. V poločase jeho hráči za trest běhali „lajny“…!  
Kvalifi kace byla pro nás něčím zcela novým. Získané zkušenosti 
se nám budou hodit do budoucna. Liga je diametrálně odlišná od 
krajských přeborů. Věřím, že nás vše posune opět o kousek dál 
k ještě lepšímu basketu, který hrajeme za daných podmínek na 
dobré úrovni. Závěrem bych chtěl za tým U15 poděkovat všem, 
kteří se na naší úspěšné sezoně podíleli  - vedení oddílu, panu 
J. Ždárskému za super logistické služby (vždy nás včas a bezpečně 
odvezl i přivezl), rodičům, kteří nás podporují a hlavně všem našim 
hráčům a panu Frolíkovi za skvělou spolupráci během sezony.“     

TJ Slovan - basket, foto ZdS                                               

Senioři si 
prodlouží sezonu

Zápasy 4. a 5. kola okresní 
seniorské tenisové soutěže 
měl hrát Mžik Varnsdorf  (po 
třech kolech 4. v tabulce) na 
kurtech soupeřů u LTC Děčín 
(8.) a ve Velkém Březně (1.) 
Tragické dešťové přívaly mi-
nulých dní a povodněmi zcela 
zatopené dvorce soupeřů však 
odehrání nejen těchto utkání 
znemožnily. Z vedení soutěže 
však zní hlas: Budeme pokra-
čovat, i kdybychom dohrávali 
zápasy ještě v červenci nebo 
ještě později.                   M. K.

Posledního z deseti rapid turnajů 18. Habeas Corpus Cupu 
2012-2013 v Praze - Karlíně se zúčastnil i varnsdorfský šachista 
Václav Vladyka (ŠK Česká Lípa). V konkurenci dvaceti pěti hráčů 
se v turnaji hraném na 7 kol umístil se čtyřmi soupeři se 4,5 body 
na 4. - 7. místě a byl mezi nimi i mezinárodní mistr (IM) Josef Přibyl. 
Vyhrál další z IM, Vojtěch Plát z Třince.

Od neděle 30. června do neděle 7. července proběhnou 
v Krásné Lípě šachové turnaje ŠACHY - OPEN „ČESKÉ 
ŠVÝCARSKO 2013, 15. ročník šachového turnaje se zápočtem 
na FIDE ELO, a současně regionální přebor jednotlivců „Západ“ 
v praktické hře a krajský přebor žáků v kategoriích H12, H14, 
H16, D12, D14, D16. Místo konání Kulturní centrum - kinosál 
v Krásné Lípě. Prezentace 30. 6. od 10.00 do 15.00 hod.         ZdS  

Předzápasové hecování se dívek Slovanu U17


