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VE VÝBĚŽKU MÁME KOHO VOLIT 
VOJENSKÉ POMNÍKY - 4. DÍL 

KNIHOVNA OCENILA NEJLEPŠÍ ČTENÁŘE 
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 31. ŘÍJNA

Stavební ruch 
v kolejišti 
(Foto Ivo Šafus)

Rozhovor s novým 
ředitelem Gymnázia 

Varnsdorf 

Pokračování na str. 4

Čtěte na str. 4

Vila a jídelna firmy Elite 
jdou k zemi

Čtěte na str. 3

Řadu občanů překvapila rychlá demolice budov čp. 
1528 a 2087, kde kdysi bývala závodní jídelna, propagace 

nebo zdravotní 
středisko. Noví 
majitelé firmy se 
museli vypořádat 
s havarijním sta-
vem budov, které 
v tomto stavu 
převzali a které už 
dlouho představo-
valy pro své okolí 

riziko. Tyto objekty se stávaly stále častějším zájmem 
sběračů kovů a útočištěm feťáků. A přitom vše mohlo 
dopadnout jinak. Ještě v době fungování zdravotního 
střediska projevil zájem o koupi MUDr. Janák, nabízená 
cena za objekt se však tehdejšímu vedení Elite zdála 
příliš malá.

Od té doby budovy pouze chátraly, o jejich koupi (tedy 
nejen vily, ale objektu jako celku) už žádný investor 
se smysluplným záměrem neprojevil zájem. Zejména 

Petice za zrušení vyhlášky neuspěla
Poslední zářijový čtvrtek se 

na Střelnici poprvé po prázd-
ninové přestávce sešli zastu-
pitelé na svém 28. zasedání od 
posledních komunálních voleb. 
Bylo to jedno z jejich delších a 
rušnějších jednání. 

Silné zastoupení měla veřej-
nost, což se odrazilo v množ-
ství diskuzních příspěvků. 
Jejich tématem byla hlavně 
bezpečnost a pořádek ve městě 
a kritika městské policie. Podle 
názoru některých vystupujících 
strážníci neprovádějí kontroly 
heren a problémových lokalit 
tak, jak se od nich očekává, 
a nejsou dostatečně fyzicky 
připraveni. Místostarosta Karel 
Dubský jejich činnost obha-
joval, upozornil na rozlehlost 
jejich „rajonu“, vysvětlil systém 
fungování hlídek a doporučil 
občanům hlásit své negativní 
zkušenosti se strážníky ihned 
a ne po dvou měsících. 

Řada hlasů se ozvala od 
obyvatel z Kovářské ulice (a 
okolí). Ti př išli reagovat na 
petici se 131 podpisy. Petice 
požadovala zrušení nebo 
úpravu obecně závazné vy-
hlášky č. 2/2012, občané na 
zastupitelstvu naopak žádali 
její zachování. Zastupitelé při-
hlédli k tomu, že vyhláška má 

přispět k zachování veřejného 
pořádku - mimo jiné právě v lo-
kalitě Kovářská - a nechali 
vyhlášku v platnosti ve stejném 
rozsahu jako dosud.

Miroslav Novák přišel s ná-
vrhem na spravedlivější dělení 
nákladů mezi odběratele tepla 
a teplé vody a doporučil vy-
pracování městské vyhlášky či 
vzorových podmínek.

Jiní diskutující upozorňovali 
na stav veřejné kanalizace, 
odpadkových košů, úklid trávy 
po sekání, nekvalitní potah Ol-
brachtovy ulice... Bylo vysloveno 
i několik pochval: za umožnění 
elektronické aukce energií pro 
občany města, za opravu ulice 
K. Světlé (spolu s požadavkem 

na opravu Nádražní ulice) a 
za iniciativu „Výzva starostům 
2013“. 

Mezi majetkovými záležitost-
mi vzbudil největší pozornost 
i diskuzi návrh na bezúplatné 
převzetí Červeného kostela do 
majetku města. Nabídka Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových zůstala ale nevy-
slyšena, když k jejímu schválení 
chyběly dva hlasy. Zastupitelé 
nesouhlasili ani s převzetím, 
ani se zamítnutím návrhu, a 
tak vlastnictví kostela zůstává 
otevřenou záležitostí. 

Na programu byla i další 
památka: nyní uzavřená budova 
muzea. Ta patří městu a čeká už 

Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 3

E-Aukce elektřiny a plynu
Po celý říjen probíhá na radnici sběr podkladů od občanů, kteří 

mají zájem o elektronickou aukci elektřiny a plynu. Aukci organizuje 
společnost eCentre. Kontaktním místem je zasedací místnost měst-
ského úřadu na náměstí (vedle podatelny) každé pondělí a středu 
od 14.30 do 16.30 hod. až do 30. října. Aukce samotná proběhne 
koncem listopadu. Na kontaktním místě budou od poloviny prosince 
předávány smlouvy s vítězným dodavatelem energií.

 Další informace k e-Aukci získáte na kontaktním místě v jeho 
otvíracích hodinách nebo u pana Lubomíra Hučka, tel. 720 733 682, 
e-mail lubomir.hucek@startin.cz.                                                       red. Hned v úvodu našeho článku 

přejeme týdeníku 5 plus 2, aby 
měl hodně kvalitních redaktorů, 
kteří si zjistí fakta, než něco 
otisknou, a neudělají z týdeníku 
obyčejnou drbnu ve stylu ,,jedna 
paní povídala“.

Dne 3. 10. 2013 vyšel v tomto 
týdeníku článek ,,Ve Varnsdorfu 
to vře“, který dle našeho názoru 
není kritikou přímo městských 
strážníků, ale je úmyslně cílený 
proti veliteli MP. Ptejme se hlav-

Týdeník 5 plus 2 - Děčínsko versus Městská policie Varnsdorf
ní aktérky kampaně proti veliteli 
MP: ,,Kterému známému že to 
shání práci? - Který známý že tu 
chce dělat velitele MP?“ 

Pár citací z uvedeného 
článku a k tomu fakta

Citace z týdeníku: …se 
ozývá hlasitý křik. Ven na ulici 
vychází dva mladí městští 
policisté. ,,Bohužel nám utekl,“ 
odpovídají muži, který se dota-
zuje, jakým způsobem vyřešili 
opilce…

Fakta: Na základě oznáme-
ní o rušení nočního klidu se 
hlídka MP dostavila na místo, 
následně vešla do uvedeného 
domu. Na chodbě v přízemí je 
oslovil jeden občan s tím, že 
zde ve třetím patře byl opilý 
muž, který zde hulákal, ale 
ještě před příjezdem hlídky 
utekl. Hlídka následně provedla 
kontrolu všech pater, a protože 
zde byl klid, odchází z domu. 
Již venku u vozidla hlídku MP 

Pokračování na str. 3
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Z DIÁŘE STAROSTY

• Únik plynu se šťastným koncem
Na základě telefonického oznámení občana města byla 

vyslána hlídka městské policie do jednoho panelového domu 
v katastru města, kde dle vyjádření oznamovatele byl cítit plyn. 
Hlídka na místě zjistila, že v prvním patře je opravdu cítit větší 
koncentraci plynu. Na místo byl přivolán hasičský záchranný 
sbor a vyrozuměna Policie ČR. Boucháním na dveře se po 
chvilce strážníkům podařilo vzbudit majitelku bytu, která, jak 
se později ukázalo, zapomněla uzavřít jeden z hořáků svého 
sporáku. Hlídka společně s hasiči odvětrala byt a prověřila, zda 
obyvatelka bytu nepotřebuje lékařské ošetření. Celou záležitost 
si pak převzala hlídka Policie ČR.

• Muž hledaný Policií ČR
Uklízečkou jednoho panelového domu bylo na služebnu 

oznámeno, že na schodišti se nacházejí dva bezdomovci. 
Hlídka na místě zkontrolovala dva muže a zjistila, že jeden 
z nich je osobou v pátrání Policie ČR. Po provedení zákonných 
náležitostí byl muž zadržen a předveden na služebnu Obvodního 
oddělení Policie ČR k dalšímu opatření. Za poslední měsíc se 
jednalo o již druhou osobu v pátrání, kterou městská policie 
zadržela a předala Policii ČR.

• Výběr ze statistiky činnosti MP za měsíc září 
2013

Trocha statistiky z práce strážníků městské policie za 
měsíc září: Strážníci MP v tomto měsíci přijali a řešili cel-
kem 163 oznámení, přijatých osobně nebo telefonicky či 
prostřednictvím linky 156. V 7 případech řešili podezření 
z krádeže. S Policií ČR spolupracovala městská policie ve 29 
případech, na služebnu obvodního oddělení Policie ČR předvedli 
strážníci celkem 3 osoby. Ve sledovaném období bylo odchyce-
no celkem 7 psů, kteří byli předáni zjištěným majitelům; pouze 
u jednoho nebyl majitel zjištěn, a proto byl odvezen do útulku. 
Dále strážníci řešili 8 případů rušení nočního klidu.

           Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

o z n a m u j e  
zrušení Odloučeného pracoviště Děčín k 30. 9. 2013

Agenda odloučeného pracoviště byla převedena
na Pobočku Děčín

Adresa a kontakty: Státní pozemkový úřad
Krajské pracoviště pro Ústecký kraj

Pobočka Děčín, 28. října 979/19, 405 02 Děčín I
tel. č.: 412 552 421, e-mail: decin.pk@spucr.cz

Doporučujeme všem klientům vyhledat potřebné informace na 
webových stránkách www.spucr.cz 

Děkujeme za pochopení.

Ve výběžku máme koho volit
Nestává se často, abychom měli v krajských nebo parlamentních 

volbách takový výběr na kandidáty z našeho výběžku. Je vidět, že 
většina stran z důvodu vyšší pravděpodobnosti volebního úspěchu 
vsadila na nové tváře a opustila metodu naplňování kandidátek pouze 
kandidáty z velkých měst. Pokud jsem dobře počítal, je celkem 30 
kandidátů ze Šluknovského výběžku. A o koho se jedná? 
1 ČSSD: 17 František Hricz
3 Piráti: 3 Zdeněk Štěpánek, 15 Miroslav Mišík, 16 Zuzana Jindřichová, 
17 Petr Vodička
4 TOP 09: 24 Jan Hodničák, 25 Karel Kopecký
5 HV: 22 Zbyněk Šimák, 23 Lubomír Lukeštík
6 ODS: 8 Jiří Sucharda, 16 Petr Dúbravec, 24 Jiří Smetana
9 Změna: 10 Marek Hartych, 16 Ondřej Louka, 19 Karel Hofman, 20 
Adéla Kajnarová
10 Strana soukromníků: 3 Marek Belza
11 KDU-ČSL: 5 Václav Jára, 10 Václav Hynčica
13 Suverenita: 14 Anna Holá, 15 František Lux
15 SPOZ: 4 Leoš Moravec, 11 Petr Šmíd
18 DSSS: 2 Jiří Moravec, 5 Milan Hánl, 8 Miloš Štefan, 11 Lenka 
Juricová, 21 Václav Halba
20 Ano: 14 Miroslav Jemelka
21 KSČM: 26 Martin Stojan
(Před jménem kandidáta je jeho pořadí na kandidátce dotyčné stra-
ny.)                                                                                                   JS

25. 9.  -  Porada vedení města s projednáním zprávy kontrolního výboru 
             ZM k problematice poplatků za odpady
      - Jednání s majitelkou domu na Cihlářské ulici ohledně zá-
             vazků ze smlouvy o prodeji nemovitosti 
26. 9. - Zasedání rady města a zastupitelstva města
27. 9. - Jednání se Sparkasse Neugersdorf
28. 9. - Řešení občanských záležitostí
           - Účast na zahájení basketbalové sezony
30. 9. - Jednání s předsedou představenstva FK Varnsdorf 
             V. Gabrielem
1. 10.  - Schůzka s obch. zástupcem s.r.o. Daruma 
             (městské informační systémy)
           - Účast na jednání kulturní komise
           - Účast na informativním setkání k elektronické aukci energií
3. 10.  - Účast na vyhlášení nejlepších čtenářů městské knihovny 
             a na vernisáži výstavy Grafický design
4. 10.  - Sněm Hospodářské a sociální rady okresu Děčín v Č. Kamenici

Hasiči
představí

novou
techniku

V sobotu 19. října v 11.00 
hodin proběhne na náměstí ve 
Varnsdorfu slavnostní předání 
nové hasičské techniky, která 
byla pořízena z fondů Evrop-
ské unie, programu Cíl3/Ziel3, 
v rámci projektu Hasiči Varns-
dorf, Rumburk, Großschönau, 
Seifhennersdorf - poskytování 
vzájemné pomoci. Tento projekt 
spočívá v rozšíření protipovodňo-
vé ochrany hasičských sborů čtyř 
přeshraničních měst.

Přijďte se před sobotním 
obědem podívat na předvedení 
nového speciálního hasičského 
záchranného automobilu Merce-
des Unimog, na nová čerpadla 
a elektrocentrály města Varns-
dorf, nové čluny z Rumburku a 
Großschönau. Techniku slavnost-
ně předá starosta Martin Louka 
a následně požehná farář.      zb

ODS ve městě 
má nové vedení

V úterý 24. září 2013 proběhl 
v místním sdružení ODS Varns-
dorf místní sněm. V násled-
ných volbách si členové ODS 
na příští dva roky zvolili nové 
vedení. Předsedou organizace 
byl zvolen Petr Rybníček, jejím 
místopředsedou Jiří Sucharda. 
V závěru jednání členové po-
děkovali dosavadnímu vedení 
organizace, Ing. Josefu Poláč-
kovi a Karlu Dubskému, za jejich 
práci a popřáli jim hodně zdraví, 
štěstí a životních úspěchů.     PR

Poděkování 
organizátorům 

festivalu
V prvních dnech kalendářní-

ho podzimu se na varnsdorfské 
Střelnici konal Festival lokální 
ekonomiky, který do našeho 
regionu př inesl zajímavé 
myšlenky, povzbudil místní ini-
ciativy a zviditelnil naše město 
i v celostátních médiích. Touto 
cestou děkuji organizátorům 
z MAS Šluknovsko a mnoha 
dobrovolníkům, kteří pomohli 
této akci na svět. Myslím, že je 
třeba ocenit práci všech, kdo se 
snaží vlastními silami řešit ne-
záviděníhodnou hospodářskou 
situaci a vlastním příkladem 
ukázali, že pokud se chceme 
mít dobře, nemůžeme zůstat 
pasivní.                Martin Louka, 

starosta města

Rada města na svém zasedání 26. 9. 2013 rozhodla: 
• Schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkovým organizacím 
města (Městské divadlo Varnsdorf, Dům dětí a mládeže Varns-
dorf, základní a mateřské školy a školní jídelny, Nemocnice 
Varnsdorf). • Schválit harmonogram inventarizace majetku 
k provedení roční řádné inventarizace a časový plán, jmenovat 
ústřední inventarizační komisi a likvidační komisi. • Pověřit 
starostu města uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení (rozšíření sortimentu o foto-
voltaické panely). • Pověřit starostu města uzavřením Dodatku 
č. 1 k příloze č. 20 ke smlouvě s firmou EKO servis Varnsdorf 
a.s. (úprava ceny za velkoobjemový odpad kvůli změně místa 
skládkování a zprovoznění překladiště ve Varnsdorfu). • Povolit 
umístění reklamního štítu na budovu č. p. 2136 společnosti RE-
GIA a. s. • Zpracovat projekt nové koncepce správy bytového 
fondu města; jejím zpracováním pověřuje společnost REGIA a. s.,
ve spolupráci s ekonomickým odborem MěÚ Varnsdorf. 
• Schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí 
RM, kteří nejsou členy ZM, a členům Aktivu pro občanské zále-
žitosti RM. • Stanovit cenu nájmu nebytových prostor v objektu 
č. p. 2060 pro společnost Myrinx s. r. o. ve výši 500 Kč m2/rok.

 

XXIX. zasedání zastupitelstva se koná dne 31. října 2013 
od 15.00 hod. v Klubu Střelnice. 

Program: 
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM 
3. Převody majetku města 

4. Zprávy výborů ZM 
5. Různé - 5.01 Petice za zachování RTG pracoviště 

na poliklinice ve Varnsdorfu 
6. Finanční záležitosti 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM 
8. Závěr. 
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Dokončení ze str. 1

Potravinový spolek
V našem městě začal fungovat Varnsdorfský potravinový spolek 

EkoLoko, zaměřený na lokální a domácí zdravé potraviny. Zázemí 
získal v klubovně MAS Šluknovsko na Střelnici, kde jeho členové 
a příznivci mohou každý čtvrtek od 16 hod. do 19 hod. směňovat 
zboží. Historicky první výměnný obchod proběhl 26. září. Směňova-
lo se už čerstvé domácí ovoce, marmelády, čerstvě upečený chléb 
nebo koláč, domácí vejce, mléko, v nabídce je také med, rostliny 
aloe vera a postupně mají přibývat další produkty. K dispozici je na 
místě lednice a váha. Spolek plánuje zajišťovat i společné objed-
návky lokálních a zdravých potravin ve větších baleních. Máte-li co 
nabídnout, můžete přijít do EkoLoka směnit či prodat nebo si třeba 
i jen něco dobrého koupit. Kontaktovat lze pana Michaela Šatníka na 
tel. 603 529 825 a e-mailu michael.satnik@gmail.com.            ham

v posledních dvou letech byly dnes a denně napadány nepřizpů-
sobivými občany. Ukradení střechy a vytrhání kovových nosných 
prvků společně s elektroinstalací mělo za následek zřícení části 
stropů a následné výzvy ze strany stavebního úřadu na zabezpečení 

stavby.
Z důvodu vyso-

kých cen případné 
rekonstrukce a ne-
možnosti objekt 
prodat se firma na-
konec rozhodla pro 
odstranění všech 
staveb se záměrem 
budoucího prodeje 

prázdných parcel. Jako první byla odstraněna vila naproti vrátnici 
a směrem do přilehlého parčíku budou následně zbourány i zbývající 
objekty. I tyto důsledky má privatizace největšího podniku na výrobu 
silonových punčoch v ČR.                                     JS, foto Ivo Šafus

Vila a jídelna firmy Elite 
jdou k zemi

Petice za zrušení vyhlášky neuspěla

Týdeník 5 plus 2 - Děčínsko versus Městská policie Varnsdorf

nakolik let na rekonstrukci, odsunutou kvůli jiným investičním akcím. V příštím roce se dočká vypracování 
projektové dokumentace. Bylo schváleno financování II. a III. etapy přestavby zimního stadionu z rozpočtu 
na rok 2014 a 2015, dokončení samotné stavby ale máme očekávat v roce 2014.

Majiteli firmy NOPROSU Josefu Šustovi bude prodán objekt č.p. 232 (bývalá jídelna kasáren) s okolními 
pozemky za podmínky kompletní rekonstrukce do pěti let. Obyvatelům sousedního domu s pečovatelskou 
službou bylo přislíbeno, že budou stavebním ruchem dotčeni co nejméně. V objektu mají vzniknout služební 
byty, administrativní prostory, drobné provozovny. 

Severočeské vodárenské společnosti byla prodána vodní díla realizovaná městem - vodovod a kana-
lizace v Husově a Kollárově ulici. 

Ing. Vladimír Reiber za kontrolní výbor předložil zprávu, v níž shrnul šetření o odpadovém hospoda-
ření města a poplatcích za odpad. Sám upozornil, že údaje v ní už nejsou vzhledem k dlouhému období 
sběru dat zcela aktuální. Zprávu zpochybnil ředitel EKO servisu Varnsdorf Ing. Miroslav Pražák, nicméně 
k objasnění problematiky bude svolán pracovní seminář zastupitelů.

V bloku finančních záležitostí bylo rozhodnuto navýšit vlastní podíl města v projektu „Hasiči 
Varnsdorf, Rumburk, Seifhennersdorf, Großschönau“ kvůli navýšení ceny zakoupeného auta (způ-
sobeno zdražením jeho příslušenství a inflací za dva roky od schválení projektu). Zastupitelstvo 
vzalo na vědomí rozbor hospodaření města za první pololetí 2013.              ham, foto Ivo Šafus

oslovil muž, který se dotazoval, jak situaci řešili. Hlídka muži odpověděla: „Nebylo co řešit, někam 
utekl ještě před naším příjezdem.“

Citace z týdeníku: ... Své nepříjemné zkušenosti se strážníky má například Jan Šulc, … „Strážníky jsem 
nikdy neviděl ani vystoupit z auta…,“ pronesl Šulc svou stížnost k zastupitelům …

Fakta: Někdy z jara zaslaný e-mail od pana Š. na MP: ,,Dnes přijela hlídka MP a konečně opravdu 
skupiny cikánů vyháněla a snad, co jsem viděl a slyšel, tak i pokutovala.“ No, hlavní je, že je neviděl 
vystoupit z auta.  

Citace z týdeníku: … V šoku z jednání strážníků byl nedávno i další z občanů Varnsdorfu. Nahlásil na 
služebnu, že děti nepřizpůsobivých hází kameny na železniční koleje. ,,Strážníci se mě zeptali, proč jsem 
ty děti nevyhnal. Nevěděl jsem, co jim na to mám odpovědět,“…
Fakta: Každé oznámení se u MP nahrává - o dětech  nepřizpůsobivých nepadlo ani slovo. 
Strážník: „Městská policie Varnsdorf, dobrý den.“
Oznamovatel: „No čau, prosím tě, vyžeň teď kluky, jak máš bowling, tam je viadukt, voni sou nahoře, 
tam běhaj.“
Strážník: „Kdo volá, prosím tě?“
Oznamovatel: (následuje jméno)
Strážník: „A co potřebuješ, pane (následuje jméno)?“
Oznamovatel: „No, abys je odtamtud vyhnal, ty vole, voni tam hážou kameny dolů na tu cestu, ty vole.“
Dál to ani nebudeme komentovat. Děti na kolejišti znamenají velké nebezpečí. Každý by měl konat svou 
občanskou povinnost a vyhnat je z kolejiště a následně volat MP. Co kdyby jel vlak a stalo se neštěstí? 
MP samozřejmě okamžitě vyjela na místo oznámení.

Na závěr:  Na ulici Kovářská je rodina bydlící přímo proti panelovým domům. Je to rodina, která by 
mohla mnohé vyprávět. Majitelé domu spolupracují s vedením MP, a zúčastňují se i jednání na městě.  
Všichni se společnými silami snažíme zákonnými prostředky řešit jednotlivé události.

Věříme, že s příchodem nových zákonů se vše zlepší.
Je samozřejmě pravdou, že je vždy co zlepšovat. MP nestrká hlavu do písku, každou kritiku, ať je 

jakákoliv, přijímá. Každý občan města ať posoudí práci MP podle svého úhlu pohledu. 
Karel Dubský, místostarosta pověřený vedením Městské policie Varnsdorf

Pár kroků po Východní II
Pod titulkem „Pár kroků po Východní“ jsme v čísle 16 zve-

řejnili tři fotografie, které dotyčné ulici nedělaly zrovna čest: 
bujnými křovinami zúžený chodník a opuštěné budovy býva-
lého střediska a jídelny u Elite. To jsme netušili, že procházka 
stejnými místy po pouhém měsíci ukáže dramatickou změnu: 
křoviny po ořezání ustoupily z chodníku (sic se tím obnažily 
ne právě pohledné oplocení z rezavých kontejnerů). No a zmí-
něné budovy - jak píšeme a ukazujeme jinde - se po uplatnění 
demoličního výměru mění v hromady sutin...                      ham

Stavební ruch na nových zastávkách
Přinášíme dokumentární 

fotografie z výstavby nových 
železničních zastávek. První 
snímek je ze starého ná-
draží, kde, jak jsme ohlásili 
v předchozím čísle, budou vlaky 
Trilex zastavovat už od 18. října.

Druhé foto zachytilo stavební 
práce u Pivovaru Kocour, kde 
vzniká první soukromá zastávka 
v ČR. Nástupiště by mělo být 
hotovo do doby konání festivalu 
AleFestivAle (tj. do příjezdu spe-
ciálního pivního vlaku z Prahy). 
S plnohodnotným zprovozněním 
se počítá do 15. prosince, tj. do 
vydání nových jízdních řádů. 
Zastávka je situována mimo 
areál pivovaru u přejezdu, aby 
mohla sloužit i „nepivovarské“ 
veřejnosti, třeba turistům mířícím 
na Hrádek.     ham, foto Ivo Šafus

Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 1
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Na biskupském gymnáziu 
došlo nedávno k zásadní změ-
ně. Do funkce ředitele byl nově 
jmenován Ing. Bc. Jiří Jakoubek. 
Zjistili jsme o něm pár informací 
a při té příležitosti jsme se rovnou 
zeptali, jak jim to ve škole šlape. 
I když úspěchy jejích studentů 
mluví samy za sebe.

Pro začátek nám prozraďte 
něco o sobě. Jaký jste vlastně 
měl vztah ke škole ještě před 
jmenováním do funkce ředitele 
školy?

Já pocházím z Liberce. Ve 
Varnsdorfu jsem zůstal po vojně 
a od roku 1991 jsem tu působil 
jako učitel na ZŠ Střelecká a také 
v elokovaných třídách rumbur-
ského gymnázia v téže budově. 
O pár let později došlo k ukonče-
ní elokovaných tříd a tehdy jsme 
s kolegyní Mgr. Jarkou Novot-
nou přišli s nápadem na otevření 
vlastního víceletého gymnázia ve 
Varnsdorfu. Myšlenku podpořil 
tehdejší ředitel Mgr. A. Foret. 
Po odchodu Mgr. Novotné na 
rumburské gymnázium jsem 
připravoval ve spolupráci s pa-
nem ředitelem dokumentaci pro 
zřízení gymnázia. To díky po-
chopení a nadšení P. A. Baláže, 
biskupa J. Koukla, Ing. V. Bar-
toně, Ing. Tomáše Ježka, členů 
přípravného výboru a nakonec 
celého zastupitelstva vedlo k zá-
pisu školy do školského rejstříku. 
No, a ve škole působím dodnes. 
Nejprve jako učitel, od roku 1996 
zástupce ředitele a od 1. 9. 2013 
ředitel školy.

Jaké předměty jste učil?
Na začátku jsem učil matema-

tiku, fyziku a výpočetní techniku, 
ale nyní, díky snižujícímu se 
úvazku pro ředitele školy, už 
jen tu „výpočetku“. Naštěstí! 
(úsměv)

Můžeme s vaším příchodem 
na gymnázium očekávat něja-
ké změny?

K žádným zásadním změnám 

Za výbornými výsledky stojí jedinečná atmosféra
Rozhovor s novým ředitelem Gymnázia Varnsdorf Ing. Jiřím Jakoubkem

nedojde, neboť v minulém období 
bylo řízení školy rozděleno mezi 
ThMgr. J. Čunáta, po stránce 
kreativního řízení školy, a mezi 
mne, co se týče o starosti pro-
voz školy jako takové. A protože 
pan ThMgr. J. Čunát zůstává ve 
škole dále ve funkci „kreativní-
ho“ pracovníka, tak se zásadní 
koncepční záměry školy měnit 
nebudou.

Zřizovatelem gymnázia je 
Biskupství litoměřické, tedy 
církev. Ovlivňuje to nějak 
výuku na škole?

Škola je určena nejen pro věří-
cí, ale i pro studenty bez vyznání. 
My se v podstatě profilujeme 
jako rodinná škola s uplatňo-
váním křesťanských principů 
morálky a výchovy, což se nám 
velmi osvědčuje. Pokud se jedná 
o povinnou výuku náboženství, 
tu na škole zavedenu nemáme. 
Tato výuka je prosazována v ho-
dinách dějepisu, filozofie nebo 
etiky.

Varnsdorfské gymnázium 
preferuje systém tzv. prožit-
kové výuky. Co si pod tím 
představit? Učí se u vás děti 
vůbec ještě „klasickým způ-
sobem“?

Určitě. To je myslím převlá-
dající prvek výuky. Ale naším 
cílem je obohatit ji o prvky, které 
rozbijí stereotyp klasického 
frontálního vyučování. Jsou to 
právě projektové dny, klasifikační 
týdny a projekty s různými orga-
nizacemi, především s naším 
partnerem, Lužickosrbským 
gymnáziem v Budyšíně. Máme 
i spoustu mimoškolních akcí, jako 
jsou Vánoční jarmark, Gymplfest, 
24hodinový turnaj ve stolním teni-
se, aklimatizační pobyty studentů 
v jednotlivých ročnících, účast 
v zahraničí. Činnost je bohatá, 
různorodá, ale je, řekněme, 
určitým pomocným prvkem.

Přibližte prosím našim čte-
nářům vaši spolupráci s Lu-
žickosrbským gymnáziem 
v Budyšíně.

Spolupráci zahájil již pan 
Mgr. Foret a právě deklarovaná 
spolupráce mezi těmito dvěma 
školami byla jedním z vlivů, které 
umožnily zápis školy do rejstříku. 
Toto spojení nabízí i partnerské 
výměnné pobyty studentů. Naši 
studenti tak mají možnost naučit 
se lužickosrbsky a německy. 
Lužická srbština je podmínkou 
pro získávání grantů z německé 
strany. Pro studenty by byl jinak 
takový pobyt velmi nákladný. 

Letos dokonce historicky první 
student Tomáš Havránek složil 
maturitní zkoušku na obou ško-
lách současně.

Koncem září skončil ve 
spolupráci s Lužickosrbským 
gymnáziem Budyšín velký pro-
jekt Mezinárodní den prodavačů 
cibule, který mapoval vztahy mezi 
oběma zeměmi v době války a 
těsně po ní. Vznikla celá řada 
zajímavých materiálů, které jsou 
v tištěné podobě nebo na inter-
netu. Tento projekt znamenal 
pro obě strany asi třináct milionů 
korun z fondů EU, zhruba osm 
pro nás a pět pro německou 
stranu. Projekt tohoto formátu 
už se asi historicky nezopakuje. 
Německá strana nás upozornila, 
že na podílení se v takto rozsáh-
lém projektu už do budoucna 
nebudou mít prostředky. Tudíž 
budeme muset hledat jinou ces-
tu spolupráce s touto školou, a to 
cestou menších projektů.

V hodnocení maturitních 
zkoušek jste měli nejvyšší 
úspěšnost v Ústeckém kraji. 
Jak jste toho dosáhli?

Tady žádný konkrétní recept 
není. Je to asi výsledek atmo-
sféry ve škole. Protože když 
jsou spokojeni učitelé, mohou 
tuto atmosféru předávat žákům 
a to se určitě musí projevit 
v jejich vztahu ke škole a ke 
studiu samotnému. My jim po-
skytujeme vzdělání, ale oni sami 
o sobě jsou nadaní a dohromady 
to vytváří jedinečnou atmosféru, 
což je i vidět na jakékoli akci, 
kterou děti organizují a pořádají. 
Když se podíváte na porovnání 
výsledků Cermatu, varnsdorf-
ské gymnázium i u letošních 
maturitních zkoušek, především 
z cizích jazyků, vysoce převyšu-
je celonárodní průměr. A to není 
jen o prsa, je to opravdu o kus.

Součástí vaší školy je tzv. 
Akademie příslibu. Co to 
vlastně je?

Jedná se o zařízení pro za-
bezpečení volnočasových aktivit 
především studentů gymnázia, 
ale nejen jich. Každý, kdo má 
chuť se do činnosti zapojit, 
může. Je to spousta zájmových 
kroužků a možností prohlubování 
vědomostí. Přehled jednotlivých 
činností najdete na webu školy. 
V této iniciativě je škola otevřena 
žákům od sedmi do sedmnácti 
hodin. Snažíme se jim tady 
vytvořit bezpečné prostředí 
v době, kdy na ně nemají rodiče 
čas. Můžou si jít do učeben 

Podzimní třídní schůzky netradičně 

Vřazení letošních kvintánů 4. října 2013

Účast studentů na vypouštění lososů v Českém Švýcarsku

Ing. Bc. Jiří Jakoubek

informatiky nebo psát úkoly pod 
dozorem učitelů apod.

Pořádáme také výuku němec-
kého jazyka pro dospělé. Nyní 
nás oslovil Úřad práce v Rum-
burku s možností spolupráce 
při rekvalif ikačních kurzech 
německého jazyka. V šuplíku 
nám leží také projekt vzdělá-
vání vietnamské komunity, ale 
to už je složitější problematika. 
Nicméně třeba se nám podaří 
jej také v budoucnu zrealizovat.

A co nového chystáte v nej-
bližší době?

Letos jsme ukončili velký pro-
jekt Mezinárodní den prodavačů 
cibule, který byl skutečně nároč-
ný. Těch akcí je i tak celá řada, 
už teď na začátku roku proběhlo 

např. vřazování tříd, aklimatizační 
kurzy, čeká nás formační pobyt 
učitelů, projektový den, 24ho-
dinový turnaj ve stolním tenise 
spojený s nocí otevřených dveří. 
Letos bude takový rok stabilizace 
a hledání dalších námětů.

Děkujeme panu Jakoubkovi za 
rozhovor a přejeme jemu a jeho 
studentům další a další úspěchy. 
A pokud vás, stejně jako mě, zau-
jal nadaný absolvent Lužickosrb-
ského gymnázia v Budyšíně a 
zároveň maturant na biskupském 
gymnáziu ve Varnsdorfu Tomáš 
Havránek, mohu slíbit, že s jeho 
jménem se na stránkách Hlasu 
severu ještě setkáme.

Alena Marie Dančová,

Z fotogalerií na webu školy jsme vybrali několik momentek:
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Varnsdorfské vojenské pomníky IV
Pamětní deska ve starokatolickém kostele

ODPOLEDNE ZAHRAJÍ RUKSAK, FRANK CALDERA BAND
VECER

26. 10. 2013

IV. ROCNÍK V CESKU OJEDINELÉ PREHLÍDKY SVRCHNE KVASENYCH PIV

Z Prahy do Varnsdorfu
op�t vyrazí speciální vlak
s pípou.

KRLES

B52
21:30

23:00
VILÉM COK A BYPASS
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od 13:00 hodin

Ú�ast domácích i zahrani�ních pivovar�.

Po celý den grilování a dal�í lah�dky k pivu.

Vezm�te s sebou i d�ti, nudit se nebudou.

Moderuje DJ Roura. Vstupné 50 K� po celý den.
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V souvislosti s velkými ztráta-
mi narukovaných členů místních 
spolků, kteří následně padli v prv-
ní světové válce, si kromě velkých 
městských památníků za všechny 
obyvatele města nechávaly tyto 
spolky a sdružení zhotovit ještě 
vlastní pamětní desky. Mezi nej-
známější a nejrozšířenější desky 
patřily v německy mluvících čás-
tech naší republiky gedenktafely, 
tedy pamětní desky cvičencům 
(turnerům), o kterých ještě bu-
deme psát. Patrně díky silnému 
vlivu místní starokatolické církve 
a současně sídlu biskupa příznivci 
této církve nechali přímo v koste-
le zhotovit pamětní desku svým 
150 padlým členům. Na rozdíl od 
preferovaných městských památ-
níků, jejichž podobu najdeme na 
každém druhém pohledu či foto-
grafii z Varnsdorfu, si desku ve 
starokatolickém kostele dnes asi 
pamatuje málokdo. Kdy zmizela 

Přehlídka studentských prací oboru Grafický design se koná na 
chodbě městské knihovny již počtvrté a získala zde zřejmě už své 
„domovské právo“. Až do 10. ledna se tu setkáte s propagační grafikou 
a fotografickou tvorbou loňských maturantů a současných studentů 
čtvrtého a v jednom případě i třetího ročníku. 

K vidění jsou čtvrtletní práce (divadelní plakáty, knižní obálky) a práce 
maturitní, mezi nimiž nechybí ani ucelené reklamní kampaně, například 
na rockový klub. Ve fotografické části výstavy jsem se nejdéle zdržel 
u kompozic na téma „Ulice“, ale jiné návštěvníky vernisáže jsem 
zas viděl dlouho postávat před fotografickým vyjádřením všech pěti 
smyslů.                                                                  ham, foto Ivo Šafus

Nepřehlédněte studentský 
grafický design

a proč, to už se dnes těžko do-
zvíme. Naštěstí se dochovala její 
fotografie a podle nejnovějších 
informací je dokonce možné, že 
se v příštím roce podaří zachránit 
alespoň její rozbité torzo.

Ještě před výstavbou slavné-
ho monumentu na Národní ulici 
byla ve středu 17. srpna 1921 ve 
starokatolickém kostele odhalena 
pamětní deska padlým členům 
starokatolické obce. U slavnost-
ního odhalení byl opět přítomen 
spolek vojenských vysloužilců 
ve Varnsdorfu, českými úřady 
donucený k přejmenování na 
podpůrný spolek bývalých vojá-
ků. Úvodem slavnostního dne se 
v 8 hodin shromáždili účastníci 
oslavy v tělocvičně pod náměs-
tím (Turnhalle) a za čtvrt hodiny 
se vydali v průvodu do kostela. 
U městského úřadu se průvod 
zastavil a zástupci přítomných 
spolků přivítali zástupce vedení 

obce, kteří se do průvodu připo-
jili. Mimo varnsdorfského spolku 
bývalých vojáků se akce účast-
nili i veteráni z Dolního Podluží 
a saského Seifhennersdorfu a 
Großschönau. Podruhé se ces-
tou ke kostelu průvod zastavil 
u pomníku padlých vojáků na 
dnešní Národní ulici, aby zde 
mohl být položen věnec k uctění 
památky obětí Velké války. 
Poté průvod pokračoval až do 
kostela, kde vlastní vysvěcení 
desky celebroval první biskup 
Starokatolické církve Pašek. Ve 
své doprovodné řeči vzpomněl 
oběti a utrpení padlých vojáků 
z Varnsdorfu, kteří položili své 
životy v naději na lepší život 
svých blízkých. Po zpětném 
pochodu ze starokatolického 
kostela se spolky shromáždily 
na prostranství před tělocvičnou 
a městský rada Eduard Bürger 
dekoroval několik členů podpůr-

ného spolku bývalých vojáků. 
Celkem bylo uděleno devět 
medailí za padesátileté členství, 
tři medaile za čtyřicetileté člen-
ství a sto třicet jedna medailí 
za pětadvacetileté členství. Při 
následném programu v tělocvič-
ně se ujali slova další řečníci a 
byl také přečten blahopřejný 
telegram nepřítomného starosty 
Karla Richtera. Akce pokračova-
la koncertem spolkové kapely, 
který byl původně plánován 
v zahradě restaurace Střelnice, 
avšak vzhledem k deštivému 
počasí se uskutečnil ve velkém 
sále tělocvičny. V závěru akce 
byla vybírána částka 1 koruny od 
přítomných na rozšíření pomníku 
padlým na Hlavní (dnes Národní) 
třídě, o kterém jsme již psali.

JS, Hynek Domalíp, 
fotografie ze sbírky 

ing. Karla Steina

Bořek Frýba - Na skok doma 
Výtvarník, humorista a fotograf Bořek Frýba žije už dlouhá léta na 

severní Moravě, ale ve Varnsdorfu má stále spoustu příznivců. Ukázalo 
se to na vernisáži jeho výstavy „Na skok doma“ 26. září v knihovně. 
S jeho humorným nadhledem jste se už mnohokrát setkali i na stránkách 
Hlasu severu, patří mu totiž první dvě písmenka v autorské šifře „bflm“. 
Výstava v přízemí knihovny trvá do 30. listopadu. Na snímku je autor 
spolu s Biankou Durecovou, která výstavu uvedla.           Foto Ivo Šafus 

INZERCE
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     zprostředkování ocenění nemovitostí•

35 let mateřské 
školy „ZAHRÁDKA“ 

(Pražská 2812)

V listopadu 2013 oslaví naše 
mateřská škola výročí 35 let od 
svého otevření. Na tento den 
chystáme „den otevřených dve-
ří“, kdy si můžete prohlédnout 
prostory školy a její provoz a 
nahlédnout do starých fotogra-
fií. Pro zpestření vám v 10.00 
hodin zazpívá náš sboreček 
Zahrádka. Na tuto akci jsou 
srdečně zváni všichni bývalí 
zaměstnanci a žáci, zástupci 
města, ale i široká veřejnost. 
Přijďte si zavzpomínat ve čtvr-
tek 7. 11. 2013 od 9.00 do 11.00 
hod. Těšíme se na vás.

Kolektiv MŠ Zahrádka

Poznámka: Pro všechny 
bývalé zaměstnance chystáme 
ještě odpolední posezení 7. 11. 
2013 od 17.00 hod, kde nám 
zazpívá pěvecký sbor Náhodou. 
Prosíme, potvrďte svou účast 
nejpozději do 31. října na tel. 
čísle 732 377 674 nebo e-mai-
lem: 17msvdf@seznam.cz.

Městská knihovna Varnsdorf 
vyhodnotila v rámci celostátní 
akce Týden knihoven nejlepší 
čtenáře a čtenářky za rok 
2012. Akce se konala ve 
čtvrtek 3. října v odpoledních 
hodinách a pozvání na slav-
nostní vyhodnocení přijal též 
starosta Martin Louka. Přítomné 
přivítala ředitelka knihovny Ilo-
na Martinovská a poté se ujal 
slova starosta Martin Louka, 
který zdůraznil význam čtení 
obzvláště v současně době. 
Zástupci jednotlivých oddělení 
předali diplom a drobný dárek 
oceněným - Milan Hrabal předal 
ocenění za hudební oddělení 
paní Edeltraut Švédové a panu 
Břetislavu Šolcovi, Hanka Těši-
telová za dětské oddělení Kris-
týně Křížové a Natálii Venclové 
a nakonec za oddělení pro do-
spělé čtenáře předala ocenění 
Hanka Petrásková nejpilnější 
čtenářce paní Marii Zbořilové, 
která v loňském roce přečetla 
celkem 351 knih, a nejstarší 
čtenářce paní Anně Hanous-
kové (1921), které momentální 
zdravotní stav nedovolil se akce 
zúčastnit, a tak ji zastupovala její 
dcera. 

Po oficiálním předání ocenění 
si všichni přítomní při odpolední 
kávě a čaji společně popovídali 

Víme, kam jdeme
aneb Šluknovský výběžek má svého 

kandidáta do PS
Rádi bychom informovali širokou veřejnost Šluknovského výběžku, 

že do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má TOP 09 a STAN své 
kandidáty, mezi které mimochodem patří i Ing. Mgr. Jan Hodničák.

Jmenovaný se narodil a žije 60 let ve Varnsdorfu. Vystudoval 
mimo jiné energetiku a management ve vzdělávání. Působí 30 let 
ve školství, z toho 20 let jako ředitel VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu, a 
to do doby, než došlo ke zpolitizované a nesmyslné optimalizaci 
středních škol ve Varnsdorfu, kterou připravila ČSSD. Nyní působí 
jako zástupce ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské 
v Kamenickém Šenově.

Dvě volební období působil Jan Hodničák i v Radě města Varns-
dorfu. Zasloužil se mj. o vznik Gymnázia Varnsdorf, VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf, Centra celoživotního vzdělávání Šluknovského výběžku, 
detašovaného pracoviště UJEP Ústí nad Labem ve Varnsdorfu, což 
významně přispělo ke zvýšení vzdělanosti obyvatel našeho regionu, 
podílel se na teplofikaci města. Aktivně řadu let působil v Okresní 
hospodářské komoře Děčín i jako člen poradního orgánu ředitele 
Úřadu práce v oblasti aktivního rozvoje zaměstnanosti. Podílel se 
na přípravě a vzniku průmyslové zóny v Rumburku.

Dobře zná problematiku Šluknovského výběžku, který byl vždy 
bohužel chápán politiky jako apendix Ústeckého kraje. Ví, co nejvíce 
trápí náš region:

• nízká vzdělanost,
• vysoká míra nezaměstnanosti,
• vysoký podíl nepřizpůsobivých občanů,
• zvýšená kriminalita,
• časová dostupnost,
• nízké průměrné platy,
• nedostatek investic,
• odliv mladých lidí.
Náš region si zaslouží mnohem větší pozornost centra, než tomu 

bylo doposud. A proto si myslíme, že do poslanecké sněmovny by se 
měl dostat člověk spjatý s naším regionem, který bude prosazovat 
jeho zájmy. Zvažte, než půjdete k volebním urnám, koho budete 
volit. Zda pouze politické strany, nebo osobnosti.

V rámci předvolební kampaně budou členové místní organizace 
TOP 09 Varnsdorf s pomocí dalších členů ze Šluknovského výběžku 
navštěvovat jednotlivá města a obce regionu a rádi vás v rámci kon-
taktní kampaně seznámí s volebním programem i krajským lídrem 
TOP 09 Ing. Michalem Kučerou. Více najdete na www.top09.cz a 
www.top09varnsdorf.cz.          Místní organizace TOP 09 Varnsdorf

REKLAMNÍ ČLÁNEK

INZERCE

Knihovna ocenila nejlepší čtenáře

téměř v rodinné atmosféře. 
Velmi milé bylo vzpomínání 
paní Švédové na časy dávno 
minulé, kdy knihy byly vzác-
ností, právě v kontrastu s nej-
mladší generací. Kristýnka 
Křížová jako nejmladší a nej-
pilnější čtenářka se pochlubila 
svým „čtenářským deníčkem“, 
zcela odlišným od čtenářských 
deníků, které si pamatujeme 
z dob povinné školní docházky, 
kdy jsme opisovali jeden od 
druhého povinnou literaturu. 
Kristýnka si svůj deníček za-
čala vést v návaznosti na akci 

Prvňáček. Pořídila si notýsek, 
do kterého si zapisuje přečtené 
knihy zapůjčené z knihovny a 
od knihovnice za každou knihu 
obdrží razítko.  Pan Šolc vyprá-
věl, jak jej celý život provázela 
dechovka, která mu učarovala 
a provází ho dodnes, a proto 
si pochvaloval možnost zapůj-
čení hudebních CD v Městské 
knihovně Varnsdorf. 

Příjemné odpoledne rychle 
uběhlo a čtenáři se určitě mohou 
těšit na další zajímavá setkání s 
naší knihovnou v příštím roce.

Text a foto I. Martinovská

 Knihovnice z dětského oddělení Hanka Těšitelová předává 
diplom Kristýně Křížové 
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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.)

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

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

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

Speciální nabídka prode-
je družst. bytu 3+1+L s garáží 
v Jiříkově za velmi  výhodnou 
cenu. www.skzreality.cz.

Pronajmu byt 2+1, Rum-
burk, tř. 9. května. Vhodný 
pro rodinu s dětmi. Cena 
dohodou. Informace na tel.  
724 794 621.

Nabízím výuku RJ. Více in-
formací na tel. 606 024 633.

Pronajmu byt 2+1 s balko-
nem v ul. Legií. Telefon 723 
368 380.

Pronajmu řadovou garáž 
v ul. Východní. Cena doho-
dou. Tel. 606 141 936.

 
VÍTĚZ SOUTĚŽE O REGIONÁLNÍ POTRAVINU  

ÚSTECKÉHO KRAJE 2013 

KVASOVÝ CHLÉB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEKAŘSTVÍ LIMMA 
V KONKURENCI 150 PRODUKTŮ OD 45 VÝROBCŮ.  

KATEGORIE PEKAŘSKÉ VÝROBKY: 
 

1 MÍSTO: KVASOVÝ CHLÉB – PEKAŘSTVÍ LIMMA 

2. MÍSTO: SLUNEČNICOVÝ CHLÉB – PEKAŘSTVÍ LIMMA 

www.pekarstvilimma.cz www.facebook.com/PekarstviLimma 

• výroba ocelových konstrukcí 
  (brány, ploty, mříže, regály aj.) 
• řezání, ohýbání materiálu (plechy, pásy, tyče, trubky) 
• svařování • soustružení • frézování • broušení 
V případě vaší poptávky nás kontaktujte na adrese: 
VELVETA a.s., Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf. 
Zdeněk Mayer, tel.  412 854 480, GSM.: 602 181 853 
e-mail: zmayer@velveta.cz

VELVETA a.s. ve Varnsdorfu 
nabízí 

provádění zámečnických prací v rozsahu:
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SENÁTORSKÉ
DNY

Ing. Jaroslava Sykáčka
Městský úřad Varnsdorf

pondělí 
21. 10. 2013
15.00 - 17.00 hod.

Poděkování

Úmrtí

ZÁŘÍ
Ludmila Brádlerová 80 let
Věra Suchomelová 92 let
Jaroslav Němec 88 let
Věra Kubová 79 let
Vlasta Svobodová 76 let
Magdaléna Zálepová  55 let

Pojeďte s námi
autobusem
za nákupy

do OC FORUM 
Liberec

26. 10. 2013
Odjezd v sobotu

ze zastávky BusLine na AN,
v 9.30 hod., 

odjezd zpět 15.40 hod. 
ZDARMA

Svozy pytlového
tříděného odpadu

24. 10. 2013

Vzpomínka
Dne 30. října uplyne 15 let, kdy nás náhle 

a nečekaně opustil manžel, tatínek a dědeček 
Jaroslav Rudinský.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, děti, vnoučata a kamarádi, kteří 
ho měli rádi.

Zubní 
pohotovost

19.-20. 10. 2013  
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

26.-28. 10. 2013  
MUDr. Hana Pojtingerová
Divišova 140/10, Děčín IV
tel. 412 586 361

2.-3. 11. 2013
MUDr. Tomáš Milič
Fügnerova 600/12, Děčín 1
412 511 482

9.-10. 11. 2013
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989 

     19/2013                                                                 strana 8

Za noci tmavé, když ztichl den, odešel jsi 
spát svůj věčný sen.

Dne 26. října uplyne již 20 let od úmrtí pana 
Josefa Šerého.

Stále vzpomíná manželka Ilona a děti 
Josef, Radek a Ilona s rodinami.

Tímto moc děkujeme pracovníkům sociálního odboru (na sním-
ku) za akci „Setkání pěstounů“, která proběhla ve dnech 4.-6. října 
v rekr. středisku Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou.

Jako každý rok se žáci oborů 
Hotelnictví a Cestovní ruch 
z VOŠ a SŠ Varnsdorf zúčastnili 
týdenní zahraniční praxe ve špa-
nělském přímořském letovisku 
Lloret de Mar na Costa Brava.

Během pobytu měli žáci 
možnost poznat mnoho nové-

Zkušenosti získali na praxi ve Španělsku
ho, poznávali místní kulturu a 
zvyky. Při odborné exkurzi do 
hotelu Don Juan s kapacitou 
3000 lůžek jsme se seznámili 
s chodem všech hotelových úse-
ků - od recepce, přes hotelové 
pokoje, restauraci a dostali se 
i do zákulisí, kde jsme byli svěd-
ky přípravy obědového bufetu.

Žáci dále plnili úkoly podle 
zaměření studia - žákyně ces-
tovního ruchu měly připravené 
odborné výklady o Španělsku, 
o pobytovém místě, o Barce-
loně. Žáci hotelnictví museli 
při obchůzce hotelů v Lloretu 
využít i své jazykové znalosti a 
zjišťovali různé informace podle 
zadání.

Všichni žáci měli pro své 
spolužáky připravený animační 
program, takže jsme sporto-

vali a soutěžili. Během celého 
pobytu nám odborný animační 
program zajišťovali animátoři-
-profesionálové, připravili nám 
soutěže, aquagym, karaoke a 
spoustu dalšího.

Měli jsme možnost zúčastnit 
se fakultativních výletů. Jedna 
skupina navštívila Barcelonu, 
kde jsme poznali nejznámější 
památky. Druhá skupina byla 
v zábavném parku Marineland, 
kde si všichni zařádili na vod-
ních atrakcích a zhlédli krásné 
představení cvičených delfínů, 
lachtanů a papoušků.

Myslím, že načerpanou 
energii a nabyté praktické 
zkušenosti budoucí maturanti 
letos upotřebí. 

Ing. Kateřina Hrabětová,DiS., 
učitelka odborných předmětů

Dne 3. října jsme u starokatolického kostela ve Varnsdorfu oslavili 
krásné druhé narozeniny Rodinného centra Jonáš. Zazpívat a za-
hrát na hudební nástroje nám přišel sbor Gymnázia Varnsdorf pod 
vedením Zuzany Jirchářové. Dále jsme měli možnost seznámit  se
s příběhem Jonáše a velryby formou scénky, kterou sehráli Roland 
Solloch se svými syny. Nakonec samozřejmě nesměl chybět dort, 
rychlé špunty a další občerstvení. Děti si pak užily rozbalování 
spousty dárků v podobě hraček, které Jonáš dostal.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na celé akci podíleli, 
a těm, kteří s námi přišli slavit. Jonášovi přejeme spoustu dalších 
úspěšných let a hodných dětí, tak jako doposud.

Bc. Monika Hronková, foto M. Dvořáková

Druhé narozeniny 
Rodinného centra Jonáš

Jedeme na výlet do ZOO do Zittau
„Partnerství mateřských škol Varnsdorf - Großschönau 2013“, 0761.02/061112/CZ.4/2/02

Po prázdninové odmlce proběhlo již osmé setkání dětí z MŠ Čtyřlístek a dětí ze školky 
v  Großschönau. Tentokrát se uskutečnil společný výlet do krásné ZOO v Žitavě, kam nás pozvali 
kamarádi ze SRN. Jeli jsme tam společně autobusem. Počasí nebylo nejpříznivější, ale i tak se 
výlet za zvířátky vydařil. Děti poznaly, jak se jmenují zvířata v německém jazyce, a společně 
poobědvaly a zahrály si pohybové hry.                                    Za MŠ Čtyřlístek Mirka Hrobníková

Chtěl bych touto cestou moc 
poděkovat občanům za to, v jak
hojném počtu navštěvují varns-
dorfský bazén. 

Zmíním v této souvislosti také 
některé služby, které návštěvní-
kům nabízíme. Jedná se o spe-
ciální šatnu pro maminky s ma-
lými dětmi vybavenou přebalo-
vacími pulty, malými židličkami 
a dalším příslušenstvím. Nově 
máme k dispozici i jednorázové 
plenky pro případ, že by mamin-
ce zrovna chyběly. Na recepci 
je možné si bezplatně zapůjčit 
také fény pro dosušení vlasů a 
dále opět bezplatně půjčujeme 
moderní plavací pomůcky pro 
neplavce nebo pro plavce začá-
tečníky. Tyto pomůcky mohou ale 
ocenit i starší lidé. Novinkou je 
spolupráce se spinningovým stu-
diem, které se nachází v 1. pat-
ře objektu bazénu. Pokud si ná-
vštěvník zakoupí permanentku 
na spinning, dostane k ní vstup 
do bazénu na 3 hodiny zdarma. 
A obráceně, pokud si zákazník 
zakoupí permanentku do bazénu, 
dostane k ní zdarma celou trénin-
kovou hodinu spinningu!

Připravujeme i další zajímavé 
akce. Před vánočními prázd-
ninami, po vysvědčení a při 
podobných příležitostech v pře-
dem určených dnech budou mít 
například školáci do 15 let vstupy 
zdarma a rodičovské doprovody 
výrazné slevy. A pozor, bude 
záležet i na vysvědčení! 

Věříme, že nám zachováte 
přízeň i nadále a těšíme se v ba-
zénu na viděnou. 

Radek Hampl, REGIA a.s.

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

Pojďte si 
zaplavat 

do bazénu! 
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Skvělý start stolních tenistů
Začátkem září se rozjela v herně varnsdorfských technických 

služeb sezona 2013-2014 stolních tenistů Slovanu Varnsdorf 
41. ročníkem Varnsdorfské ligy. Zúčastní se jí 18 družstev, která 
uvedla na soupisky celkem 44 hráčů. V úvodní části hrají týmy vzá-
jemně mezi sebou, a poté si to prvních osm  rozdá o vítězství v lize. 
Ostatní budou hrát jen o 9.-18. místo. Soutěž potrvá do března 2014. 
Doposud bylo odehráno pět kol a nedošlo k větším překvapením.

Krom ligy zahájily sezonu i registrované soutěže. Družstvo 
Slovanu A (loňský B-tým se zasloužil o postup vítězstvím v OP) 
nastupuje v krajském přeboru II. třídy skupiny C a cílem je záchrana 
v soutěži. Družstva B, C, D hrají okresní přebor za účasti 12 týmů 
se snahou o postup jednoho z nich do KP. Družstvo E je v okresní 
soutěži a pokusí se probojovat do okresního přeboru. Z celkového 
počtu 44 stolních tenistů Slovanu se zúčastňuje 33 z nich uvedených 
registrovaných soutěží.  Z toho vyplývá, že je čeká nejen časově 
náročná sezona. Lze si tedy přát, aby stanovené cíle byly beze zbyt-
ku splněny a při hodnocení stávající sezony nastala plná spokojenost. 

Výsledky úvodních kol - KP: Slovan A-SKST Děčín B 
13:5. Body vítězů L. Žatečka 4,5, P. Šimek 4, P. Tůma 2,5, J. Peleška 2. 
Další domácí utkání hraje Slovan A se Severotukem Ústí v pátek 18. 10. 
od 18.00 hod. v herně TS. OP: Slovan B-Sokol Filipov C 17:1. Body J. So-
mič a M. Fluchsig po 4,5, M. Ptáček 4, V. Strnad 3,5, M. Miško 0,5. Slovan 
C-Slovan D 6:12. Body J. Svratecký a A. Hozman po 2, J. Charouzek a 
R. Novotný po 1 - L. Žatečka ml. 4, O. Gola 3,5, V. Vejl 2,5, J. Sláma 
1,5, P. Exnar 0,5.                                                        M. Exnar/ZdS

Letošnímu předposlednímu 
domácímu turnaji Slovanu 
Varnsdorf, kterým byl Přebor 
oddílu a města Varnsdorf na 
rok 2013, nepřálo počasí, ale 
pořadatelé nakonec vše ve 
dvou zamračených dnech 
zvládli. Vše díky pořadatelům, 
hlavně Milanovi Žižlavskému, 
který měl skoro vše na krku, a 
samozřejmě správcům, zvláště 
Honzovi Storczerovi. Ten ne-
ustále a neúnavně upravoval 

Tyto hry ve 
čtyřech sportovních odvětvích 
pro žáky 2. stupně ZŠ, případ-
ně i pro žáky gymnázií (prima-
-kvarta), jsou naplánovány na 
pět dní podzimu. V příjemný 
podzimní pátek 27. září 2013 
se na městském stadionu ve 
Varnsdorfu sešli atleti a atlet-
ky čtyř varnsdorfských škol. 
Organizaci měla již tradičně na 
starosti ZŠ náměstí E. Beneše 
a hlavní rozhodčí Ladislav Kubí-
ček. Akce spadá do grantového 
programu města Varnsdorf.

I v tomto již osmém ročníku 
byly posunuty rekordy: Jakub 
Neubauer v běhu na 1 000 m 
na 3:28,3 min., Martin Vaňák 
ve skoku dalekém na 441 cm 
a Veverková v běhu na 300 m 
na 47,3 s. Rekordy byly měněny 
i u staršího žactva: Nikolas 
Kováč v běhu na 60 m na 7,4 
s, Natabou ve vrhu koulí (3 kg) 
na 9,69 m. Zaskvěla se i chla-
pecká štafeta ZŠ Edisonova -
čas 29,6 s. Jednalo se však 
o týmové atletické soutěže a zde 
jsou výsledky:

Mladší žáci (6. - 7. ročník): 
1. Gymnázium Varnsdorf 43 
body, 2. ZŠ náměstí 40, 3. ZŠ 

Edisonova 25, 4. ZŠ Seifertova 
5. Mladší dívky (6. - 7. roč-
ník): 1. ZŠ Edisonova 48 bodů, 
2. Gymnázium Varnsdorf 42, 
3. ZŠ náměstí 12, 4. ZŠ Seifer-
tova 7. Starší žáci (8. - 9. roč-
ník): 1. ZŠ Edisonova 54 body, 
2. ZŠ náměstí 37, 3. Gymnázium 
Varnsdorf 25, 4. ZŠ Seifertova 
4. Starší dívky (8. - 9. ročník): 

Zmoklé přebory tenisového oddílu
kurty, staral se o občerstvení 
a navíc zároveň hrál i debly! 
Dík patří i všem hráčům, kteří 
bojovali na turnaji po oba dny, 
za trpělivost a výborné výkony 
na kurtech, rytířské chování a 
dobrou náladu. Nebylo poraže-
ných - pouze vítězové! Strohá 
fakta: Přeborníkem města 
Varnsdorf pro rok 2013 se stal 
Honza Suchomel, který porazil 
ve finále Aleše Ondráčka 6:2, a 
třetí místo vybojoval David Lank. 

VOLEJBALISTKY VÁLÍ
Od poloviny září probíhají také krajské volejbalové soutěže. Ženy 

Slovanu přivítaly v prvním utkání podzimní části KP II družstvo 
ToRiK Doksy. To nekladlo téměř žádný velký odpor, a tak odjelo 
domů s dvěma porážkami 3:0. Poté nastupovaly ženy v Poniklé, 
u aspiranta na postup. Po velikém, vyrovnaném boji u něho podlehly 
v prvním utkání 3:2. Po odpočinku se pak v druhém zápase Slovan 
ještě malinko zlepšil a podařilo mu po boji zvítězit 2:3. V dalším 
kole přijel do tělocvičny pod náměstím celek Vysokého nad Jizerou, 
tým z druhé poloviny tabulky. Hostující hráčky nebyly vážnějším 
soupeřem, takže si domácí připsali dvě výhry 3:0. Další dva zápasy 
čekaly v Českém Dubu. V prvním odešel soupeř hladce a drtivě 
poražen 0:3. Ve druhém utkání ženy Slovanu pod dojmem snadného 
protivníka polevily a utkání se změnilo v tvrdý boj alespoň o jeden 
bod. Soupeř se navíc zlepšil a to mu stačilo na vítězství 3:2. Po 10 
kolech soutěže byly ženy Slovanu v tabulce na 3. místě, ale měly 
odehráno o 2 zápasy méně než soupeřky.                 Petr Damnitz

Poslední zářijovou sobotu se na tenisových kurtech Slovanu Varnsdorf sešla společnost tenisových 
párů, která si zahrála mimořádně společenský turnaj - Varnsdorfskou míchanici. O co šlo? Každý muž 
si přivedl ženu - tenistku, ale pak si z osudí a v osudové chvíli vylosoval ke hraní svou partnerku. Nebylo 
tak ani jasných favoritů, ani outsiderů. A hlavně, drtivá většina vylosovaných párů pojala turnaj jako 

společenský, gentlemanský, bez 
mimořádných ambicí, tedy poho-
dový. Přispělo i počasí, od rána do 
odpoledne slunečno. K pohodě při-
spěly všechny ženy, každá donesla 
ze své kuchyně to nejlepší. Turnaj 
vyhrála dvojice Šuma - Fischero-
vá před deblem Lank - Faltová. Na 
dalších místech byli Kučera - Mlád-
ková a Deus - Stodůlková. Více 
na: http://mikl50.rajce.idnes.cz.             

Text a foto Milan Klusoň

Varnsdorfská míchanice chutnala 

V deblech byla situace podobná. 
Vítězi se stali Honza Suchomel 
s Pepou Hambálkem. Ve finále 
přehráli dvojicí Milan Žižlavský 
a Aleš Ondráček a na třetím 
místě skončili David Lank s Mi-
lanem Klusoněm. Nejstarším 
hráčem byl Zdeněk Barborík, 
který porazil druhého nejstar-
šího účastníka Milana Klusoně. 
Nejmladší tenistou byl Vojta 
Nedošínský. Více informací na: 
http://mikl50.rajce.idnes.cz.

Milan Klusoň

Léto Sportovního areálu 
v Krásné Lípě 

V období letních prázdnin se v krásnolipském Sportovním areálu 
Českého Švýcarska uskutečnila řada tenisových turnajů, a to jak pro 
začátečníky, tak pro pokročilé hráče. Děkujeme všem zúčastněným a 
těšíme se na další setkání. Každé pondělí také probíhala tenisová škola 
pro děti. Nábor dětí ročníku 2007 a starších trvá na dvorcích nepřetržitě. 
Veškeré informace ve věci turnajů i dětské školy podá Vlastimil Šmalcl 
(kontakt přes e-mail: sportareal@krasnalipa.cz). Všem přátelům bílého 
sportu přejeme příjemný zbytek tohoto roku.   Zaměstnanci areálu

Podzimní hry 2013 zahájila atletika     

Vítězná dvojice Šuma - Fischerová s trofejemi

1. ZŠ náměstí 44, 2. Gymnázium 
Varnsdorf 43, 3. ZŠ Edisonova 
20, 4. ZŠ Seifertova 3.

Vítězem Podzimních her 
v atletice se stala ZŠ náměstí 
s celkovým součtem bodů 81 
(započítávají se pouze výsledky 
staršího žactva). 23. října čeká 
chlapce turnaj v kopané.      

V.Z., foto I. Krajdlová



HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 33. Vydává město Varnsdorf v nákladu 2 100 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor Martin Havlíček (telefon 412 372 241,
linka 143), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah 
inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 18. října  2013. Příští číslo vyjde 1. listopadu 2013.

Ani ve třetím utkání nové sezony Severočeské ligy (SL) áčko 
varnsdorfského TJ Slovan nezaváhalo a přivezlo výhru od BK 
Teplice B po výsledku 55:69 (13:17, 10:15, 15:24, 17:13). Body 
Slovanu: Lehroch 23, Voráček 13, Buben 8 (2x3), Šišulák 8, 
Novotný 5, J. Beran 4, Činka 3 (1x3), Vakulenko 3 a Tomek 2. 
V pátek 19. října hraje áčko ve sportovní hale od 18.00 hod. se 
Slunetou Ústí nad Labem.

Muži B, tým utvořený z hráčů s dlouhou basketbalovou 
pauzou, dále úplných nováčků a několika borců z A družstva, 
nastoupili v Oblastním přeboru (OP) severních Čech v pro-
středí týmu BK Děčín-Boletice a neuspěli 82:54 (18:11, 20:9, 
27:14, 17:20). Body: Sucharda 18, Relich 10 (1x3), Houngbendji 
8, Poláček 8, Smrčka 5 (1x3) a Šimák 5. V domácím prostředí 
před týdnem hostili TJ Stadion Nový Bor, kterému podlehli 59:80.

Juniorky U19  přivítaly v KP středních Čech BC Kolín, jehož 
hráčky nutily pozornou obranou k mnoha ztrátám. A tak náskok stále 
narůstal a do hry se dařilo zařadit i staronové hráčky. TJ Slovan 
Varnsdorf-BC Kolín 69:26 (13:6, 19:5, 
20:3, 17:12). Body Martinovská 22, Stodůlková 16, Natabou 13, 
Škvorová 12 a Chlanová 6. Všechny potěšila návštěva 55 diváků.

Kadeti U17 měli na programu prvá utkání sezony v KP střed-
ních Čech. U týmu Basketbal Pečky podlehli 82:61. V domácím 
prostředí sportovní haly hostili TJ Slavoj BK Český Brod, který si 
odvezl vítězství 59:119.

 Starší minižáci U13 hráli venku u BK Kondoři Liberec, u kte-
rého zaznamenali dvě porážky 62:34 (11:8, 22:2, 15:12, 14:12) a 
73:45 (18:12, 25:5, 17:14, 13:14). Bodově se proti technicky lépe 
vybavenému soupeři nejvíce prosadili Polák 24, Kodytek 17, Vlk 
13 a Novák 10.

 Mladší minižáci TJ Slovan přivítali ve střetnutí OP sever-
ních Čech Slunetu Ústí n. L. a ve dvou duelech prohráli 51:89 
(19:53) a 49:71 (26:25), když se soupeř prosazoval především větší 
rychlostí. Nejvíce bodů v obou střetnutích zaznamenali Petrla 28, 
Bachmanová 16, Effler 11 a Gergát 10.           TJ Slovan - basket 

Áčko mužů vítězí 
a uspěly i juniorky

Remíza se Slávií a páté místo ve FNL
První ze dvou utkání os-

mifinále Poháru České pošty 
přineslo zajímavý a bojovný 
fotbal, ale bez branek a přiláka-
lo do hlediště podle pořadatelů 
2 950 diváků. Na fotbale jich 
v Kotlině bylo více snad jen před 
téměř čtyřiceti léty, když přijela 
k „pouťáku“ tehdy slavná Trnava 
s tehdejšími hvězdami Adam-
cem, Dobiášem, Hagarou, 
Kunou, Kabátem a dalšími. V sa-
motném utkání měly šance 
oba týmy, ale domácí byli 
k vítězství blíže a už v poločase 
byly v kuloárech slyšet ohlasy, 
že to mohlo být 2:0 nebo 
3:1. Odveta se hraje v Praze ve 
středu 30. října a po Teplicích se 
k možnému dalšímu překvapení 
FK rozhodně nevzdálil. Sestava 
Varnsdorfu: Fendrich - Končal 
(83. Mach), Kouřil, Zbrožek, Tva-
roha - Breite (60. Mikinič), Kotiš 
(K), Cana, Rudnytskyy - Volf (69. 
Daníček), Schubert, trenér Zden-
ko Frťala. Na Bohemians Praha 
fotbalisté FK zvítězili 2:4 (2:2).  
Ve 12. a 52. se trefil Mikinič, 
další góly přidali ve 37. Synek a 
v 72. Daníček. Čtyřmi výhrami 
v řadě se Varnsdorf vyšvihl na 
5. místo tabulky FNL.

Juniorka FK U21 prohrála 
doma s Bohemians 1905 1:2
(1:2) a ve 35. vyrovnával 
Mpongo. V Mladé Boleslavi, 
s vedoucím týmem juniorské 
ligy, prohrála skvěle bránící 
„jednadvacítka“ nejtěsnějším 
rozdílem 1:0 po nepokrytí proti-
hráče při rohovém kopu.

Dorost U19 vedl na Sokolu 
Třebeš v poločase 1:3 (góly 
Halbich 2, Šebora), ale domácí 
do 85. vyrovnali a hosté pak vi-
děli dvě červené karty (Kučera, 
brankař Klouda). Výsledek 3:3 
už se ovšem neměnil. V Jiříko-
vě po duelu s Admirou Praha se 

tým po dvou remízách mohl opět 
radovat z výhry a výsledku 4:1 
(1:1). Branky: 67. a 89. Halbich, 
4. Šiška a 87. Zelinger, který 
přišel na hřiště pět minut před 
svým úspěchem.

Dorost U17 po pěti výhrách 
v řadě dvakrát zaváhal a remizo-
val doma s Kladnem 1:1 a v Ústí 
nad Labem prohrál v boji o čelo 
tabulky 2:0.  S Vyšehradem si po-
radil 2:1 a z Dukly Praha přivezl 
remizu 1:1. V tabulce je nyní třetí.  

Dorost U16 se s Kladnem 
rozešel bez branek 0:0 a s dal-
šími soupeři odešel pora-
žen.                    Text a foto ZdS

 

 
Na sklonku prázdnin jsme 

se s varnsdorfským kantorem 
a otužilcem v jedné osobě Ing. 
Mírou Venclem dohodli na roz-
hovoru pro místní tisk.

Otužilci lákají odvážlivce do svých řad  

Z cyklistických výsledků
Ve dvanáctém závodě Českolipského silničního poháru, kterým 

byl DAAK Tour Skalice (20. ročník, 82 km), se z celkového prvenství 
mohl radovat Jan Novota. 

Ve stejný den jako Tour de Zeleňák se konala tradiční akce 
SPECIALIZED RALLYE SUDETY 2013 v Teplicích nad Metují, 
nejtěžší MTB maraton v ČR (délka 110 km). V poli šesti stovek 
cyklistů, kteří závod dokončili, se Jiří Švorc umístil na 78. pozici a 
byl 9. v kategorii M40. 

U Hrádku nad Nisou se jel závod Babí léto 2013, kde na trati 
80 km skončil celkově 15. Jiří Švorc (2. ve své věkové kategorii), 
20. M. Spurný (1.), 29. J. Mádl (7.) a 30. J. Dužár (3.).

Seriál Kolo pro život měl na pořadu jedny z posledních závodů se-
zony. Byly jimi Ještěd Tour, Plzeňská padesátka, Valtické Kolobraní 
a Oderská mlýnice. Jan Strož na nich vybojoval 7., 4., 7. a 3. místo. 
V celkovém pořadí skončil v kategorii ELITE na 6. pozici.   
Závěrečné finálové dějství ČP v XC se jelo v Boskovicích. Mi-
chal Malík byl 8. celkově a 7. v kategorii ELITE. Mezi celkově 
šest nejlepších se totiž probojoval vítěz U23 Tomáš Paprstka. 

V celkovém pořadí ČP patří M. Malíkovi 16. pořadí v ELITE, kde 
jako loňský vítěz kategorie EXPERT startoval letos premiérově.   ZdS

Míro, mezi místními otužil-
ci jsi jistě ten nejpovolanější. 
Můžeš čtenářům prosím sdě-
lit, jakou máš zkušenost a co 
otužování člověku obecně 
přináší? 

„Představit si můžeme celou 
řadu aktivit. Od sprchování 
studenou nebo vlažnou vodou 
až po plavání v zimní vodě. 

Otužování toho přináší mnoho. 
Stručně řečeno, zlepšuje celko-
vou kondici - zdravím počínaje a 
zlepšením nálady konče.“

 Otužování je stále popu-

lárnější, což dokazuje na-
růstající počet plavců nejen 
ve Varnsdorfu, kde skupinka 
odvážlivců je již dvě sezony 
registrovaná v kroužku otu-
žilců při místním gymnáziu. 
Co nutno udělat, aby se 
zájemce otužilcem u nás na 
severu skutečně stal? 

„Nabízím několik kontaktů

jako: mirek.vencl@seznam.cz, 
proekovdf@volny.cz, cyklotre-
ner@seznam.cz.“

Proč vůbec začít s otužo-
váním? Jaká zdravotní rizika 
při koupání mezi kusy ledu 
mohou potenciálnímu plavci 
hrozit? 

„Znám více lidí, kterým otužo-
vání i ve vyšším věku význam-
ně zlepšilo zdraví a tím se jim 
podstatně zvýšila kvalita života. 
Pokud jde o rizika, zimní plavání 
by nikdo neměl provozovat sám. 
Vždy buďte nejméně ve dvou. 
Pokud tento svůj nápad budete 
navíc konzultovat se svým léka-
řem, uděláte dobře.“

V jakém období je nejvhod-
nější začít? 

„V rybníku s podobnou tep-
lotou, jako má varnsdorfský 
rekreační rybník, lidově zvaný 
Rio nebo Mašíňák, můžete 
začít i na přelomu září a října. 
Nezapomeňte, alespoň ve dvou! 
Více informací najdete na http:
//www.otuzilci.cz/.“

Děkuji za odpovědi, za tvé 
sdělené zkušenosti a přeji, 
aby se tento sport stal i zde 
u nás populárnějším. Zimní 
vodě zdar!       Text a foto JN


