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INZERCE

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 
LÉKÁRNICE SOUTĚŽÍ V MISS FARMACIE 
HASIČI SE DOČKAJÍ NOVÝCH PODLAH 

ŠKOLÁCI Z ČESKÉ LÍPY ZMAPOVALI VARNSDORF 

Ještě 
k obchodnímu 
centru Kaufland -
názor 
Ing. Bartoně 

Svatební obřad 
v MŠ Na kopečku 
„jako doopravdy“

(Foto Ivo Šafus) 

Čtěte na str. 3

Pokračování na str. 4

Čtěte na str. 5

28. července 1868 byl 
Varnsdorf, největší ves v celém 
Rakousko-Uhersku se 14 000 
obyvateli, povýšen na město. 
Jednou za pět let si výročí připo-
mínáme městskými slavnostmi, 
pokud možno tak, aby si na své 
přišli obyvatelé všech věkových 
kategorií a různého vkusu... 
Slavíme už před prázdninami, 
navzdory přesnému datování 
císařského patentu. Císařpán se 
holt nešikovně trefil do termínu, 
kdy se valná část obyvatelstva 
přesouvá do dovolenkových 
destinací.

Letos jsme si k půlkulatému 
výročí (145) přibrali ještě krás-
né kulatiny dobrovolných hasičů 
(150), první desetiletí obnovené 
vyhlídky na Hrádku a též výročí 

Jak se slavilo čtvero výročí

Pokračování na str. 4

Povodňová pomoc
Úklidové prostředky a další materiál, který byl ve Varns-

dorfu shromážděn pro oblasti postižené povodněmi, 
byl ve středu 12. června převezen do Ústí nad Labem, 
kde jej převzali pracovníci Magistrátu města Ústí n. L.
Odtud dále probíhala distribuce na místa, kde byl nejvíce 
potřeba. 

Na sběrné místo v budově městského úřadu na ul. 
T. G. Masaryka lidé nosili hlavně čisticí prostředky, 
nářadí (košťata, kýble, kolečko), pracovní rukavice, 
ošacení... Přispělo téměř třicet jednotlivců a čtyři sku-

piny - DDM Varnsdorf, odbor správních agend MěÚ, 
Domov sv. Máří Magdalény z Jiřetína p. J. a Český 
červený kříž. Sbírka vyhlášená na tři dny od středy 
5. června byla kvůli zájmu prodloužena do pondělí. Do Ústí 
pak vyjížděla dodávka dobrovolných hasičů naplněná po 
okraj.

Z tiskové zprávy, kterou zaslala mluvčí Magistrátu 
města Ústí n. L. Romana Macová, citujeme: 

Povodeň 2013, která postihla i město Ústí nad Labem, 
přinesla velkou vlnu solidarity a pomoci ze strany měst, 
sdružení a občanů z celé ČR. „Od prvního dne povodní 
jsme zaznamenali obrovskou vlnu solidarity ze strany 
měst, sdružení, organizací, firem a občanů z celé České 
republiky. Volali nám a nabízeli nejrůznější druhy pomo-
ci, od materiální přes finanční až po pomoc při stavbě 
hrází a následně odklízení škod. Město Ústí nad Labem 
si váží této pomoci a všem velice děkuje,“ řekl primátor 
Mandík. Velké dodávky humanitární pomoci vypravil 
Český červený kříž a město Varnsdorf.             ham

založení strojírenské f irmy 
(110), z níž se později vyklubal 
TOS VARNSDORF, a.s. Tato 
firma městskou akci velkoryse 
podpořila. 

Kulturní komise coby hlavní 
pořadatel naplánovala třídenní 
slavení na víkend 14. až 16. 
června. Byl to dobrý tip. Po 
deštivé Rampušačce, farmář-
ských trzích, dětském dni, kte-
rý byl kvůli nečasu přesunut do 
haly, či zrušených Tolštejnských 

slavnostech jsme se konečně 
dočkali akce, jež měla štěstí na 
slunečnou pohodu. 

Jak známo, varnsdorfští ha-
siči se řadí mezi deset nejstar-
ších hasičských sborů v České 
republice. Původně plánované 

velkolepé oslavy se nakonec 
zmenšily do pátečního večera a 
několika sobotních vystoupení, 
ale i tak jsme přesvědčeni, že di-
váci nebyli zklamaní a hasičské 
akce příchozí diváky potěšily. 
V pozdní páteční večer se tedy 
u rybníčku u Billy shromáždilo 
početné obecenstvo, aby zhléd-
lo ohňovou show Filipa Stejné-
ho a jeho skupiny. Následovala 
hasičská hudební fontána na 
hudbu Smetanovy Vltavy. Sedm 
přespolních a jeden domácí sbor 
předvedly divákům ve více jak 
desetiminutovém výstupu to, 
co měly možnost nacvičit pouze 
v rámci jedné zkoušky vpodve-
čer. Je zkrátka vidět, že hasiči 
umějí improvizovat a poradit si 
v jakémkoliv odvětví. Příjemný
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• Zaskočení zahrádkáři
V zahrádkářské kolonii nedaleko místního rybníku (asi 

myšlen Mašíňák - pozn. red.) došlo zřejmě během posledního 
květnového týdne ke vloupání do dvou zahradních chatek. Z nich 
zmizelo nářadí společně s prodlužovacími kabely. Na nevítanou 
návštěvu ukazovaly nejen rozbité části chatky, ale i ztracené věci. 
Policisté z místního obvodního oddělení napočítali společně se 
zaskočenými zahrádkáři škodu ve výši třiadvaceti tisíc korun.

• Lapka v zahradě
Ve středu odpoledne 5. června přišel místní rybář o část své 

rybářské výbavy. Teleskopické pruty i s navijáky odložil na pří-
střešek v zahradě u domu. Při pohledu z okna zahlédl osobu, jež 
už v ruce držela jeden z odložených prutů. Muž chtěl duchapří-
tomně své věci zachránit, ale nohy nevítaného návštěvníka byly 
rychlejší. Středeční událost skončila v rukou zdejších policistů, 
kteří na případu přečinu krádeže pracují. Rybář přišel o věci 
v hodnotě necelých tří tisíc korun.

•Zmizela kola i nářadí
Ze zahradní kůlny zmizela během května uskladněná jízdní 

kola a s nimi i množství pracovního nářadí. Varnsdorfští policisté 
neotáleli a 10. června sdělili podezření 26letému muži ze zdejší 
oblasti, který nyní čelí nejen přečinu krádeže a porušování do-
movní svobody, ale i možné ztrátě svobody v délce až tří let.

• Srážku nepřežil
Třetí červnový víkend si vyžádal jeden lidský život. Cyklista 

projíždějící v neděli 16. června krátce po 14. hodině Karlovou 
ulicí pravděpodobně nezvládl levotočivou zatáčku. O chvíli poz-
ději byl nalezen na místě události bez známek života. Informace 
z místa nešťastné události ukazují na čelní srážku cyklisty se 
stromem. Přivolaný lékař vyloučil cizí zavinění. Muži chyběla 
cyklistická helma. Ostatní okolnosti případu leží na bedrech 
rumburských kriminalistů.

 
Výsledky odborných studií prokázaly, že cyklisté, kteří nosí 

přilbu, podstupují 19x menší riziko úmrtí než ti, kteří ji nepouží-
vají. S pomocí ochranných přileb lze předejít 83 % fraktur lebky, 
53 % zranění měkkých částí hlavy a 48 % poškození mozku (dle 
informací BESIPu). Před jízdou na kole je vhodné vzít v potaz 
cyklistické desatero, jež se zmiňuje o důležitých věcech spoje-
ných s pohybem na kole. Nedílnou součástí každého cyklisty by 
mělo být vhodné cyklistické vybavení, znalost pravidel silničního 
provozu, zodpovědnost a velmi dobrá schopnost pohybu na 
vozovce. Cyklistická helma je povinná do věku 18 let.

Nprap. Petra Trypesová
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

 

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Utonulý muž
V odpoledních hodinách bylo na služebnu městské policie 

oznámeno, že v malém rybníčku v katastru města leží bez hnu-
tí člověk. Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila ve vodě 
staršího muže ležícího na zádech. Hlídka jej z vody vytáhla a 
stabilizovala. Muže, který dýchal, si převzala osádka přivolané 
sanitky rychlé záchranné služby. I po provedených úkonech, 
kdy bylo přistoupeno k oživovacím pokusům, muž zemřel. Celá 
událost byla poté předána přivolané hlídce Policie ČR.

• Ne každé použití defibrilátoru pomůže
Včasné přivolání hlídky městské policie s defibrilátorem při 

srdeční zástavě může zachránit život. Bohužel nebylo tomu 
tak v případě přivolané hlídky ke starší spoluobčance. Ani přes 
dvojité použití defibrilátoru a okamžitou resuscitaci do příjezdu 
RZS nebylo v silách strážníků paní oživit. Od počátku roku 
2013 byly strážníky zachráněny dva lidské životy za použití 
přenosného defibrilátoru. Za tuto profesionální činnost jim náleží 
patřičné poděkování.       Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DIÁŘE STAROSTY

Rada města na svém zasedání 6. 6. 2013 rozhodla: • Schválit Vnitřní předpis „Pokladní řád“. 
• Pronajmout část p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf o výměře 30 m2 za účelem zřízení prodejní 
terasy za cenu 100 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou. • Zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 3201 
v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2692/149 v k. ú. Varnsdorf (na základě 
žádosti o uzavření nájemní smlouvy na tenisové kurty). • Souhlasit s likvidací objektu bez č. p. na 
p. p. č. 4306/3 v k. ú. Varnsdorf (v areálu rekreačního rybníku „Mašíňák“) na náklady žadatele 
s tím, že žadatel složí vratnou kauci ve výši 10.000 Kč za účelem zajištění komplexního odstranění 
stavby. • Souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 
dle předloženého návrhu (změna oproti návrhu projednanému 25.4.). • Povolit výjimku z počtu dětí 
na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 dle předloženého 
návrhu. • Odvolat paní Mgr. Kateřinu Novákovou z funkce člena Komise pro tělovýchovu a sport do 
konce volebního období 2010-2014 na vlastní žádost. • Odvolat pana Milana Šebka a paní Ivanu 
Jägrovou z funkce člena Kulturní komise do konce volebního období 2010-2014 na vlastní žádost. 
• Jmenovat pana PhDr. Martina Musílka a paní Bc. Lenku Holanovou do funkce člena Kulturní 
komise do konce volebního období 2010-2014. • Pověřit zdravotní komisi provedením kontroly 
využití obou budov polikliniky. • Rada města doporučuje zastupitelstvu (na základě žádosti 
o směnu pozemk. parcel) zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5850/1 v k. ú. Varnsdorf, nabýt do 
vlastnictví města část p. p. č. 4306/120, p. p. č. 8177/2 a p. p. č. 8177/4, vše v k. ú. Varnsdorf, a to 
bez vzájemných doplatků, a doporučuje zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části 
p. p. č. 5850/1 v k. ú. Varnsdorf a dále zadat zaměření části komunikace ulice Výpadová. • Rada 
města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o dílo na připojení budovy 6. ZŠ 
Karlova na soustavu CZT Varnsdorf se společností Teplárna Varnsdorf, a. s., dle předložené cenové 
nabídky a schválit financování stavby v následujících 3 letech formou dodavatelského úvěru. • Rada 
města bere na vědomí zprávu o plnění závazných ukazatelů příspěvkových organizací za rok 2012.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

  5. 6. Jednání o stížnosti na devastaci zahrad v blízkosti ubytovny
 6. 6. Schůzka k organizaci Tolštejnských slavností (rozhodnuto  
          o zrušení)
          Jednání o kolaudaci penzionu na Bratislavské ul.
          Jednání o návrzích na investiční akce ve školách
  7. 6. Schůzka k řešení povodňové situace
          Svatba na Křížové hoře v Jiřetíně p.J.
  9. 6. Zasedání povodňové komise
10. 6. Diskuze s M. Zíkou o podpoře lokální ekonomiky
          Jednání o stížnosti na sousedské vztahy
          Beseda s žáky ZŠ z České Lípy
          Účast na besedě Podnikatelská kavárna
12. 6. Jednání o stížnosti (povodně - kanalizace pod Špičákem)
          Představenstvo MAS Šluknovsko
13. 6. Návštěva soutěže zručnosti žáků gastronomických oborů 
          VOŠ a SŠ Varnsdorf
          Jednání Hospodářské a sociální rady okresu Děčín
14.-15. 6. Účast na městských slavnostech 
17. 6. Porada Ministerstva vnitra se starosty obcí s rozšířenou 
          působností v Benešově u Prahy

Kulturní komise doznala obměn
Na vlastní žádost odešli z kulturní komise dva její dlouholetí 

členové: paní Ivana Jägrová a pan Milan Šebek. Druhý jmenovaný 
působil v Kulturní komisi Rady města Varnsdorf více jak 18 roků 
s téměř nulovou absencí. S jeho prací jsme se setkávali nejen na 
městských akcích, které komise pořádá, ale inicioval také zrod 
dvou Almanachů vydaných k desetiletým jubileím našeho města, 
aktivně zajišťoval sponzorské dary a dle svých možností vždy přiložil 
ruku k dílu. Za jejich činnost i osobní nasazení bych jako předseda 
komise oběma rád jménem Rady města Varnsdorf poděkoval a 
popřál jim do dalšího života hodně štěstí, zdraví a úspěchů.       JS

Návštěva s notebookem
Dalším z politiků, který se rozhodl osobně zjistit, jak se žije na 

Šluknovsku, byl zastupitel Ústeckého kraje a člen Výboru pro ná-
rodnostní menšiny Jiří Morštadt. Kromě několika sociálních zařízení 
ve výběžku navštívil koncem května starostu Varnsdorfu M. Louku, 
majitele autodopravy a pivovaru J. Šustu a dům s pečovatelskou 
službou, kde jedné z jeho obyvatelek předal notebook, aby i přes svůj 
fyzický handicap mohla zůstat v kontaktu s přáteli a rodinou.

ham, podle tisk. zprávy

Omezení provozu 
infocentra

Městské informační stře-
disko REGIA, a.s., Varnsdorf 
oznamuje změnu provozní 
doby z technických důvodů. 

V době od 18. června 
do 8. července je provoz 
omezen takto:

Po-Pá 9.00-12.00 
a 12.30-17.00 hod.
So 8.00-12.00 hod.

Děkujeme za pochopení.
MIS REGIA, a.s., 

Varnsdorf

Práce a brigády ve 
Varnsdorfu a okolí

V našem regionu s poměr-
ně velkou nezaměstnaností 
je občas trochu problém 
najít si práci nebo brigádu. 
Z toho důvodu jsem založil na 
Facebooku skupinu Práce a 
brigády ve Varnsdorfu a okolí. 
V rámci skupiny mají její členové 
možnost vyměňovat nabídky a 
poptávky práce či brigád, pří-
padně přivýdělků. Skupina je 
aktivní, členové si vzájemně 
pomáhají a předávají informace 
dál. Chtěl bych jim poděkovat za 
spolupráci.         Pavel Vodička

Plavecký bazén 
ve Varnsdorfu 
bude uzavřen v době 

od 22. července 
do 18. srpna.
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Ministerstvo životního prostředí spustilo dlouho očekávaný pro-
gram Nová zelená úsporám 2013, pro který je vyčleněna alokace 
v celkové výši 1 mld. Kč.

Příjem žádosti k první výzvě je plánován na srpen 2013.
Tato výzva se týká rodinných domů, na kterých 
- byly od počátku ledna 2013 realizovány akce na snížení ener-

getické náročnosti budov,
- jsou v současné době realizována opatření ke snížení energe-

tické náročnosti,
- je plánována realizace opatření ke snížení energetické ná-

ročnosti.

Výzva je rozdělena na následující podoblasti:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných 

domů
- zateplení venkovních obvodových stěn, výměna otvorových 

výplní, zateplení střechy, zateplení podlahy na terénu, zateplení 
konstrukcí mezi vytápěným a nevytápěným prostorem

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou 
náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie
- výměna neekologického zdroje tepla na vytápění současně 
s realizací opatření z oblasti A
- instalace solárního termického systému 
- instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním 

tepla 
- pořízení zdroje na biomasu
- pořízení tepelného čerpadla 
- pořízení kondenzačního kotle na spalování zemního plynu 
- pořízení solárního kolektoru
D. Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných 

opatření
E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

Míra podpory je ovlivněna kvalitou provedených opatření - čím 
nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší 
podpora.

Veškeré akce, na které je žádáno v programu Nová zelená úspo-
rám, musí splňovat parametry uvedené ve směrnici ministerstva 
životního prostředí č. 9/2013, o poskytování fi nančních prostředků 
v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 a jejích příloh. Veškeré 
dokumenty jsou ke stažení na ofi ciálním webu programu. 

Pro podání žádosti je nutné zpracování odborného posudku - pro-
jektové dokumentace a energetického posudku, s náležitostmi podle 
Pravidel a podmínek poskytování podpory - příloha č. II/10, které 
slouží pro prokazování splnění energetických a environmentálních 
požadavků podporovaného opatření.

Ofi ciální web programu je: www.nzu2013.cz
Pro bližší informace a možné konzultace se obracejte na krajskou 

pobočku Státního fondu životního prostředí v Ústí nad Labem:
Mírové náměstí 3129/36
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
Kamila Kutheilová, tel. 475 207 448, 
e-mail: kamila.kutheilová@sfzp.cz
Dáša Štarmanová, tel. 475 212 664, 
e-mail: dasa.starmanova@sfzp.cz

K záměru realizovat ve Varns-
dorfu další OC (obchodní cent-
rum - pozn. red.), srovnatelné ve-
likosti se stávajícím Albertem na 
Národní ul., je třeba přistupovat 
jako správný, odpovědný hos-
podář bez emocí a předsudků. 
Body, které pro mne znamenají 
jednoznačnou podporu:

1. Nezanedbatelná částka do 
rozpočtu města (cca 8 mil. Kč), 
která velmi převyšuje běžné 
ceny za městem současně 
prodávané parcely.

2. Další investice do infra-
struktury ve výši cca 5 mil. Kč 
za souběžnou stavbu kruhového 
objezdu na styku ulic Mariánská, 
Čs. mládeže, 5. května a Střelecká; 
stavba bude bezpochyby dobrým 
přínosem pro zlepšení bezpeč-
nosti silničního provozu v této ob-
lasti (jsou zde dvě střední školy).

3. Vyrovnáním velkých výško-
vých rozdílů stávajícího pozemku, 
postavením haly OC s přilehlý-
mi plochami pro jeho obsluhu 
a parkování vznikne na dobře 
dopravně dostupném okraji 
města univerzální objekt, který 
bude možné později eventuálně 

K OC Kaufl and Varnsdorf

MUZEUM DO ULIC S PODPOROU DO ULIC

Sezonní autobus do Českého Švýcarska
Dopravu do atraktivních lokalit Českého Švýcarska usnadní nová 

autobusová linka 435 Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko, 
provozovaná Dopravním podnikem města Děčína. Funguje od 
15. června do 28. října o sobotách, nedělích a svátcích. Jede obě-
ma směry, vždy jeden dopolední a jeden odpolední spoj. V České 
Kamenici je vždy přípoj směrem na Varnsdorf (s asi půlhodinovým 
čekáním). 

„Je tak po dlouhých letech jednání umožněn nástup na turistické 
trasy v Českém Švýcarsku z výše uvedených obcí, které přímé 
spojení s Hřenskem doposud neměly,“ vysvětluje Jiří Rak ze společ-
nosti České Švýcarsko a dodává: „Zároveň lze plánovat výlety bez 
aut v oblasti mezi Růžovou, Belvederem, soutěskami a Pravčickou 
branou, aniž by byl člověk odkázán nutně na auto. Jedná se zatím o 
zkušební provoz, který bude po letní sezoně vyhodnocen.“ 

Na lince platí tarif zmíněného dopravce. Jízdenky se prodávají 
u řidiče a vzhledem k terénu (malé horské silnice) na trase bude 
nasazen speciální menší autobus tzv. dodávkového typu s kapa-
citou 20 míst.       ham, podle tisk. zprávy o.p.s. České Švýcarsko

Nová zelená úsporám 2013 

Jsou to již čtyři roky, co bylo 
muzeum kvůli havarijnímu stavu 
zcela uzavřeno. Exponáty jsou 
uloženy v depozitáři v bývalých 
jeslích u Červeného kostela, 
veřejnosti slouží pouze muzejní 
knihovna a studovna pro badatele. 

Zájmový spolek Kruh přátel 
muzea Varnsdorf se usilovně 
snaží, aby muzeum i nadále 
zůstalo v povědomí občanů, a 
proto připravil projekt „Muzeum 
do ulic“. Jeho cílem je vybrat, 
zdokumentovat a vystavit na 12 
panelech (šesti oboustranných 
roll-upech) ve Varnsdorfu a 
okolí nejvýznamnější exponáty 
muzea. Alespoň přenesenou 
formou vizualizace (fotografi emi, 
kresbami, texty apod.) se tak 
k veřejnosti dostane malá část 
historických artefaktů skrytých 
v depozitáři. Mobilní expozice 

poslouží i k zamyšlení, zda a 
proč potřebujeme muzeum. 

„Od projektu očekáváme 
,probuzení‘ větší části veřej-
nosti, že zde máme krásnou 
budovu muzea a v ní nádherné 
a cenné exponáty připomínají-
cí historii města,“ říkají tvůrci 
projektu. „Jeho přínosem bude 
změna v myšlení lidí v pohledu 
na to, že se nemusí jednat 
o nudnou ,muzeální‘ činnost, 
ale že lze vytvořit moderní 
interaktivní muzeum otevřené 
novým myšlenkám a pokroko-
vým technologiím.“

Projekt „Muzeum do ulic“ 
podpořila Ústecká komunitní 

nadace částkou 38 tisíc korun, 
další fi nance poskytne Oblastní 
muzeum Děčín, pod jehož 
působnost spadá varnsdorfská 
pobočka. Administrátor projektu 
Mgr. Filip Mágr prozradil, že 
s muzejními panely se budeme 
setkávat od podzimu, a to 
venku i v interiérech. Díky své 
přenositelnosti se objeví i při 
jednorázových akcích, jakými 
jsou například farmářské trhy. 

Tatáž nadace podpořila i další 
projekty z našeho regionu, např. 
zřízení muzea turistiky v Krásné 
Lípě, renovaci Dolského mlýna 
či obnovu válečného pomníku 
v Rožanech.       pk, ham

KONTO POVODNĚ 2013 – Ústecký kraj: č. účtu 22229922/0800
Ústecký kraj zřizuje veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na odstraňování povodňových škod 

z červnových povodní. O sbírce již rozhodlo Ministerstvo vnitra. Finančním darem na zmíněné konto 
mohou přispět všichni občané nebo podniky a další potenciální dárci do 31. října 2013.

Na zvláštní bankovní účet kraje s názvem KONTO POVODNĚ 2013 - Ústecký kraj, číslo účtu 
22229922/0800 (Česká spořitelna, a.s.) není nutné při zasílání příspěvků uvádět další symboly (varia-
bilní, konstantní a specifi cký), a to v případech, že dárce chce zůstat anonymním. Pokud však bude chtít, 
aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu dárců nebo bude požadovat potvrzení o vkladu do veřejné 
sbírky pro účely odečtu hodnoty daru dle § 20, odst.8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, musí 
uvést do kolonky variabilního symbolu (VS) právnická osoba své identifi kační číslo a fyzická osoba 
(občan) rodné číslo (případně do textu pro zasílání platby své příjmení a jméno).

Peníze lze na zmíněný účet zasílat nejpozději do konce října letošního roku. 
Mgr. Magdalena Hanáčková, Krajský úřad Ústeckého kraje

využít třeba pro lehkou výrobu 
v případě, že nedojde k naplně-
ní záměrů OC.

4. Objekt OC bude napojen 
na rozvod CZT; pro uživatele 
centrálního zdroje tepla přine-
se lepší ekonomiku provozu 
Teplárny Varnsdor f, a tím 
samozřejmě prospěje i jejich 
peněženkám.

5. Uvedení OC Kauf land 
do provozu bude znamenat 
zvýšení konkurence při tomto 
způsobu prodeje (hlavně vůči 
hypermarketu Albert) - jen tak 
vzniká i předpoklad pro snižová-
ní (nebo alespoň stagnaci) cen 
prodávaných produktů.

15. 5. 2013 byl na podatelně 
MěÚ přijat dopis od fi rmy TMIS, 
s.r.o., (Martin Horník) s nabídkou 
na postavení prodejny Kaufl and 
na soukromých pozemcích 
bývalého prodejce vozů Škoda, 
které má podle vyjádření v do-

pisu „majetkově pod kontrolou“, 
a tedy nic nebrání (ani územní 
plán) v realizaci stavby. Za 
nepřevedení pozemků (bývalá 
školní zahrada atd.) nabízí městu 
jako kompenzaci úplatek 2 mil. Kč.

Na zasedání dne 23. 5. 2013 
bylo 12 členů ZM proti prodeji 
městských pozemků f irmě 
ZEMBA; svým rozhodnutím ne-
jen připravili město o nemalou 
částku do rozpočtu a zabránili 
i stavbě kruhového objezdu za 
peníze investora OC, ale mnozí 
vědomě na úkor města „pomoh-
li“ místnímu podnikateli řešit 
jeho soukromé záležitosti ( je 
v insolvenčním řízení, a jak lze 
najít na veřejně přístupných in-
formacích - https://isir.justice.cz/
isir/ueu/evidence_upadcu_de-
tail.do?id=24834d15-1709 
4737-a4e2-930ad2bbb031-, 
k řízení se přihlásily různé or-
ganizace pohledávkami ve výši 
několika desítek mil. Kč).

Členové ZM musí vždy postu-
povat s péčí řádného hospodáře -
jednali tak i v tomto případě?

Ing. Vladimír Bartoň
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Střípky z okolí

Střípky z regionu

Českolipští školáci mapovali 
život Varnsdorfu

Stalo se již tradicí, že vybraní redaktoři školního časopisu „hrupka“ 
při ZŠ 28. října v České Lípě odjíždí ke konci školního roku do vybrané 
lokality, aby zde zmapovali kulturní a společenský život. V letošním 
roce po obdržení školského grantu jsme vybrali Varnsdorf, protože 
ředitel SOŠ a VOŠ Ing. Bc. Petr Jakubec vytvořil pro náš tým perfektní 
podmínky. Tento výjezd byl pro časopis završením celoročního snaže-
ní, jemuž předcházela dvě významná ocenění celé redakce, 2. místo 
v krajské a 3. místo v republikové soutěži Školní časopis roku. 

Od prvního dne mladí redaktoři z 6. až 8. ročníků mapovali život 
malebného města Varnsdorf. Jejich pracovní týmy sbíraly materiál 
ke svým reportážím a rozhovorům s osobnostmi města. Hned 
první den navštívili starostu města Martina Louku, ředitele ČSOB 
Ing. S. Horáčka a zhlédli výtvarnou vernisáž. Druhý den si prošli 
provozy některých průmyslových podniků - Elite, Velveta, ReTOS, 
RENOplastic a prostory vyhlášeného Pivovaru Kocour. Stihli také 
navštívit velitele oddělení městské policie M. Špičku a dobrovolné 
hasiče, které vede J. Sucharda. Redaktoři se dozvěděli, že tento sbor 
oslaví letos 150 let své existence. Další skupiny zavítaly za ředitelem 
divadla PhDr. M. Musílkem a ředitelkou ZUŠ J. Šenovou. Nechyběla 
ani návštěva redaktora Hlasu severu M. Havlíčka. Vrcholným kulturním 
zážitkem se stalo večerní setkání s herečkou Simonou Stašovou. Na 
všech místech jsme se setkávali s ochotou a porozuměním. 

Poděkování  
Rád bych jménem příprav-

ného výboru městských slav-
ností poděkoval všem osobám 
i organizacím, které se na vy-
dařené akci podílely. Jedná se 
zejména o členy kulturní komise 
paní Trebatickou, Jonášovou a 
Holanovou a pány Šebka, 
Zbihleje a Musílka. Dále si po-
děkování zaslouží J. Rybánský, 
S. Kubíček, D. Hurák, M. Kost-
lán, J. Šusta, J. Hájek, I. Pejcho-
vá, V. Chaloupka, J. Žďárský, 
Z. Šimák, L. Plaňanský, 
J. Mesárošová, p. Minařík a 
A. Sirotná. Z organizací, které 
pomáhaly, se jedná o Sbor 
dobrovolných hasičů Varns-
dorf, Dolní Podluží, Horní Podluží, 
Rybniště, Chřibská, Krásná Lípa, 
Rumburk, Kytlice, Großchönau a 
Nový Oldřichov, společnost EKO-
-KOM, EKO servis, Dům dětí a 
mládeže Varnsdorf, strážníky 
městské policie, Pivovar Kocour, 
letecké a automobilové modeláře. 
Na pokladnách vypomohli dobro-
volníci převážně z řad seniorů a 
studentů.

Velký dík patří hlavnímu 
sponzorovi a spoluorganizá-
torovi městských slavností 
akciové společnosti TOS 
VARNSDORF (kromě spolufi -
nancování zajistil i dětský vláček 
a odměny do soutěží) a samo-
zřejmě městu Varnsdorf.      JS

Snažili jsme se také nahlédnout do sportovního dění mládeže 
i dospělých. Přesvědčili jsme se, že sportem město žije. Neméně 
zajímavý byl i pohled do školních zařízení, která si redaktoři prohlédli, 
od mateřských školek až po školy střední. Nezapomněli jsme ani na 
historii města, kterou nás velmi poutavě provedl pracovník muzea 
pan Mgr. Zbihlej. Počasí nám přálo, a tak jsme využili krásných dnů 
k prohlídce zajímavých míst v okolí. Materiály z akcí se nahromadily, 
ale bylo potřeba je zpracovat. Nastal maraton mravenčí práce. Jeho 
výsledkem bude předprázdninové vydání časopisu. Ještě jednou 
bychom chtěli poděkovat vedení a všem pracovníkům SOŠ a VOŠ, 
včetně zaměstnanců domova mládeže. Díky jejich ochotě a poskytnutí 
ubytovacích a stravovacích prostor jsme se mohli plně věnovat redak-
torské práci.             G. Fišarová a D. Bílá, ZŠ 28. října, Česká Lípa

Putování mladých českolipských redaktorek nemohlo minout 
provozovnu Elitky.

• Pietními akty, slavnostním průvodem, bitevními ukázkami a hu-
debním programem si 25. května v Rumburku připomněli 95. výročí 
Rumburské vzpoury.

• Kus historie z Rumburku naopak mizí: Naproti zastávce Bytex 
probíhá demolice Anglického domu z roku 1720 - nejstarší soukromé 
kamenné stavby ve městě a jedinečné památky na začátky textilního 
průmyslu ve výběžku. O demolici usiloval soukromý vlastník z důvodu 
údajně narušené statiky.

• V Krásné Lípě začala úprava přírodního ekovýchovného areálu 
kolem budovy Správy Národního parku České Švýcarsko. Areál 
bude sloužit jako zázemí pro ekoprogramy, které správa národního 
parku pořádá pro školy, ale také jako místo setkávání během akcí 
pro veřejnost.

• Bleskové povodně a krupobití napáchaly v neděli 9. června velké 
škody v mnoha obcích výběžku. V Lipové byl značně poškozen nedáv-
no rekonstruovaný podstávkový dům, kde bylo čerstvě vybudováno 
i nové informační středisko.

• V Krásné Lípě u náměstí zahájil provoz nový Aparthotel 
s 33 apartmány a podzemními garážemi. K němu majitel ješ-
tě přistavuje restauraci.      Z regionálních médií vybral ham

letní večer zakončil ohňostroj 
nad vodou v provedení nej-
staršího českého ohňostrojaře 
pana Novotného, kterého zná-
me především z rampušáckých 
ohňostrojů. Páteční večer mají 
na svědomí místní i spřátelení 
dobrovolní hasiči pod vedením 
a v režii svých kolegů z muzea 
v Novém Oldřichově. 

Sobota měla charakter fes-
tivalového programu na hřišti 
u sportovní haly. Snad nemu-
síme vypisovat, co se všechno 
dělo (viz program v minulých 
číslech Hlasu severu). Tak jen 
několik postřehů: Děti se kro-
mě obvyklých soutěží a atrakcí 
také povozily vláčkem, který 
byl v permanenci až do šesté 
hodiny a stále plně obsazený. 
K divadélku zamířili hlavně ro-

Jak se slavilo čtvero výročí

diče s těmi nejmenšími. Jen 
několikaminutové taneční vstupy 
irského stepu nebo Babča Stars 
byly parádní, ale diváci toho asi 
čekali více. Disco-showmenky 
z Diamond Cats byly po svém 
výstupu obklopeny zájemci 
o autogramiádu. O Big Bandu 
Pavla Zelenky kdosi prohlásil, 
že zraje jak víno a můj laický 
dojem s tímto tvrzením kores-
ponduje. Banjo Band ukázal, 
že je to opravdu pořád ten sta-
rý dobrý Ivan Mládek. Však si s 
ním mnozí pod pódiem zazpívali 
Prachovské skály a další hity. 
Nemluvě o bavičských výstu-
pech ženských členek kapely. 
(Na okraj: hned několik přítom-
ných nostalgicky vzpomnělo 
na jeho poslední vystoupení 
u nás v divadle - asi tak před 

třiceti lety!) A pak „zlatý hřeb“ 
večera: Buty. Kapela přijela 
bezprostředně po svém pod-
večerním vystoupení v Nym-
burku a ještě v noci pokračovala 
domů do Ostravy. Nic neošidila 
a bylo s ní výtečně. Jen na ten 
druhý přídavek, na Františka, už 
nedošlo...

Ohlasy na způsob celoden-
ního moderování byly rozporu-
plné. Lze však ocenit, že Jitka 
Mesárošová se mu na pódiu 
věnovala s plnou vervou. A to 
měla večer ve více než hodino-
vé pauze mezi Mládkem a Buty 
skutečně náročnou úlohu.

Brankami stadionu prošly 
necelé dva tisíce návštěvníků 
(z toho přibližně třetina dětí). 
Stánky s občerstvením byly 
stále v obležení a míst k se-
zení na lavičkách bylo snad 
tak akorát. 

A co nedělní dopoledne na 
Hrádku? Tam se hlavně spor-
tovalo (výsledky běhu i závodu 
fi chtlů najdete ve sportovním 
zpravodajství) a Josef Rybán-
ský z varnsdorfského muzea 
představil jím př ipravenou 
výstavku o historii vyhlídky. 
V Centru Panorama byl odpo-
ledne zájem o pohádku Zam-
bezia. Krásnou, ale smutnou 
tečkou slavností bylo zakončení 
v divadle. Na hudební a taneční 
program Lužickosrbského lido-
vého souboru dorazila jen malá 

hrstka diváků. Plný autobus 
umělců z Budyšína, kteří si dali 
práci i s přípravou speciálního 
tištěného programu, se musel 
domů vracet se smíšenými 
pocity. Asi toho na nás za ten 
víkend bylo už moc...

A když už jsme u těch vý-
znamných výročí, tak ono jich 
vlastně bylo pět. Letos to totiž 
bylo právě 110 let, kdy byl polo-
žen základní kámen k výstavbě 
našeho Hrádku.

ham, JS, foto Ivo Šafus 



13/2013                                                                    strana 5

Ozvěny 
3. podnikatelské 

kavárny
Nejen varnsdorfští živnost-

níci a drobní podnikatelé, ale 
i další lidé, kteří se zajímají 
o téma oživení místního podni-
kání, se v počtu 15 osob sešli 
v pondělí 10. června na třetí 
Podnikatelské kavárně. Tuto 
již tradičně pořádala Místní 
akční skupina Šluknovsko 
ve spolupráci s internetovým 
portálem www.vylep.info v re-
stauraci společenského domu 
Střelnice. Hlavním bodem 
čtyřhodinové diskuze byly pes-
tré náměty směřující k oživení 
aktivit občanské společnosti 
v oblasti místního podnikání. 
Padaly například návrhy na 
využití pozemku města, o který 
se zatím neúspěšně ucházeli 
developeři řetězce Kaufland. 
Velmi zajímavým námětem byl 
návrh na zprovoznění místní 
prodejny regionálních produktů. 
V souvislosti s tím se hovořilo 
též o možnosti založení míst-
ního živnostenského družstva, 
které by bylo konkurenceschop-
nou podnikatelskou aktivitou 
s potenciálem pro vytváření 
zajímavých pracovních míst. 

Nejvíce času přítomní věno-
vali debatě k připravovanému 
Festivalu lokální ekonomiky, 
který by se měl ve Varnsdorfu 
uskutečnit v termínu 21. a 22. 
září. Záměrem této akce je for-
mou trhu regionálních produktů, 
doprovodného kulturního pro-
gramu a následné konference 
zmapovat kapacitu a možnosti 
mikroregionu Varnsdorf pro 
rozvoj lokální ekonomiky.

Přímo v kavárně jsme tedy 
vytvořili tři pracovní skupiny, 
které se budou zabývat pří-
pravou festivalu. Byli bychom 
velmi rádi, kdyby se našli další 
zájemci ochotní ke spolupráci. 
K tomu bude příležitost v příští 
Podnikatelské kavárně v pondělí 
15. července opět na Střelnici, 
věnované právě přípravě Festi-
valu lokální ekonomiky. 

Martin Zíka (red. kráceno)

Mše k životnímu jubileu.  V den 70. narozenin faráře varnsdorf-
ské diecéze kanovníka Alexeje Baláže se v kostele sv. Petra a Pavla 
konala mše celebrovaná biskupem litoměřickým Janem Baxantem. 
S přáním pevného zdraví a všeho dobrého se připojuje i redakce. 

Foto Ivo Šafus

Fotokronika

Zručnost budoucích číšníků otestovala soutěž, kterou pro 
své studenty zorganizovala VOŠ a SŠ Varnsdorf ve čtvrtek 
13. června v zahradě střediska Bratislavská. Foto Ivo Šafus

  Dětský den v MŠ Zahrádka  se konal 31. května. Počasí nám moc 
nepřálo, a tak se karneval, hry a soutěže konaly místo na zahradě 
v prostorách školky. S přípravou a organizací nám již tradičně pomá-
hala děvčata z Domova mládeže při VOŠ a SŠ Bratislavská pod vede-
ním vychovatelek p. Altschachové a Špičkové. Děvčata převlečená za 
klauny se zapojila do her a soutěží. Za tuto pomoc jim moc děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci. Text a foto kolektiv MŠ Zahrádka

Leckdo si už možná všiml, že 
v Lékárně Varnsdorf (na ul. Le-
gií) léky s úsměvem připravuje 
jedna krásná lékárnice. Všimla 
si toho zjevně i porota soutěže 
Miss farmacie, neboť krásnou 
magistru Lucii Pagáčovou 
poslala do finálové desítky. Fi-
nále Miss farmacie se uskuteční 
v rámci farmaceutického plesu 
30. listopadu v Brně v hotelu Vo-
roněž. My Lucii určitě budeme 
držet palce a prozatím jsme ji 
pro vás trošku vyzpovídali.

Jak jste se dostala do Miss 
farmacie (MF)? Přihlásila jste 
se sama, nebo v tom „má prs-
ty“ někdo jiný?

O této soutěži mi řekla kole-
gyně v práci, vůbec jsem o ní 
netušila. Pár dní jsem přemýš-
lela a nakonec se rozhodla, že 
to zkusím. A s úsměvem na tváři 
podotýkám, že přihlášku jsem 
odeslala opravdu, jak se říká, 
„za minutu dvanáct“.

Jak velká byla na začátku 
konkurence a proč myslíte, že 
jste se do finále probojovala 
právě vy?

Jak velká byla konkurence 
v podstatě nevím, protože mi 
jen e-mailem přišlo, že jsem 
byla vybrána mezi finálovou 
desítku. Na internetu jsem se 
později dočetla, že odborná 
porota vybírala z osmdesáti 
uchazeček. Určitě hrály velkou 
roli hlavně zaslané fotografie, 
protože casting jako takový 
v této soutěži neprobíhal. A pak 

Lékárnice soutěží v Miss farmacie

„Jim se stalo něco překrásného, jim se stalo něco divného...“, zpí-
valo se sborem k uvítání šťastných novomanželů, když v doprovodu 
svých rodičů přistupovali k oddávajícímu. Barborka a Matěj prožívali 
svou „vážnou známost“ už od počátku školního roku a velmi, velmi tou-
žili vstoupit do stavu manželského. Vždyť příští září už jdou do školy!

Nic nechybělo: svatební šaty, kytice pro nevěstu, snubní prstýnky, 
svatební koláčky, svatební dort, hostina s přípitkem, pobíhání foto-
grafů, opravdový oddávající (Jiří Sucharda) - a hlavně dvojí jasně 
vyslovené „ANO!“. 

V mateřské škole „Na Kopečku“ v Národní ulici vyšli vstříc přání 
dětí a rodičů a připravili dětem, rodičům i prarodičům zážitek, na 
který budou ještě dlouho vzpomínat.          ham, foto Ivo Šafus

myslím také fakt, že jsem jediná 
z finalistek magistra.

Věnovala jste se modelin-
gu již před MF?

Nevěnovala, i když jsem 
o tom častokrát přemýšlela. 
Dala jsem přednost vzdělání 
a sportu.

Čím hodláte ve finále nejví-
ce zapůsobit na porotu?

Především se budu snažit 
zapůsobit svou přirozeností a 
povahovými rysy, které budu mít 
šanci představit při rozhovoru. 
Dále bude porota hodnotit mód-
ní přehlídku a společné taneční 
vystoupení.

Jak vaši účast v MF vnímá 
vaše okolí?

Zatím jsem se setkala jen 
s pozitivním přístupem. Kama-
rádi a známí rozšiřují povědomí 
o soutěži, hlasují a fandí mi. 
Všem bych tedy touto cestou 
ráda poděkovala za hlasy a 
podporu.

Bylo už od mala vaším 
snem být lékárnicí? Co vás na 
tomto oboru nejvíce baví?

Odmala určitě ne. Rozhodla 
jsem se definitivně až na gym-
náziu, kde mě nejvíce bavila 
chemie a to bylo důvodem, proč 
jsem se rozhodla pro studium 
farmacie. Studium bylo fasci-
nující, i když leckdy náročné. 
Dnes mě nejvíce baví příprava 
léčiv v laboratoři, které bych se 
později chtěla věnovat blíže. 
Každopádně spokojený pacient 

Pane ženichu, slečno nevěsto...

je tou nejlepší odměnou, která 
mi každý den dodává chuť do 
další práce a je motivací pro 
další sebevzdělávání.

Jaké máte plány do bu-
doucna v případě, že v klání 
krásných lékárnic zvítězíte?

O tom zatím nepřemýšlím. 
Těším se na nové zážitky a 
setkání se zajímavými lidmi. 
A také doufám v určitý přínos 
pro naši lékárnu - Lékárnu 
Varnsdorf pana doktora Jindři-
cha Šmída a moji partnerskou 

firmu Walmark, a.s., jejíž tváří 
jsem se stala.

Je ještě něco, co byste 
ráda sdělila čtenářům HS?

Budu se snažit reprezentovat 
nejen sebe, ale také naše město. 
Pokud mi v tom chcete pomoci, 
můžete mi poslat hlas. Hlasovat 
lze na internetových stránkách 
www.missfarmacie.cz a mě 
najdete pod číslem 10.

Děkujeme za rozhovor a 
přejeme hodně štěstí!         AMD, 

foto www.missfarmacie.cz
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Hasiči se dočkají nových 
podlah v garážích

O havarijním stavu elektroinstalace, podlah apod. píšeme každo-
ročně v pravidelné zprávě hasičů, kterou předkládáme zastupitelům. 
Vzhledem k omezenému, resp. napnutému rozpočtu města se sna-
žíme získat finanční prostředky zejména z dotací. Jelikož podlahy 
v prostorách, které využíváme nejen jako stání zásahových vo-
zidel, šatnu, ale i k přístupu do prostor pronajatých Okresnímu 
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a klubovny mládeže, 
jsou silně poškozené, využili jsme fiche číslo 7 z programu ob-
novy venkova a prostřednictvím MAS Šluknovsko podali projekt 
Hasičská zbrojnice Varnsdorf. Do tohoto projektu jsme zahr-
nuli 183 m2 podlah garážového stání a přilehlé dílny, které jsou 
v nejhorším stavu. Na základě zpracované nabídky odborné firmy 
jsme navrhli stávající podlahy ponechat a na nich vytvořit novou 

železobetonovou podlahu s tvrdovsypovou povrchovou úpravou, 
završenou bezespárou protiskluzovou povrchovou úpravou 
pomocí barvené epoxidové pryskyřice. Náš záměr odsouhlasila 
a podpořila dubnová rada města a následně financování schvá-
lilo i zastupitelstvo. Celkové výdaje na tyto úpravy dosáhnou cca 
305 tis. Kč, způsobilé výdaje ve výši 80 % (tj. cca 252 tis. Kč) získá 
město od poskytovatele dotace, 53 tis. Kč je vlastní vklad města. Žá-
dost prošla schválením řídícího výboru a následnou ústní obhajobou. 
Naše žádost získala 540 bodů a umístila se v seznamu vybraných 
žádostí, které 12. června 2013 schválil programový výbor MAS Šluk-
novsko. Realizace celé akce proběhne v roce 2014.         Text a foto JS

Když před rokem varnsdorf-
ský Kvíltet pořádal v knihovně 
svou tradiční akci „S Kvílte-
tem při víně a při svíčkách“, 
jako hosta si pozval - taktéž 
z Varnsdorfu - dámské vokální 
sdružení Náhodou. Dámám se 
to očividně zalíbilo, a tak letos 
uspořádaly vlastní posezení 
s písničkou u vína. V knihovně 
jsme tedy letos nakonec měli 
večery dva.

První se uskutečnil 7. června 
a Kvíltet si na něj jako hosta po-
zval „uragán ze mlýna“, písnič-
kářku s varnsdorfskými kořeny 
Janu Vébrovou. Podle vedoucí 
Kvíltetu Veroniky Matysové dě-
lal jejich soubor Janě Vébrové 
„předskokana“ - při obráceném 
pořadí by prý sebevědomí členů 
Kvíltetu kleslo na nulu.

Varnsdorfské vokální sdru-
žení předvedlo velmi pestrý 
blok písní od lidovek přes spi-
rituály a duchovní hudbu až 
k oblíbeným „ježkovkám“. Při 
poslední písni se pak připojila 
i Jana Vébrová s akordeonem. 
Jí ovšem byl přednáškový sál 
při jejím energickém projevu 
příliš těsný, a tak se druhá část 
večera odehrála na terase, 
odkud byl určitě daleko po 

okolí slyšet aplaus, kterým si 
publikum vynutilo dva přídavky. 
Je zjevné, že Jana je pro Varns-
dorfany atraktivní umělkyní, 
protože knihovna praskala ve 
švech. Tolik posluchačů jsem 
snad na večerech při svíčkách 
ještě nezažila. 

Za týden 14. června následo-
vala „Pohodička na terase“ se 
sdružením Náhodou. Pohodičku 
nenarušil ani ruch ze zkoušky 
hasičů na městské slavnosti, 
kdy bylo třeba program na 
čtvrt hodiny přerušit. Vždyť 
nad sklenkou vína se tak pří-
jemně povídá.... Na členkách 
Náhodou je velmi patrné, jak je 

Pěvecké večery v knihovně při víně

zpívání baví. Dokáží si u toho 
zaskotačit se židlemi, během 
vystoupení se na sebe smějí a 
zkrátka si to užívají. Navíc dis-
ponují i obsáhlou sbírkou vše-
možných hudebních nástrojů. 
Mimo klavír, na nějž zpěvačky 
doprovází Alena Smetanová, 
mají housle, flétnu, bubínek 
bongo, tamburínu, triangl a 
všemožná chrastítka. V publiku 
se objevil i barevný transparent 
s jejich názvem, ze kterého 
ještě hlouček fanynek vytvářel 
další vtipná slova.

Takových pěkných tradic 
jen více…

AMD, foto Ivo Šafus

Agentura Pondělí podporuje 
začleňování osob s těžkým 
zdravotním postižením do ži-
vota místní komunity a vytváří 
jim možnosti pro plnohodnotný 
život. Jedním ze způsobů, jaký-
mi tak činí, je podpora malířské 

skupiny Paleta, složené právě 
jen z klientů agentury. Ti se 
v pondělí 10. června sešli již na 
čtvrté vernisáži, z toho druhé 
ve Varnsdorfu - po roce opět 
v městské knihovně. Obrazy 
na chodbě v přízemí vystavuje 

jedenáct autorů, z toho šest žen. 
Jejich cílem není „dělat 

umění“, řídit se pravidly vý-
tvarné kompozice, perspektivy, 
barevných kombinací... Pod 
vedením Zdeňka Staňka tvoří 
uvolněným způsobem syrové 
umění „art brut“. Na velkém 
čtvercovém formátu popouštějí 
uzdu své fantazii a vnitřnímu 
cítění. 

Na vernisáži jsme se dočkali 
od Filipa Skokana a zejména 
virtuózního Radima Petráka 
i malého koncertu klasických 
kytarových skladeb. Ředitelka 
agentury Monika Lampová po-
zvedla číši k poctě vystavujících 
klientů (na snímku). 

Výstava je prodejní, vy-
brané dílo si můžete zamluvit 
v oddělení pro dospělé. Jedno 
už jsem si zamluvil a vím, kde 
bude doma viset. Snad jsem 
vám „nevyfoukl“ právě to jed-
no, bez kterého se neobejdete 
vy. Kochat se a vybírat můžete 
do konce srpna.

ham, foto Ivo Šafus

Ozvěny ticha aneb Paleta opět ve Varnsdorfu

Pohodička na terase s Alenou Smetanovou v popředí a s Ná-
hodou v pozadí.

Současný stav podlahy v garážích.
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Služby

RůznéSeriózní 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.

Zaměstnání

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. 

Prodám Babettu dvou-
rychl., udržovaná, cena 5.500 
Kč. Tel. 722 177 243.

Prodám auto Chevrolet 
Matiz, červené, v dobrém sta-
vu, po technické kontrole, zimní 
i letní pneumatiky nové. Info na 
tel. č. 720 275 974.

Sháním oplocený poze-
mek nebo zahradu k pronájmu. 
Telefon 775 016 113.

Prodám obývací stěnu 
rustikal s konferenčním stolkem 
a komodou - 7.000 Kč.  Tel.
721 715 525.

Koupím byt v os. vlast-
nictví ve Vdf, 1+2 nebo 1+3 
s balkonem. Nabídky na tel. 
737 955 320.

Prodej pol. dvojvily 5+1 ve 
Varnsdorfu, tepelné čerpadlo, 
zateplení, patrová garáž, 
zahrada. REALITY Janošek, 
s.r.o., Varnsdorf, tel. 602 
354 389.

Prodej RD 2+1 ve Varns-
dorfu, elektřina, zahrada, pů-
vodní stav. Cena 358 tis. Kč 
vč. všech poplatků. REALITY 
Janošek, s.r.o., Varnsdorf, tel. 
602 354 389.

Prodej dr. bytu 4+1+2L 
v Rumburku - Podhájí, po 
nákladné rekonstrukci. Cena 
k jednání: 440 tis. Kč vč. 
všech poplatků. REALITY 
Janošek, s.r.o., Varnsdorf, 
tel. 602 354 389.

Prodej družst. bytu 
v Rumburku 3+1+L, 82 m2, 
3. patro, výtah. Dům po celk. 
rekonstr., zděná koupelna, 
vest. skříň na míru, nová 
kuch. linka, komb.sporák.Tep-
lý slunný byt v centru. Cena 
dohodou, tel. 777 558 949, 
777 650 678.

Speciální nabídka prode-
je novostavby RD větší 2+1 
v Rumburku. www.skzrea-
lity.cz.

Speciální nabídka prode-
je celkově zrekonstruovaného 
RD 5+1 s garáží, pergolou a 
bazénem na klidném místě 
v Rumburku. www.skzrea-
lity.cz.

Nabízím k pronájmu poze-
mek 2 000 m2 pro pastvu ovcí, 
koz, koní. Ostatní telefonicky a 
osobně, 728 764 809.

V centru Varnsdorfu 
pronajmu byt 1+1 a 4+1. Tel. 
602 490 840.

Přivítejte léto s novým 
účesem! Pro všechny senior-
ky zavádíme na prázdninové 
období zvýhodněnou cenu 
599 Kč na barvení produkty 
Wella se střihem na míru. Tr-
vale seniorkám dále nabízíme 
střih s následnou péčí za cenu 
již od 249 Kč. Opomenuty 
nezůstanou ani maminky na 
mateřské, které mají u nás 
slevu na střih a péči zamě-
řenou na boj proti vypadávání 
vlasů. Bližší informace v sa-
lonu. Na setkání se těší tým 
kadeřnického Salonu Hana 
Hüblerová na ulici Legií. Ob-
jednávky na tel. 412 371 889.

Prodám pozemek o rozloze 
1.500m2 ul. Hradní, Varnsdorf. 
Cena 240 Kč/m2. Jednání mož-
né. Tel. 602 377 624.



Svozy pytlového
tříděného odpadu

4. 7. 2013

Blahopřání
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Vzpomínka

29.-30. 6. 2013 
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

Zubní 
pohotovost

Působivé vystoupení souboru Magdaléna ve starokatolickém 
kostele

Dne 23. června uplynulo 5 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný syn Jaroslav 
Budina. 5. července by se dožil 58 let. 

S láskou vzpomínají rodiče, bratr a synové 
s rodinami.

Dne 11. července již uplyne 8 smutných 
let, kdy nás opustil můj drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček Josef Folprecht.

S láskou stále vzpomínají manželka Věra, 
syn Pavel a dcera Marcela s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 2. července uplyne 12 let, co nás 
opustil Volfgang Horáček. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka, syn Roman a 
dcera Michaela s rodinou.

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

Dne 2. července to bude 5 let, co nás 
opustil pan Miroslav Maryško.

Stále vzpomínají maminka, bratr s rodinou 
a manželka s dětmi.

Dne 27. června oslavil krás-
né životní jubileum Artur Pon-
cza. K jeho 75. narozeninám 
přejeme hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti do dalších let. 

Za celou rodinu manželka 
Anna, dcera Jana, syn Miro-
slav a vnoučata

Na chodbách patra městského úřadu na náměstí vystavují děti 
ze všech čtyř tříd mateřské školy v Pražské ulici (Sluníčka, Berušky, 
Motýlci a Housenky).

Až budete mít cestu na úřad, projděte se kolem jejich obrázků. 
Třeba se vám zalíbí ovečky od Sluníček, lesní zvířectvo od Berušek, 
západy slunce od Motýlků nebo tulipány od Housenek... Tematické 
rozpětí je ale ještě mnohem širší. Nechybí například tradiční prin-
cezny ani mořský svět.

Nová dětská výstava v Galerii Radnice byla už v květnu otevřena 
vernisáží v obřadní síni, kde rodičům zazpíval sboreček Zahrád-
ka. Výstava potrvá i přes prázdniny až do září.                   ham

  

Co všechno umí děti

Podpora rodin s dětmi
V rámci poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi bylo od července roku 2011 podpořeno 28 rodin. V současné 
době službu využívá 17 rodin. Dvě pracovnice dochází do rodin 
uživatelů a podporují rodiny takovým způsobem, aby bylo dosaženo 
stabilního rodinného prostředí pro vývoj dítěte. Poskytují jim pomoc 
při řešení životní situace, podporují jejich samostatnost při zvládání 
problémů každodenního života.

Rodiny také mohou využívat ambulantní službu v prostorách 
komunitního centra Kostka, zejména při pomoci dětem v přípravě 
na vyučování, v předškolní výchově, volnočasových aktivitách a 
individuálních konzultacích s pracovnicemi služby v kanceláři. Pro 
rodiče byly uspořádány přednášky: Vztahy rodičů a dětí, vhodné 
styly výchovy; Prevence rizikového chování dětí; Vzdělávání dětí -
pomoc rodičů dětem při přípravě na vyučování; Povinné očkování, 
zdravá výživa. Dětem jsou také poskytovány skupinové činnosti 
s prvky arteterapie.

Projekt Aktivizace rodin je financován z prostředků ESF prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní-
ho rozpočtu ČR.                      Mgr. Renata Kučerová, Kostka Krásná Lípa

Ani se věřit nechce, ale tanec 
si podmanil varnsdorfské exte-
r iéry po patnácté. Tanam-
bourrée 2013 aneb Co se 
chystá v lidské hlavě byl název 
15. ročníku otevřeného celostát-
ního festivalu scénického tance, 
který pořádala ZUŠ Varnsdorf a 
občanské sdružení Etuda prima 
pod záštitou starosty města 
Mar tina Louky, za f inanční 
podpory MK ČR, Ústeckého 
kraje a města Varnsdorfu s 
odbornou spoluprací NIPOS-
-ARTAMA Praha ve dnech 
6.-9. června tohoto roku.

Čtyřdenní program byl za-
hájen ve čtvrtek 6. 6. v 19.00 
hodin v městském divadle 
přestavením Kameny země v 
interpretaci tanečního uskupení 
MANAZ ze ZUŠ Sedlčany a 
Sedlec, který vede Vendula 
Dědová. Krásná, v pohybu 
kultivovaná mladá těla, která 
v zákulisí vypadala tak křehce a 
zranitelně, dala ve světlech scé-
ny vzniknout hluboké výpovědi 
tryskající z nitra duše.

 V pátek ráno v 9.30 hodin 
se tančilo v zahradě mateřské 
školy. Pětice souborů z celé 

České republiky (Krnova, Kláš-
terce, Varnsdorfu, Rychnova) 
pozdravily svým tancem diváč-
ky z místních mateřských škol. 
V závěrečném tanci Co všech-

no se děje v trávě, účinkující děti 
přizvaly do tance děti-diváky. 
Z diváků se za okamžik stali ta-
nečníci. Na louce se zpočátku 
nesměle vzdouval veliký živý 
kruh dětí, aby se posléze roz-
běhnul, tu bosýma nohama, tu 
v teniskách či sandálech, 
s radostí a do prostoru v kruzích 
a křivolakých linkách pohyb na-
plněný dynamikou, vnímavostí 
a citem. Jako by diváci nasáli 
nektar z květů předchozích tan-
ců a teď se vydali v jeho stopách 
v tanci společném, uprostřed 
louky, pod květy rododendronů. 
Závěrečný potlesk. Usměvavé 
děti. Překvapené paní učitelky -
my si ve školce taky tančíme, ale 
tohle tu ještě nebylo a děti si to 
užily. Jakoby i slunko mělo ra-
dost a celou tu dobu na nás, proti 
všem prognózám, vykukovalo.

 V pátečním večeru v 19.15 ho-
din se tančilo v atriu ZUŠ. Mladé 
tanečnice z T. I. K. Jilemnice 
nás okouzlily svým půvabem 

i nespoutanou emocí v tancích 
Něco mezi námi a Kdo rozdrtí 
motýla na prach. Silná výpověď, 
kterou si mohl každý interpreto-
vat podle vlastních zkušeností, 
ale která rezonovala v každém 
z nás. Následující program byl 
ve starokatolickém kostele. 
Cesta nám dovolila utřídit si 
myšlenky a zklidnit mysl. Čekal 
nás náročný program: Barokní 
fuga v interpretaci Tanečního a 
pohybového studia Magdaléna 
z Rychnova u Jablonce nad 
Nisou, vedeného Ludmilou Relli-
chovou. Hluboký účinek sklad-
by, podpořen výkony tanečnic, 
hudbou, světlem, kostýmem i lí-
čením, nás nenechal ani chvíli na 
pochybách… tanec skončil, bylo 
třeba se na chvíli nadechnout… 
a teprve potom se rozezněl 
potlesk. Zpočátku nesmělý, ale 

postupně sílící, vědom si toho, 
jaký výkon oceňuje.

 Sobota 8. 6. patřila již tra-
dičně netradičnímu. Déšť nás 
však zahnal, a tak se prezenta-
ce výstupů z tvořivých dílen 
tradičně nekonala v exteriérech 
města, ale v ateliéru školy. Nic 
neubralo na poutavosti a osobi-
tosti výpovědi jednotlivých dese-
ti dílen, které vedlo 12 lektorů - a 
nám nezbylo, než se podivovat 
nad tou nespoutaností fantazie. 
Celý podvečer uzavřelo improvi-
zované vystoupení Anny Benhá-
kové, Milli Janatkové a Matouše 
Vlčinského, které nás všechny 
přihlížející přesvědčilo, že hud-
ba, hlas a tanec mají spolu tak 
blízko jako dech k našemu bytí; 
hranici lze určit jen stěží. Potlesk 
nebral konce.

Neděle uzavřela celou akci 
přehlídkou v městském divadle. 
Viděli jsme 16 choreograf ií 
z 9 tanečních škol z celé České 
republiky. Od dětské hravosti, 
nevázanosti a jakési rozpustilos-
ti jsme se v průběhu programu 
tak, jak tanečnice a tanečníci 
rostou a prorůstají jednotlivý-
mi obdobími osobnostního a 

emocionálního světa, dostali 
až k vyspělé hluboké osobité 
výpovědi v tanci mladých lidí.

V samém závěru, po do-
zněném potlesku poslední 
choreograf ie, byli všichni 
účastníci pozváni na scénu, 
kde ve společném kruhu jeviště 
obdrželi pamětní listiny a drob-
nou pozornost jako poděkování 
organizátorů za taneční výkony 
během festivalu. Zde byl také 
veřejně vyhlášen vítězný podti-
tul příštího ročníku. Jeho autor-
kou byla Karolína Pullmanová z 
TS Magdaléna a zní: Tanam-
bourrée 2014 aneb Spirály z 
pomerančové kůry. 

Co příštímu ročníku přát? 
Aby se mu dařilo ve zdejším 
prostředí stejně tak dobře, jako 
těm rododendronům.

Jiří Lössl, foto Ivo Šafus

Město ovládl tanec pod květy rododendronů
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Do cíle vjíždí Jiří Valerián.                                       Foto Ivo Šafus

Varnsdorfská školní liga miniházené   
V pátek 7. června se ve sportovní hale konal 2. turnaj Varnsdorfské 

školní ligy miniházené. Soutěžilo se v kategoriích 2.-3. tříd a 4.-5. 
tříd. Všech pět zúčastněných škol hrálo každý s každým. Mladší 
kategorii vyhráli Červíci (ZŠ Edisonova) před Rakeťáky (ZŠ náměstí) 
a Malým DRAKEM (ZŠ Bratislavská). Mezi staršími si tyto tři školy 
jen prohodily pořadí: 1. Velký DRAK (ZŠ Bratislavská), 2. Edisoni 
(ZŠ Edisonova), 3. Žraloci (ZŠ náměstí). Ceny předávali starosta 
města Martin Louka a vedoucí OŠKT Naděžda Vaňharová. V tom-
to školním roce se uskutečnila dvě turnajová kola (první proběhlo 
koncem ledna). Jiří Žďárský, který vede oddíl házené TJ Slovan 
Varnsdorf, by v příštím školním roce rád s dětmi absolvoval už úplný 
čtyřkolový program - po dvou turnajích v každém pololetí.       ham

V rámci městských slavností 
proběhl také závod Běh na 
Hrádek. Zde jsou jeho výsledky.

Předškoláci, 100 metrů: 
1. Theodor Vápeník 00:24,8 s, 
2. Antonín Kalivoda 00:27,4, 
3. Josef Hladík 00:38,1. Před-
školačky, 100 metrů: 1. Karolí-
na Lukešová 00:25,6 s, 2. Bára 
Martinková 00:32,4, 3. Daniela 
Procházková 00:34,5. Žákyně 
1. - 5. třída, 300 metrů: 1. Va-
lerie Barcalová 01:21,0 min., 
2. Jessika Suchomanová 
01:32,0, 3. Laura Vápeníková 
01:39,0. Žáci 1. - 5. třída, 300 
metrů: 1. Jakub Zajíček 01:
12,0 min., 2. Jan Vaněk 01:26,0, 
3. Martin Klaus 01:41,0. Žákyně 
6. - 9. třída, 600 metrů: 1. Milu-
še Kadlečková 05:47,0 min. Žáci 
6. - 9. třída, 1000 metrů: 1. Adam 
Kopecký 05:22,0 min., 2. Filip 

Pešek 05:33,0, 3. Tomáš Blažek 
05:44,0. Dorostenci a junioři, 
1000 metrů: 1. Martin Kadleček 
04:29,0 min., 2. Josef Hozman 
05:08,0. Dorostenky, juniorky, 
a ženy, 1000 metrů: 1. Veronika 

Svobodová 05:45,0, 2. Michaela 
Mendiková 08:52,0. Muži nar. 
1993 a starší, 1000 metrů: 
1. Pavel Vodička 04:09,0 min., 
2. Ondřej Švarc 04:24,0, 3. Martin 
Stezka 04:37,0.       Zbyněk Šimák

 OBNOVENÝ BĚH NA HRÁDEK

Ten se uskutečnil na vrchol 
Hrádku a následoval bezpro-
středně po doběhu posledního 
běžce z obnovené akce Běh na 
Hrádek. Do kategorie klasik (tedy 
neupravené motorky) nastoupilo 
5 jezdců, další čtyři jeli v kategorii 
padesátkových speciálů. Po star-
tu čekala jezdce jízda po poseka-
né louce, následovala kraťounká 
pasáž po asfaltovém povrchu a 
závěrečná část po nezpevněném 
povrchu zkratkou přímo nahoru. 
Zejména neupraveným strojům 
dala nejvíce zabrat poslední část 
tratě, kde někteří museli sesed-
nout a fichtlům pomoci. Speciály 
naopak vyletěly nahoru jako vítr a 
slyšet byly už od startu. Výsled-
ky se v rámci nultého ročníku 
počítaly na celé sekundy, a tak 
byla řada společných ocenění. 
V kategorii klasik skončil na 5. 
místě motocykl Simson řízený 
Jaromírem Cimplem, pro 4. příč-
ku si zajel Pionýr Dominika Hájka 

Součástí slavností byl i Fichtl sprint

a na společném 1.-3. pořadí se 
umístily Pionýry Jaromíra Ivana, 
Marka Plíhala a Jiřího Sentnera. 
V kategorii speciál se na čtvrtém 
místě umístil Václav Krátký, na 
třetím Jiří Valerián a na společ-

ném 1.-2. místě dva Tomášové 
- Lorenc a Těšitel. Pro velký 
úspěch by pořadatelé rádi tuto 
akci zopakovali v příštím roce 
opět společně s běžci v rámci 
110. výročí otevření Hrádku.  JS

Ve čtvrtek 13. června se 
konala Olympiáda MŠ, která 
měla v programu nejen běhy na 
30 a 50 m, ale také technické 
disciplíny jako skok do dálky 
z místa a hod míčkem. Soutěžilo 
se v kategoriích cvrčci, berušky, 
předškolačky a předškoláci. Po 
napínavém průběhu jednotlivých 
soutěží vzešlo následující pořadí 
MŠ: 1. Stonožka, 2. Sluníčko, 
3. Zahrádka, 4. Nezvalova, 5. Na 
Kopečku, 6. Jeřabinka, 7. Slovíčko, 
8. Hvězdička. Sportovní komise 
děkuje ČČK za zdravotní službu.               

      Z. Šimák, foto ham

Všechny soutěže 2012-2013 jsou ukončeny a FK uveřejnil na webu 
pořadí ligových týmů FK a FAŠV podle získaných bodů (uveden je 
i počet utkání, výher, remíz, proher a skóre). Díky skvělým jarním 
výsledkům byl nejúspěšnější starší dorost U19. U žákovských kate-
gorií je bodový zisk vyrovnaný a těsně nejlepší byli mladší žáci U13.

1. U19,     5. v ČL STD   30  17   2   11    83: 57   53
2. ÁČKO, 5. ve FNL       30  15   4   11    49: 37   49
3. U16,   12. v ČL MLD  26    7    1  18     47: 85   22
4. U13,   11. v ČL MLŽ   26    4   2  20    117:338  14
5. U14,   13. v ČL STŽ   26    4   1  21     41:116   13
6. U17,   12. v ČL MLD   26    3   3  20     28:127   12
7. U12,   13. v ČL MLŽ   26    4   0  22   100:389  12
8. U15,   14. v ČL STŽ   26    3   1  22    20:111   10

FK

Varnsdodrfští mladí šachisté Adam Brabec a Václav Paulus  (na 
fotu druhý a čtvrtý zleva) se jako členové pětičlenného družstva 
starších žáků Novoborské šachové akademie zúčastnili otevřeného 
MČR v Junior Centru na Seči. Do úplného družstva se nepodařilo 
získat jednu dívku, a i proto celkový výsledek NŠA byl historicky 
nejhorší. Výsledky jednotlivců vypadaly ovšem celkem slušné. 
Dva nejlepší novoborští hráči nastřádali z devíti partií 6,5, resp. 
5 bodů, V. Paulus přidal 3,5 a A. Brabec 2,5 bodu.

Na závěr jedna smutná zpráva. Varnsdorfské šachisty opustil 
navždy jejich dlouholetý kolega Gerhard Jarschel (79), hráč 
I. výkonnostní třídy. Po celá léta hájil barvy pouze ŠK Varnsdorf, 
několikrát se stal vítězem oddílového přeboru a byl jedním z po-
sledních pamětníků, kteří v 70. letech hráli za zdejší ŠK dvě sezony 
2. šachovou ligu.                  V. H., V. V., foto Přemysl Hofman

SAMAT tour uzavře sportovní srpen
Jubilejní desátý ročník cyklistických závodů SAMAT TOUR, 

sportovní akce pro malé i velké cyklisty se uskuteční v sobotu 
31. srpna ve Sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. Přijďte si 
změřit síly a utužit fyzickou kondičku, zápis účastníků závodu vždy 
30 minut před startem příslušné kategorie. Starty závodníků jsou 
následující: v 9.30 hod. kategorie A/ A1 - odstrkovadla, A2 - děti 
do 7 let, A3 - děti do 10 let. V 10.00 hod. kategorie B - děti do 15ti 
let (malé v doprovodu rodičů). V 11.00 hod. kategorie C - mládež a 
dospělí od 16 do 99 let. Vylosovaní účastníci závodu získají hodnot-
né ceny, které věnovali sponzoři akce, a pro malé závodníky bude 
navíc připraveno občerstvení zdarma. Hlavní cena: kolo. Těšíme 
se na vaši účast!              Barbora Rajtrová, SAMAT, spol. s r.o.

Klubové pořadí týmů FK a FAŠV

Olympiádu mateřských škol vyhrála Stonožka 
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Uvidíme také duely juniorské ligy

Hlavní sezona v plném proudu
Po dlouhé zimě se varnsdorfská atletika dostala na hrbatý ovál 

v Kotlině a soutěže družstev v krajském přeboru Libereckého kraje 
uvedli prvním kolem dospělí. Na stadionu v Liberci se představilo 
varnsdorfské družstvo žen. V konkurenci B družstev Liberce, 
Jablonce a České Lípy, posílených ligovými závodnicemi, obsadily 

atletky TJ Slovan 4. místo. Následující víkend se několik jednotlivců 
na tento stadion vrátilo, aby v Memoriálu Zuzky Krejčové rozvíjeli 
své dovednosti. Maruška Pásková získala juniorský bronz v chůzi na 
3 000 m, Petr Hájek ve sprinterském trojboji vylepšil svá maxima na 
trati 100 m na 7,83 s a na 200 m na 25,01 s. V trojboji technických 
disciplín žen Pavlína Dubská skončila dokonce 3. (koule 8,31, disk 
26,95 a oštěp 26,40 m). V druhém kole družstev se varnsdorfské 
atletky popraly nejen se soupeři, ale i s nepřízní počasí. Ve velmi 
vyrovnané soutěži dokázaly skončit 2. a v průběžném pořadí toto 
umístění potvrdit. 

Dorost, junioři a dospělí mají za sebou krajský přebor jednotlivců. 
Na českolipském stadionu Petr Hájek výrazně posunul své maximum 
v běhu na 800 m. V dorostenecké kategorii vybojoval zlatou medaili 
časem 2:09,54 min. Po tak těžké zkoušce ještě dokázal stlačit na 
trati 200 m svůj čas na 24,28 s. Pavlína Dubská rovněž udělala 
radost sobě i trenérům. Ve vrhu koulí brala juniorský bronz za výkon 
8,35 m a vynikající posun zaznamenala v hodu oštěpem pokusem 
30,51 m dlouhým. Nakonec i v diskařské kleci zlepšila svůj zápis na 
26,97 m. V obou případech to znamenalo čtvrtá místa v kategorii 
žen. V zápolení vytrvalců na 5 000 m byl Varnsdorf zastoupen 
Pavlem Vodičkou, který po velkém boji dosáhl bronzové medaile a 
zaběhnutý čas 17:56,20 je jeho nejlepší.

 Atletický oddíl Slovanu má do soutěží přihlášena i družstva žáků. 
Nejmladší žáci, mladší žákyně, starší žákyně a starší žáci mají za 
sebou rovněž dvě kola přeboru kraje. V těchto kategoriích je značně 
vysoká fl uktuace, nízký počet soutěžících zcela zásadně ovlivňuje 
bodové zisky, a tím i pořadí. Proto nestačí vynikající výkony několika 
jednotlivců. V kategorii mladších žákyň to jsou Tereza Košínová, 
Miluška Pásková, Eliška Veverková a Natálka Susová, ve starších 
žákyních Sára Godlová, starším žákům kraluje Pavel Herman. 
V družstvu elévů (nejmladší žáci) se hvězdy ještě hledají. Trenéři 
se těší, že jich bude víc než těch nezvladatelných neposedů. 
A jedeme dál, výš i rychleji.

                                          Skalický, foto archiv AO Slovan

FK Varnsdorf se 
přihlásil do příštího 

ročníku soutěže juniorských 
týmů. Fanoušci tak budou moci 
na stadionech ve Varnsdorfu 
nebo Rumburku zhlédnout 
zápasy proti Spartě, Slavii, Li-
berci, Baníku Ostrava a dalším 
špičkovým juniorským týmům. 
Soutěž, která má hrací dny 
v pondělí (s několika vloženými 

čtvrtky), začíná již 29. července.
Náš juniorský tým zahájí 

přípravu v pondělí 1. července, 
o místo v kádru se bude ucházet 
zhruba 16-18 hráčů. Jedná se 
o fotbalisty, kteří skončili v naší 
devatenáctce, a několik dalších 
vytipovaných posil z okolních 
klubů. Během přípravného ob-
dobí sehraje U21 zápasy s di-
vizními týmy mužů FC Nový Bor, 

Jiskra Mšeno, FK Štětí a junior-
kami Dukly Praha a FK Teplice. 
Další podrobnosti naleznete na 
http://juniorskaliga.cz/.

Fotbalový klub Varnsdorf hle-
dá pro novou sezonu 2013-2014 
pořadatele na mistrovská utkání 
Fotbalové národní ligy a Junior-
ské ligy. Případní zájemci kontak-
tujte pana Václava Kotiše, mobil: 
776 006 175.        FK Varnsdorf

Kulatý 20. ročník závodu 
Author Král Šumavy MTB 
v Klatovech měl hlavní trať 
o délce 105 km a celkovým 
2. místem se skvěle prezen-
toval Jan Strož. Za vítězným 
kolegou z jejich týmu IVAR CS -
- AUTHOR Václavem Ježkem 
zaostal o pouhých šest vteřin. 

  Do německého Hinterherms-
dorfu na závod Bergpreis (24. 
ročník) si pro vítězství zajel Jan 
Novota. Největší domácí sou-
peře porazil v závodě na osmi 
okruzích o čtrnáct, respektive 
dvacet pět sekund. 

Seriál Kolo pro život si odbyl 
svůj čtvrtý podnik v závodu Orlík 
Tour Kooperativy na trati dlouhé 
54 km. Jan Strož se umístil 
v kategorii ELITE na parádním 
4. místě, stejně jako na předchá-
zejícím závodu Jestřebí hory ČS.

Třetí dějství měl Český 
pohár MTB XCO 2013 (horská 
kola) - konalo se na 5km okruhu 
v Kutné Hoře. Mezi muži si za-
psal celkové 14. pořadí Michal 
Malík (9. v ELITE). V kategorii 
EXPERT byl 7. Jiří Kalivoda a 
22. Jiří Švorc. J. Kalivoda je 
v průběžném pořadí z poloviny 
závodů poháru zatím na pátém 
místě. Příští akcí je MČR v Bed-
řichově (21.7.).

   Letošnímu MČR v marato-
nu na Malevil Cupu po trasách 
Lužických hor přálo počasí, ale 
o bláto nouze nebyla. Na této 
akci nemohli chybět ani varns-
dorfští cyklisté. Smůlu měl Jan 

Strož, neměl svůj den, a tak tra-
su 100 km nedokončil. Nejlépe 
si tak vedl Jan Novota (na fotu 
15 km před cílem), který dojel 
celkově 20. a po redukovaném 
pořadí 2. v kategorii M30-39. Jiří 
Švorc st. dokončil závod na 78. 
pozici (9. v M40-49), Jan Mádl 
na 143. (24. v M40-49) a Jiří Du-
žár 184. (16. v M50+). Ze zhruba 
420 startujících na nejdelší trati 
závod dokončilo 328 cyklistů. 
Na trati 65 km vyhrál celkově 
Michal Malík s téměř čtyřminu-
tovým náskokem na druhého 
v pořadí. Jako 88. dokončil Jo-
sef Kroupa (v M40-49 byl 18.).

Michal Švorc se po zranění 
v zimní přípravě a následné 

operaci kolene vrátil k závodě-
ní, k čemuž uvedl: „S rehabilitací 
jsem již skončil, nyní se snažím 
na 80 % trénovat, ale bez běhu, 
při kterém to ještě není ideální.“ 
Ve dnech 23. - 28. 6. června 
Michal startoval na Olympiádě 
dětí a mládeže ve Zlíně. Ta by 
mu měla napovědět více. „Další 
účast na závodech se bude od-
víjet právě podle účinkování na 
olympiádě. Do 100 % tréninku 
bych se rád vrátil co nejdříve, 
respektive hned po návratu ze 
Zlína. Vše ale bude záležet na 
mém kolenu,“ uzavřel své úvahy 
mládežnický vítěz varnsdorfské 
ankety Sportovec roku 2012.                   

Text a foto ZdS

Výběr z cyklistických výsledků

Mžik dvakrát vítězně
Mužstva Slovanu Jiřetín i TO Slovan Varnsdorf nabídla k dispo-

zici své kurty k odehrání zápasů týmům, jejichž sportoviště postihly 
tragické povodně začátku června. Hráči obou oddílů projevují účast 
se všemi, kterých se povodně jakkoliv dotkly.

Kvůli průtrži mračen se neodehrané utkání seniorské soutěže mezi 
Mžikem Varnsdorf a klubem Canaba Děčín uskutečnilo po dohodě 
hned následující úterý. Výsledky dvojher a čtyřher: Hájek - Starý 
3:6, 6:3,10:8; Šustr - Müller 6:2,6:0; Žižlavský - Chalupa 1:6,4:6; 
Ondráček - Dvořák 6:3,4:6,10:5; Žižlavský, Vraj - Chalupa, Dvořák 
6:2.6:3; Klusoň, Šustr - Starý, Müller 6:0, 6:2. Celkově zvítězil Mžik 
Varnsdorf 5:1. Dalším soupeřem byl nováček soutěže Spartak Děčín, 
který prohrál stejným poměrem, tedy 5:1. Jednotlivé výsledky: Hájek -
Hanzalius 6:4, 7:5; Šustr - Havlík 4:6,6:4,10:5; Seibt - Pražienka 
4:6, 1:6; Žižlavský - Teršl 6:3, 6:1; Ondráček, Hájek - Teršl, Pražienka 
6:0, 6:2; Klusoň, Žižlavský - Paldus, Hanzalius 6:3, 6:3.       M. K.

         Pořadatelé přecenili síly borců
V Litvínově se konala klání silných mužů Strongman 

- Crossman Games 2013 v silových a vytrvalostních 
disciplínách, kde startoval Mirek Tarnóczy z oddílu Northern 
Strongman. Po běhu na 5 km následoval výraz jednoruční 40kg 
činky ze země nad hlavu do napnuté paže. V limitu 1 min. zvládl 
Mirek 8 opakování. Na programu poté byla farmářská chůze s kufry 
o váze 70 kg v každé ruce na trati 15 m v limitu 1 min. V něm Mirek 
ušel 49,5 metrů. Na řadu poté přišlo veslování na 2 km na čas, které 
vysávalo ze závodníků poslední zbytky sil. Předposledním úkolem 
bylo převracení 350kg pneumatiky v limitu 1 min., což už se jevilo 
nad síly některých borců, ale Mirek přehodil pneumatiku 3x. Na 
závěr soutěžící čekal 11,7 tuny vážící kamion. Ten měl každý táhnout 
20 m na popruzích a na čas. Nikdo s ním nehnul ani o centimetr, a tak 
M. Tarnózcy skončil na 5. místě.                        K. Batelková 

Mladí atleti Slovanu - zleva Pavel Vodička, Petr Hájek, Monika 
Bielovičová a Pavlína Dubská, za nimi trenér Stanislav Skalický


