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INZERCE

NEPŘEHLÉDNĚTE: DOTACE NA VÝMĚNU KOTLE 
VÝLUKA VLAKŮ TRILEX OD 26. SRPNA

CHYSTÁ SE FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY 
VARNSDORFSKÉ VOJENSKÉ POMNÍKY, II. DÍL

Hrádek: 
desáté výročí, 
padesátá svatba, 
nová podlaha... 
Foto modelu Ivo Šafus 

Kolobjeh, 
to byl zase 

srandy kopec 
Foto Ivo Šafus

Pokračování na str. 4

Čtěte na str. 9

Obnova vodních 
prvků ve městě

V prázdninových dnech, kdy ve městě probíhá řada 
větších stavebních akcí, bychom rádi vyzdvihli dvě menší 
specifické, které ale určitě stojí za to. 

Zprovoznění se po více jak 50 letech dočkala kašna 
na městském hřbitově. V souvislosti s plánovaným 
zahájením oprav hřbitovních cest a svodů dešťových 
vod bylo logické prověřit možnost  obnovení funkčnosti 
kašny s fontánou. Po menších komplikacích s prověřením 
historických napojení se nakonec našlo řešení, jak kaš-
nu uvést po dlouhé době do provozu. Voda se do kašny 
doposud dovážela cisternou. Trpěla tím její kvalita, 
v letních měsících jí byl nedostatek. Nyní je kašna zásobe-
na vodovodním řadem a cirkulaci vody zajišťuje čerpadlo 

Svaz c. k. vojenských vy-
sloužilců zemí Koruny české ve 
spolupráci s městem Varnsdorf 
obnovil ztracenou důstojnost 
pietního místa posledního 
odpočinku obětí první světové 
války. Celá rekonstrukce, včetně 
následného pietního aktu, mohla 
proběhnout zejména díky aktivi-
tě pana Jiřího Suchardy, který 
má agendu válečných hrobů ve 
městě na starosti. Město Varns-
dor f se touto akcí př iřadilo 
k dalším městům a obcím, které 
v poslední době začaly s obno-
vou pomníků připomínajících 

padlé z první světové války. 
Tato aktivita je zcela v souladu 
se zákonem č. 122/2004 Sb., 
o válečných hrobech a pietních 
místech a také se snahami 
Ministerstva obrany ČR, které 
koordinuje péči o válečné hro-
by. Na varnsdorfském hřbitově 
našli místo svého posledního 
odpočinku vojáci několika ná-
rodností a mezi nimi také Češi, 
příslušníci zeměbraneckého 
pěšího pluku číslo 7, rodáci 
z Plzeňského kraje. S radostí 
budeme zprávu o rekonstrukci 
památníku tlumočit obcím, je-

jichž rodáci jsou zde pohřbeni, 
ale také na příslušná zastupi-
telství všech zainteresovaných 
států i Ministerstvo obrany 
ČR. Pietního aktu se zúčastnil 
i PhDr. Jiří Rak. Tento známý 
historik, přednášející na fakultě 
Univerzity Karlovy, při svém 
proslovu ocenil práci Svazu 
vysloužilců i města na obnově 
toho pietního místa. Věříme, 
že spolupráce, kterou jsme 
s městem Varnsdorf navázali, 
bude pokračovat i při dalších 
plánovaných projektech.

Hynek Domalíp

Pietní místo na hřbitově opět jako nové

Pokračování na str. 4

Rybníček u Billy, foto ham

Znovuodhalení pomníku obětem 1. světové války na varnsdorfském hřbitově v sobotu 13. července. 
Historii pomníku jsme připomněli v minulém čísle Hlasu severu. Foto miw

Výzva starostům 2013
Starostové Varnsdorfu a Šluk-

nova Martin Louka a Eva Džu-
manová v pondělí 8. července 
navštívili starostku Duchcova 
Jitku Bártovou. Ke schůzce se 
připojil také starosta obce Lahošť. 
Výsledkem schůzky je výzva ke 
společnému postupu prosazová-
ní požadavků obyvatel.

Cílem „Výzvy starostům 2013“, 
iniciované právě Martinem Lou-
kou, je domoci se řešení nega-
tivních jevů na celostátní úrovni. 

O iniciativu projevil zájem mj. pri-
mátor Českých Budějovic Juraj 
Thoma, v jehož městě počátkem 
července došlo k masovým proti-
romským demonstracím, členové 
vedení města Děčína, kde se ne-
příznivě vyvíjela situace ve čtvrti 
Boletice, a nakonec i Svaz obcí 
a měst ČR. 

Počátkem srpna varnsdorf-
skou radnici navštívil výkonný 
místopředseda Svazu měst a 
obcí Jaromír Jech, s nímž byl 

dohodnut další postup šíření 
výzvy a prosazování záměrů 
výzvy u politiků. Svaz zajistí 
distribuci výzvy do všech obcí a 
měst v republice a zorganizování 
„kulatého stolu“ na začátek září. 
Jeho účastníci připraví konkrétní 
podněty pro sněm svolaný na 
19.-20. září do Českých Budějovic. 

Text výzvy i starostův dopro-
vodný dopis kolegům z celé re-
publiky najdete na třetí straně. 

ham

Čtěte na str. 4
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• Nevítaná návštěva
Vedení varnsdorfského zimního stadionu se obrátilo na místní 

policisty z obvodního oddělení. V areálu se nejspíš pohyboval 
nevítaný návštěvník, který zavítal do několika místnostní spor-
tovního zařízení. Jak se ukázalo ohledáním místa činu, některé 
místnosti byly narušeny násilím. Z provedené prohlídky vyply-
nulo, že chybí prodlužovací kabely a dveřní kování. Odhalená 
škoda činí 2 000 korun. 

• Mladík napadl dívky a skončil v policejní cele
V rukou varnsdorfských policistů skončil nad ránem 12. čer-

vence místní mladý muž, jenž má podle získaných výpovědí na 
svědomí dvě loupežná přepadení. K těm mělo dojít kolem páté 
hodiny ranní. První nezletilou dívku oslovil v Poštovní  ulici a 
požadoval po ní vydání mobilního telefonu. Svůj požadavek pod-
pořil fyzickým kontaktem, kterému napadená dívka musela čelit 
několik minut. Navíc jí měl vyhrožovat znásilněním. Ze strachu 
o svůj život vydala mobilní telefon. Vzápětí se jí podařilo utéct. 
Když začali strážci zákona hledat muže odpovídajícího popisu, 
přijal mezitím operační důstojník další oznámení jiné mladé 
ženy z Varnsdorfu. I ona čelila incidentu se stejným scénářem 
nedaleko od původního místa činu, jen o několik minut později. 
Popis muže se shodoval. Také ona přišla o svůj mobilní telefon. 
Policisté ze zdejšího obvodního oddělení a hlídkové služby za-
počali pátrání, na jehož konci bylo nalezení a zadržení muže, 
výslech a obvinění z dvojnásobné loupeže. Poté byl vzat do 
vazby. O výši trestu rozhodne soud. (Pozn. red.: Pachatelem 
byl 17letý mladík na útěku z výchovného zařízení v Buškovicích 
na Lounsku.)

• Podvody skoro za milion 
Rumburští kriminalisté pracovali na dalším klubku podvodů. 

K těm mělo docházet podle výpovědi zadrženého muže na 
různých místech naší země od loňského září do letošního 
června. Mladík z Varnsdorfu sjednával pod hlavičkou tří různých 
sdružení objednávky u obchodníků, kteří jeho požadavkům 
většinou vyhověli. Za odebrané zboží a služby nezaplatil. 
Dluh vůči společnostem se zastavil až na částce přesahující 
900 000 korun. Obviněný mladík prostřednictvím své podni-
kavosti obstaral dvě sady dětských hřišť, zahradní techniku 
i obyčejné prostředky k životu. Část nákupů využil pro svou po-
třebu, ostatní předal dalším osobám. Do své tehdejší kanceláře 
v Rumburku nasmlouval pronájem kopírovacího zařízení, které 
nevrátil ani neuhradil 150 000 korun za pronájem. Obchodu 
s nábytkem neuhradil faktury za tři pracovní stoly. U známé 
telekomunikační společnosti zajistil v několika případech odběr 
telekomunikačních služeb včetně bonusů v podobě dotovaných 
telefonů a tabletů, které se k uzavřeným smlouvám vztahovaly. 
Své počínání v policejním protokole doznal. Svými smělými dvaceti 
přešlapy si vylepšoval živobytí. Od 31. července čelí 24letý muž 
obvinění z přečinu podvodu, za který mu v případě odsouzení 
hrozí trest odnětím svobody až na osm let. Rumburští kriminalisté 
společně se sdělením obvinění podali u děčínského okresního 
soudu návrh na vazbu, kterému bylo vyhověno. Mladý muž byl 
2. srpna převezen do vazební věznice v severních Čechách.

• Dětská výbava
Po dětské postýlce, tříkolce a kočárku pátrají varnsdorfští 

policisté od pátečního dopoledne 2. srpna. Odložené věci zmi-
zely ze suterénu činžovního domu v Nemocniční ulici během 
července. Zaskočená žena vyčíslila škodu na necelých pět 
tisíc korun. Oznámená ztráta je prověřována i s ohledem na 
možný přečin krádeže.                    Nprap. Petra Trypesová

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Termíny zastupitelstva
Plánované termíny zasedání 

Zastupitelstva města Varnsdorf 
ve 2. pololetí 2013 (vždy čtvrtek od 15 hod.): 

26. září, 31. říjen, 28. listopad.

 

Rada města na svém zasedání 11. 7. 2013 rozhodla: • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 3633 v k. ú. 
Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 1519/134 a p. p. č. 1519/20 vše v k. ú. Varnsdorf. • Vydat 
souhlas s umístěním stavby na části p. p. č. 5688/58 v k. ú. Varnsdorf za účelem výstavby technologie 
pro zachycování vody po předložení stavební dokumentace. • Pronajmout organizaci Junák - svaz skautů 
a skautek ČR, středisko Lužan Varnsdorf p. p. č. 3201 v k. ú. Varnsdorf o výměře 1248 m2 za účelem 
provozování venkovních aktivit organizace za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. • Pronajmout 
Tělovýchovné jednotě Slovan Varnsdorf část p. p. č. 2692/149 v k. ú. Varnsdorf o výměře 50 m2 za 
účelem provozování zařízení sloužícího pro nakládání s vodou pro potřebu tenisových kurtů za cenu 
100 Kč/rok na dobu trvání 15 let. • Pronajmout část p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 2650 m2 
za účelem užívání sportovních ploch za cenu 1 Kč/m2/rok TJ Slovan Varnsdorf na dobu trvání 15 let. 
• Zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2013 v k. ú. Varnsdorf. • Pověřit starostu města podpisem 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na Zajištění čistoty ve městě uzavřenou dne 31. 12. 2007 mezi městem 
Varnsdorf a Technickými službami města Varnsdorf s. r. o., kterým se mění odst. V bod 2 Platnost a 
účinnost smlouvy. (Prodloužení smlouvy do roku 2018; smluvní vztah na dobu pěti let je podmínkou 
k poskytnutí dotace na nákup nového zametacího vozu.) • Přidělit veřejnou zakázku „Splašková a deš-
ťová kanalizace Varnsdorf - lokalita Hrádek, ulice P. Bezruče“ uchazeči: MAJJ-KUPEC, s. r. o., Veselé 
235, Děčín, a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 1.995.476 Kč bez 
DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu - I“ 
uchazeči: S a M silnice a mosty Děčín, a. s., a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto 
firmou za cenu 508.111,50 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Celoplošné opravy komunikací 
technologií ABS ve Varnsdorfu - II“ uchazeči: S a M silnice a mosty Děčín, a. s., a pověřit starostu města 
uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 612.731 Kč bez DPH. •  Přidělit veřejnou zakázku 
„Celoplošné opravy komunikací technologií ABS ve Varnsdorfu - III“ uchazeči: S a M silnice a mosty, 
Děčín a. s., a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 869.000 Kč bez 
DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - I“  
uchazeči: Technické služby města Varnsdorf s. r. o., a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo 
s touto firmou za cenu 657.377 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Celoplošné opravy chodníků ze 
zámkové dlažby ve Varnsdorfu - II“ uchazeči: S a M silnice a mosty Děčín a. s. a pověřit starostu města 
uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 635.785,98 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku 
„Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ve Varnsdorfu - III“ uchazeči: Stavební firma Bardzák 
s. r. o., Benešov nad Ploučnicí a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 
314.110 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Vypracování projektové dokumentace - Zateplení 
fasády bytových panelových domů č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“uchazeči: Ing. Jiří Drahota, 
Rumburk a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 195.000 Kč bez 
DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Vypracování projektové dokumentace - Stavební úpravy budovy muzea 
č. p. 415, Varnsdorf“ uchazeči: Ing. Arch. Pavel Horký, AA-ATELIER ALFA, Ústí nad Labem - Krásné 
Březno, a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 794.752 Kč bez DPH 
za předpokladu zajištění financování akce „Vypracování projektové dokumentace - Stavební úpravy 
budovy muzea č. p. 415, Varnsdorf“z rozpočtu města v roce 2013. • Přidělit veřejnou zakázku „Snížení 
energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf“ uchazeči: METROSTAV a. s., Praha 8 a pověřit starostu 
města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 9.977.363,46 Kč bez DPH. • Schválit podání 
žádostí o dotaci na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf a na projekt Snížení 
energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf do L. výzvy OPŽP, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání 
zdrojů energie. • Ukončit nájem nebytových prostor v budově Dětského střediska, Poštovní č. p. 1254, 
407 47 Varnsdorf s nájemkyní MUDr. Hanou Böhmovou ke dni 31. 12. 2013. • Prodloužit rámcovou 
smlouvu o poskytování služeb mobilního operátora pro město Varnsdorf se společností Vodafone Czech 
Republic a. s., o 12 měsíců a pověřit starostu města podpisem dodatku k rámcové smlouvě. • Odvolat 
pana Karla Jiřištu z funkce manažera Komise prevence kriminality na základě ukončené dohody o vý-
konu funkce. • Jmenovat paní Ing. Pavlínu Šafusovou do funkce manažera Komise prevence kriminality 
do konce volebního období 2010 - 2014. • Neschválit konání veřejné hudební produkce pod názvem 
„Kolobjeh 2013“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách. • Uzavřít dohodu o provedení práce 
na pracovní úkol: domovník v domě č. 3321 ve Varnsdorfu. • Vzít na vědomí informaci o obsazenosti 
velké a malé budovy polikliniky. • Vzít na vědomí informaci o prozatímní nefunkčnosti pracoviště RTG 
na poliklinice. • Zadat OSMI prověřit závady uvedené z dopisu lékařů ze Zdravotního střediska Lesní, 
ze dne 08.07.2013 zpracovat postup na zajištění kontrol a pravidelné údržby v tomto objektu. • Vzít na 
vědomí informaci o nevyhovujícím stavu schodiště, fasády a dešťových svodů správní budovy Nemocnice. 
Rada města na svém zasedání 1. 8. 2013 rozhodla: • Přidělit veřejnou zakázku „Celoplošné opra-
vy komunikací technologií lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu“ uchazeči: SILKOM, spol. s r. o.,
Frýdlant a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 1.169.676 
Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Výměna oken v bytovém domě č. p. 2290 ve Varns-
dorfu“ uchazeči: BOHEMIO CZ, s. r. o., Třebíč a pověřit starostu města uzavřením smlouvy 
o dílo s touto firmou za cenu 729.724 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financo-
vání akce z rozpočtu města v roce 2013. • Schválit projektový záměr z OP LZZ (Operační pro-
gram Lidské zdroje a zaměstnanost) „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“. 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA

Změna adresy Dopravního inspektorátu Děčín
Dopravní inspektorát od konce července započal svou novou etapu v nových prostorách 

v Děčíně IV.  Všechny součásti dopravního inspektorátu se přestěhovaly do jediné budovy 
bývalého Celního úřadu Děčín na adresu:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE
Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, Husovo náměstí 111/12, 405 02 Děčín IV
(vchod z Tržní ulice) Tel. podatelna 974 432 259, dopravní inženýr 974 432 258, dopravní 

nehody 974 432 571.                Nprap.  Petra  Trypesová, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje



MyšLenka aneb sloupek starosty

Dopis
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Z DIÁŘE STAROSTY

Dotace na výměnu kotle 
v rodinném domě

Do rubriky starosta tentokrát přispěl dopisem, který adresoval 
starostkám a starostům všech měst a obcí. Tímto dopisem dopro-
vodil výzvu, s níž vás seznamujeme na stranách 1 a 3.

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové! 
Ve spolupráci a po dohodě se Svazem měst a obcí si vás dovoluji 

oslovit ve prospěch řešení problému, který zvolna zaplavuje stát 
a jímž se postupně zabývá obec za obcí, větší i velká města. Jedná 
se o problematiku liknavosti a legislativní lenosti, s níž centrální 
a nám nadřízené orgány dlouhodobě přistupují k zásadním krokům 
při řešení podstatných problémů rizikových a nepřizpůsobivých 
komunit menšin. Neřešení problémů a účelově vedené přenášení 
odpovědnosti na obce přináší nejen obrovské výdaje za policejní 
manévry při občanských demonstracích, které se postupně šíří i do 
míst, kde jsou překvapením i pro vedení obcí. Neřešení problému 
občanské nespokojenosti vnáší do společnosti atmosféru nesnášen-
livosti a hrozí dalšími dost zásadními riziky. Mlčení zodpovědných 
a legislativy dává dobrou šanci promlouvat radikalizujícím se skupi-
nám a neonacionalisticky vnímaným stranám, které logicky získávají 
stále větší podporu v oblasti názorů, které propagují násilí.

Je to tedy na nás, kteří jsme v každodenním kontaktu s problémy 
střetů nepřizpůsobivých komunit, i na vás, kteří jste v místech, kde 
problém teprve doutná, a také na vás, kteří nám rozumíte, protože 
stejnou situaci můžete řešit zítra nebo pozítří. 

Přiložená výzva měst a obce Duchcov, Lahošť, Šluknov a 
Varnsdorf zve ke spolupráci a společnému postupu při důsledném 
prosazování oprávněných zájmů našich občanů. A věřte, že nejde 
jen o váš formální podpis a podporu. Výkřik o pomoc jediného města 
je asi hodně slabý a není dost srozumitelný. Proto je třeba, aby naše 
požadavky byly zesíleny společným ujednoceným postupem a bez 
polovičatosti v praxi dovedeny k úspěšnému řešení. 

Velice rádi přijímáme garanci a spolupráci nadstranického Svazu 
měst a obcí, v němž vidíme i záruku seriozních postupů. Věříme, 
že mnozí z vás pochopí vážnost situace a k výzvě se v prvním 
kroku přihlásí. V dalších krocích nás následně čeká prvotní jasná 
formulace nejpalčivějších problémů a návrhy postupů řešení při 
setkání u kulatého stolu. 

Závěry tohoto jednání pak budou prezentovány a jako podněty 
předloženy XIII. sněmu Svazu měst a obcí ČR ve dnech 19.-20. září 
2013. Další společné kroky pak budou koordinovány dle požadavků 
obcí, které se k naší výzvě připojí.

Těšíme se na účelnou spolupráci. S přáním klidu ve vašich obcích 
za autory výzvy.           Martin Louka, starosta města Varnsdorf      

Od letošního srpna mohou občané na Krajském úřadu v Ústí 
nad Labem žádat o dotaci na výměnu starého kotle na tuhá paliva 
za moderní kotel s automatickým přikládáním, zplyňovací kotel 
nebo kotel na plyn. Podrobné informace, podmínky žádosti a po-
třebné formuláře najdete na webových stránkách Ústeckého kraje 
www.kr-ustecky.cz, pro informace můžete také volat na krajský 
úřad číslo 475 657 831.                           Odbor životního prostředí 

Musím mít povolení při kácení 
stromu na zahradě?

Pokud je zahrada u rodinného či bytového domu oplocená a 
veřejnosti nepřístupná, v takovém případě nemusím. 

Stále však potřebuji povolení na kácení stromu například v za-
hrádkářské kolonii, v zahradách ohraničených jen živým plotem či 
neoplocených i v zahradách oplocených, které neleží u rodinného 
domu. 

 Od 15. 7. 2013 platí nová vyhláška o kácení dřevin. Rozšiřuje 
okruh případů, kdy majitel či nájemce pozemku nemusí žádat o 
povolení, pokud chce skácet strom či vymýtit keře. Stále platí, že 
není třeba povolení pro kácení stromů, jejichž obvod ve výšce 
130 cm je menší než 80 cm, a pro mýcení keřových porostů, jejichž 
celková plocha nepřesahuje 40 m2. Vyhláška dále říká, že není 
potřeba povolení ke kácení v oplocených a veřejnosti nepřístupných 
zahradách u rodinných a bytových domů.         

Odbor životního prostředí 

   3. 7. - Jednání o situaci na Kovářské ul. za účasti PČR, MP, odboru 
soc. věcí a Úřadu práce
4. a 7. 7. - Cyklistický závod Tour de Feminin - předávání cen, start 
poslední etapy ve Varnsdorfu
 8. 7. - Schůzka se starosty v Duchcově - sestavení „Výzvy sta-
rostům 2013“ 
  9. 7. - Jednání o projektu prevence kriminality
          - Rozhovor pro Český rozhlas
      - Jednání s VOŠ a SŠ Varnsdorf o využití školní budovy 
           na Střelecké ul.
11. 7.  - Schůzka s jednatelem s.r.o. Varnsdorfská prádelna
          - Zasedání rady města
15. 7.  - Jednání s ekonom. odborem a odborem živ. prostředí 
           o poplatcích za odpady
          - Podnikatelská kavárna
16. 7. - Schůzka k podnětům pro interní audit
17. 7. - Řešení občanské stížnosti
18. 7. - Schůzka pořadatelů Festivalu lokální ekonomiky
29. 7. - Řešení občanské stížnosti
30. 7. - Jednání s předsedou představenstva a.s. FK Varnsdorf 
            V. Gabrielem
            - Jednání s firmou Lumines Temple - oprava býv. ubytovny 
            na Čelakovické ul.
         - Jednání s OSMI - aukce energií pro občany
31. 7. - Jednání s vedoucí kontaktního pracoviště Úřadu práce
            Varnsdorf E. Dvořákovou, DiS.
      - Schůzka s bezpečnostními složkami a s.r.o. Regionální 
            partner
2. 8.   - Jednání s ředitelkou DDM Varnsdorf Bc. L. Holanovou
         - Schůzka s místopředsedou Svazu měst a obcí J. Jechem
5. 8.   - Schůzka se zahrádkáři a měst. policií - opatření proti 
            krádežím v zahrádkářské kolonii 
6. 8.   - Jednání o budoucnosti náměstí s Ing. arch. Vl. Kautem 
            a Ing. arch. Fr. Jeřábkem.

Učení je cesta: 
Jeden z příběhů

Kostce Krásná Lípa se 
díky projektu „Učení je cesta“ 
podařilo poskytnout rekvalifi-
kační kurz 20 osobám ze Šluk-
novského výběžku. 17 z nich
získalo dotované zaměstnání 
u místních organizací a obcí po-
skytujících sociální služby. Tito 
účastníci projektu v tuto chvíli 
pracují již déle než šest měsíců. 
Za tuto dobu se  stihla většina 
z nich dobře zapracovat a 
někteří pracovní místo opustit. 
Jeden z příběhů účastníků pro-
jektu patří paní Marcele.

„Jak se dostat z kruhu, kde 
se opakují veřejně prospěšné 
práce, nezaměstnanost, nepři-
jata, nemáte vzdělání, nemáte 
zkušenosti. Jak neztratit moti-
vaci? Těší mě, že paní Marcele 
se podařilo najít práci, která ji 
baví a ještě má sílu pomáhat 
lidem v těžké životní situaci,“ 
říká ředitelka Kostky Hana 
Volfová.

Paní Marcela je jedna z účast-
nic projektu. Je jí přes pa-
desát let a sama ví, že najít si 
práci není v našem regionu jed-
noduché, a už vůbec ne v po-
kročilejším věku. „Vždycky 
mě tahle práce v sociálních 
službách lákala,“ říká. Účastí 
v projektu tak nejen získala 
potřebné vzdělání, zaměst-
nání, ale také možnost získat 
praxi v sociálních službách. 
V současné době pracuje na 
dotovaném pracovním místě 
v organizaci White Light I 
v kontaktním centru v Rum-
burku. Pracuje s uživateli ná-
vykových látek, a to převážně 
v terénu. „Práce v terénu mi 
vyhovuje, potřebuji mít dost 
pohybu,“ chválí si svou neleh-
kou úlohu v přední linii. Marce-
le se za krátkou dobu podařilo 
získat prostory pro výměnu ve 
Varnsdorfu a zavést terénní 
program i v Krásné Lípě, kde 
také zorganizovala přednášku. 
Mluví za ni její práce, a proto 
stačí, když její vedoucí Vít 
Jelínek říká: „S Marcelou jsem 
spokojenej.“

Projekt Učení je cesta 
(CZ.1.04/3.3.05/75.00130) je 
financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a za-
městnanost a státního rozpoč-
tu ČR, realizátorem projektu je 
Kostka Krásná Lípa, p. o.

Petra Vrajová, 
Kostka Krásná Lípa, p. o.
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Střípky z okolí
Fontánka na hřbitově, foto JS

Obnova vodních prvků ve městě
Jubilejní svatba na Hrádku
V sobotu 20. července se konala na Hrádku velká sláva. Tři dny po 

uplynutí desetiletého jubilea od znovuotevření se zde konala rovněž 
jubilejní padesátá svatba. Novomanžele Lucii a Ladislava Brůnovy 
oddával Jiří Sucharda a jelikož je novomanžel aktivní dobrovolný 
hasič, připravili jim kolegové hned nahoře na parkovišti překvapení 
v podobě prvního společného manželského zásahu. 

Foto Ivo Šafus

V červenci letošního roku to 
bylo přesně deset let od chvíle, 
kdy se po mnoha letech poda-
řilo opětovně otevřít turistickou 
vyhlídku na Hrádku, nad kterou 
už mnozí v té době zlomili hůl. 
Pravdou zůstává, že tehdy jsme 
se těšili na brzké dokončení 
celého objektu a otevření re-
staurace - ale to je i dnes ještě 
v nedohlednu. V rámci bilan-
cování jsem si našel článek 
s výsledky první sezony, kdy 
vyhlídku navštívilo 7 900 lidí. 
Celkem za ta léta navštívilo 
Hrádek téměř 110 tisíc lidí a 
řada z nich zde byla opakovaně. 
Největší zájem jsme zazname-
nali po pěti letech v roce 2007, 
kdy se na Hrádek vypravilo přes 
16 tisíc návštěvníků. Naopak 
nejslabší sezonu má za sebou 
v loňském roce, kdy jich nepřišlo 
ani 6 tisíc. Bohužel ani letošní 
pololetí nenaznačuje úspěš-
nější rok.   JS, foto Ivo Šafus

Deset sezon hrádecké vyhlídky

s fontánkou uprostřed kašny. 
Poblíž kašny je v dobovém ka-
menném sloupku nově osazen 
samostatný kohout pro odběr 
pitné vody. Toto pietní místo 
si po rekonstrukci okolních 
hrobů obnovu vodního prvku 
určitě zaslouží. Vzhledem k to-
mu, že  po stavební stránce 
byla kašna celkem v pořádku a 
precizní práce našich předků si 
zaslouží velké uznání, je otázka 
celkové restaurace kašny zatím 
výzvou do budoucna.  Ta už by 
si jistě vyžádala větší finanční 
prostředky, ale po dokončení 
úprav povrchu v okolí kašny 
z původní žulové a čedičové 
mozaiky bude i tak místo opět 
pěkné a důstojné.

Druhým vodním prvkem, 
o kterém vás chceme infor-
movat, je umístění tryskající 
fontánky v rybníčku u Billy. 
Spolu s okolím parku se toto 
prostranství stává jakýmsi 
komunikačním centrem města. 
Celkovému vzhledu rovněž 

prospěla úprava zeleně a v ne-
poslední řadě se díky samotné 
opravě rybníka a náhonu stává 
ze zapadlého koutu místo, které 
našemu městu ostudu nedělá. 
Na druhou stranu zmiňme nut-
nost každodenního zajištění 
úklidu, neboť i malý výpadek 
veřejné služby je okamžitě na 
čistotě prostranství  a rybníku 
vidět. Samotná fontána je ne-
jenom snahou toto místo oživit 
a zpříjemnit obyvatelům, ale 
funguje jako provzdušňovač 

vody pro rybí obsádku. Fontána 
funguje i ve večerních hodinách, 
kdy je osvětlena. 

Věříme, že instalace fontánky 
bude přijata občany jako další 
krůček ke zkrášlování našeho 
města, ačkoliv se nejedná o žá-
dnou zásadní a náročnou inves-
tiční akci.

S přáním hezkého zbytku 
léta Ing. Jaroslav Beránek, ve-
doucí odboru správy majetku a 
investic

Nadační fond Hrádek-Burgsberg zatím „nespí“ a snaží se o další 
dílčí zlepšení. Po vybudování důstojných sociálních zařízení se letos 
dočkala nové podlahy výstavní síň, kde se pořádají svatby. Masivní 
dubová podlaha nahradila zátěžový koberec a společně s novými 
židlemi dnes slouží oba prostory výstavní síně jako reprezentativní 
prostor Hrádku. 

Organizace školního roku 2013/2014
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních 

školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude 
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí 
bude ukončeno v pátek 27. června 2014. 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. 

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy - pro okres Děčín od 24. 

února do 2. března 2014.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.        red.

Fotokronika

Horké rodeo
13. ročník varnsdorfského rodea se konal poprvé v areálu 

Pivovaru Kocour. V sobotu 3. srpna v parnu kolem 35 stupňů se 
v několika disciplínách předvedlo téměř čtyřicet jezdců. Akci pořá-
daly Ranč „D“, Ranč Saloon a Ranč „Š“.                 Foto Ivo Šafus 

Zrcadlo
 Nepřehledná křižovatka ulic Západní, Lidická a Fr. Kmocha byla 

předmětem kritiky i na zasedání zastupitelstva. Od června už zde 
k bezpečnosti motoristů i chodců přispívá dopravní zrcadlo. Foto ham

Lůžkové vozy 1. třídy
Ubytovací kapacity ve Varnsdorfu jsou od prázdnin rozšířeny 

o „Hotel Vagon“ - netradiční možnost noclehu v areálu Pivovaru 
Kocour. Ve dvou vagonech je celkem k dispozici 50-60 lůžek ve 
stylových vlakových kupé a hygienické zázemí. Funkční budou 
od jara do podzimu.       Foto převzato z www.pivovar-kocour.cz
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INZERCE

Před třemi lety dostali senioři 
v našem regionu poprvé mož-
nost přihlásit se ke studiu na 
Univerzitě třetího věku přímo 
„doma“, na Šluknovsku, bez 
nutnosti dojíždět do vzdálených 
měst. Výuka studentů-seniorů 
pod hlavičkou Vysoké školy 
Karlovy Vary totiž probíhala
v Podnikatelském centru v Rum-
burku. Přednášky kvalifikova-
ných lektorů se týkaly mimo 
veřejného a soukromého práva, 
lékařství, ekonomie, informatiky, 
psychologie, životního prostředí 
apod. Úspěšné zakončení 
šestisemestrového studia se 
zde zmiňujeme proto, že se ho 
účastnila i poměrně početná 

V České republice ve Varnsdorfu poprvé!
21. a 22. září letošního roku se ve Varnsdorfu uskuteční první fes-

tival Lokální ekonomiky. Jedná se o akci, která formou trhu místních 
produktů, přehlídky místní kultury a veřejné konference představí 
široké veřejnosti, co všechno mohou lidé ve svém vlastním regionu 
udělat, aby úspěšně čelili negativním důsledkům hospodářské krize a 
globalizace, a to přesně v duchu filozofie „když nám nikdo nepomůže, 
pomůžeme si sami“.

„Není rozumné současnou situaci, kdy klesá kupní síla obyvatel-
stva, krachují firmy a ve společnosti roste sociální napětí, sledovat 
se založenýma rukama“, říká jeden z organizátorů Martin Zíka a 
dodává: „Když si uvědomíme, že za většinou místních problémů 
stojí nedostatek peněz v lokální ekonomice, můžeme i jako řadoví 
občané udělat spoustu věcí, jak situaci zlepšit. Samozřejmě se najde 
mnoho skeptiků, kteří budou tvrdit, že jedna vlaštovka jaro nedělá. 
Jako odpověď na to mám rčení, že „brambora k bramboře dává 
hromadu na dvoře“, což je právě jeden z principů lokální ekonomiky 
- regionální synergie.

V tuto chvíli hledáme všechny zájemce, kteří na Varnsdorfsku 
něco vyrábějí, pěstují nebo chovají a chtějí se tím pochlubit, aby se 
přihlásili k účasti na prezentačním trhu, který se uskuteční v sobotu 
21. září v areálu klubu Střelnice. Kontaktujte paní Evu Hamplovou 
na čísle 602 490 840. Podobně nabízíme všem místním neprofesio-
nálním umělcům, hudebníkům, divadelníkům, výtvarníkům atd., aby 
zvážili nabídku ve stejný den se prezentovat a předvést veřejnosti 
svůj um. Zájemci se mohou obrátit na pana Martina Louku prostřed-
nictvím e-mailu martin.louka@varnsdorf.cz.

Festival lokální ekonomiky bude provázen konferencí, na níž vy-
stoupí zajímaví hosté a rozvíří diskuzi na téma, co všechno je možné 
a potřeba udělat, aby se nám lépe žilo. Podrobný program festivalu 
uveřejníme v příštím Hlasu severu a v dalších médiích.          -flk-

Po padesátce vedu
 V rámci aktivit projektu „Po padesátce vedu“ jeho účastníci a 

účastnice absolvovali v únoru až květnu vzdělávací kurzy Údržba 
veřejné zeleně a kurz Vedení a řízení lidí a organizace práce.

Jedenáct úspěšných absolventů a absolventek obou kurzů zís-
kalo od června a následujících měsíců pracovní uplatnění na pozici 
vedoucích v oblasti údržby veřejné zeleně. Nová pracovní místa pro 
ně vytvořily obce, města a další organizace ze Šluknovska. 

Osobami zapojenými do projektu jsou uchazeči a uchazečky 
o zaměstnání ve věku nad 50 let z celého Šluknovského výběžku. 
Převážná většina z nich se potýká s problémem hledání zaměst-
nání dlouhodobě. Získat a udržet si zaměstnání jim mimo zvýšení 
kvalifikace napomohou rovněž individuální poradenství a motivace 
realizované poradcem.

Projekt je f inancován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR.                                                    Marta Saganová, 

manažerka projektu 

Promoce v Grandhotelu Pupp

Střípky z regionu

skupina vědychtivých studentů 
z Varnsdorfu. Ti spolu s ostatními 
slavnostně převzali osvědčení 
9. července při promoci, která se 
konala v karlovarském Grandho-
telu Pupp. Většina se jich chystá 
pokračovat v navazujícím studiu.

Na jaře loňského roku byla 
otevřena Univerzita třetího 
věku i ve Varnsdorfu. Také tato 
nabídka čtyřsemestrového stu-
dia při VOŠ a SŠ Varnsdorf se 
setkala s mimořádným zájmem. 

ham, foto VF 

V Krásné Lípě je od prvního 
srpnového víkendu otevřen 
Křinický minipivovar, kde se 
vaří a podává pivo Falkenštejn. 
Sídlí na náměstí na místě bý-
valé restaurace Pod Kostelem. 
Ve městě tak obnovili vaření 
piva po více než půlstoletí. 
Pivovar je založen jako sociální 
podnik a byl spolufinancován 
z prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Obsluhu 
a pomocné práce tak mohou 
zajišťovat i lidé se zdravotním 
hendikepem.

Díky investici města Krásná 
Lípa do technického vybavení 
kina mohou již i tamní návštěv-
níci sledovat filmy v digitální 
podobě. 

Nedaleko Šluknova v Kun-
raticích se o prvním srpnovém 
víkendu konala technoparty 
s účastí asi tisícovky lidí. Podle 
policie se akce nepotýkala 
s většími problémy. Bylo řešeno 
osm přestupků, nejčastěji řízení 
pod vlivem alkoholu či opiátů, a 
několik stížností na hluk.

Ve Šluknově otevřeli nově vy-
budované výzkumné a vývojové 
centrum stomatologie s vlastním 
školicím střediskem. Jedná se 
o jedno ze tří špičkových praco-
višť v republice. 

Na hradě Tolštejn zachraňují 
rozpadávající se hradební zdi. 
Ohrožena je hlavně jedna z do-
minantních obvodových hradeb 
na prvním nádvoří, z jejíž vnější 
strany vypadly pískovcové kvád-
ry tvořící ostění a překlad oken. 
Lešení je také u vstupní brány 
kvůli opravě oblouku bývalé 
strážnice.

V Jiříkově schválili demolici 
mateřské školy v Hradecké ul. 

a vybírají dodavatele stavby 
nové mateřské školy na klíč.

V Rumburku zahájí provoz 
církevní mateřská škola Klíček 
v nově rekonstruovaných 
prostorách evangelické fary 
v Krásnolipské ul. Nabízí také 
několik podporovaných míst pých 
míst pro děti, které jsou sociálním 
postavením rodičů, etnickou 
příslušností nebo zdravotním 
heandikepem znevýhodněné.

Cyklistům, kteří v Českém 
Švýcarsku zamíří do atraktiv-
ních oblastí soutěsek Kamenice 
a Pravčické brány, nově slouží 
úschovna kol v Mezní Louce 
v objektu ubytovacího zařízení 
Celnice. Návštěvníci zde svá 
kola mohou za mírný poplatek 

bezpečně odstavit a pěšky 
pokračovat dále k turistickým 
cílům, které nejsou dosažitelné 
s jízdním kolem. 

Ve Vilémově policisté odha-
lili pěstírnu marihuany. Zabavili 
630 rostlin a technické zařízení 
umožňující pěstování marihua-
ny ve velkém.

V soutěži Skleněná popel-
nice, která hodnotí úspěšnost 
obcí Ústeckého kraje v třídění 
odpadu, si v kategorii měst 
nejlépe vedla Krásná Lípa, ná-
sledovaná Dolní Poustevnou. 
V kategorii obcí byla Doubice 
druhá a Lobendava třetí (ví-
tězství patřilo Vrbičanům na 
Litoměřicku).

Z regionálních médií vybral 
ham
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INZERCE

Bezpochyby největším 
pomníkem, postaveným v his-
torii našeho města, byl pomník 
obětem první světové války na 
Národní ulici. Tento monument 
vznikl v roce 1925 dostavbou a 
úpravou původního pomníku 
padlým vojákům, který byl 
postaven z iniciativy varns-
dorfského spolku vojenských 
vysloužilců. 

Pomník byl umístěn na 
tehdejší Hlavní ulici, zhruba 
v úrovni domu č. p. 504. Spodní 
stupeň tvořil granit a mramoro-
vý sokl, ze kterého se tyčil 
téměř sedmimetrový obelisk 
ve tvaru komolého čtyřbokého 
jehlanu z leštěného syenitu, 

Varnsdorfské vojenské pomníky II
Pomník na Národní ulici - 1. část

Tak na rozpacích jsem byl, 
když jsem se v posledním před-
prázdninovém čísle HS dočetl 
v uvedeném článku až k větě: 
Ztratila se jedna z pískovcových 
váz, a tak v rámci symetrie byla 
odstraněna i druhá, kterou kdosi 
umístil do středu pod kříž. Tím 
„kdosi“ jsem byl, milý čtenáři, 
já, pisatel těchto řádků, které 
opravdu nepíši pro zviditelnění 
mého EGA, protože se držím 
vždy pravdivého přísloví mé 
babičky: „Světská sláva - polní 
tráva“, ale proto, že se mně celý 
článek moc líbí; pročež bych 
ho rád doplnil o události před 
oněmi „dávnými“ devíti lety. 
Tedy 14. července 2004 jsem 
byl pozván do kanceláře ve-
doucího OŠKT (odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy) jako 
starosta Kruhu přátel muzea 
Varnsdorf a hlavně důchodce, 
který oplývá dostatkem času, 

zda bych se neujal organizace 
několika akcí hrazených z fi-
nanční podpory v rámci Progra-
mu obnovy venkova. Celá akce 
od zajištění dodavatelů až po 
řádné ukončení jejich fakturace 
musí být splněna do konce roku. 
Protože podobných stavebních 
rychlovek jsem ještě nedávno 
v zaměstnání řešil nepočítaně, 
souhlasil  jsem .

Hlavním úkolem byla pietní 
místa na hřbitově, kde právě 
památník obětí I. světové 
války byl nejsložitějším - pro 
krátkost času, málo finančních 
prostředků a úpravu nejbližšího 
okolí. Tedy spíše zanedbaných a 
přerostlých stromů, ohrožujících 
svými kořeny statiku zadní zdi. 
Také obnova jmen padlých na 
pískovcových deskách jed-
notlivých válčišť se pro jejich 
nečitelnost nedala uskutečnit. 
Celý prostor musel být doslova 

přeorán, odplevelen a odstraně-
na i nevkusná nízká betonová 
ohrádka, které měla symbolizo-
vat hrob. Toto rozhodnutí bylo 
důvodem pro správu hřbitova 
ke vznesení obvinění, že došlo 
k jakémusi fiktivnímu „zhanobe-
ní“ památníku. Po opravě zadní 
okrouhlé zdi byl celý prostor 
urovnán, zavezen ozdobným 
pískem a do středu byla umís-
těna ona zbylá jedna ozdobná 
váza. Také čelní okrouhlá níz-
ká zídka byla opravena a bylo 
rozhodnuto odstranit držáky 
řetězů a nedávat navrhované 
umělohmotné. 

Termín byl splněn a nepa-
trný f inanční limit dodržen. 
Tehdy před devíti lety se ještě 
nepočítalo v miliónech a ani 
se nemohlo říkat, že se stejně 
zakázka prodraží nejméně o ? 
… no o moc. 

ŠMIK 

K článku „Varnsdorfské vojenské pomníky I“

Historie stará JEN!??? devět let

zakončený kulovitým útvarem, 
symbolizujícím dělovou kouli. 
Na stupňovité patě jehlanu 
byla umístěna dvouhlavá ra-
kousko-uherská orlice. Po-
mník nesl ve své vrchní části 
dva zlaté nápisy: „Unseren 
für Vaterland gefallenen Ka-
meraden err ichtet Militäer 
veteranen Verein Warns-
dorf 1902“ (Našim kamarádům 
padlým za vlast zřídil Vojenský 

spolek vysloužilců ve Varnsdor-
fu 1902) a ve střední části: „Den 
tapferen Streitern für Pflicht und 
ehre“ (Statečným bojovníkům 
padlým pro vlast a čest). Na 
bočních stranách pomníku byla 
zaznamenána jména 8 padlých 
z rakousko-italské a rakousko-
-pruské války. Okolo pomníku 
byla postavena ohrádka ze 12 
žulových kamenných sloupků 
spojených mohutným kovovým 
řetězem. Vnitřní prostor ohrád-

ky byl zatravněn. Pomník byl 
navržen městským stavitelem 
panem Antonem Möllerem 
a zhotoven f irmou Wilhelm 
Spölgen ze Šluknova. Celkové 
náklady se vyšplhaly do výše 
9 000 Korun. Z této částky 
přispěl přes 4.000 Korun čestný 
předseda sdružení pro výstavbu 
pomníku pan Alfred Hanisch. Zá-
kladní stavební práce byly prove-
deny členy spolku bezplatně. 

Pomník byl odhalen v rámci 
50. výročí založení spolku 
vojenských vysloužilců. Tato 
pozoruhodná událost proběhla 
v neděli 17. srpna 1902, avšak 
již v předvečer události přilákalo 
prostranství s pomníkem mnoho 
lidí, kteří mohli zhlédnout slav-
nostně vyzdobené domy v oko-
lí, nádhernou parkovou úpravu a 
také letopočty 1852-1902 na úpa-
tí pomníku, vytvořené z květin. 
Na prostranství bylo umístěno 
i několik originálních slavobran a 
kanony dělostřeleckého spolku, 
které byly doplněny miniaturami 
kanonýra a kavaleristy. Nakonec 
na místo dorazila vysloužilecká 
kapela za doprovodu lampio-
nového průvodu. Následujícího 
dne ráno vyšlo slunce a zalilo 
celé město, avšak bohužel jen 
na velmi krátkou dobu. Poté 
se nad město posunuly těžké 
mraky a dokonce začalo pršet. 
Hosté v čele s městskou a 
krajskou reprezentací, zástupci 
obou katolických kostelů, se 
státními úředníky, důstojnickým 
sborem a v neposlední řadě 
s panem komisařem Dr. Fran-
kem z Rumburku museli čelit 
nepřízni počasí. Odhalení se 
účastnili mimo varnsdorfských 
spolků i další spolky vojenských 
vysloužilců včetně svých pra-
porů a spolkových kapel. Na 
odhalení se dostavily spolky 
ze Studánky, Dolního Podluží, 
Horního Podluží, Krásné Lípy, 

Seifhennersdorfu, Großschönau, 
Rumburku, Šluknova, Starých 
Křečan, Jiříkova, Horní Pous-
tevny, Waltersdorfu, Chřibské, 
Rybniště, České Kamenice, 
Heřmanic, Cvikova, České 
Lípy, Mikulášovic, Království, 
Vlčí Hory, Horního Jindřichova, 
Lipové, Chrastavy, dva spolky 
z Jiřetína pod Jedlovou a 
Děčína. Slavnostní pochod byl 
zahájen se zpožděním, pro vel-
ké množství účastníků pochodu 
a také diváků, pro které nebylo 
jednoduché nalézt volný pro-
stor. Po rozestavění účastníků 
slavnosti kolem pomníku zapěl 
mužský pěvecký spolek píseň 
„Věrni zůstaneme“. Předsta-
vený spolku pan Eduard Hirse 
přednesl k přítomným strhující 
řeč. Vzpomenul založení spolku 
vojenských vysloužilců před 
padesáti lety a také jeho rozvoj 
a dosažené úspěchy. Dále pou-
kázal na tento památný den, kdy 
je možné vyjádřit dík  varnsdorf-
ským synům, kteří padli za svoji 
vlast a císaře v Itálii, Čechách a 
Bosně. Pomník předal do rukou 
veřejnosti jako vyjádření úcty 
padlým, jako památnou stavbu 
spolku vojenských vysloužilců 
a ozdobu města. Po projevu 
následovaly čestné salvy z ruč-
ních zbraní i kanónů a pak se již 
obecenstvo dočkalo odhalení 
pomníku.

V době, kdy byl pomník 
vybudován, si nikdo nedokázal 
představit, že již za dvanáct let 
zachvátí svět válečný konflikt, jenž 

rozsahem a intenzitou překoná 
všechny dosavadní války a který 
do budoucna bude znamenat 
i první významné změny tohoto 
pomníku. První změnu přinesl už 
výsledek první světové války a 
následný vznik Československé 
republiky. Na základě zákona 
byl z pomníku odstraněn symbol 
monarchie - orlice a prázdné 
místo bylo nahrazeno květinovou 
výzdobou. Zároveň byly vyvíjeny 
snahy o rozšíření pomníku 
o jména padlých vojáků z právě 
ukončeného válečného konfliktu. 
Pro nedostatek financí však byla 
pouze dne 20. 8. 1921 na pomní-
ku umístěna provizorní deska s 
nápisem „Unseren im Weltkrie-
ge 1914-1918 gefallenen und 
verstorbenen Vätern, Brüdern 
und Söhnen“ (Všem ve světové 
válce 1914-1918 padlým a ze-
mřelým otcům, bratrům a synům).

Až do jara letošního roku jsme 
byli přesvědčeni, že se z pomní-
ku obětem válek dochovaly 
pouze fotografické materiály. 
O to více nás potěšil nález dvou 
téměř nepoškozených sloupků, 
které byly nalezeny při rekultiva-
ci skládky na Pěnkavčím vrchu. 
Za vydatné asistence hasičů a 
pracovníků technických služeb 
je jeden z těchto sloupků nyní 
umístěn v depozitáři varnsdorf-
ského muzea, druhý se nachází 
v soukromé sbírce. Naší snahou 
bude umístění těchto dvou frag-
mentů společně s místopisnou 
tabulí zpět na původní místo, 
aby si obyvatelé a návštěvníci 
mohli připomenout civilní oběti 
válečných konfliktů minulého a 
předminulého století.

JS, Hynek Domalíp, 
foto: archiv autorů
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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

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

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.

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

DĚLNICKÁ STRANA 
SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI 
VARNSDORF. Proběhly schů-
ze místní organizace 4. 7. 2013 -
účast 7 členů, 8. 8. 2013 -
účast 7 členů. Další schůze 
každý čtvrtek od 18.00 hod. 
v restauraci U Zlaté rybky, ul. 
Plzeňská. Přidej se k nám! 
Tel. 776 586 003. Jiří Moravec

Prodám družst. byt 3+1 
nebo vyměním za menší. Tel. 
732 589 036.

Nově otevřeno. Masáže 
v hotelu Atrium nyní po celý 
den! Objednávky přes hote-
lovou recepci: 412 375 510. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

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

Prodej patrového RD 
7+1 OV ve Varnsdorfu, plyn. 
topení, el. 220/380V, sklep, 
garáž, hosp. stavení, zahra-
da. Tel. 603 780 522.

Pronajmu byt 1+1 I. ka-
tegorie ve Vdf. Telefon 
602 803 720.

Prodám řadovou garáž 
v Husově ulici za hotové dle 
dohody. Tel. 602 803 724.

Prodám byt 2+1 v os. 
vlast. vedle Maxima. Cena 
dohodou. Tel. 606 327 482.

Koupím staré housle, 
i poškozené. Tel. 602 263 
529.

Prodám zahradu v os. 
vlastn. 981 m2, 1/3 skleníku ve 
Vdf. Informace RK-Custodia, 
tel. 608 307 980, custodia@
centrum.cz.

Prodám byt 1+1 v OV 
u kostela bez věže po kompl. 
rekonstr. Cena 360 tis. Rych-
lé jednání - sleva. Telefon 
602 876 771.

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



Svozy pytlového
tříděného odpadu

29. 8. 2013

Poděkování

      

Vzpomínka

Blahopřání

Sňatky
Marta Klausová
Kamil Burda

Zubní 
pohotovost

Narození
Anna Králová
Roman Král
Lukáš Král

Jiřina Šosová
Luboš Šos
Tereza Šosová

Petra Faitová
Jaroslav Bláha
Markéta Bláhová

Jana Langerová
Jan Langer
Barborka Langerová

Úmrtí

Margita Hučková 77 let
Věra Fibigerová 67 let
Ivan Motl  70 let
Zdeňka Gabrielová 84 let
Milan Schirhal 63 let
Zdeněk Jedlička 70 let
Helena Koštrnová 80 let
Josef Lukavec 46 let
Helena Freydanková 80 let
Zdeňka Krausová 90 let
Walter Sieber 70 let
Vlastimil Částka 78 let
Libuše Pešanová 89 let
Anna Halajčíková 93 let
Marie Koštrunková 91 let
Alena Dubovecká 70 let
Josef Vondrovský 82 let
MVDr. Svatopluk Horáček          

                                68 let

ČervenecV životě se loučíme mnohokrát, s tátou 
jenom jednou. Kdybychom si oči vyplakali,  
ty jeho se neohlédnou.

Dne 24. srpna s hlubokým zármutkem 
vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy-
opustil pan Josef Zahradník.

Stále vzpomínají manželka a synové 
s rodinami.

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

24.-25. 8. 2013
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10, Děčín IV
tel. 412 532 216

31. 8.-1. 9. 2013  
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

Soustředění mladých psovodů
Základní kynologická organizace Studánka uspořádala sou-

středění mladých psovodů z našeho kraje. Celý týden tak měly 
děti možnost strávit pod stany v příjemném prostředí cvičiště 
ve Varnsdorfu a trénovat pod vedením zkušených instruktorů. 
A že to není jen samá legrace, může potvrdit fakt, že naše členka 
Pavla Reisingerová (12 let) se letos podruhé nominovala na mis-
trovství republiky mládeže. V loňském roce byla ve své kategorii 
druhá a letošní rok postupuje po dvou výběrových závodech 
z prvního místa. Kdo ji znáte, držte jí palce, bude to potřebovat.

Dne 29. srpna uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustila naše maminka, babička a 
prababička Bohumila Lüftnerová. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni 
s námi. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 5. září by se paní Elen Galbová 
dožila 80 let. 

Vzpomíná manžel, rodina Galbova, Car-
dova a Neubauerova.

Dne 1. září uplyne 5 roků od odchodu 
našeho drahého manžela, tatínka a dědeč-
ka Zdeňka Novotného. Všem nám moc 
chybí. 

Manželka a děti s rodinami

Dne 1. června uplynulo 20 let od úmrtí pana Františka 
Strnada. 

Vzpomíná rodina Strnadova.

Dne 24. srpna oslaví své 80. narozeniny 
naše maminka Anna Vohnoutová.

Hodně štěstí, zdraví a elánu Ti přejí děti 
Jana a Miroslav s rodinami.

Léčila jsem se na LDN Varnsdorf. Děkuji tímto všem lékařům 
a sestřičkám za vzornou péči, kterou mi věnovali. Další dík patří 
pracov. rehab. odd. a všem sanitářům.          Hana Strnadová

Děkujeme touto cestou všem blízkým a známým, kteří se přišli 
dne 11. července naposledy rozloučit s panem Ivanem Motlem. 
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary. 

Manželka s rodinou

Dne 21. června zemřel pan Miloš Král. Za slova upřimné 
soustrasti a květinové dary děkuje rodina Králova.

Děkuji panu Fraňkovi za opakované poskytnutí zaměst-
nání na veřejně prospěšných pracích.          Hana Hájková

Na úspěšném průběhu má velkou zásluhu organizátorka celé 
akce paní Eva Karvánková z Teplic a pan Josef Reisinger, předseda 
ZKO Studánka a figurant v jedné osobě. Také on se letos se svým 
psem dostal po výběrových soutěžích na Mistrovství republiky 
v mezinárodním zkušebním řádu - IPO, stejně tak jako naše další 
členka, paní Eva Bárová z Rumburku, která soutěží v našem ná-
rodním zkušebním řádu - NZŘ.

Pro organizaci soustředění byla důležitá podpora od Ústeckého 
kraje, firmy Haas+Sohn a řeznictví Vohnout. 

Všem tedy touto cestou děkuji za skvělou prezentaci našeho 
klubu, přeji hodně úspěchů a sponzorům děkuji za pomoc. 

Za ZKO Studánka jednatelka Lenka Reisingerová 

Výluka vlaků Trilex
Od 26. srpna, 8.00 hod. ,do 8. září, 18.00 hod. budou vlaky 

TRILEX autobusy mezi stanicemi Hrádek n. N. a Chrastava. Některé 
autobusy budou jezdit až do/z Liberce, popř. do/ze Žitavy. Platí 
výlukový jízdní řád. Část vlaků do Seifhennersdorfu jede v úseku 
Zittau - Seifhennersdorf asi o 25 minut později. Některé autobusy 
jedou dřív ze stanice Hrádek nad Nisou ve směru Liberec.

Následující vlaky v Hrádku n. N. nemají přípoj na zastávkový 
autobus (není spojení ze směru Varnsdorf do Chotyně):  

TLX (Seifhennersdorf odj. 9:43, Varnsdorf odj. 9.53, Zittau odj. 
10.19); TLX (Rybniště odj. 18.32, Varnsdorf odj. 18.53, Zittau odj. 
19.19); pouze na víkend: TLX20917 (Rybniště odj. 12.43, Varnsdorf 
odj. 12.53, Zittau odj. 13.19) 

Současně se bude konat od 26. srpna do 5. září 2013 nepřetržitá 
výluka Ebersbach (Sachs) - Eibau. 

Vlaky RegionalExpress Dresden - Zittau budou nahrazeny 
autobusy mezi stanicemi Ebersbach a Zittau. Přímé vlaky DB/ČD  
Dresden - Liberec(- Tanvald) budou nahrazeny autobusy mezi 
stanicemi Ebersbach a Liberec popř. s přestupem ve stanici Zittau 
nebo Hrádek nad Nisou. Vlaky RegionalBahn Dresden - Zittau 
budou zpravidla nahrazeny autobusy mezi stanicemi Ebersbach a 
Eibau. Prosím, věnujte pozornost pozdějším příjezdům a dřívějším 
odjezdům ve stanicích Liberec až Neugersdorf. 

Cestující ze směru Seifhennersdorf - Varnsdorf stihnou vlaky 
RB směru Dresden ve stanici Mittelherwigsdorf (odjezd z koleje č. 
1/vnější nástupiště). 

Cestující od vlaků RB stihnou vlaky ve TLX směru Seifhenner-
sdorf také ve stanici Mittelherwigsdorf. 

Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.  
Další informace na www.trilex-online.cz. Vogtlandbahn-GmbH/Tri-

lex                     Uwe Miertschischk, pracovník pro marketing a obchod

Nejmladší účastnicí soustředění byla Kačenka s německým 
ovčákem Finem. Foto Stanislava Holá
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Již po osmé se sjely do 
Varnsdorfu desítky triatlonistů, 
aby změřily síly v okolí rybníku 
Mašíňák. Stále populárnější 
a známější akce znovu klapla 
ke všeobecné spokojenosti 
pořadatelů, dorazili účastníci 
na ní od Karlových Varů přes 
Rakovník až po Pardubice! 

Už dopolední start dětí do 
15 let se co do počtu účastníků 
oproti rokům předešlým zdvojná-
sobil. Vítězem se stal F. Novák 
z pražského Kellys Bike Ranch 
Teamu před M. Semerádem a 
O. Koštejnem, oba z Rumburku. 
V děvčatech byla těsně nejrych-
lejší L. Blechová z boleslavské-
ho IVAR CS - AUTHOR TEAMU 
před dotírající Z. Ficenecovou 
z Karlových Varů. Bronz brala 
M. Mänzelová ze Starých 
Křečan. Vložený plavecký 
závod v pohodovém tempu 
znovu opanoval dorostenecký 
reprezentant v olympijském 
triatlonu a domácí sportovní 
talent M. Švorc. O. Koštejn a 
M. Semerád si prohodili pořadí 
z dětského triatlonu. Vítězství 
v dívkách obhájila rumburská 
A. Lhotáková.

Ve 13.00 hod. se na start 
hlavního závodu postavilo 
rekordních 90 jednotlivců a 
19 štafet. Šestinásobný vítěz 
závodu Pavel Jindra měl i přes 
defekt věčně stříbrného Venci 

Franckeho tentokrát více než 
zdatného soupeře. O třetí místo 
sváděli boj až do konce Michal 
Švorc a Milan Hrouda z Hrádku 
n. N. Michal na kole přetrhl ře-
těz, musel několik minut běžet, 
a tak se soupeř pár stovek metrů 
před cílem dostal na třetí místo. 
V ženách se po dlouhé době 
vklínila mezi sestry Loubkovy 
jiná závodnice, Gabriela Tlustá 
z TJ Bižuterie Jablonec n. N. Ví-
tězství obhájila Ivana, Kateřina 
brala třetí místo (obě ELEVEN 
RUBENA Cvikov). Ve štafetách 
znovu ukázalo své umění něko-
lik reprezentantů v jednotlivých 
disciplínách. Nejúspěšnější byl 
Českolipský mix (Spurný, Ma-
toušek, Németh) před domá-
cími Schrödinger Sports Tea-
mem (Novota, Strož, Vodička) 

a Northco Teamem (Buřičová, 
Podrazil, DJ Roura).

„Ať to nezní jako klišé, ale 
letošní ročník byl oproti minu-
lým znovu o třídu jinde. Dost 
nás zaskočil obrovský nárůst 
startujících. Vždyť 170 se té-
měř nevešlo do depa, a to jsme 
ho výrazně rozšiřovali. Po šesti 
letech „chybělo bahno“, divác-
ká atmosféra byla ohromující a 
sportovci vypadali spokojeně. 
Začínám mít strach z dalšího 
ročníku. I prostory akce mají své 
limity,“ dodal s úsměvem ředitel 
závodu Jan „Hany“ Novota. Více 
informací a fota najdete na http:
//www.spor tovniservis.cz/
bar tys-nor thco-tr iat lon-
2013/ a na https://jakubtrmal.
zonerama.com/Album/127259. 

JN/ZdS, foto Ivo Šafus

Za velmi teplého počasí 
proběhl 12. ročník tradičního 
závodu KOLOBJEH. Na trať 
z varnsdorfského náměstí k cíli 
na staré silnici u bývalého hotelu 
Monte Carlo na Studánce se vy-
dal letos rekordní počet závod-
níků, 34 běžců a 71 cyklistů! Byl 
tak ustanoven nový rekord 105 
aktivních účastníků. Přehoupnu-
tí přes kýženou stovku bylo po 
několika letech čekání konečně 
zdoláno. 

V pestrobarevném pelotonu 
se vítězství dočkal Aleš Vo-
hanka (loni čtvrtý, před dvěma 
roky druhý). Trať zdolal za 
9:29 min., pět vteřin za ním zů-
stal Milan Spurný a minutu a půl 
Mirek Vohnout. Letošní dominaci 
cyklistů Cyclo Clubu Varnsdorf 
potvrdil čtvrtým místem Jirka 
Fabry. Nejpomalejší kolař jel na 
Studánku bezmála třicet devět 
minut. Mezi běžci si nejrychleji 
vedl maratonec Petr Pinďák 
s časem 15:04 min. a zopakoval 
prvenství z předchozích dvou 

Profesionální varnsdorfští hasiči na světových hasičských 
hrách v Belfastu vybojovali několik zlatých medailí. Dvě z nich 
bral Jan Hocko, a to v řecko-římském zápase a dále ve volném 
stylu. Český tým ve složení Josef Kroupa, Jan Šeps, Stanislav 
Kalvoda a Tomáš Zeman dále získal ve štafetě disciplíny „nejtvrdší 
hasič přežívá“ také zlato. V horských kolech navíc Josef Kroupa 
vybojoval stříbrnou medaili. Děkujeme za vzornou reprezentaci 
a více informací přinese Hlas severu číslo 16.               red.

Zlato a ne jenom jedno

Na Kolobjehu padla účastnická stovka!
ročníků. Téměř o dvě minuty 
zpět zaostal Marek Moldán a 
o další minutku Tomáš Pro-
cházka. Nejstarší účastník Jan 
Formánek (ročník 1931) dorazil 
do cíle sice jen jedenáct minut 

Mixy tepelný nářez zvládly
V závěru července byl odehrán 5. ročník tenisového turnaje 

smíšených dvojic Varnsdorfský mix za neskutečných veder. Ve 14 
hodin naměřeno 33°C, bylo jasno a slunce pálilo jako v Austrálii. 
Prostě počasí pro adrenalinové sporty! Fantastický úspěch tkvěl 
už v tom, že nikdo nezkolaboval, naopak všichni dohráli. Na kurty 
se brzy dopoledne dostavilo 16 dvojic, z toho po jednom páru 
z Jiříkova, Rumburku a České Lípy, ostatní byly z Varnsdorfu. A jak 
vše dopadlo? Zvítězila dvojice Renata Slavíková - Honza Sucho-
mel. Gratulujeme. Další pořadí lze nalézt na: htto://mik150.rajce.id-
nes.cz. Tam jsou uvedeny fotografie s popisky i výsledkové listy. 
Zároveň děkujeme sponzorům turnaje pp. M. Vohnoutovi, F. Čelkovi, 
J. Šustovi, J. Turkovi a ing. H. Tognerové.                      Milan Klusoň

Co přinese sezona 2013-2014 
stolních tenistů?  

Družstvo TJ Slovan Varnsdorf A po ročním účinkování sestoupilo 
z krajského přeboru, ale oddílový B-tým jej jako vítěz okresního 
přeboru RSST Děčín v nadcházejícím ročníku soutěže nahradí. 
V okresním přeboru dále hrálo družstvo C (skončilo 10., příčku od 
sestupu) a D (umístilo se ve středu tabulky na 6. místě). V okresní 
soutěži pak dále působilo družstvo E, které se mezi pěti týmy umís-
tilo na 2. pořadí.  Vedle těchto registrovaných soutěží proběhne již 
41. ročník Varnsdorfské ligy s 18 družstvy za účasti více jak 50 
hráčů. Opět se uskuteční turnaje vánoční, veteránů a ve čtyřhrách 
o přeborníka oddílu. Z celkového počtu hráčů oddílu jich hraje 90 % 
registrované soutěže a také uvedenou ligu. Z toho plyne, že herna 
TS Varnsdorf je v sezonách od září do dubna následujícího roku 
ve všedních dnech na třech hracích stolech oddílu plně vytížena. 
Zlepšení by mělo nastat od sezony 2014-2015, neboť je budována 
nová herna v bývalé provozovně MECHANIKA, kterou na své ná-
klady přestavuje M. Vohnout. Uvažuje se zde s pěti hracími stoly a 
navíc s daleko vylepšeným zázemím než je stávající. To vše umožní 
náročnější tréninky a také, to hlavně, větší zapojení i přístup mládeže 
k této hře. Dosavadní náklady herny činily 60 tis. Kč ročně a byly 
hrazeny hráči oddílu. Jelikož jsme zatím neměli registrované mládež-
nické družstvo, nesplňuje oddíl TJ Slovan podmínky pro dotace ze 
strany města Varnsdorf. Uvítáme proto zájem sponzorů, kteří by byli 
nápomocni činnosti stolních tenistů TJ Slovan. Vždyť vedle fotbalu 
a basketbalu patří oddíl k největším v našem městě. 

Z výkonnostních cílů lze uvést udržení družstva v krajském 
přeboru 2013-2014 a ve stejném období postup E-týmu do 
okresního přeboru.                                         Miroslav Exnar

Na šachovém turnaji ZLATÁ PRAHA - RAPID OPEN obsadil 
Václav Vladyka mezi 53 účastníky 9. pořadí se 4,5 body, když si 
v devíti zápasech připsal po třech výhrách, remízách i prohrách. Se 
6,5 body vyhrál FIDE mistr J. Česal z ŠK DP Praha.                  VV

po startu, ale nikdo neví, kdy 
odstar toval. Nejpomalejším 
běžcům chybělo v cíli do hranice 
jedné hodiny pět minut. 

První místo v maskách vy-
hrály „zebry“ (foto), druhé byly 
„sudeťandy“ a třetí „mickymaus-
ka“. Ceny se opět losovaly a tu 
hlavní, uzenou kýtu získal další 

člen Cyclo Clubu Honza Pospí-
chal, který letos poprvé běžel, 
neboť si to chtěl vyzkoušet. Po 
fyzickém vypjetí všem hrála sku-
pina Tohard a na závěr se konal 
ohňostroj. Poděkování patří 

všem sponzorům, dobrovolným 
hasičům z Varnsdorfu, Městské 
policii Varnsdorf, spíkrovi akce, 
děvčatům zapisovatelkám a 
všem kamarádům za zajištění 
a vystavění zázemí. Kompletní 
výsledky lze nalézt na webu
www.kolobeh.estranky.cz. 

ZdS/RS, foto Ivo Šafus

Northco Bartys triatlon v rekordech
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Z těžkého losu áčka na úvod pět bodů

Liběšický silák
Na koupališti v Klůčku u Liběšic se v polovině 

července konala klání pro silné muže a ženy se 
zaměřením na silové a vytrvalostní sporty. Z Varns-

dorfu se jej zúčastnili Kateřina Batelková a Mirek Tarnóczy z oddílu 
Northern Strongman.

  Mirek startoval v kategorii pro těžší muže (nad 80 kg). V bench-
pressu (tlak vleže na lavičce s velkou činkou vážící polovinu tělesné 
hmotnosti siláka) ji vytlačil ve 41 opakováních. Katka jich dala 25. 
Následovalo mužské zvedání zhruba 35 kg těžkého pivního sudu 
v napnutých rukách ze země nad hlavu v limitu minuty. Mirek jej 
zvedl 23x. Na řadu dále přišlo převracení pneumatiky v limitu minuty. 
Ženy čekala 50kilová, kterou Katka převrátila 31x. Muži převraceli 

250 kilogramovou a Mirek zvládl 15 opakování. Závěr patřil farmář-
skému mrtvému tahu s činkou vážící 100 % tělesné hmotnosti siláka 
a se speciální osou kolem těla. O pořadí rozhodoval opět co největší 
počet opakování. Katka zvedla 20x, Mirek 37x. Na závěr varnsdorf-
ská silačka předvedla všem divákům síly oddílu Northern Strong-
man, když exhibičně 3x převrátila 250kilovou pneumatiku (viz foto). 
V konečném pořadí skončil M. Tarnóczy mezi silnými muži 10. a 
K. Batelková prvním místem vyhrála pohár v kategorii žen. „Závody 
byly dost vyčerpávající, za první místo jsem doslova položila život. 
Největší radost mám ale z toho, že jsem třikrát převrátila tu velkou 
250 kilovou potvoru (pneumatiku),“ uvedla Kateřina.         Text a foto NS

Letní fotbalová přestávka 
je stále kratší, zejména pro 
týmy ligových soutěží. A tak 
i fotbalisté FK Varnsdorf si 
užili sotva třech týdnů volna, po 
nichž sehráli řadu přípravných 
duelů. V Poháru České pošty 
(1. kolo) nestačil Nový Bor na 
FK Varnsdorf po výsledku 0:3 
a gólech Nikolase Daníčka (39. 
a 56.) a Pavla Tvarohy (89.). Ve 
středu 28. srpna se FK ve 2. kole 
soutěže pokusí v Kotlině přejít dál 
přes prvoligové Teplice. 

Do sezony FNL 2013-2014 
vstoupil FK Varnsdorf jako do 
své čtvrté a zejména po vydaře-
né minulé už jako ostřílený tým, 
který by se měl pohybovat v první 
polovině tabulky. V médiích ře-
ditel klubu V. Gabriel uvedl, že 
úvodní los podzimu je pro klub 
ale velice složitý, neboť jej če-
kají samá utkání s aspiranty na 
postup. To potvrdil hned úvodní 
duel s chasníky MFK Karviná a 
s prohrou 1:2 (0:1). Za domácí 
se trefil až v 89. min. z PK Matěj 
Kotiš. Z utkání s FC MAS Tábor-
sko přivezl FK remízu 1:1 (1:1) a 
o vyrovnání se postaral opět 
Kotiš. Domácí zápas s exligovým 
SK Dynamo České Budějovice 
přilákal početnou kulisu 1 200 
diváků. Ti se gólu nedočkali, 
ale viděli nesmírně zajímavé 
střetnutí vrcholné druholigové 
úrovně, v němž byl Varnsdorf 
lepší, měl více šancí, míč se do 
sítě ovšem nedostal. Nedělní 
dopolední utkání na Žižkově 
už výsledkově vyšlo. Varnsdorf 
sice od 4. min. prohrával, ale v 11. 
srovnal stav Matěj Kotiš a do po-
ločasového vedení dostal hosty 
ve 27. Jiří Schubert. Když minutu 
před koncem pečetil skóre na 1:3 
Pavlo Rudnytskyy, mohlo se vést 
domů vesele první vítězství sezo-
ny. Po čtyřech kolech figuroval 
Varnsdorf na 9. místě s 5 body 

Letošní veteránská soutěž 
družstev seniorů nad 45 let 
definitivně skončila. Byla ovliv-
něna povodněmi a zaplavenými 
kurty LTC Děčín a Jiskry Velké 
Březno, ale náhradní termíny 
i místa pro odehrání zápasů se 
zdárně vyřešila. Naše mužstvo 
MŽIK Varnsdorf opět vybojova-
lo celkové krásné třetí místo, 
a to v silnější konkurenci osmi 
mužstev. Dříve bezkonkurenční 
Velké Březno muselo tentokráte 
bojovat do posledního zápasu 
o prvenství a Slovan Jiřetín na-

Jaká byla Veteránská soutěž 2013?
Z cyklistických výsledků
Týden po varnsdorfském triatlonu startoval Jan Novota na závo-

du seriálu Cyklomaraton Tour 2013, jimž byl RWE Okolo Ústí. Na 
trati dlouhé 44 km byl hodně úspěšný, když skončil 4. celkově a 3. 
v kategorii ELITE. Startovalo 250 cyklistů a cyklistek, z toho plná 
třetina z různých důvodů závod nedokončila. 

MČR XC MTB se poté konalo v Bedřichově. Suprové 10. místo 
v kategorii ELITE předvedl Michal Malík a Jirka Kalivoda byl 21. 
v kategorii Expert.

V seriálu KPŽ se jel závod Praha - Karlštejn Tour České spořitel-
ny. V celkovém pořadí skončil Jan Strož 9. a Michal Malík obsadil 
18. příčku.

Výsledky ELEVEN MTB maratonu Příchovice (50 km) v závěru 
července zaznamenaly celkové 31. místo Jiřího Švorce st. (16. 
v M40) a 80. Jiřího Dužára (14. v M50).                           

V Meziboří u Litvínova se uskutečnil Krušnohorský MTB QWERT 
maratón. Na trati 97 km dojel v absolutním pořadí Jan Strož 4., Jiří 
Švorc st. 21. (5. v M40 - 54) a Jiří Dužár 49.(14. v M40 - 54). Na trati 
58 km skončil Jan Novota na 11. místě.                                                ZdS

konec obsadil skvělou druhou 
pozici, těsně před MŽIKEM. 
Tomu pomohl nový hráč Aleš 
Ondráček, na kterého jsme 
„čekali“ několik let, než ko-
nečně dosáhne věku 45 let. 
Většinu zápasů odehrál základ 
mužstva, ale to neznamená, že 
bychom s ostatními nepočítali. 
V příštím roce se budeme 
snažit využívat všechny hráče, 
ať si každý zahraje i za cenu, 
že některé zápasy prohrajeme. 
Ačkoliv jsme obsadili 3. místo, 
mohlo být v konečném účtování 

i druhé, ale také čtvrté. Mnoho 
utkání rozhodovaly tie-breaky. 
Někdy se štěstí naklonilo k nám, 
jindy tomu bylo opačně. Ale to 
jsou už jen úvahy. V každém 
případě děkuji všem hráčům 
mužstva za přístup ke hře, za 
výkony a těším se na další, 
18. ročník soutěže. Poděkování 
patří i vedení Slovanu Varnsdorf 
a výboru TO za podporu a po-
moc, bez níž bychom tuto krás-
nou soutěž nemohli každoročně 
hrát. Velmi si toho vážíme!  
Milan Klusoň, vedoucí MŽIKU

Jiří Schubert (25/185/80) bojoval v domácím duelu s Budějovicemi 
srdnatě a na Žižkově zařídill vedoucí branku na 2:1.

a nyní jej čeká venku Sokolov, 
který je druhý. 

Za účelem nerozprchnutí se 
hráčů končících v dorostu byl 
v klubu vytvořen tým juniorky 
U21. Kluci tak mají možnost 
ukázat svou perspektivu a šanci 
dostat se nejen do druholigového 
fotbalu. Jako trenér byl angažo-
ván Ivan Kopecký (43 let), který 
trenérsky působil m. j. v Chru-
dimi a Pardubicích a asistoval 
v Čáslavi a v Teplicích. Přípravné 
zápasy nového juniorského týmu 
byly oboustranně bohaté na 
branky. Tento trend pokračoval 
i v premiéře Juniorské ligy na 
hřišti 1. SC Znojmo, kde varn-
sdorfská U21 odešla poražena 
4:3 (2:1). Brzy prohrávala 2:0, 
otočila na 2:3, ale závěr jí jako 
v přípravách nevyšel. Góly dali 
Černý (55. z PK, 63.) a Lebruška 
(45.). Premiérová sestava vypa-
dala takto: Klouda – Pollách, 
Kouřil, Vomáčka, Bukáček (45. 
Mpong) - Just (79. Honců), 
Šťastný (60. Ruzsó), Lebruška, 
Šraga - Jícha (81. Dostál), Čer-
ný (64. Halbich). Na stadionu 
v Rumburku hostila juniorka SK 
Slavia Praha a po bojovném vý-

konu zvítěžila 2:0 (1:0). Ve 41. 
se trefil Ruszó a výsledek ztvrdil 
vlastní gól Slavie v nastaveném 
čase. U FC MAS Táborsko 
uhrála juniorka bezbrankovou 
první půli. Pak ji dostal do ve-
dení Mpongo, ale domácí brzy 
vyrovnali a v posledních deseti 
minutách zvrátili vývoj na svou 
stranu s výsledkem 3:1. Dalším 
domácím vystoupením byl duel s 
FK Dukla Praha. Hosté padesát 
minut vedli a sahali po třech bo-
dech. V 90. min. měla juniorka 
výhodu přímého kopu, do vápna 
se vydal i gólman Fendrich a stal 
se hrdinou utkání. Ve skrumáži 
totiž dostal míč do sítě, čímž se 
postaral se o remízu 1:1. Venku 
proti FK Pardubice junioři U21 
těžce podlehli 7:0 (3:0). Snažili 
se hrát otevřený fotbal a zapo-
mínali na defenzivu. 

Dorost U19 vstoupil do nové 
sezony střetnutím na Meteoru 
Praha žalostně. Vedl sice gólem 
Halbicha, domácí však do půle 
lehce otočili na 2:1 a po změně 
stran se trefili ještě třikrát (1 PK) 
na konečných 5:1, když dorost 
několik možností zahodil. 

Text a foto ZdS 


