
Příští číslo Hlasu severu vyjde 23. srpna 2013. Redakční uzávěrka 12. srpna 2013.

Pokračování na str. 4

CENA 6 Kč                                             ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                        www.varnsdorf.cz

ČÍSLO

14
12. ČERVENEC 2013

INZERCE

JAK SPRÁVNĚ PŘIVOLAT POMOC 
A CO NAŠE OBYTNÁ ZÓNA? 

VYHODNOCENA DRÁPANDA 2013 
VARNSDORFSKÉ VOJENSKÉ POMNÍKY, I díl

I na Studánce to žije 
(Foto archiv 
SOS Studánka)
Už postavený 
přístřešek 
uvidíte na str. 5 

Evropa za každými 
dveřmi na 

ZŠ náměstí 
(Řecký tanec 
fotil I. Šafus) 

Poslední zasedání zastupitel-
stva před prázdninovou pauzou 
20. 6. nebylo pro jeho členy 
vůbec oddychovou záležitostí. 
Náročné dohadování se týkalo 
jednak výstavby obchodního 
centra na pozemku po bývalé 
tržnici v centru města, jednak 
dalších návrhů vyhlášky o pro-
vozu hracích automatů.

Tomu ještě předcházela 

všeobecná diskuze občanů a 
zastupitelů. Zazněl dotaz na 
osud zahrádkářské kolonie za 
zimním stadionem, že prý se tu 
má zřizovat travnaté hřiště. To 
se ukázalo jako mylná informa-
ce, město takový záměr nemá. 
MUDr. Pokorná pochválila opravu 
horní části polikliniky a zároveň 
požádala o obnovení rentgenolo-
gického pracoviště v této budově. 

Zákaz automatů neprošel o jeden hlas 
Seznámila zastupitele s peticí, 
kterou podepsalo už téměř 1 300 
lidí včetně 11 lékařů. Petice bude 
městu oficiálně předána v září.

Obyvatelé sídliště na Západ-
ní požadují omezení provozu 
atrakce na hřišti - lanovky pro 
děti, která je ruší nepříjemným 
zvukem i v nočních hodinách; 
připomínky mají i k úklidu hřiště 
a rozmístění informačních tabu-
lí. Poněkolikáté se na zastupitele 
obrátil pan Burget, jehož soused-
ka chová velké množství psů a 
nerespektuje základní pravidla 
hygieny a sousedského chování, 
čímž značně obtěžuje své okolí. 
Odbor životního prostředí již vy-
čerpal možnosti ve svých kompe-
tencích a stěžovatel byl odkázán 
na řešení občanskoprávním 
sporem a zainteresování poli-
cie. Ing. Draský doporučil hledat 
cestu, jak definitivně zamezit 
výstavbě Kauflandu ve městě. 

V bloku jednání o převodech 

Pokračování na str. 4

Čtěte na str. 8

Převrácená cisterna
Ve čtvrtek 27. června po poledni byl vyhlášen požární 

poplach jednotce Hasičského záchranného sboru Varns-
dorf  kvůli dopravní nehodě nákladního automobilu - cis-
terny se syrovátkou. Vozidlo bylo převrácené na boku 
v příkopě v ul. Čs. mládeže. K zásahu se dostavil i velitel 
JSDH s vedoucím odboru životního prostředí MěÚ. Místo 
nehody uzavřela městská policie, která zajišťovala řízení 
provozu kyvadlově v jednom jízdním pruhu. K zásahu 
byly následně přivolány další instituce - Povodí Ohře, 

Technické služby, Severočeské vodovody a kanalizace,  
firma p. Tarnáczyha Správa a údržba silnic a na riziko 
úniku byla upozorněna i čistírna odpadních vod. 

Dva fekální vozy odčerpaly z cisterny zbývající sy-
rovátku. Z přepravovaných 25 m3 se podařilo zachytit a 
odvézt 21 m3. Příslušníci HZS odčerpávali laguny uniklé 
syrovátky na zahradě soukromého domu do příkopu u ha-
varovaného vozidla, odkud byla syrovátka odčerpávána 
fekálním vozem a poté zlikvidována v čistírně odpadních 
vod ve Varnsdorfu. Celá souprava byla z příkopu vytaže-
na autojeřábem za pomoci vozidla dobrovolných hasičů. 
Havarované vozidlo bylo na vlečné tyči odstraněno mimo 
vozovku na záchytné místo, vozovka byla proudem vody 
očištěna od zbytků zeminy a pracovníci SÚS označili do-
pravním značením (snížení rychlosti, směrové tabule) 
místo utržené krajnice.

Celý zásah byl dobrou ukázkou spolupráce mezi 
všemi složkami IZS včetně orgánů krizového řízení ORP 
Varnsdorf s majitelem havarovaného vozidla, vlastníky 
poškozených domů, soukromými firmami apod.

Jiří Sucharda, velitel JSDH Varnsdorf, foto Ivo Šafus
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V pondělí 24. června přijal 
starosta města pan Mar tin 
Louka ve své pracovně taxi-
káře VIP TAXI pana Davida 
Havlíčka, aby jej ocenil za jeho 
hrdinský čin, kterým 25. března 
letošního roku prokázal své mo-
rální vlastnosti. V  ten den došlo 
k úrazu paní Váchové (psali 
jsme v HS č. 9) a právě on jako 
jediný nezaváhal, přivolal rych-
lou pomoc a poskytoval ženě až 
do příjezdu záchranné služby 
první pomoc. Při předávání pa-
mětního listu a věcného daru 
z rukou starosty města a radního 
J. Suchardy prohlásil: „Osobně 
se necítím jako hrdina, ani své 
jednání nepovažuji za hrdinský 
čin, udělal jsem jenom to, co 
jsem považoval za normální a 

správné. Spíše mě překvapila 
lhostejnost a nezájem ostat-
ních svědků úrazu (jednalo se 
o zlomeninu nohy). Jako taxi-
káři jsme často první u různých 
událostí a naše rychlá reakce 
by měla být samozřejmostí.“ 

Kolektiv redakce se přidává k 
poděkování a doufá, že tento 
čin, stejně jako loňský zásah 
místních fotbalistů u nehody 
cyklisty, bude v podobných 
situacích vzorem i ostatním. 

red., foto miw

Starosta ocenil hrdinský čin
MUDr. Pokorná zastupitelstvo seznamuje s peticí za obnovení 

rentgenologického pracoviště na poliklinice.
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• Vybouraná zeď
Pracovníkům varnsdorfské společnosti na Mladoboleslavské 

ulici se v pondělí ráno 17. června ukázal překvapivý obrázek. 
Místní policisté poté vyjížděli k případu zmizelých věcí. O ně zřej-
mě společnost přišla kvůli poničené zdi spravovaného objektu 
během víkendu. To umožnilo lapkovi odnosit z firmy uskladněné 
věci. Chybějící pneumatiky společně s kanystry a elektrickým 
nářadím ohodnotil oznamovatel na 111.000 Kč. Varnsdorfští 
strážci zákona pracují především s verzí možné krádeže.

• Poškozené okénko
V hledáčku nevítaného raubíře zřejmě v neděli 23. června 

kolem půl třetí odpoledne ulpělo zaparkované vozidlo zn. Audi 
A1. Majitel vozu oznámil na místní obvodní oddělení ve Varns-
dorfu poškození skleněné výplně předních dveří. Pozornost 
nevítaného návštěvníka zřejmě upoutala odložená peněženka, 
ze které jejímu majiteli zmizela finanční hotovost ve výši 2.500 
korun. Na případu možného přečinu krádeže a poškození cizí 
věci pracují policisté z varnsdorfského policejního oddělení.

• Dostal půllitrem
Varnsdorfští policisté 25. června sdělovali podezření z přečinu 

výtržnictví. To si „vysloužila“ devětatřicetiletá žena z Varnsdor-
fu. Podle zajištěných důkazů měla návštěvnice místního baru 
napadnout v rámci vzájemné slovní potyčky jiného zákazníka 
lokálu. Napadený muž byl ovlažen pivním mokem a posléze 
i „pohlazen“ sklenicí chmelového nektaru. Útočnice svého činu 
lituje, ale i tak se nad její hlavou vznáší možný trest v podobě 
ztráty svobody.

• Místo kamery dlažební kostka
Pozornost přilákala videokamera odložená na zadním sedadle 

auta zaparkovaného v Národní ulici. Když se k němu majitel 
po dvou hodinách vrátil, našel už jen poničený vůz s rozbitým 
okénkem a místo videokamery dlažební kostku. Varnsdorfští 
policisté šetří od 26. června možný přečin krádeže a poškození 
cizí věci. Majiteli vznikla jedenáctitisícová škoda.  

 
• Přišel o kolo
Ze zahrady rodinného domu ve Varnsdorfu zmizelo odstavené 

jízdní kolo. Jeho majitel si jej uschoval do zahradního přístřeš-
ku, který navíc uzamkl. Leč překážky zřejmě neznámého lapku 
neodradily, a tak místní muž přišel o jízdní kolo v hodnotě 
jedenácti tisíc korun.  Případ možné krádeže šetří policisté 
z obvodního oddělení ve Varnsdorfu.       Nprap. Petra Trypesová

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Z DIÁŘE STAROSTY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Dvě „zatoulané“ děti
V pozdních večerních hodinách bylo oznámeno občankou 

žijící na Hraničním Buku, že k jejich domu přišly dvě děti, 
které nevědí, kde jsou a jak se dostat domů. Vyslaná hlídka 
městské policie na místě zjistila dívku a chlapce ve věku 
8 a 7 let. Děti byly převezeny na služebnu MP, byla přivolána 
sociální pracovnice městského úřadu a za její asistence bylo 
zjištěno bydliště dětí. Jejich matky byly telefonicky vyrozuměny, 
děti jim byly předány a celá událost bude mít dohru na odboru 
sociální péče.

• Trocha pololetní statistiky o odchytu psů
Strážníci Městské policie Varnsdorf od ledna do konce června 

2013 odchytli celkem 48 psů, 42 jich bylo vráceno majitelům a 
6 bylo odvezeno do útulku. V posuzovaném období byla na 
služebnu městské policie oznámena ztráta celkem 93 psů, po 
kterých strážníci při své preventivní činnosti pátrali. Z počtu 
20 strážníků jsou tři odborně vycvičeni a vyškoleni právě na 
odchyt volně pobíhajících agresivních psů, což při své čin-
nosti plně zúročují.         Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Rada města na svém zasedání 20. 6. 2013 rozhodla:  • Zadat 
přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2013 externí au-
ditorské společnosti. • Vzít na vědomí zprávu o vyúčtování příspěvků 
z rozpočtu města za rok 2012. • Stanovit cenu za prodej části p. p. č. 
5688/58 v k. ú. Varnsdorf za 250 Kč/m2 a zadat zpracování geome-
trického plánu na oddělení části p. p. č. 5688/58 v k. ú. Varnsdorf. 
• Pronajmout Českému svazu včelařů, o. s., zákl. org. Varnsdorf p. p. 
č. 2054/1, p. p. č. 2055 a část p. p. č. 2056 v k. ú. Varnsdorf o celkové 
výměře 2 000 m2 za účelem údržby pozemku za cenu 0,20 Kč/m2/rok 
na dobu neurčitou. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 1531/23 a bu-
dovu bez č. p. na p. p. č. 1531/23 v k. ú. Varnsdorf • Uzavřít dodatek 
č. 2 k nájemní smlouvě č. 5/2008 (uzavřené se sdružením občanů 
FK Varnsdorf na pozemky pro tréninkovou činnost) s tím, že bod I. 
bude doplněn o p. p. č. 341/2 a p. p. č. 343/2, vše v k. ú. Varnsdorf, 
současně bude navýšeno nájemné o výměru 437 m2. • Zveřejnit 
záměr převést část p. p. č. 983 a část 986/1, vše v k. ú. Studánka 
u Rumburku, a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení 
části p. p. č. 983 a části p. p. č. 986/1, vše v k. ú. Studánka u Rum-
burku. • Schválit Směrnici pro evidenci, hospodaření a inventarizaci 
majetku v předloženém znění. • Přidělit veřejnou zakázku „Oprava 
MK a chodníku v ul. Čelakovická ve Varnsdorfu“ uchazeči: SaM 
silnice a mosty Děčín, a. s., a pověřit starostu města uzavřením 
smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 1.461.420 Kč bez DPH. 
• Přidělit veřejnou zakázku „Vypracování projektové dokumentace 
- Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů 
do budovy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf“ uchazeči: ProProjekt, 
s. r. o., Rumburk a pověřit starostu města uzavřením smlouvy 
o dílo s touto firmou za cenu 199.000 Kč bez DPH. • Nesouhlasit 
s prominutím sankce ve výši 57.576 Kč firmě Svět oken, s.r.o., za 
nedodržení termínu dokončení veřejné zakázky „Výměna oken 
v bytových panelových domech č.p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdor-
fu“. • Pověřit starostu města podepsáním dodatku smlouvy o dílo na 
akci „Dešťová kanalizace, Varnsdorf - ulice Čelakovická (I. etapa)“, 
kterým se snižuje celková cena díla o 838.372,89 Kč bez DPH. 
• Odvolat paní Janu Panesovou z funkce člena Sociální komise - do-
plňkové péče do konce volebního období 2010-2014 na vlastní žádost 
a jmenovat ode dne 1. 7. 2013 paní Ivanu Grimmovou do funkce člena 
této komise do konce volebního období 2010-2014. • Jmenovat paní 
Evu Tesařovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 
škola Varnsdorf, Seifertova 2471 s účinností od 1. 8. 2013. • Jmenovat 
pana Marcela Novotného do funkce ředitele příspěvkové organiza-
ce Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, okres Děčín 
s účinností od 1. 8. 2013. • Jmenovat paní Ing. Ilonu Martinovskou do 
funkce ředitelky Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organiza-
ce, s účinností od 1. 7. 2013. • Schválit vyplacení mimořádných odměn 
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf 
za 1. pololetí 2013. • Schválit vyplacení finančního příspěvku 
předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM. • Schválit vyplacení 
finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM.

19. 6.  -  Jednání o budoucnosti muzea ve Varnsdorfu
           -  Workshop Euroregionu Nisa v Oybinu zaměřený na turistiku a dopravu 
20. 6.  -  Schůzka starostů Dobrovolného sdružení obcí Tolštejn
           -  Zasedání rady a zastupitelstva města
21. 6.  -  Sportovní hry Tolštejnského panství v Jiřetíně pod Jedlovou
           -  Jednání s koordinátorkou prevence kriminality
23. 6.  -  Benefiční koncert Varnsdorfské komorní filharmonie ve starokatolickém kostele
           -  Schůzka s poslancem Evropského parlamentu Ing. J. Kohlíčkem, CSc. k problematice 
              dopravy, školství aj.
24. 6.  -  Přípravná schůzka s pořadateli cyklistického závodu žen Tour de Feminin
           -  Předání ocenění za hrdinský čin D. Havlíčkovi
           -  Schůzka s administrátory webu města ke zveřejňování pracovních příležitostí 
           -  Jednání se stavebním úřadem o možnosti ovlivnění výstavby ve městě
           -  Jednání s MUDr. Böhmovou o pronájmu ordinace
27. 6.   -  Jednání s firmou Lumines Temple o rekonstrukci objektu v Čelakovické ul.
28. 6.  -  Účast na zasedání aktivu pro občanské záležitosti
1. 7.     -  Jednání s firmou BusLine o autobusovém nádraží 
           -  Schůzka s majiteli heren
2. 7.     -  Sdružení pro rozvoj Šluknovska - jednání v Rybništi
            - Účast na zasedání bytové komise

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY Pracovní nabídky 
na městském webu

Na webu www.varnsdorf.cz 
najdete novinku: možnost vklá-
dat nabídky a poptávky práce. 
Do rubriky lze vkládat inzeráty 
jak na stálé zaměstnání, tak 
i na brigády.

V téže rubrice najdete i odkazy 
na  oficiální databázi Úřadu prá-
ce, nabídky různých pracovních 
agentur i na facebookovou sku-
pinu, která shromažďuje všechny 
dostupné nabídky zaměstnání a 
brigád (o ní jsme psali v minulém 
čísle). 

Rubrika je přístupná z úvod-
ní stránky www.varnsdorf.cz 
kliknutím na ikonu (viz obrázek) 
v dolní části stránky nebo z menu 
na záložce „Život ve městě“.

Snadný přístup do formuláře 
umožňuje komukoliv bezplatně 
vložit poptávku nebo nabídku 
práce ve Varnsdorfu a v regio-
nu. U formuláře jsou uvedeny 
podmínky pro zveřejnění 
inzerce. Konečné rozhodnutí 
o zveřejnění je na provozovateli 
serveru varnsdorf.cz. Každý in-
zerát bude zveřejněn nejdéle 30 
dnů. Na žádost zadavatele lze in-
zerát z webu stáhnout dříve.  ham

Značka kvality 
pro bio máslo 

BIO máslo cihla, výrobek 
varnsdorfské mlékárny, je jed-
ním z devíti produktů, kterému 
byla udělena značka Regionál-
ní potravina Ústeckého kraje 
2013. Oceněný výrobek získá 
právo čtyři roky zdarma užívat 
značku Regionální potravina na 
obale výrobku.                  ham
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MyšLenka aneb sloupek starosty
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Ve 12. čísle Hlasu severu mne 
zaujalo upozornění PČR na do-
držování dopravních předpisů 
u našich sousedů „Motoristé, 
pozor na pěší zóny v Německu“. 
Do Varnsdorfu často zajíždím a 
nikdy jsem si nevšiml, že by 
naše bezpečnostní složky stej-
nou pozornost věnovaly našim 
obytným nebo pěším zónám. 
Velkým příkladem je obytná 
zóna na Národní třídě mezi 
ulicemi Otáhalova a Tyršova. 
O dodržování rychlosti, natož 
o dání přednosti chodci, se zde 
může jen zdát. Přitom tato ulice 
ještě slouží jako hlavní průtah 
pro cesty z Großschönau do 

A co naše obytná zóna?

Jak správně přivolat pomoc II

Ulice zaplnily děti s kytičkami, počasí se přeci jen trošku umoud-
řilo, město provoněly lípy a červen s červencem si podaly ruce. 
Neklamná znamení očekávaného času prázdnin a nastupujících 
letních dnů. 

A přesto mnozí z nás léto vnímají jinak než jen jako čas odpočin-
ku a příjemných chvilek zasloužené dovolené. Jsou to lidé bydlící 
v hlučně obývaných lokalitách, které se právě v období letních 
měsíců stávají ještě více problémové. A pokud bych nemluvil jen 
o našem městě, pak v každodenním zpravodajství můžeme 
sledovat, jak se problémy přelévají z místa do místa, jak jsou si 
vzájemně podobné, i to, jak jsou i nadále nedostatečně řešené. 
Duchcov, České Budějovice - to jsou jen události posledních dnů. 
Příběhy, které jsou medializované a o kterých víme. Při současném 
přístupu vládních a legislativních orgánů jistě nejsou poslední. 
Naplnění oprávněných požadavků lidí, kteří v každodenních pro-
blémech žijí, a přeneseno tedy i požadavků vedení měst, která 
se snaží zajistit bezpečí a domácí pohodu svým obyvatelům, je 
důležitým předpokladem budoucího smíru a nastolení přirozených 
a podstatně příznivějších sousedských vztahů. Přitom osamoce-
né požadavky jednotlivých měst, která se snaží o vlastní řešení 
problematiky života nepřizpůsobivých, se často stávají pouhým 
nevyslyšeným výkřikem do tmy. Problémy jsou shodné, podobná 
budou i řešení, která je nutno na nadřízených orgánech intenziv-
ně vyžadovat. Tato záležitost nesmí zůstat stranou zájmu vlády, 
poslanecké sněmovny, senátu. Pokud má být hlas starostů 
dostatečně slyšet, je třeba, aby kriticky promluvili společně. 
A to nejen ti, kteří si již demonstracemi a střetnutími prošli, ale 
i ti, kterých se toto ohrožení týká. Běh událostí říká, že se problém 
s nepřizpůsobivostí může týkat naprosto všech. Věřím tedy v ši-
rokou podporu myšlenek a požadavků, jejichž formulaci jsme již 
v těchto dnech začali připravovat s paní starostkou z Duchcova 
a jejichž cílem je klid v našich městech, a tím i v našem státě. 

Upřímně vám přeji klidné léto.                                                  Martin Louka

Říká se, že opakování je 
matkou moudrosti a o opako-
vání základů první pomoci a 
správného přivolání pomoci to 
platí dvojnásob. O tom, že je ze 
zákona povinností každého ob-
čana poskytnout první pomoc, 
asi nemusíme psát. Málokdo 
si možná v této souvislosti ale 
uvědomí, že i rychlé a správné 
přivolání pomoci je v podstatě 
splněním zákonné podmínky. 
Právě v dnešní době mobilních 
telefonů se občas stává, že jsou 
všichni přesvědčeni, že pomoc 
již volal někdo před námi, a tak 
se výzva k výjezdu zbytečně 
prodlužuje. Obecně platí, že je 
lépe jakoukoliv událost nahlásit 
raději dvakrát, případně ji upřes-
nit, než nikdy.

Ohlášení mimořádné událos-
ti se provádí voláním tísňových 

telefonních čísel bezplatně 
z pevné telefonní linky, veřejné-
ho telefonního automatu nebo 
z mobilního telefonu. 

Je třeba vždy oznámit: své 
jméno, co nejpřesněji místo, 
odkud voláme, či alespoň sil-
nici nebo obec, číslo telefonu, 
z něhož voláme, co nejlépe 
popsat situaci na místě (co se 
stalo), sdělit počet raněných, 
jejich přibližný (vizuálně) věk a 
charakter jejich poranění. Po-
kud místo známe, tak poradit 
nejvhodnější přístupovou ces-
tu (orientační bod), sdělit další 
možná nebezpečí, která na 
místě hrozí (únik plynu, spadlé 
el. vedení) a v neposlední řadě 
sdělit případnou potřebu další 
pomoci (např. hasiči, policie). 
Doporučujeme proto používat 
následující formulaci: „Dobrý 

den, tady Karel Známý - Varns-
dorf - okres Děčín“ a teprve 
poté pokračovat v hlášení podle 
předchozího textu. 

Na závěr mi ještě dovolte tři 
poznatky z praxe:

• nejprve voláme o pomoc a 
pak sami pomoc poskytujeme,

• nikdy neukončujeme dříve 
hovor,

• doporučujeme přepnout 
telefon na hlasitý poslech a 
pokračovat v hovoru i během 
vlastního poskytování pomoci 
až do příjezdu záchranných 
složek.

Jinak vám přejeme příjemné 
prožití dovolených a prázdnin 
a také abyste nás během nich 
nepotřebovali.

Pracoviště krizového řízení 
ORP Varnsdorf

OBČÁNKU, co teď …?
Ta jediná otázka mě napadla po přečtení článku Ing. Bartoně 

„K OC Kaufl and Varnsdorf“, v němž vysvětluje, proč šest radních ze 
sedmi hlasovalo pro prodej městských pozemků fi rmě ZEMBA, čímž 
asi pod vlivem právě probíhajícího „velkého třesku“ v Praze byli prý
i oni „místní šeptandou“ podezíráni z nějaké nekaloty. A všichni ostat-
ní byli vyzdviženi hned na další straně (v předchozím vydání HS -
 pozn. red.) pisatelem Martinem Zíkou za statečný postoj. Vše tehdy 
vypadalo téměř jednoznačně. Hurá - zabránili jsme stavbě dalšího, 
pro naše město již naprosto zbytečného nadnárodního marketu. 
A pan Zíka dokonce uvedl tolik tak dobrých a celkem pádných a dob-

ře se poslouchajících důvodů, 
s nimiž asi i většina varnsdorf-
ských občanů souhlasí. Jenže 
článek Ing. Bartoně nám neza-
svěceným poodhalil, že situace 
nejenže není jednoznačná, ale 

přináší další, a to mnohem ožehavější problém: JAK OPRAVDU 
ZASTAVIT TUTO STAVBU. Nebo komu pomoci. Městu k penězům, 
nebo spoluobčanu, který již jednou svou nerozvážností zklamal. 
A to bychom měli rozhodnout v demokratickém státě MY VŠICHNI 
prostřednictvím námi zvolených zastupitelů. A ti by měli moc a roz-
vážně uvažovat, kam napřou svůj rozum i své síly.                  ŠMIK 

Děkujeme čtenářům, kteří nám zaslali názory k tématu „Kaufl and 
ve Varnsdorfu“. Slovo dostali jak zastánci, tak odpůrci výstavby (ať 
už na konkrétním místě, nebo vůbec ve městě). K tématu se prozatím 
nebudeme vracet, pokud nedojde k novým skutečnostem.       

 Redakce

Seifhennersdorfu. Přejít tuto 
ulici v době dopravní špičky je 
velké dobrodružství.

Pro osvěžení zde ocituji 
popis dopravních předpisů pro 
obytnou zónu:

Provoz v obytné a pěší 
zóně

§ 39
(1) Obytná zóna je zastavěná 

oblast, jejíž začátek je označen 
dopravní značkou „Obytná 
zóna“ a konec je označen do-
pravní značkou „Konec obytné 
zóny“.

(2) Pěší zóna je oblast, jejíž 
začátek je označen dopravní 
značkou „Pěší zóna“ a konec 
je označen dopravní značkou 
„Konec pěší zóny“.

(3) V obytné a pěší zóně 
smějí chodci užívat pozemní 
komunikaci v celé její šířce, 
přičemž se na ně nevztahuje 
§ 53. Hry dětí na pozemní 
komunikaci jsou dovoleny 
jen v obytné zóně.

(4) Do pěší zóny je povolen 
vjezd jen vozidlům vyznačeným 
ve spodní části dopravní značky 
podle odstavce 2.

(5) V obytné zóně a pěší 
zóně smí řidič jet rychlostí 
nejvýše 20 km/hod.Přitom 
musí dbát zvýšené ohledu-
plnosti vůči chodcům, které 
nesmí ohrozit; v případě nut-
nosti musí zastavit vozidlo. 
Stání je dovoleno jen na místech 
označených jako parkoviště.

(6) Za účelem organizování 
dopravy může obec v obecně 
závazné vyhlášce obce vydané 
v přenesené působnosti vymezit 
místní komunikace nebo jejich 
úseky v obytné zóně, které nelze 
užít ke stání nákladního vozidla 
nebo jízdní soupravy.

(7) V obytné zóně a pěší zóně 
musí chodci umožnit vozidlům 
jízdu. To platí i pro děti hrající si 
v obytné zóně.   Rudolf  Synek, 

Jiřetín pod Jedlovou

TÍSŇOVÁ ČÍSLA:
Hasiči                                            150 nebo tísňové volání 112
Zdravotní záchranná služba                          155 nebo tísňové volání 112
Policie                                            158 nebo tísňové volání 112
Obecní/městská policie                                          156 nebo tísňové volání 112
Pohotovostní služba dodavatele el. energie           NONSTOP 800 900 666
Pohotovostní služba dodavatele zemního plynu    NONSTOP 1239
Pohotovostní služba dodavatele vody           NONSTOP 840 111 118
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Střípky z okolí

Město poskytlo dar Hřensku

Letošní červen se zase 
předvedl. Ono to vlastně začalo 
již poslední den května, kdy zvý-
šená hladina Mandavy odnesla 
několik desítek metrů stavební 
lešení. Zásahy ve Varnsdorfu 
pak pokračovaly v neděli 
9. června během mohutných 
přívalových dešťů, kdy opět 
zazlobily známé lokality na 
Špičáku a v ulicích Stromovka, 
Závoznická, Lesní. Sv. Čecha a 
další. Naštěstí se však vždy jed-
nalo pouze o zaplavené komuni-
kace, příjezdové cesty, zahrady 
a výkop plynařů, jen v jednom 
případě voda zaplavila garáž v 
rodinném domě. Nastalou situaci 
se podařilo svolané povodňové 
komisi vyřešit s pomocí hasičů 
a technických služeb.

Daleko horší situace však 
mezitím nastávala v Děčíně, 
kam začalo krajské operační 
středisko postupně stahovat 
veškeré dostupné jednotky hasi-

Zákaz automatů neprošel o jeden hlas

majetku města byl předložen návrh na dořešení smluvního vztahu 
s panem Vu Linh Ngoc (řečeným Karel), kterému byl v roce 2006 
pronajat pozemek bývalé tržnice na Národní ul. za účelem výstavby 
obchodního centra. Průtahy ve stavebním řízení a pak potíže s fi nan-
cováním stavbu oddálily. Smluvní vztah mezitím vypršel, ale pan Vu 
by přesto rád centrum postavil, byť podle pozměněného projektu, než 
jaký byl původně avizován. Jednotliví diskutující ocenili přístup pana Vu 
k nemovitostem, které již v centru města vlastní, ale uzavření nové ná-
jemní smlouvy prozatím nedoporučili. Bod byl stažen z programu s tím, 
že do příštího jednání budou vypracovány oboustranně přijatelné pod-
mínky pro novou nájemní smlouvu i smlouvu o budoucí kupní smlouvě. 

Podobný osud měl návrh na připojení ZŠ Karlova k centrálnímu 
vytápění. Plynová kotelna školy po 20letém provozu dosluhuje. 
S přihlédnutím k novým okolnostem se ale o návrhu nehlasovalo. Ško-
la totiž v dražbě vysoutěžila levnější dodávku plynu, čímž se zavázala 
k jeho dalšímu odběru. Zastupitelstvo není zcela jednotné v tom, zda 
je výhodné na CZT připojovat další městské objekty (přestože s tím 
energetická koncepce počítá). 

Naopak byla schválena investiční akce „Zkapacitnění přeložky 
vodoteče Zaječí potok, Varnsdorf“ do rozpočtu na rok 2014. Ta patří 
k protipovodňovým opatřením a bude provedena současně s pracemi 
na kanalizaci, které v téže lokalitě (pod viaduktem v ul. Na Příkopech) 
provede společnost SVS, a.s. 

Město nepřijme nabídku fi nančního daru od společnosti TMIS, 
s. r. o., která chce vystavět obchodní dům Kaufl and na křižovatce ulic 
Čs. mládeže a Karlínská. Dar by byl podmíněn rozhodnutím správního 
orgánu, což není v pravomoci zastupitelstva. 

Zastupitelstvu byly předloženy dva různé návrhy na novou obecně 
závaznou vyhlášku o regulaci provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her. Verze předložená Mgr. Dlaskem počítala 
s úplným zákazem heren, zatímco návrh předložený starostou (podle 
připomínek z předchozího semináře zastupitelů) jen upravoval se-
znam objektů s povoleným provozem hracích automatů. Starostův 
návrh dostal 7 hlasů, Dlaskův 10 hlasů. Ke schválení jej jich třeba 11, 
k úplnému zákazu heren tedy chyběl jediný hlas - a to při absenci tří 
lidí. To vše znamená, že v platnosti zůstává vyhláška č. 4/2012. 

Dále byla na řadě informace o zajištění provozu ZŠ Seifertova 
v příštím školním roce, kdy bude již uzavřena právě budova 
v Seifertově ulici, schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních 
služeb ve Šluknovském výběžku pro roky 2013-2017 a schválení 
spoluúčasti města na fi nancování programu Podpora terénní práce 
na rok 2013 ve výši 302.440 Kč. Souhlas byl vysloven také s nákupem 
nového ultrazvukového přístroje na leasing pro Nemocnici Varnsdorf 
a s fi nanční pomocí 50.000 Kč povodněmi postiženému Hřensku.  

ham, foto Ivo Šafus

Informační centrum a.s. 
Regia v Otáhalově ulici bude 
v provozu po celé prázdniny, 
Návštěvníci našeho města 
v něm získají veškeré informa-
ce, mapy, propagační materiály, 
suvenýry i rady, jak využít svůj 
volný čas. 

Turisty zveme na příjemnou 
procházku na městskou do-
minantu Hrádek í s krásným 
výhledem široko do kraje na 
obou stranách hranice. Radíme 
jim výlety do blízkých okolních 
kopců i procházky po městě 
s poznáváním lidové architektu-
ry, drobných sakrálních památek, 
chráněných stromů. Rozmanitost 
tohoto kraje ocení cykloturisté 
i pěší výletníci.

Jak víme ze sdělovacích pro-
středků, malebná víska Hřensko 
se stává od roku 2002 téměř 
v pravidelných intervalech obě-
tí větších či menších povodní. 
A pokud je v obci na chvíli klid 
od záplav, řádí zase nestabilní 
pískovce, které čas od času 
podlehnou zemské přitažlivosti 
a ohrožují obyvatele nebo 
řidiče. Stejně jako v roce 2002, 
kdy město Varnsdorf pomáhalo 
Hřensku zapůjčením velkých vy-
soušečů, pomohlo naše město 
Hřensku v roce 2006 nejprve 
osobním nasazením hasičů a 
následně společným darem 
s městem Rumburk (dvě kalová 
čerpadla). Letošní velké červno-
vé povodně naštěstí nedosáhly 
rozměru těch v roce 2002, ale 
i tak opět napáchaly velké mate-

riální škody a jen uvedení obce 
do původního stavu je zatím 
v nedohlednu. Veškeré uvol-
něné státní fi nanční prostředky 
totiž neumožňuji obci její re-
konstrukci a rozvoj, jelikož jsou 
určeny pouze pro odstraňování 
přímých povodňových škod.

Právě z těchto důvodů odsou-
hlasilo zastupitelstvo města na 
návrh předsedy kulturní komise 
pana Jiřího Suchardy fi nanční 
výpomoc Hřensku - dar ve 
výši 50 tis. Kč. Díky podobným 
příspěvkům, které přicházejí 
v různé výši ze všech koutů naší 
republiky, může začít Hřensko 
např. s opravami tolik potřeb-
ného veřejného osvětlení, bez 
něhož není možné zajist it 
ochranu zatopených objektů 
včetně kostela před nájezdy ne-

nechavců a sběračů kovů. Jak 
zaznělo z úst starosty Hřenska 
na červnovém zastupitelstvu 
v pátek 21. června v Mezné, 
obec Hřensko si pomoci města 
Varnsdorf velmi váží a zejména 
oceňuje dlouhodobou podporu, 
kterou jejich obci projevujeme.

Velké poděkování př i le-
tošních záplavách patří proto 
nejen zastupitelstvu, ale i do-
brovolným hasičům, kteří 8 
dnů, noc co noc, čerpali vodu 
v zaplaveném Děčíně a po svém 
návratu ještě vyrazili na pomoc 
do Lipové. Poděkování patří také 
všem bezejmenným občanům 
města, kteří přispěli do vyhlá-
šených sbírek a pomohli obětem 
povodní jak věcnými dary, tak 
i fi nančním příspěvkem.

JS

K dispozici je mapa města 
s vyznačením turistických tras, 
turistické mapy a cyklomapy 
nejbližšího okolí, Lužických hor, 
Šluknovského výběžku, Lab-
ských pískovců. K informacím 
pro turisty patří také vlakové 
a autobusové spojení po celé 
republice, ubytování ve městě, 
restaurace a možnost parkování, 
kina a koupaliště v okolí.

V rámci hry Vandrování po 
Tolštejnském panství si u nás lze 
pořídit vandrovní pasy ke sbírání 
razítek, cyklomapy, medovinu, 
upomínkové předměty. Nabízíme 

k prodeji drobné dárky z bižuterie 
nebo regionální výrobky z Čes-
kého Švýcarska (Skloluxus, Včelí 
ráj, Mikov, Pivovar Kocour).

Na vaši návštěvu se těšíme 
nejen o prázdninách v letní se-
zoně, ale po celý kalendářní rok.

Ucelená nabídka propagač-
ních tiskovin a předmětů byla 
vytvořena v rámci projektu 
„Informační podpora cestovního 
ruchu ve Varnsdorfu“, podpoře-
ného z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti 
Severozápad.

MIS Varnsdorf, ham

Městské informační středisko pro turisty

čů. Společný odřad tvořený jed-
notkami SDH ORP Varnsdorf, 
ve složení SDH Varnsdorf, Dolní 
a Horní Podluží a Chřibská byl 
povolán do Děčína v pondělí 
3. června těsně před 12. hodi-
nou. Po příjezdu do Děčína byly 
jednotky nasazeny na evakuaci 
materiálu záchranky a profesio-
nálních hasičů z jejich ohrože-
né stanice do bezpečnějších 
prostor ve městě. V podvečer 
byly jednotky přesunuty na 
čerpací stanoviště na pravém 
břehu Labe, která se jim na 
8 dnů stala druhým domovem. 
Až do 9. června nastupovali 
dobrovolní hasiči na předem 
určená místa, kde od 3. června 
běžela v nepřetržitém provozu 
kalová motorová čerpadla. 
Smyslem činnosti hasičů bylo 
přečerpávání vody z dešťové 
kanalizace přes uzavřené sta-
bilní a mobilní protipovodňové 
bariéry a uchránění všech 

důležitých objektů od zaplavení 
vodou. Jednotky z Chřibské a 
Varnsdorfu byly nasazeny na 
ochranu bazénu a obchodního 
centra Kaufl and, jednotka z Hor-
ního Podluží, první den posílená 
o jednotku z Dolního Podluží, 
chránila zimní stadion a sportovní 
halu. Po dvanáctihodinové noční 
směně a vystřídání denní směnou 
(Habartice, Benešov n. Pl. a Sta-
ré Město) nastal přesun domů. Po 
hygieně, spánku a přípravě opět 
odjezd na místa. Díky výše uvede-
ným jednotkám, jejich nasazení, 
schopnosti improvizace a umění 
si poradit se podařilo v tomto 
úseku veškeré svěřené hodnoty 
bez jakýchkoliv škod uchránit.

Ani po návratu z Děčína 
se hasiči nenudili. Ještě týž 
den (9. června) odpoledne 
odjížděli do přívalovými dešti 
zaplavené Lipové, kde na 
pokyn starosty odčerpávali za-
plavené sklepy a studny.        JS

Dobrovolní hasiči zasahovali i v Děčíně a v Lipové

Sběr odpadů na školách
Ve školním roce 2012/2013 se ve varnsdorfských školách a 

3 mateřských školkách nasbíralo celkem 36,518 tun papíru a 10,389 
tun plastů. Tímto množstvím se zachránilo 540 vzrostlých stromů a z 
PET láhví, které se používají například k výrobě triček a výplní bund 
nebo spacáků, se mohlo vyrobit 83 112 triček nebo 11 870 spacích 
pytlů. Z přiložené tabulky je patrné, jak se která škola umístila. 

Děkujeme.                  Odbor životního prostředí

 

Vyhodnocení soutěže sběru druhotných surovin ve školách 
2012/2013 organizované společností EKO servis Varnsdorf a.s. 

   

 
Škola Papír (kg) Plast (kg) 

Pořadí celkem 
odevzdaného množství      

 
ZŠ náměstí 19 673 2 420 1.      

 
ZŠ Karlova 6 625 2 215 2.      

 
ZŠ Edisonova 3 340 961 3.      

 
ZŠ Bratislavská 1 830 1 525 4.      

 
VOŠ - Mariánská 2 530 779 5.      

 
VOŠ - Bratislavská 1 450 694 6.      

 
ZŠ Východní 0 1 760 7.      

 
Gymnázium 620 0 8.      

 
Speciální ZŠ 450 35 9.      

      
     

 
CELKEM   36 518 kg 10 389 kg 

  
     

 
      

 
Ve Varnsdorfu dne 26.6.2013 

   
   

 
 EKO Servis Varnsdorf a.s. 

 

  
   

 
Svatopluka Čecha 1277 

   
   

 
407 47 Varnsdorf 

    
   

 
Tel: 412 375 556 

    
   

 
e-mail: ekoservis@mariuspedersen.cz 
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Drápanda slavila jubilejní ročník 
i slušnou úroveň mladých literátů

Dětská literární soutěž, kterou organizuje Městská knihovna 
Varnsdorf (vždy v lichém roce, střídavě s literární soutěží pro 
dospělé), se dožila jubilejního 10. ročníku. A to velmi úspěšně. 

Letos se jí zúčastnilo celkem 180 mladých literátů z České re-
publiky, z toho 90 z Varnsdorfu. Mezi oceněnými autory byly děti 
z Prahy, Brna, Rakovníku, Písku, Humpolce, Trutnova, Milovic... 
Výmluvně působil i sál knihovny naplněný k prasknutí, když se 
21. června vyhlašovaly výsledky. 

Soutěžní příspěvky byly hodnoceny ve dvou věkových kate-
goriích, v každé z nich pak samostatně básně a prozaické texty. 
V 1. kategorii soutěžili žáci 6. a 7. tříd ZŠ a studenti primy a sekun-
dy víceletých gymnázií. Ve druhé kategorii soutěžily práce žáků 
8. a 9. tříd ZŠ a studentů tercie a kvarty víceletých gymnázií. Před-
seda poroty Ivo Harák při udílení cen vyzdvihl jednak silný kvanti-
tativní nárůst soutěžících, jednak kvalitu textů, zejména ve starší 
kategorii. Je prý upřímně zvědav, jak si jejich autoři dále povedou. 

Kromě vyhlášení vítězů, 
spojeného s recitací ukázek 
a pěveckým vystoupením 
gymnazistek, byl představen 
sborníček „Půlky za tříčtvrtky“ 
s výběrem nejlepších příspěvků. 
Jeho rovnocennou součástí je 
výtvarný doprovod od dětí z MŠ 
Stonožka, ZŠ a MŠ Bratislavská, 
ZŠ Edisonova a ZUŠ Varnsdorf.          

ham, foto Ilona Martinovská

Když jsme v Hlasu severu 
na začátku roku zveřejňovali 
seznam podpořených žádostí 
grantového programu našeho 
města, objevila se tam mně zcela 
neznámá organizace. Její název 
je SOS Studánka. Já žiji celý ži-
vot ve Varnsdorfu a přiznám se, 
že Studánku jsem měla vždy za 
takový trochu zapomenutý kraj. 
A tak pro mě byla existence 
tohoto občanského sdružení 
(OS) velkým překvapením. Kdo 
jsou a co je vlastně náplní jejich 
činnosti? Jako obvykle, nedalo 
mi to. Tak abych ukojila svou 
zvědavost, vyzpovídala jsem 
pro vás předsedkyni sdružení 
Vladislavu Beranovou.

Pro začátek prosím krát-
ce přibližte vaše OS našim 
čtenářům.

Vše začalo, když jsme se 
v roce 1998 nastěhovali na Stu-
dánku. Naše děti sice navštěvo-
valy zpočátku nějaké kroužky ve 
městě, ale vzhledem k dojíždění 
je postupně opouštěly. Začaly 
navazovat nová kamarádství, 
objevovaly krásy Studánky a 
kouzlo života na vesnici. A my 
jsme čím dál víc zjišťovali, že zde 
kromě pošty, krámu, hospody a 
nevěstince není vůbec nic.

Mekkou kultury se nám stal 
hostinec U Kulštejnů. Tam 
jsme se začali seznamovat 
s místními a vymýšleli první 

SOS Studánka: i tady to žije...
aktivity, jak pro nás dospělé, tak 
pro děti. Nápadů bylo spousta, 
horší to bylo s penězi, kterých 
se nějak nedostávalo. Uvědomili 
jsme si, že je potřeba oficiálně 
založit občanské sdružení, jehož 
jménem bychom mohli žádat 
o sponzorské dary a granty. Tak 
se roku 2000 zrodilo o.s. SOS 
Studánka. 

Naším členem je dnes každý, 
kdo je ochoten pomáhat bez 
nároku na mzdu a obětuje svůj 
volný čas pro dobrou věc. 

Začátky byly těžké, ale přesto 
to bylo jedno z nejhezčích období 
mého života. Zde jsem poznala, 
co znamená opravdové přátel-
ství, láska i nenávist. Lidé si vás 
zde buď zamilují, nebo zatratí. 
A když už si je získáte, jsou pak 
ochotni pomáhat s neuvěřitel-
ným nasazením.

Byla jste tedy vy na začátku 
tím iniciátorem, kdo uvedl ži-
vot na Studánce do pohybu?

Byla jsem jedním z nich, ale 
ne tím hlavním. Na mě se to 
převalilo postupem času.

Se mnou v tom byli pánové 
Vladimír Juška a Tomáš Horký. 
Já byla předsedkyní OS a pan 
Juška mi dělal zástupce. Ale tím 
hnacím motorem našeho sdru-
žení byl v podstatě on. Když nás 
před nedávnem jednou navždy 
opustil, stáli jsme před otázkou, 
co bude dál. A snad právě kvůli 

němu, kvůli jeho památce, jsme 
se rozhodli jít dál.

Ráda bych tedy touto cestou 
poděkovala všem, kteří nám 
pomáhají, a to často až s nad-
lidským úsilím. Úmyslně nechci 
uvádět konkrétní jména, abych 
snad náhodou na někoho neza-
pomněla, ale vám všem patří dík 
a velký obdiv za to, co děláte.

Co se vlastně skrývá za 
zkratkou SOS?

SOS znamená Spolek občanů 
Studánky.

Pořádáte akce výhradně jen 
pro obyvatele Studánky, nebo 
jsou i pro širokou veřejnost? 
Jakou míváte návštěvnost?

Plakáty vylepujeme pouze 
na Studánce, nicméně akcí se 
zúčastňují nejen místní děti, 
ale i jejich kamarádi a spolužáci 
z okolí. Návštěvnost akcí bývá 
různá podle termínu a počasí. 
Obvykle se však pohybuje 
v rozmezí mezi pětadvaceti až 
padesáti dětmi. K tomu když při-
počteme organizátory, rodiče a 
naše přívržence, tak se vyšplhá 
celková účast na padesát až sto 
lidí. Na čarodějnice pak i půl dru-
hého sta. Přes léto si vystačíme 
s vojenským stanem na louce, 
ale přes zimu to je potíž. Nikam 
se totiž nevejdeme.

Jaké akce obvykle pořádáte 
a co vás čeká v nejbližší době?

Našimi tradičními akcemi jsou 
například Veselé Velikonoce, 
Čarodějnice, Hurá prázdniny 
či Studánecké zpívánky nebo 
také Úklid Studánky. Chystáme 
ještě fotbalový turnaj nebo Ahoj 
prázdniny. V minulosti jsme 
organizovali i výkup kaštanů či 
jeřabin a další akce. Bývalo jich 
do roka tak pět až šest. Dnes to 
jsou tři nebo čtyři akce ročně. Je 
to především nedostatkem finan-
cí, ačkoli svou roli zde hraje také 
fakt, že jsem se rozvedla a od 
roku 2003 bydlím opět ve Varns-
dorfu. Na Studánce jsem tak 
vlastně prožila jen pár let. Přesto 
se mi však dostala hluboko pod 
kůži a stále se tam velmi ráda 
navracím. Je to zkrátka moje 
srdeční záležitost.

Děkujeme za rozhovor!
Alena Marie Dančová, 

foto archiv o.s. SOS StudánkaStudánecké „Čarodějnice“ na  dvou snímcích z r. 2011

                        Dětský den

Výsledková listina Drápandy 2013
 1. kategorie - poezie:  1. cena Marie Kudová, 2. cena Alena 

Švihlíková, 3. cena Rebeka Bartoňová, čestná uznání Simona 
Donátová a Andrea Lebedová

2. kategorie - poezie:  1. cena Emma Kotasová, 2. cena Andrea 
Dědečková, 3. cena Daniela Škvárová a Tereza Ulrichová, čestná 
uznání Lucie Postlová a Barbora Svobodová

1. kategorie - próza:  1. cena Ester Ježková, 2. cena Ly Nguen, 
3. cena Kristýna Nosková, čestná uznání Marie Hedvíková a Josef 
Železný

2. kategorie - próza:  1. cena Tomáš Hesoun, 2. cena Vanessa 
Kornhäuserová, 3. cena Aleš Krčil a Tereza Deméňová, čestná uznání 
Lenka Kašparová, Dominik Krejčí, Martina Říhová a Václav Šimek

 2. cenou v kategorii poezie mezi staršími se pochlubila Andrea 
Dědečková z varnsdorfského gymnázia. Dále na fotografii zprava 
Milan Hrabal a trojice porotců  PhDr. Vladimír Píša, Mgr. Miroslava 
Kubešová a PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. 

Omluva. Do autorské literární soutěže pro děti Drápanda, vyhlá-
šené Městskou knihovnou Varnsdorf jsem zaslal texty, které jsem 
získal z internetu. Byly mezi nimi také dva úryvky textu písně Miky-
mauzoleum, jejímž autorem je Jaromír Nohavica. Takto „napsaný“ 
příspěvek byl oceněn a zveřejněn ve sborníku Půlky za tříčtvrtky, 
vydaném Městskou knihovnou Varnsdorf. Upřímně mě mrzí, že 
jsem se včas nepřiznal. Své paní učitelce, porotcům, pořadatelům 
soutěže, editorovi a vydavateli sborníku a především autorovi 
textu Jaromíru Nohavicovi se velice omlouvám za způsobené ne-
příjemnosti.        Petr Richter, student tercie Gymnázia Varnsdorf
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Dnes otevíráme krátký seriál o osudu velkých varnsdorfských 
pomníků, jejichž osud je v lecčem podobný osudu soch, o kterých 
v předchozím seriálu psal Mgr. Josef Rybánský. 

České země zažily během 20. století minimálně čtyři rozsáhlé 
vlny ničení a stavění pomníků (odborně obrazoborectví). Ta první 
nastala bezprostředně po vzniku samostatné republiky, kdy se od-
straňovaly veškeré upomínky na nenáviděné mocnářství, ale kdy 
(např. ve Varnsdorfu na Národní ulici) to skončilo pouze odstraněním 
rakousko-uherské orlice. Druhá fáze nastala během druhé světové 
války, kdy velká část kovových součástí a také např. zvonů padla za 
oběť totálnímu sběru kovů na výrobu zbraní. Třetí, nejmasivnější 
fáze nastala po druhé světové válce, kdy byly nesmyslně odstraňo-
vány jakékoliv německé památníky a likvidovány církevní památky. 
Poslední oficiální vlnou je odstraňování symbolů totality, zejména 
symbolů komunismu. Neopomenutelnou, neoficiální pátou vlnou 
je devastace památek sběrači barevných kovů a také krádežemi 
památek na zakázku.

Zajímavostí ale zůstává jakási „národní výjimečnost“ (v negativ-
ním slova smyslu), jež je dána patrně historickým vývojem, který 
českou kotlinu v průběhu minulého a předminulého století pozna-
menal. Po roce 1918 nebylo Československo jediným nástupnickým 
státem Rakouska-Uherska, kde docházelo k odstraňování objektů 
či symbolů upomínajících padlý režim. Stejně tak bořením symbolů 
komunistické éry si prošly dříve či později všechny země, které byly 
po druhé světové válce nucené se přimknout k východnímu vzoru. 
Výjimku tvoří bezprecedentní poškozování drobných sakrálních 
památek v Československé republice po osamostatnění, které se 
neprojevilo v žádném jiném nástupnickém státě podunajské monar-
chie. Velmi podobným způsobem dopadlo sice vysvětlitelné, nikoliv 
však omluvitelné ničení pomníků a památníků první světové války. 
V některých případech, jako např. na hřbitově nebo v Nové Chřibské 
či na Studánce, stačilo pouhé odstranění německých nápisů, případ-
ně odstranění či vyretušování desek s původními jmény padlých na 
frontách 1. světové války; některé pomníky (např. monumentální na 
Národní ulici) byly odstraněny celé. Velmi často také docházelo ke 
sloučení památníků na tzv. památníky obětem světových válek. Tato 
praxe je v rámci České republiky dost častá, většinou se jednalo 
o pomníky prusko-rakouských válek upravené a doplněné o oběti 
1. sv. války a následně i o oběti druhé světové války (samozřejmě 
pokud se nejednalo o německé vojáky!). Poválečný trend spočíval 
pouze v oslavách druhé světové války, a to ještě jen v podání česko-
slovenské či Rudé armády. Kuriozně jsou to dnes právě tyto hroby, 
které zažívají úpadek, poškozování a zapomnění.

Většina obcí nyní obnovuje veškeré historické pomníky a pa-
mátníky bez rozdílu jejich charakteru a doby. Vždyť našich zemí se 
dotkly veškeré války v Evropě, v té třicetileté klesl počet obyvatel 
v českých zemích téměř o dvě třetiny a v první světové bojovali čeští 
vojáci za tehdejší společnou rakousko-uherskou vlast na všech fron-
tách. Na některých válečných hrobech nalezneme hluboce lidskou 
myšlenku, která vyjadřuje jasně osud všech padlých: „Úctu a mír 
všem padlým bez rozdílu toho, na čí straně stáli.“

Ani Varnsdorf dnes nestojí stranou. Zásluhou spolupráce se 
Svazem c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české o. s. 
bude v letošním roce uveden do původního stavu památník obětem 
1. světové války na místním hřbitově a do budoucna i památník 
obětem prusko-rakouské a 1. světové války na hřbitově na Studánce. 
Na své vzkříšení čekají památníky v Nové Chřibské, Rybništi a 
v Horním Podluží.

Památník na městském hřbitově
Po 1. světové válce sečetly jednotlivé obce své padlé příslušníky 

a v krátkém mezikrizovém období 20. let sebraly dostatek finančních 
prostředků k uctění jejich památky a výstavbě válečných pomníků. 
Z těchto součtů snadno zjistíme, že naše město přišlo během první 
světové o téměř 800 obyvatel (cca 5 %). 

Jako první předal podpůrný spolek vysloužilých vojáků (dříve 
spolek vojenských vysloužilců) do užívání veřejnosti rozšířený 
pomník na hlavní třídě (o něm v samostatném díle seriálu). Spolek 

Varnsdorfské vojenské pomníky I Byla to velká sláva
O slavnostním odhalení 

pomníku referoval 14. 7. 1925 
varnsdorfský časopis Abwehr: 
„Účast na slavnostním vysvě-
cení pomníku byla velmi hojná, 
jak z Varnsdorfu a okolí, tak 
ze sousedního Saska. Pokud 
by ustoupilo deštivé počasí, 
mohla však být ještě daleko 
vyšší. Bohužel pršelo téměř po 
celou dobu slavnosti, včetně 
polní mše, a slunce vysvitlo 
až při vlastním svěcení po-
mníku. Akce se účastnily mimo 
jiné také spolky vojenských 
vyslouži lců ze sousedního 
Saska - Seifhennersdor fu, 
Leutersdor fu, Großschönau 
a Žitavy. Z místních spolků 
pak byli přítomni vojenští 
vysloužilci z Dolního Podluží, 
Horního Podluží, Jiřetína 
p. J., Starých Křečan, Dolních 
Křečan, Horního Jindřichova, 
Krásného Pole, Horní Chřib-
ské, Šluknova a další. Celkově 
bylo přítomno 34 spolků s 18 
prapory a čtyřmi kapelami. Ná-
sledovalo v 9 hod. shromáždění 
pořádajícího spolku vojenských 
vysloužilců na nádvoří restau-
race Střelnice, přičemž ostatní 
spolky se řadily do průvodu 
v dnešní ulici Střelecká. Odtud 
se také v 10 hod. pochodovalo 
na náměstí, kde byli uvítáni čest-
ní hosté a poté následovala pol-
ní mše, kterou celebroval děkan 
Josef Jarschel. Ostrostřelecký 
sbor po ukončení mše vystřelil 
čestnou salvu a průvod se vydal 
směrem ke hřbitovu. Zde se jed-
notlivé spolky seskupily kolem 
pomníku, v čele se svými spol-
kovými prapory. (...) (Po projevu 
předsedy pořádajícího spolku 
J. Sachseho a vystoupení pě-
veckého spolku) byla z pomní-
ku odstraněna plenta a pomník 
odhalen. Poté provedl děkan 
Jarchel vysvěcení, přičemž 
pronesl krátkou, ale velice 
příznačnou řeč. V této chvíli se 
sklonily všechny prapory, zněly 
čestné salvy, výstřely z moždířů 
a zvony všech varnsdorfských 
kostelů se rozezněly. Následně 
se ujal slova zástupce pana sta-
rosty pan Vobel, který převzal 
pomník do ochrany městského 
zastupitelstva a zároveň vyjád-
řil poděkování městské radě a 
také všem přítomným čestným 
hostům za podporu. (...) Násle-
dovalo položení věnců ze strany 
města, spolků, pozůstalých atd.  
Po defilé všech spolků před 
pomníkem byla slavnost na 
hřbitově ukončena a následoval 
pochod městem.“

Přeložil Hynek Domalíp

vysloužilých vojáků pak s vydatným přispěním veřejnosti vybudo-
val pomník na městském hřbitově, který je také věnován padlým 
varnsdorfským občanům, ale především vojákům, jejichž ostatky 
spočinuly přímo na zdejším hřbitově. Jedná se zejména o vojáky 
zemřelé ve varnsdorfském lazaretu, ale také o padlé na frontách 
1. světové války, jejichž rodiny nechaly jejich tělesné ostatky pře-
pravit zpět domů, aby mohly být uloženy v rodné zemi. Pomník byl 
vybudován stavitelem Langerem dle návrhu městského kamenic-
kého mistra Möllera, obou z Varnsdorfu. 

Monument je zhotoven z pískovce, granitu a syenitu. Nachází 
se severně od kašny a stojí přímo na místě čestných hrobů hrdinů, 
kde v sedmi hrobech leží celkem 13 vojáků. Z toho je sedm půvo-
dem z Varnsdorfu a šest z jiných obcí monarchie. Těchto sedm 
jednotlivých hrobů bylo upraveno do jednoho pohřebiště, za kterým 
se nyní nalézá pomník. Na pískovcovém podstavci se v centrální 
části pomníku tyčí mohutný blok, po jehož obou stranách je plastika 
znázorňující mladého válečníka, který v ruce třímá mocný meč a za-
sněně hledí do dáli. Z čelní strany bloku vystupuje směrem dopředu 
kříž z černého leštěného syenitu se zlatým nápisem Friede (Mír). 
V horní části bloku, nad křížem, je na stupni umístěn reliéf ocelové 
helmy s vavřínovou ratolestí. Pod křížem je vepsán zlatý nápis 
Allen unseren gefallenen und verstorbenen Helden (Všem našim 
padlým a zemřelým hrdinům) 1914-1918. Na obou koncích pomníku 
je umístěna pískovcová váza s vysazenou palmou. Na pravém boku 
pomníku je osazena tabulka s věnováním spolku bývalých vojáků -
Kamaradschaft gedienter Soldaten, 12. Juli 1925, na levém boku 
je pak informativní tabulka určující zhotovitele a autora návrhu  - 
Entwurf: J. W. Roth u. Co., Ausführung:  Anton Möller.

V poválečné době byly postupně odstraněny obě boční tabulky, 
zmizel zlatý nápis Friede (patrně došlo k přebroušení, případně 
otočení či výměně celého kamene a zmizely také zlaté nápisy pod 
křížem - patrně přeštukováno a přetřeno). Jelikož se o památník 
nikdo nestaral, zmizely postupně kovové řetězy spojující přední 
sloupky, následně kovové obroučky sloupků uchycující řetězy a 
v nedávné době i celý jeden sloupek. Ztratila se jedna z pískovcových 
váz, a tak v rámci symetrie byla odstraněna i druhá, kterou kdosi 
umístil do středu pod kříž. Na památník byly z neznámých důvodů 
také umístěny jediné dochované čtyři desky (z celkem 24 ks) se 
jmény padlých 
z památníku na 
Národní ulici. 
Jinak však pa-
mátník kupodivu 
nedoznal většího 
poškození. Po 
zdokumentování 
celého památ-
níku na základě 
dobových reálií a 
historických foto-
grafií se započalo 
s jeho obnovou. 
U Jičína byly zhoto-
veny repliky obou 
váz z umělého pís-
kovce (dochovaný 
originál skončil 
v depozitáři mu-
zea), v kamenolomu 
ve Šluknově byla zhotovena replika chybějícího sloupku a kameník 
obnovil původní nápisy. Celý pomník byl mechanicky a chemicky 
očištěn a byly doplněny vázy, sloupek, tabulky a černé řetězy (raději 
plastové). Středová část byla natřena bílou barvou a byl doplněn 
drobný kamínek. Truhlíky za pomníkem budou osázeny květinami. 
Památník se tak dne svých 88. narozenin (12. července 2013) dočká 
opět téměř v původní kráse. 

JS, Hynek Domalíp, použity citace z novin Abwehr 14. 7. 1925

                  Dole dobové foto z roku 1925
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Odkud přitéká Mandava?
MŠ Zahrádka byla u jejích pramenů
Ve čtvrtek 27. června se budoucí školáci zúčastnili zajímavého 

výletu k pramenům Mandavy. Půldenní výlet byl zaštítěn minigran-
tem Veolia 2013.

Nápad navštívit s dětmi tak zajímavé místo se zrodil v hlavě pana 
Lumíra Hůly, který děti a paní učitelky po celou dobu doprovázel a 
podával jim zajímavé informace k tématu. Mandava pramení ve výšce 
433 m nad mořem západně od Starých Křečan, u Rumburku poprvé 
opouští české území, aby se do Česka v krátkém úseku ve Varnsdorfu 
opět vrátila. Na německém území se vlévá do Lužické Nisy v nadmoř-
ské výšce 228 m v Žitavě. Celková délka toku je 41 km. Největším 
přítokem Mandavy je Lužnička. Největšími vodními plochami v povodí 
Mandavy jsou Rybnišťský velký rybník, Světlík a Varnsdorfský rybník.

Do Nových Křečan a zpět byl zajištěn autobus, děti měly pohodlí 
a náležitě si výlet užívaly. Po cestě měly možnost vidět krásné pa-
norama našeho okolí, užívat si čistého vzduchu a pěkného počasí, 
na které všichni tak dlouho čekali.

Při cestě zpět se autobus plánovaně zastavil na soukromé far-
mě u pana Petra Brabence ve Starých Křečanech. Děti nahlédly 
do chlévů na čilá prasátka, pohlédly tváří v tvář velkému býkovi 
nebo ochutnaly čerstvě nadojené mléko s domácími koláčky. 
Nesměla chybět prohlídka techniky a posedět si v traktoru nebo 
kombajnu byl pro děti velký zážitek. Bylo o nás dobře postaráno!

Kolektiv MŠ Zahrádka, foto B. Pastvová

Fotokronika

Gymplfest u Kocoura v pátek 21. června: publikum právě 
prožívá kapelu Vypsaná fixa.                            Foto Ivo Šafus

 Tamtéž se o osm dní později konal rockový festival Čtverec, 
který u Kocoura získal „azyl“ náhradou za areál Čtverec u Horní 
Poustevny. Na snímku jeden z „taháků“ sobotního večera - kapela 
Visací zámek.                                                            Foto Ivo Šafus

Koncert pěveckých sborů  ve starokatolickém kostele ve středu 
26. června. Na snímku sbor Bambule.                    Foto Ivo Šafus

Indiánský den.  Děti z MŠ Sluníčko 20. června příjem-
ně strávily dopoledne na Indiánském dni v ZŠ a MŠ Bra-
tislavská.                                          Foto Dana Fišerová

Pomohou vlaky turistice? Starostové Jiřetína pod Jedlovou 
a Varnsdorfu Josef Zoser a Martin Louka na schůzce v Oybině 
19. června, kde se jednalo o turistice a dopravě v Euroregionu 
Nisa. Mj. prosazovali prodloužení vlakových spojů přes Varns-
dorf do Eibau.                                                     Foto: Jiří Rak

TOLŠTEJNSKÉ 
KRASODĚNÍ
Pro milovníky řemesel, které 

zaujalo (nebo jim naopak unik-
lo) loňské Tolštejnské krasodění 
v Jiřetíně pod Jedlovou, máme 
dobrou zprávu: Akce se opakuje 
letos 17. srpna v době od 10.00 
do 16.00 hodin. 

Po celý sobotní den se u ná-
městí, kostela, vodní nádrže a 
v přilehlém okolí konají prodejní 
a řemeslné trhy, tvorba na 
veřejnosti, dílničky pro děti (pa-
ličkování, ruční šití patchworku, 
pletení pedigu, drátování, práce 
se sklem nad kahanem). Možná 
budete svědky rekordu v palič-
kování a přišívání knoflíků. Na 
programu také: Jízda na koních 
a živá zvířata, od 16.30 hodin 
autorská prodejní módní pře-
hlídka Dany Maškové a účast-
nic kurzů (ve sportovním areálu 
v Lesním divadle), tamtéž od 
18.30 hodin divadlo.

Místo pro prezentaci a 
prodej vám organizátoř i 
poskytnou ZDARMA, pokud 
budete předvádět své řemeslo 
nebo vytvoříte dílničku pro děti. 
kontakty pro prodejce: http:
//www.trhy.estranky.cz, info@-
pobytysmysi.cz, Petr Heinrich, 
tel. 606 640 456 nebo 603 
574 023.

„Všímáme si, co se právě ko-
lem nás děje. To pozorujeme a 
společně se o tom učíme.“ 

V létě roku 2012 jsme založili 
Občanské sdružení Lesní klub 
Lužnička se záměrem vytvořit 
prostor pro předškolní děti. 
Prostor co nejblíže přírodě, kte-
rou můžeme poznávat v jejích 
přirozených cyklech. Prostor, 
který bude tvořit laskavý a har-
monický přístup k dětem. Místo, 
kde budou děti v malé skupině 
respektovány jako individuální 
osobnosti, které se chtějí s nad-
šením učit. Tvoříme každodenní 
program vedený dvěma pedago-
gy - průvodci. 

Od září loňského roku k nám 
do Lesního klubu nastoupilo 
pět dětí pro každodenní pobyt. 
Zázemí máme v části rodinného 
domu v Dolním Podluží. Na za-
hradě máme venkovní přístřešek 
s pevnou podlahou.

V současné době putujeme 
a poznáváme se sedmi dětmi 
předškolního věku. Nejmladší-
mu jsou tři a nejstarší chlapec 
má pět a půl roku. 

Společně zahajujeme den 
ranním kroužkem u ohně. 

Zdravíme se, vítáme den naší 
písničkou, sdílíme, co kdo pro-
žil, jak se kdo má. Po rozcvičce 
s říkankami, které jsou spojené 
s aktuální roční dobou, vychá-
zíme denně ven. Máme svá 
místa - v lese, na louce, u vody, 
u obory, na zahradě,...

Společně svačíme vždy v kra-
jině. 

Na oběd se vracíme do na-
šeho pevného zázemí v klubu. 
Suroviny používané k přípravě 
oběda jsou vybírány s ohledem 
na zdraví člověka. Děti někdy 
také pomáhají s přípravou obě-
da, pečením koláče, cukroví,... 
Po obědě se dětem čte nebo vy-
práví pohádka. Každé dítko má 
svůj spacáček a v pohodlí domu 
trávíme čas pro odpočinek. 

Po tomto klidovém rytmu 
následuje pravidelný tvůrčí pro-
gram, který je pro každý den 
v týdnu jiný. Kruh našeho sdru-
žení je provázán i s rodiči a jejich 
dětmi. Pořádáme společné osla-
vy významných ročních svátků 
na pozemku klubu. Naše aktivity 
propojujeme s podporou zdravé-

ho způsobu života. Vyjíždíme i 
na poznávací výlety vlakem. 

Provoz je finančně napojený 
na pravidelné příspěvky od 
rodičů dětí a na vkladech ze 
soukromého rozpočtu zřizova-
telů sdružení. 

Přes letní prázdniny bude 
provoz nepřerušen. Zveme 
tímto rodiče a děti, které chtějí 
poznat nové místo a nové přá-
tele, do našeho Lesního klubu 
Lužnička:

Dolní Podluží 93, www.luz-
nicka.cz; www.facebook.com/
Luznicka

Kontaktní osoba: Igor Klimeš, 
tel.: 739 474 702, e-mail: igorci-
rilklimes@gmail.com

Igor Klimeš

Když prší, neběžíme se hned schovat
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Ještě před koncem školního roku, v úterý 25. června 2013, se 
uzavřela jedna z částí projektu Mezinárodní den prodavačů cibule, 
a to způsobem nadmíru důstojným a slavnostním. Studenti kvinty 
Gymnázia Varnsdorf doprovodili dřevěnou schránku s vázanou kni-
hou rukopisných i tištěných prací z projektu, fotografi emi a dalšími 
drobnostmi každodenního současného života do archivu Biskupství 
litoměřického, kde bude uložena po 50 let. Teprve po této době vydá 
svědectví o škole, zmíněném projektu a především o lidech s jejím 
obsahem spojených. 

„Cibulová archa“ na místě svého 
padesátiletého odpočinku 

aneb Studenti BGV 
na Biskupství litoměřickém

Při této příležitosti přijal studenty a pedagogy litoměřický biskup 
Msgre. Jan Baxant a provedl je biskupskou rezidencí. Následovala 
návštěva katedrály svatého Štěpána a výstup na věž. Nakonec 
se skupiny ujal archivář Mgr. Martin Barus. Od něj si studenti 
v krátkosti vyslechli historii biskupské kurie, o tom, jak funguje ar-
chiv biskupství, a mohli si prohlédnout i některé archiválie. Nakonec 
byla schránka uložena v archivu.               Mgr. Martina Janáková

Zahradní slavnost v MŠ Zahrádka
Závěrem školního roku, ve čtvrtek 27. června, se v naší školce již 

tradičně konala „Zahradní slavnost“. Rodiče opět donesli spoustu 
nápaditých, krásných a chuťově výborných dobrot, které se uchá-
zely o vítězství v soutěži „O zlatou vařečku“. Tu nakonec vyhrála 
paní Stiborová s originálními pejsky z housek. O umístění rozhodla 
porota vybraná z řad rodičů. Zazpíval nám sboreček Zahrádka a 
vyhodnotili jsme sběr tříděného odpadu za celý školní rok. Abso-
lutním vítězem se stala Anetka Bafi ová, která nasbírala celkem 
3 750 PET lahví. Naše školka se zapojila také do podpory potřebným 
sbírkou pro nadaci „Lenička“ a sbírali jsme PET víčka pro Daneč-
ka. Vrcholem celé akce bylo rozloučení s našimi předškoláky, kteří 
v září již zasednou do školních lavic a stanou se opravdovými ško-
láky. Tak hodně úspěchů a ať se vám ve škole líbí, milí školáci! 

Krásné prázdniny všem přeje kolektiv MŠ Zahrádka.
Foto H. Dojčánová

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

Zpěv, tanec, divadlo... toto 
všechno bylo možné vidět již 
popáté v divadle ve Varnsdorfu 
za parného odpoledne ve středu 
19. června. Ale ani velké vedro 
rodiče neodradilo a přišli se 
podívat na své ratolesti. 

Po úvodním předání šeku MŠ 
Čtyřlístek (vysvětlení u fotogra-
fi e) se spustil sled připravených 
představení. Všichni účinkující 
se velmi pilně a svědomitě při-
pravovali na závěrečnou premi-
éru v divadle. Představili se nám 
naši prvňáci se skvělým zpěvem 
a tancem na písničku Jarka 
Nohavici, druháci předvedli, 
jak skvěle ovládají anglický ja-
zyk, čtvrťáci jak ovládají break 
dance a třeťáci nás ohromili 
hrou na fl étny. Několikrát nás 
rozveselily mažoretky svým 
veselým tancem. Na chvilku 
jsme zvážněli při představení 
dramatického kroužku, který 
si připravil Vodníka a Polednici 
z Kytice. Potom to už „rozjely“ 
děti z druhého stupně taneč-
ním a pěveckým vystoupením, 
které určitě překvapilo všechny 
diváky. Na chvilku jsme se ocitli 
v Orientu, a to díky našim břiš-
ním tanečnicím, které se na toto 
představení pilně připravovaly 
celý rok. Došlo i na naše úspěš-

Školní akademie ZŠ Edisonova

né sportovce, kteří tento rok do-
plnili naše vitríny dalšími poháry. 
Nakonec se s námi sportovním a 
tanečním vystoupením rozloučili 
páťáci, kteří předvedli, jak chtějí 
žít nonstop.

Všichni jsme museli bě-
hem přípravy překonat různá 
úskalí, mnohdy například děti 
účinkovaly v několika vystou-
peních zároveň, někdy selhala 
technika, překvapila nás únava 
nebo nemoc. Přesto všechno 

se podařilo akademii secvičit, 
den před premiérou vyzkoušet 
přímo na jevišti a nakonec zahrát 
naostro před rodiči.

A co dodat na konec?  Jsem 
si j istá, že rodiče byli mile 
překvapeni, vystupující děti 
nadšené a učitelkám se ulevilo, 
že všechno klaplo. Takže za rok 
opět na shledanou na prknech, 
co znamenají svět... 

Mgr. Marta Samlerová, 
třídní učitelka 3.A

Ředitelka MŠ Čtyřlístek Bc. Veronika Strolená (vlevo) přebírá 
fi nanční obnos od ředitelky ZŠ Mgr. L. Ondráčkové. A kde se 
peníze vzaly? Maminky upekly, děti prodávaly i kupovaly a paní 
učitelky to celé řídily. Školka si bude moci zakoupit houpačku 
a další pomůcky pro hendikepované děti.          Foto Ivo Šafus

Chtěli byste si zaplavat v tep-
lém italském moři, prohlédnout 
si Koloseum, ochutnat řecké 
speciality, vyfotit se u Eiffelovy 
věže? A to vše za jediný den? 
Že se to nedá? U nás v ZŠ 
náměstí to v úterý 25. června 
rozhodně šlo.

Žáci 2. stupně spolu se svými 
učiteli vyzdobili jednotlivé třídy 
ve stylu některého státu. Padl 
na to celý předešlý den, i když 
mnoho aktivních tříd se chysta-
lo ještě dříve: malovali například 
Jánošíka pro Slovensko nebo 
doubledecker pro Británii.

Tou spoustou práce, nápadů 
a svou šikovností se pak naši 
žáci mohli pochlubit svým 
spolužákům a také komukoli 
z veřejnosti. Do jednotlivých 
tříd přicházely skupinky dětí,  
obdivovaly výzdobu a hrály hry, 
které jim přichystali jejich spolu-
žáci: v Německu automobilové 
závody, ve Velké Británii dostihy, 
na Slovensku mohly podojit ovci, 
v Řecku si vyslechnout věštbu 
a třeba ve Francii přenášet šne-
ky. Na cestu po Evropě obdržel 
každý účastník pas, do kterého 

dostal v každém navštíveném 
státě razítko.

Projekt se líbil nejen nám, kteří 
jsme ho vytvářeli a účastnili se 
ho, ale také zástupcům Domu 
zahraničních služeb, kteří celý 
náš den doplnili kvízy pro děti a 
přednáškou pro učitele a zástup-
ce dalších vzdělávacích institucí.

Projekt skončil ve čtyři hodiny 
odpoledne, ale mnoha návštěv-

níkům se ani nechtělo odcházet. 
Velký dík patří všem, kteří se na 
projektu podíleli: všem učitelům, 
zejména třídním, dětem, které 
v mnoha zemích samy organizo-
valy hry pro návštěvníky, a také 
žákům 9. tříd, kteří se ochotně 
ujali svých mladších spolužáků 
a po státech je provázeli.

Za organizátory Alena 
Valešová, foto ham

Evropa za každými dveřmi

Co takhle razítko do pasu přímo od četníka v Saint-Tropez?
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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 hy-
potéku. Volejte 603 536 548.

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

Zaměstnání

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

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

Prodám obývací stěnu 
rustikal s konferenčím 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 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.Teplý slunný byt 
v centru. Cena dohodou, tel. 
777 558 949, 777 650 678.

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.

Prodám pozemek o rozlo-
ze 1 500 m2 ul. Hradní, Varns-
dorf. Cena 240 Kč/m2. Jednání 
možné. Tel. 602 377 624.

Bankrot! Zpracování ná-
vrhu na povolení oddlužení 
podle Insolvenčního zákona 
č. 182/2006 Sb. Konkurzy 
pro podnikatele prostřed-
nictvím Krajského soudu 
v Ústí nad Labem. Spolupráce 
s advokátní kanceláří. Tele-
fon 776 800 328.

Prodám suché dřevo 
domácímu kutilovi. 6 ks túje 
50 cm vysokých. Telefon 
606 509 262.

Pronajmu hezký byt 1+1L 
ve zrekonstr. panelovém domě 
ve Vdf, ul. K. Světlé. Nájemné 
dohodou + kauce. Telefon 
725 662 499.

Prodám řadovou garáž, ul. 
Žitavská. Tel. 604 516 184.

Prodej pěkného bytu 
4+1+L v OV, 93 m2. Ideální 
k podnikání: modeláž nehtů, 
pedikúra, masáže. Nízké 
náklady, ul. Západní. Telefon 
732 786 013.

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

V dubnu tohoto roku začala 
Agentura Pondělí realizovat 
projekt s názvem Individuální 
podpora na cestě do práce. Za 
necelé tři měsíce je v projektu 
zapojeno již 20 osob, ženy a 
muži jsou zastoupeni přesně 
stejným dílem. 

„Všem účastníkům je na-
bízena podpora př i hledání 
práce i při jejím udržení. Ještě 
před samotným hledáním 
zaměstnání projde každý tzv. 
diagnostikou, ta mu pomůže 
zjistit, které pracovní činnosti 
zvládne. Pak také job kluby, ty 
mají za úkol účastníka motivovat 
a pomoci mu natrénovat různé 
pracovní dovednosti, například 
to, jak a kde se práce hledá, jak 
se připravit na pracovní poho-

Mohou pracovat lidé s postižením? Ano! 
vor apod. Současně s podporou 
účastníků projektu probíhají 
i jednání s možnými budoucími 
zaměstnavateli. Pokud tedy 
vše dobře dopadne, mohli by 
v nejbližší době účastníci pro-
jektu začít pracovat například 
v čokoládovně Mana, v Křinic-
kém pivovaru či na farmě ve Sta-
rých Křečanech“ říká Eva Dvo-
řáková, manažerka projektu. 

Projekt Individuální podpora 
na cestě do práce bude reali-
zován po dobu 2 let. Za tu dobu 
by mělo být podpořeno nejméně 
40 osob, 16 z nich by mělo najít 
zaměstnání na otevřeném trhu 
práce. Projekt je financován 
z prostředků ESF prostřed-
nictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR. 

Agentura Pondělí, která 
projekt realizuje, je nezisková 
organizace působící v sociál-
ních službách ve Šluknovském 
výběžku již od roku 2001. Vě-
nuje se podpoře lidí s různým 
typem zdravotního postižení. 
Bližší informace na www.agen-
turapondeli.cz, telefonu 412 334 
046 či mobilu 775 714 492.

Kamila Staňková, 
Agentura Pondělí

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy

vyhovíme a poradíme.
Pište na e-mail:

hs@varnsdorf.cz
volejte 412 372 241.



Svozy pytlového
tříděného odpadu
18. 7., 1. a 15. 8.2013

Svoz zákazníků
ZDARMA

středa 
17. 7. a 14. 8. 

Odjezd: Varnsdorf, AN 
ve 14.45 hod.

Příjezd: Nákupní centrum 
Géčko Liberec v 16.25 hod.

Zpět v 19.45 hod.
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Vzpomínka

Poděkování

Zubní 
pohotovost

Varnsdorfské
PRODEJNÍ 

TRHY
(parkoviště 

na Národní ul.)
Středa 24. 7. 
a 21. 8. 2013
8.00-16.30 hod.

Úmrtí

Anna Reindlová 79 let
Jaroslav Pešek 65 let
Magdalena Němcová 85 let
František Hrubec 82 let
Jaroslav Žára  82 let
Jiří Hájek  70 let
Miloš Král 78 let
Rostislav Prokopič 56 let
Jaroslav Janský 59 let
Bohuslav Coufal 77 let
Věra Slavíková 86 let

Červen

Dne 30. července uplynou 4 roky od úmrtí 
mé babičky Zdeňky Polcarové. 

S láskou vzpomíná vnučka Šárka s ro-
dinou.

Nikdy na Tebe nezapomeneme.
Dne 21. července tomu bude 5 let, kdy 

navždy utichlo srdíčko naší milované dcery 
Romanky Schuppanové.

S bolestí v srdci stále vzpomínají rodiče.

Dne 29. července to bude 5 let, co nás 
navždy opustil pan Jan Karásek. 

S láskou vzpomíná manželka Eva, děti 
Roman a Eva s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 31. července uplyne 5 let, co nás navždy opustila maminka, 
babička a prababička Miloslava Barešová. 

S úctou a láskou vzpomíná dcera Eva s rodinou.

Mateřská škola Čtyřlístek 
děkuje ZŠ Edisonova za 
vybraný finanční obnos na 
vybavení pro hendikepované 
děti. 

Ředitelka MŠ 
Bc. Veronika Strolená

Pojeďte s námi
autobusem
na nákupy

do OC FORUM Liberec

24.8. 2013
Odjezd v sobotu ze 

zastávky BusLine na AN
v 9.30 hod., 

odjezd zpět 15.40 hod.

ZDARMA

13.-14. 7. 2013  
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539

20.-21. 7. 2013
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín IV
tel. 412 507 588

27.-28. 7. 2013 
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622

3.-4. 8. 2013  
MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 692/26, Děčín IV
tel. 412 507 588

10.-11. 8. 2013
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619 

17.-18. 8. 2013
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410  

Dne 17. července tomu bude 19 let, co nás 
opustil Prokop Wesley, a 18. července uply-
ne rok, co nás opustila Marie Wesleyová. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají dcery s rodinami.

V sobotu 29. června se ve 
sportovním a rekreačním areálu 
koupaliště v Rumburku konal 
2. ročník sportovních her Sport-
life Cup 2013 firem severu, které-
ho se zúčastnilo 5 družstev. Proti 
loňskému 1. ročníku, kdy se klání 
zúčastnily 4 firmy, přibylo letos 
jen družstvo města Varnsdorf 
(Městský úřad Varnsdor f ), 
sestávající z 8 žen a 4 mužů. 
Soutěžilo se ve 12 disciplínách -
8 individuálních a  4 týmových. 

Všech účastníků bylo bezmála 
200, a protože zástupců Varns-
dorfu bylo jen 12, obsadili pouze 
7 individuálních a 1 kolektivní 
disciplínu. Přesto v konečném 
výčtu byl jejich celkový výsledek 
velmi dobrý, z 54 rozdělených 
medailí jich získali 14. Bodové 
ohodnocení, které rozhodovalo 
o konečném umístění družstev, 
bylo vyšší u kolektivních a nižší 
u individuálních sportů, a tedy 
logicky znevýhodňovalo malou 
varnsdorfskou výpravu. I tak 3. 
místo se ziskem 46 bodů bylo 
vynikající, a to zejména v porov-
nání s ostatními výpravami, které 
byly několikanásobně početnější 
než malé varnsdorfské družstvo. 
Za zmínku ještě stojí fakt, že 
po většinu soutěžního dne se 
Varnsdorf držel statečně na 
2. místě a až v samém závěru 
klesl na konečné 3. místo se 
ztrátou pouhých 4 bodů za 

firmu Benteler. Na 1. místě od 
začátku do konce figuroval bez-
konkurenční TOS Varnsdorf, na 
4. místě se potom umístila firma 
TRATEC z Velkého Šenova a na 
posledním, tedy 5. místě, firma 
STAP Vilémov. Při konečném 
vyhlašování celkových výsledků 
byla první 3 místa odměněna 
krásnými poháry. 

Sportovní hry se konaly za pří-
znivého počasí, atmosféra byla 
celý den velmi dobrá, organizace 
této značně složité akce byla ma-
jiteli a zaměstnanci sportovního 
areálu Sportlife Rumburk obdivu-
hodně profesionálně zvládnuta. 
Z nadšení, které ze všech sou-
těžících vyzařovalo, bylo zřejmé, 
že se příští rok opět zúčastní a na 
soupeření se těší.

Výsledky soutěžících za
město Varnsdorf: Jitka Ha-
nousková, horská kola - 1. mís-
to; squash - 1. místo; Tomáš 
Franěk, badminton - 1. místo; 
stolní tenis - 1. místo, Renata 
Riedlová, badminton; 1. místo, 
Anna Nechvílová, horská kola -
2. místo; šipky - 2. místo, 
Šárka Borovičková, bowling; 
2. místo, Jarmila Jägermanová, 
horská kola - 3. místo; stolní tenis - 
3. místo, Milan Hanousek, badmin-
ton - 3. místo; squash - 3. místo, 
Marcela Čelková, badminton - 
3. místo; Jana Puschová, squash -
3. místo.                               V. Nechvíle

Sportlife Cup 2013 firem 
severu v Rumburku

V sobotu 15. června bojovaly naše Starsky v Tipsport areně 
v Liberci, kde se konal druhý ročník pohárové soutěže v cheerleadingu -
Cheer cup 2013. 

Tentokrát soutěžily ve dvou kategoriích - Hobby dance peewees 
a Team cheer dance Freestyle pom junior. Cheerky vystupovaly na 
efektně nasvícené ploše s gymnastickým kobercem. Za jejich zády 
jsme mohli sledovat obrovskou obrazovku, kde byly promítány názvy 
choreografií i videa z parketu. 

Nejmladší peewees předvedly svou sestavu „Piráti“ na jedničku a 
umístily se na 1. místě. Při zvuku fanfár, světelných efektů a potlesku 
diváků si tak vychutnaly předání zlatých medailí a diplomů. Juniorky 
obsadily 2. místo a zaslouženou odměnou jim byl vítězný pohár a 
stříbrné medaile na krku. Z Liberce si  Starsky nedovezly jen trofeje, 
ale i skvělý zážitek, kterým úspěšně zakončily tuto sezonu.

Pavel Jedlička

Starsky přivezly trofeje z Liberce
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Nejlepší mladí sportovci zářili po hrách spokojeností. Foto I. Šafus.

Celek U11 se zúčastnil  
mezinárodního turnaje v Brně, 
kde jej nevyrovnané výkony 
připravily o lepší umístění mezi 
18 týmy. V základní skupině 
dosáhl výsledků: výběr Brna 
1:1, - Prostějov 1:0, - Slovácko 
0:3, - Frýdek-Místek 2:1, - Pre-
šov 1:2. V utkáních o umístění 
prohrál s domácím celkem Brno -

Tuřany 1:3, Interem Bratislava 
0:1, Frýdkem-Místkem 0:1 a 
Hranicemi 1:4, což stačilo jen 
na konečné 12. místo. Turnaj 
byl ale výbornou konfrontací a 
zajímavou zkušeností. Střelci 
branek výběru akademie: Šte-
fan 4, Mann 2 a Pajkrt. Sestava: 
Sova - Hamada, Pajkrt, Štefan, 
Mann, Kubr, Svatoň, Blahník, 

Šmalcl a Kabeláč. Filip Kabeláč 
byl vyhodnocen jako nejlepší 
hráč FAŠV a obdržel poukaz 
na utkání Bayernu Mnichov 
v Allianz Areně! Turnaj vyhrá-
la Trnava před Slováckem a 
Duklou Praha. Tým vedl trenér 
Z. Kramer s asistentem V. Blah-
níkem a vedoucí M. Blahníkovou.         

 ZdS

VÝBĚR FAŠV U11 PROŠEL SILNOU KONFRONTACÍ

Dobrovolný svazek obcí 
Tolštějn uspořádal v Jiřetíně 
pod Jedlovou již 15. ročník 
sportovních her. Protože se jich 
již neúčastní Krásná Lípa, byla 
Varnsdorfu nabídnuta možnost 
startu dvou škol. Po ZŠ náměstí 
hry nově okusila i ZŠ Edisonova. 
Své reprezentanty na hrách dále 
měly školy z obcí Dolní Podluží, 
Horní Podluží, Rybniště, Chřib-
ská a samozřejmě domácí Jiřetín 
pod Jedlovou. Tedy sedm repre-
zentací a čekalo je šest disciplín. 
Byly jimi kopaná, přehazovaná, 
minigolf, sprint, přespolní běh 
a hod na koš. Celkovým vítě-
zem se stala varnsdorfská ZŠ 
náměstí díky dvěma vítězstvím 
v jednotlivých disciplínách a 

Sportovní hry obcí 2013

putovní pohár jejím zástupcům 
předával starosta Varnsdorfu 
Martin Louka. Druhý skončil 
těsně Jiřetín pod Jedlovou (1 ví-

tězství) a třetí Horní Podluží. Na 
dalších místech se školy umístily 
v pořadí Dolní Podluží, ZŠ Ediso-
nova, Rybniště, Chřibská.   red.

Do hlavního závodu 4. roč-
níku Varnsdorfské padesátky 
na již schválené motokrosové 
trati u silnice pod Studánkou 
nastoupilo 36 závodníků s ma-
lými motocykly, z toho osm do 
kategorie Klasik (minimálně 
upravené tovární stroje Jawa 50), 
26 upravených strojů v kategorii 
Speciál a dva stroje mimo star-
tovní pořadí. Téměř třetina týmů 
byla opět domácích a většina 
dobře reprezentuje naše město 
i na dalších závodech. U řady 
z nich se již nejedná pouze o re-
cesi či chvilkové „vyblbnutí“, 
jako v počátcích fichtl cupů, 
ale především ty v kategorii 
Speciál investují každou sezonu 
desítky tisíc do svých strojů 
a týmové zázemí se už neliší 
od závodů větších kubatur. 

První polovina června je v našem městě tradičně hustě nabita 
různými sportovními kláními mezi školami v rámci olympiád či her. 
Svůj termín v něm mají i Mezinárodní letní sportovní hry mládeže. 
Bývá to však k určité nelibosti některých oddílových či klubových 
trenérů, u jejichž svěřenců se vyšší zápřah a nasazení z několika 
dnů pak zpravidla projeví horšími výkony v soutěžních startech toho 
kterého sportu při víkendech.

Začátkem června se konaly tradiční MLSHM 2013 pořádané pro 
školy a učiliště. Soutěžilo se ve stolním tenise, nohejbalu, florbalu, 
volejbalu, malé kopané a atletice. Hry sedmi škol chlapců vyhrálo 
Gymnázium Rumburk díky nejlepším výsledkům v atletice a vyhrálo 
také nohejbal. Druhá místa si připsalo ve stolním tenisu, florbalu 
a volejbalu, čtvrté pak v malé kopané. Celkově druzí byli chlapci 
Gymnázia Varnsdorf. Ti vyhráli stolní tenis, florbal a volejbal, druhé 
pořadí si připsali v nohejbale a atletice, ale až pátí skončili v malé 
kopané. Celkově třetí skončila VOŠ K. Světlé. Hry dívek obsadily 
jen čtyři školy a i zde si vítězství zajistilo Gymnázium Rumburk díky 
nejlepším výsledkům ve stolním tenise, florbalu a volejbalu, druhé 
bylo jen v atletice. Tu vyhrála děvčata Gymnázia Varnsdorf, a pro-
tože k tomu přidala tři druhá umístění z ostatních soutěží, skončila 
celkově druhá. Třetí stupínek si zajistila VOŠ Bratislavská. 

Olympiáda varnsdorfských ZŠ 1.-5. stupně měla po atletice 
(výsledky uvedeny v HS 12) dále na pořadu soutěže ve florbalu 
a malé kopané. Největší sportovní umění znovu předvedli žáci a 
žákyně ZŠ Edisonova. Chlapci vyhráli po atletice i malou kopanou 
a ve florbalu byli třetí. Souhrnně jim to zajistilo celkové prvenství 
v olympiádě. Florbal (1. místo) a malá kopaná (2.) pomohly chlapcům 
ZŠ Seifertova k zisku celkového druhého místa. Polepšila si i ZŠ 
Bratislavská (2. a 3. pořadí v uvedených sportech), takže celkově 
skončila třetí. Z druhého místa po atletice se propadla naopak ZŠ 
náměstí (dvakrát čtvrtá). Dívky z Edisonky si zopakovaly prvenství 
z atletiky i ve florbalu, takže celkové vítězství jim neuniklo. U dívek 
stačilo čtvrté pořadí ZŠ náměstí ve florbalu na uhájení celkového 
druhého postu, zatímco IZŠ Karlova přenechala pátým florbalovým 
pořadím konečný třetí stupínek ZŠ Seifertova. Ten si zajistila stejným 
umístěním ve florbalu. 

Sportovní hry mládeže ZŠ 2. stupně zahrnovaly basketbal, flor-
bal a volejbal. Nejlépe si počínala družstva chlapců i dívek Gymnázia 
Varnsdorf. U kluků si druhé pořadí vybojovala ZŠ náměstí před ZŠ 
Edisonova, u dívek si školy pořadí prohodily. 

Pořádání uvedených her organizovaly Komise pro tělovýchovu 
a sport Rady města Varnsdorf, TJ Slovan a Regia a. s. Zdra-
votní péči zajišťoval ČČK. Soutěže se uskutečnily s podporou 
Grantového programu města Varnsdorf.                                ZdS

Letní sportovní radovánky

Uspěly především místní moto-týmy
Po registraci účastníků a 

nezbytné technické přejímce byl 
22. června s úderem dvanácté 
hodiny odstartován místosta-
rostou města panem Karlem 
Dubským hlavní, čtyřhodinový 
závod. Počasí vydrželo bez 
deště, a tak celé prostředí 
i okolí brzy pokrýval všudypřítom-
ný prach. Pořadatelé opět pokra-
čovali v elektronickém (čipovém) 
hlídání počtu ujetých kol, které 
zabezpečuje objektivnost závodu 
i rychlé sledování pořadí. I letos 
se akce obešla bez vážnějších 
úrazů, a tak diváci i závodníci 
mohou vzpomínat na podařený 
závod. Po jeho skončení se jela 
pětikolová rozjížďka jediných 
třech přihlášených minibiků, a 
bylo se také na co dívat. 

Loňské první místo ve 

Speciálech obhájil Jawa team 
Varnsdorf, na druhém skončil 
tým Klucani cross Studenec a 
třetí Čmoudi z České Kame-
nice. Ani v kategorii Klasik se 
nic nezměnilo. Gratulovat tak 
možno Chemici klasik teamu 
z Dubnice, druhou příčku obsadil 
tým Bamboocha z Čisté u Horek 
a třetí patří Oťas týmu z Dubnice. 

Varnsdorfská padesátka patří 
do seriálu Fichtmazec 2013, je-
hož poslední závod se koná v září 
v areálu keramičky (Pivovar Ko-
cour). Více informací o závodu a 
také podmínky, za jakých můžete 
využívat trať na Studánce, nalez-
nete na www.mskvdf.cz 

JS, foto I. Šafus

V době od 1. 7. do 21. 8. 
je otvírací doba plavecké-
ho bazénu ve Varnsdorfu 
upravena takto: pondělí až 
neděle 9.00 - 21.00 hod., 
a to kromě období od 22. 7. 
do 18. 8., kdy bude bazén 
mimo provoz. V období 
prázdnin nebude v provozu 
sauna.                 Z. Š.

Plavecký bazén 
o prázdninách

Vzpomínkový turnaj vyhrály Teplice
  V Rumburku si koncem června daly dostaveníčko fotbalové 
staré gardy. Hrál se tam sedmý ročník vzpomínkového turnaje 
pod názvem Pohár Mirka Hubeného a Milana Jirouta. Účastnily 
se jej týmy FK Teplice, FK Varnsdorf, Staré Křečany a domácí FK. 
V úvodních duelech přehrály Teplice Staré Křečany 7:3 a Varnsdorf 
po remíze s Rumburkem 3:3 (góly J. Novák 2, Skotnica) zvítězil na 
pokutové kopy 5:4. V utkání o třetí místo zvítězili domácí nad Sta-
rými Křečany 3:0 a Teplice si poradily ve finále s Varnsdorfem 2:0 
(0:0). Jeho barvy hájili tito hráči: Hudec – Kolka, Stehlík, L. Relich, 
Mikolášek, D. Novák, Račuk, Lisý, J. Novák, Z. Váňa, J. Relich, 
Skotnica, Hemmer, V. Kotiš (kapitán) a K. Uhlíř. Práci maséra 
k plné spokojenosti všech hráčů zvládal M. Tajnert.         ZdS
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INZERCE

Po krátké pauze široká nabídka fotbalu

Po dvou letech opět 
vítězství Australanky

V pořadí 26. ročník mezinárodního cyklistického závodu Tour 
de Feminin O cenu Českého Švýcarska, tradičně zařazeného 
mezi akce Světového poháru, se jel v prvním červencovém týdnu. 

V pěti etapách závodnice absolvovaly celkem 425 km, nejníže na 
území ČR zajely do Jánské (220 m. n. m.), nejvýše na Studánku 
(506 m. n. m.).

Úvodní etapu Okolo Šluknovského výběžku (112,2 km, start 
i cíl v Krásné Lípě) vyhrála polská cyklistka P. Brezna-Bentkowska. 
Jedna z rychlostních prémií této etapy na varnsdorfském náměstí 
se stala kořistí německé závodnice D. Gass. Jiříkovská etapa 
(100,7 km) měla vítězku v Australance A. Cure a v průběžném 
pořadí obě vítězky s nepatrným náskokem vedly. Časovce v třetí 
den závodu v polské Bogatynii  (17,8 km) pak kralovala E. Pooley 
z Velké Británie a Rumburské okruhy (95,2 km) odpoledne po 
časovce předurčily letošní vítězku „tour“. Podruhé se radovala 
A. Cure, za ní dojela E. Pooley, obě s náskokem více jak dvou 
minut. Závěrečnou pátou etapu Labskými pískovci (72 km) pod 
záštitou varnsdorfského starosty Martina Louky vyhrála E. Pooley 
a potvrdila své konečné druhé pořadí. Celkové prvenství si s mi-
nutovým náskokem pohlídala Amy Cure, která navíc byla i nejlepší 
cyklistkou pelotonu s věkem do 23 let.                  ZdS, foto I. Šafus

Uvádíme nejbližší a již ostrý 
soutěžní start áčka FK Varns-
dorf do sezony 2013 - 2014: So 
20. 7. od 17.00 hod. vítěz Rapid 
Liberec / Nový Bor - FK Varns-
dor f (Pohár České pošty - 
1. kolo). Dále zápasy FNL: Ne 
28. 7. od 17.00 FK Varnsdorf -
MFK Karviná, So 3. 8. od 17.00 
FC MAS Táborsko - FK Varn-
sdorf, Ne 11. 8. od 17.00 FK 
Varnsdorf - SK Dynamo České 
Budějovice, Ne 18. 8. od 10.15 
FK Viktoria Žižkov - FK Varns-
dorf, So 24. 8. od 10.15 FK 
Baník Sokolov - FK Varnsdorf, 
Ne 1. 9. od 17.00 FK Varnsdorf -
 FC Hradec Králové.

Přípravné zápasy nového 
týmu FK Varnsdorf U21 a los 

začátku Juniorské ligy: So 13. 
7. od 17.00 hod. Varnsdorf -
Hrádek n. N. muži (místo v době 
uzávěrky HS neupřesněno), Út 
16. 7. od 18.00 Nový Bor muži -
Varnsdorf (Nový Bor), Pá 19. 7. 
od 10.00 Dukla Praha - Varns-
dorf (Nymburk), Stř 24. 7. od 
18.00 Štětí muži - Varnsdorf 
(Roudnice). Dále duely Junior-
ské ligy: Po 29. 7. 1. SC Znojmo  
- Varnsdorf, Čtv 1. 8. od 17.00  
Varnsdorf - SK Slavia Praha 
(v Rumburku), Po 5. 8. FC 
MAS Táborsko - Varnsdorf, Čtv 
8. 8. od 17.00 Varnsdorf - Dukla 
Praha (v Rumburku), Po 12. 8. 
FK Pardubice - Varnsdorf, Po 
19. 8. od 17.00 Varnsdorf - FC 
Viktoria Plzeň (ve Varnsdorfu). 

Domácí zápasy odehrají junioři 
na Letním stadionu v Rumburku 
nebo v Kotlině ve Varnsdorfu a 
v případě nepříznivého počasí 
na varnsdorfské umělé trávě.      

Text a foto ZdS

V dohrávce 4. kola veteránské 
soutěže věkové kategorie nad 
45 let prohrál LTC Děčín (dle 
rozpisu soutěže jako domácí 
tým) na varnsdorfských kurtech 
s Mžikem 2:4. Tenisové dvorce 
LTC jsou po povodních stále 
v havarijním stavu, takže se kluby 
dohodly na změně místa zápasu. 
Po singlech byl průběžný výsle-
dek 2:2, ale varnsdorfští vedli již 
0:2. Body pro Mžik zajistil Hájek 
vítězstvím nad Barilou 2:1 po se-
tech 6:7, 6:4, 10:8 a Šustr zdolal 
Rokůska 2:0 stejným poměrem 
dvou setů 6:2. Svá utkání prohrá-
li Ondráček a Seipt. Závěrečné 
čtyřhry pak varnsdorfští tenisté 
rozhodli pro sebe. Dvojice Vraj, 
Žižlavský přehrála hladce Barillu 
s Vlkem 2:0 (sety 6:1, 6:1), za-
tímco Ondráček s Mládkem měli 
poněkud těžší práci s Demuthem 
a Rokůskem po setech s výsled-
ky 6:4, 7:6. 

K odloženému a již posled-
nímu utkání tohoto ročníku 
s Velkým Březnem zajížděl Mžik 
na jeho náhradní kurty do Ústí 
nad Labem. Zápas prvního a tře-
tího týmu loňské soutěže přinesl 
dramatický vývoj a po singlech 
byl pro Mžik nadějný stav 2:2. 
V deblech, jeho tradičně silné 
zbrani, však odehrál nešťastné 
zápasy. Ten rozhodující skončil 
až v super tiebreaku, bohužel 
v neprospěch hostů. Místo 
zasloužené plichty tak odešli 
poraženi 4:2. Nezbývá než 
poblahopřát přemožitelům a 
s největší pravděpodobností také 
celkovým vítězům letošního roč-
níku soutěže. Výsledky: Kašper -

M. Hájek 6:1, 6:3,  J,  Renner -
R. Šustr 6:4, 6:1, Koník - 
A. Ondráček 6:1, 3:6, 4:10, San-
der - M. Žižlavský 1:6, 2:6, debly 

Kašper, Renner - Klusoň, Žižlav-
ský 6:1, 6:2, Skřivan, Kaltenbeck -
A. Ondráček, M. Hájek 5:7, 
6:3, 10:4.       M. K., foto archiv Mžiku

Mžik zastavil až obhájce prvenství

Takto se letos radoval spokojený tým Mžiku po výhrách v soutěži 
čtyřikrát (na fotu chybí M. Hájek, Seibt a Mládek). Z cyklistických výsledků

Závod Vrchlabí - Špindl Tour Škoda Auto (trasa B 50 km) byl pátým 
pokračováním seriálu KOLO PRO ŽIVOT (KPŽ). Jan Strož závod 
stejně jako na Malevilu nedokončil, ale celkovým luxusním šestým 
pořadím jej zastoupil Michal Malík, který tak vyhrál svoji kategorii 
M23-29 podobně jako na Jestřebích horách. Dalším podnikem KPŽ 
byly Kouty MTB maraton ČS v Jeseníkách. Tam se Strož vrátil ke 
svým lepším umístěním, i když skončil opět „jen“ čtvrtý.

Seriál čtyř závodů PEKLO SEVERU pokračoval třetím závodem 
Fofr cup v okolí koupaliště v Prysku, kde se opět představilo více 
cyklistů z Varnsdorfu. V kategorii Naděje I si v seriálové premiéře 
vyjel 12. místo Rosťa Synek a mezi Kadety byl 6. David Lejčko. Ve 
sloučené kategorii Muži+Junioři si ještě vybojoval celkovou 9. pozici 
Filip Holubář. Úspěšnější byli jezdci tří kategorií Veteránů. Ve V1 
vyhrál Jan Novota, 14. byl Zdeněk Kohout a 21. Jaroslav Novák.  Pro 
8. pozici si došlapal ve V2 Josef Kroupa, ve V3 pak bral 3. místo Jiří 
Dužár a 5. Václav Šimonek. V průběžném pořadí seriálu si zatím 
vedou ve svých kategoriích nejlépe J. Novota (1.), V. Šimonek (4.), 
F. Holubář (6.), D. Lejčko (7.) a J. Kroupa (8.). Závěrečným závodem 
„pekla“ bude 21. září Horská MTB časovka Jedlová 2013.     ZdS

Start poslední etapy na náměstí ve Varnsdorfu


