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Miss farmacie: 
Lucie to vyhrála!
(Foto Milan Hruška)

Pivovar 
Kocour - 
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náhod
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Milí varnsdorfští občané! 

Na našem tradičním městském 
vánočním stromu v parku před 
knihovnou se opět rozblikala svá-
teční světélka zářivých ozdob, v uli-
cích města přibylo působivého 
svitu předvánoční výzdoby a vše 
podtrhuje podmanivá atmosféra 

rozsvícených oken domů a bytů. Adventní čas postupně 
zapaluje čtyři svíce na zelených věncích. Odměřuje tím 
dobu, která nám zbývá do Štědrého dne a ukrajuje záro-
veň z posledních dnů roku. Ohlížíme se v této době za 
končícím obdobím a každý sám za sebe hodnotíme, co 
bylo dobré, co se zdařilo a co mohlo být lepší. S nadějí a 
předsevzetími vyhlížíme také do roku nadcházejícího. 

V tuto chvíli bych chtěl popřát vám a všem vašim 
blízkým prožití celého vánočního času v příjemné po-
hodě a objevení té pravé radosti pod vaším vánočním 
stromečkem. A k tomu ještě nadílku, o níž prozpěvuje 
jedna z nejznámějších koled: „Štěstí, zdraví, pokoj svatý 
vinšujeme vám…“. Upřímně vám přeji krásné Vánoce a 
dobré vykročení do dnů roku 2014.        

Martin Louka, starosta města

Pro letošek poslední zase-
dání zastupitelstva se konalo 
28. listopadu. 

Silná účast pedagogické 
veřejnosti, hlavně ze Základní 
školy Seifertova, dávala tušit, 
že se bude rozhodovat o čem-
si podstatném pro budoucnost 
varnsdorfského školství. Šlo 
o dilema, zda zahájit opravu 
školní budovy v Seifertově ulici 
s předpokládanými náklady 80 
milionů korun, nebo se spoleh-
nout, že do budoucna postačí 
kapacita ostatních škol ve 
městě a budovu neopravovat. 
O tomtéž se jednalo už o 14 dní 
dříve na přípravném semináři 
zastupitelů s účastí ředitelů 
dalších varnsdorfských škol. 
Diskuze však naplno pokra-
čovala i na zastupitelstvu 
a zabrala půldruhé hodiny. 
Ředitelka dotyčné školy Soňa 
Bílková je přesvědčena, že 
varianta rozmístění žáků na 
jiné školy by zhoršila kvalitu 
výuky z nedostatku odborných 
učeben; naopak opravená 
škola by navíc řešila problémy 
s umístěním hendikepovaných 
dětí. Přehledy demografického 
vývoje (porodnost, migrace) od 
roku 2000, předložené vedoucí 
odboru školství, kultury a 
tělovýchovy, nevypovídají 
jednoznačnou tendenci ani 
k růstu, ani k poklesu po-
rodnosti. Uváděná čísla byla 
dokonce zpochybněna Jiřím 
Suchardou, který by je rád 

Rekonstrukce ZŠ Seifertova dostala zelenou
nechal nezávisle ověřit. Opo-
nenti návrhu na rekonstrukci 
argumentovali větší naléhavostí 
investic do mateřských škol a 
také tím, že zadlužení zatíží 
město v následujícím volebním 
období. Představu, že chybějící 
učebny by mohla poskytnout 
VOŠ a SŠ, odmítl její ředitel Petr 
Jakubec: škola je prý teď po po-
klesu počtu studentů optimálně 

využita, zatímco dříve zápasila 
s nedostatkem místa. 

Pro rekonstrukci ZŠ Seifer-
tova hlasovalo 14 z přítomných 
20 zastupitelů. Projektová 
dokumentace je již připravena. 
Součástí schváleného usnesení 
je i harmonogram, který předpo-
kládá výběr dodavatele stavby 
a zajištění financí v roce 2014, 
zahájení vlastní rekonstrukce 
v 1. čtvrtletí 2015 a návrat výuky 
do této školy k 1. září 2016. 

Poněkolikáté se na zastupitel-
stvo vrátilo téma likvidace odpa-
dů. Také k němu byl uspořádán 
(už v září) speciální seminář. 
Starosta předložil písemné shr-
nutí celé problematiky. Z něho 

vyplývá, že komplexní zajištění 
firmou EKO servis a.s. považuje 
vedení města za výhodné. Chce 
ještě více podpořit a popularizo-
vat třídění odpadu a řešit problém 
dovozu použitých elektrozařízení 
nebo velkoobjemového odpadu 
ze zahraničí, přestože součas-
ná legislativa mnoho možností 
nedává. Starostovi bylo uloženo 
nechat zpracovat úplné znění 
smlouvy mezi městem a firmou 
EKO servis, protože současná 
podoba smlouvy s dvaadvaceti 
přílohami a dodatky je značně 
nepřehledná.

V bloku převodů majetku měs-
ta byly schváleny prodeje nebo 
směny pozemků a majitelům 
domu č.p. 736 bylo vyhověno 
v žádosti o prodloužení termí-
nu oprav střechy a fasády do 
prosince 2015. Následovalo 
schválení zprávy o uplatňování 
územního plánu za období 
10/1998 až 08/2013, což byla

Do nyní opuštěné budovy ZŠ 
Seifertova se snad už v roce 
2016 vrátí učitelé i děti. 

Šluknovský výběžek patří 
mezi regiony s největšími 
hospodářskými problémy v Čes-
ké republice. O tom bylo již 
mnoho napsáno, stejně jako 
o problémech, které s tím 
souvisejí. Nezaměstnanost, 
zadluženost rodin, nízká kupní 
síla, krachování drobných podni-
katelů, sociální napětí a mnoho 
jiných nepříjemností. S každým 
dalším dnem se negativní 
dopady globalizace prohlubují 
navzdory různým dotacím a 
sociálním subvencím státu. To 
byl jeden z důvodů, proč se ve 
Varnsdorfu v druhé polovině 
září konal první Festival lokální 
ekonomiky v České republice. 
Součástí této jedinečné akce 
byla též konference, kde předná-
šející z různých koutů republiky 

Ve Varnsdorfu bylo ustaveno svépomocné družstvo
předkládali náměty, jak by měli 
lidé v takto postiženém regionu 
reagovat. Obecným poselstvím 
festivalu bylo, že nejhorší je 
pasivně doufat, že se situace 
někdy sama zlepší.

Vzhledem k tomu, že situace 

ve Šluknovském výběžku je 
velmi podobná krizím, s nimiž 
se musely vypořádat mnohé 
regiony západní Evropy ve dru-
hé polovině minulého století, 
nemusíme pracně vymýšlet

Pokračování na str. 4
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Z DIÁŘE STAROSTY

• Rozbíjel zařízení restaurace, skončil s pouty na 
rukou 

Strážníci byli v nočních hodinách přivoláni do jedné z re-
staurací ve Varnsdorfu, neboť zde mělo dojít ke rvačce mezi 
hosty. Hlídka strážníků ve spolupráci s hlídkou Policie ČR na 
místě zadržela jedenatřicetiletého muže, který se choval velmi 
agresivně a ničil zařízení restaurace. Muž byl převezen na místní 
oddělení PČR, která věc dále šetří.

• Bezdomovec přespával v domě
Na linku městské policie bylo oznámeno, že v panelovém 

domě v Husově ulici přespává bezdomovec. Na místě byl 
strážníky zjištěn muž, který je jejich častým „klientem“. Protože 
si stěžoval na bolest hlavy a nohou po pádu ze schodů, byla 
přivolána osádka rychlé záchranné služby, která muže převezla 
na ošetření do nemocnice. 

• Neplatící zákaznice posilněná alkoholem
Na základě telefonického oznámení byla vyslána hlídka MP do 

marketu Albert, kde ostraha zadržela neplatící zákaznici, která 
odcizila kosmetické zboží. Strážníci na místě zjistili ženu vyka-
zující zjevné známky požití alkoholu. Verbálně je napadala a ani 
přes opakovanou výzvu nebyla schopna hodnověrně prokázat 
svou totožnost. Byla předvedena na policii, kde byla celá věc 
strážníky uzavřena pokutou v blokovém řízení.

• Zraněný muž
Dozorčí služba MP přijala telefonické oznámení o zraněném 

muži ležícím u marketu Billa. Na místo byla neprodleně vyslána 
hlídka, která zde nalezla  staršího muže, jenž si po pádu na zem 
přivodil zranění a nemohl vstát. Strážníci poskytli muži první 
pomoc a přivolali osádku RZS, která zajistila další ošetření.

• Stoupající počet krádeží v marketech
S blížícím se koncem roku stoupá počet krádeží, které 

strážníci řeší v místních marketech. Dopouští se jich osoby 
z různých věkových i sociálních skupin, přičemž se zaměřují pře-
devším na alkoholické nápoje, jídlo, oblečení a drogerii. Takový 
byl i případ dvou mužů, kteří v marketu Billa odcizili alkohol a 
cukrovinky a poté se dali na útěk. Dozorčím MP byli spatřeni na 
městském kamerovém systému, a bylo tak již dílem okamžiku, 
než hlídka prchající zloděje zadržela a předvedla na služebnu 
k dalšímu opatření.        Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 28. 11. 2013 rozhodla: • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 1254/1 
v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 1646 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr 
převést část p. p. č. 1709/1 v k. ú. Varnsdorf a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení 
části p. p. č. 1709/1 v k. ú. Varnsdorf. • Pověřit starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace na akci „Úprava koryta potoka v ulici Myslivecká, Varnsdorf“. • Pověřit starostu 
města podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci „Hasičská 
zbrojnice, Varnsdorf“. • Pověřit starostu města podpisem Protokolu o výpůjčce Informační vitríny k po-
skytování informací v rámci projektu Ústeckého kraje ELLA Regio. • Pověřit starostu města podpisem 
dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Zastřešení zimního stadionu Varnsdorf“ ze dne 19. 12. 2012, 
kterým se upravuje předmět plnění v rozsahu schválených změnových listů č. 1-10, celková cena 
díla se dodatkem nemění. • Neposkytnout příspěvek Pečovatelské službě Šluknovsko za bezplatné 
poskytování pečovatelské služby u rodiny s dětmi. • O využití finančních prostředků v roce 2013 dle 
návrhu komise prevence kriminality takto: schválit částku 1.000 Kč pro Sdružení Linka bezpečí Praha; 
částku 5.000 Kč pro Centrum sociálních služeb Varnsdorf; částku 10.000 Kč pro Městskou policii 
Varnsdorf; neschválit částku 12.900 Kč pro White Light I. Rumburk nad rámec uzavřené smlouvy. 
• Schválit Grantový program města Varnsdorf pro rok 2014. • Schválit přerušení provozu školní 
družiny ZŠ nám. E. Beneše a školní družiny ZŠ Edisonova od 23. 12. 2013 do 03. 01. 2014. • Schválit 
přerušení provozu mateřských škol v době od 23. 12. 2013 do 03. 01. 2014 dle předloženého návrhu. 
• Schválit návrh výše odměn ředitelům příspěvkových organizací. • Schválit jako jediný společník 
v působnosti Valné hromady TSmV s. r. o. motivační kritéria pro hodnocení jednatele společnosti.

21. 11.  - Jednání o rozpočtu města na rok 2014
22. 11.  - Jednání s obč. sdružením Sociální agentura o projektu 
               KROK, zaměřeném na vzdělávání poskytovatelů sociá-
               lních služeb v Ústeckém kraji
25. 11.   - Schůzka s předsedkyní a tajemnicí Aktivu pro občanské
               záležitosti - příprava Dne úcty ke stáří
             - Jednání koalice vedení města
27. 11.   - Představenstvo MAS Šluknovsko
             - Zahájení Dne úcty ke stáří na Střelnici
            - Večer starosty - beseda s občany v divadle
28. 11.  - Výroční schůze Českého svazu bojovníků za svobodu 
               v klubu Pohádka
            - Zasedání rady a zastupitelstva města
29. 11.  - Jednání starostů Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
               ve Vilémově
         - Schůzka s Ing. arch. Horkým ke studii rekonstrukce 
               muzea
30. 11.  - Účast na představení „Vstupenky, prosím!“ (projekt 
               „Divadlo nezná hranic“)
  1. 12.  - Účast na rozsvícení vánočního stromu
  2. 12.  - Jednání s krajským radním pro oblast bezpečnosti 
               a sociálních věcí Martinem Klikou

Svozy tříděného odpadu 2014
Tříděný odpad ve žlutých pytlích bude i v příštím roce svážen kaž-

dý druhý čtvrtek. Pozor, tento rok svozy probíhají v liché týdny!
V Hlasu severu vám i nadále budeme nejbližší termíny svozu 

připomínat.
Přehled termínů na celý rok 2014:
leden 2., 16., 30. 
únor 13., 27. 
březen 13., 27. 
duben 10., 24. 
květen 9. (Pá), 22. 
červen 5., 19. 

Kde získat žluté pytle
Žluté pytle se fyzickým osobám vydávají zdarma:

1. na MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí (budova na 
náměstí, kancelář č. 7) v úředních hodinách: 
Po a St 8.00 - 17.00 hod., Út 8.00 - 15.30 hod., Pá 8.00 - 14.30 hod. 
Tel. 412 372 241, linka 114
2. v provozovně EKO servis Varnsdorf a. s. 
Svatopluka Čecha 1277
Provozní doba: Po-Pá 7.00 - 16.00 hod., So 7.00 - 11.00 hod.
Tel. 412 375 556
3. v Městském informačním centru Varnsdorf 
Otáhalova 1260
Provozní doba: Po-Pá 9.00 - 18.00 hod., So 8.00 - 12.00 hod.
Tel. 412 370 859                                                               -r-

Zpravodaj SVS 
k cenám vody

Severočeská vodárenská spo-
lečnost vydává pro své akcioná-
ře - jimiž je většina severočes-
kých obcí včetně Varnsdorfu - 
čtvrtletní Elektronický zpravodaj. 
V posledním čísle roku 2013 je 
několik článků věnováno disku-
zím k cenám vody: „Hledáme 
v obnově schůdnou cestu aneb 
pokračování diskuse k ceně vo-
dy“, „Rozdíly v cenách vody“, „Té-
matem podzimních setkání se sta-
rosty byla diskuse k ceně vody“. 
Na několika stranách je shrnutí 
investic do obnovy majetku SVS 
v Libereckém a Ústeckém kraji - 
s výčtem všech stavebních prací 
po jednotlivých okresech. Zpravo-
daj je ke stažení na www.svs.cz/
cz/pro_akcionare/. ham 

červenec 3., 17., 31.
srpen 14., 28.
září 11., 25.
říjen 9., 23.
listopad 6., 20.
prosinec 4., 18.

Vážení čtenáři,
v dnešním rozšířeném vy-

dání najdete skromný výběr 
z kresleného humoru Bořka 
Frýby, jehož rozsáhlá výsta-
va v knihovně v listopadu 
už bohužel skončila, dále 
pohádkovou dvoustranu 
od Igora Heinze a barevný 
kalendář, pro který jsme opět 
vybrali dvě dvojice srovná-
vacích fotografií z Varns-
dorfu. Na něm jsou vyznače-
na i data uzávěrek a vydání 
Hlasu severu.

Redakce Hlasu severu přeje všem svým čtenářům krásné a pohodové vánoční 
svátky a v novém roce aby se vše dařilo podle vašich představ.

Oznamujeme, že Městský 
úřad Varnsdorf bude ve 
dnech 27. prosince a 31. 
prosince 2013 UZAVŘEN.
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Starosta se chystá na nové poslance

Vlaky u pivovaru zatím nezastaví
Železniční dopravce Vogtlandbahn-GmbH oznamuje, že vlaky 

Trilex na nové zastávce u Pivovaru Kocour od 15. 12. 2013 zasta-
vovat nebudou. Zastávka k tomuto termínu nebude dokončena. 
S jejím otevřením se počítá v lednu 2014. Cestujícím se omlouvá 
za případné nepříjemnosti.                                                 -r-

Problémy výběžku probrali v Poustevně
Pravidelné čtvrtletní schůzky starostů z celého výběžku jsou 

koncem roku završeny ve slavnostnějším duchu. Letos byla tato 
zvyklost podtržena samotným prostředím rekonstruovaného objektu 
bývalé kaple Nejsvětější Trojice v Dolní Poustevně. Nyní nese název 
Centrum setkávání a slouží ke kulturním a společenským akcím.

Sdružení pro rozvoj Šluknovska se prostřednictvím obou svých 
částí (svazky obcí Tolštejn a Sever) zapojilo do projektu Meziobec-
ní spolupráce. Ten potrvá 19 měsíců a umožní zpracovat analýzu 
několika témat v regionu, hlavně ale pomůže Místní akční skupině 
Šluknovsko, kterou by jinak čekal velmi obtížný rok bez peněz na 
činnost i platy zaměstnanců. Projekt vyhlášený Svazem měst a obcí 
ČR vlastně přišel jako na zavolanou a pomůže MAS překlenout 
období bez vládních dotací.

Ing. Josef Poláček, který zastupuje Varnsdorf v Euroregionu Nisa, 
starosty informoval o valné hromadě euroregionů. Zúčastnil se jí 
6.-9. listopadu v belgickém Lutychu. Upozornil na přípravu nového 
dotačního období 2014-20. 

Ing. Jaroslav Sykáček přinesl novinky z jednání Senátu. Zmínil 
svůj legislativní návrh týkající se výkupu druhotných surovin, pro 
který shání podporu mezi kolegy. 

Probíral se aktuální vývoj kolem nového elektrického vedení 
110 kV na Šluknovsko. Jeho vybudování vázne na odmítavém stano-
visku některých obcí, přes které je plánována jeho trasa. Současné 
zastaralé vedení je na hraně své životnosti i kapacity. 

Palčivým problémem pro starosty začíná být opatrovnictví ne-
svéprávných občanů. Tato povinnost nyní přechází na obce, aniž 
by od státu na tento účel měly peníze. 

Řešilo se, komu svěřit starost o podium Tolštejnského panství, 
využívané při četných kulturních akcích ve výběžku i mimo něj. 
Dosud to byl úkol Technických služeb města Varnsdorf, ale ty se 
ho nyní vzdaly. Nového provozovatele se pokusí vyjednat starosta 
Rybniště Ing. Roman Forfera. 

Na příštím jednání by starostové rádi osobně diskutovali s ústeckým 
hejtmanem. Chtějí pozvat také ředitele obou nemocnic (v Rumburku 
a Varnsdorfu) a zhodnotit současný stav zdravotnických služeb.

Předvánoční zasedání je vždy spojeno s udílením Milanovy ceny 
pro starostu, který v uplynulém roce něčím významným přispěl 
k rozvoji regionu. Cenu si odnesl starosta Lipové Pavel Svoboda. 
V jeho obci byl letos po náročných opravách otevřen historický podstáv-
kový dům s informačním střediskem a zázemím pro zájmovou činnost. 

Na závěrečnou neformální část setkání byli pozváni i všichni 
bývalí starostové obcí ze Šluknovska. Z Varnsdorfu se zúčastnil 
Ing. Vladimír Bartoň.                                                      ham

Granty města Varnsdorf na rok 2014
Rada města Varnsdorf na svém zasedání dne 28. 11. 2013 pro-

jednala a schválila podmínky Grantového programu Města Varnsdorf 
pro rok 2014. 

Tento Grantový program je zaměřen na podporu činností a akcí 
v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, sociální a zdravotní oblasti a 
cestovního ruchu především pro děti, mládež a širokou veřejnost. Při 
hodnocení žádostí bude brán zřetel na přiměřenost a hospodárnost 
rozpočtu, finanční spoluúčast vlastní nebo jiných partnerů. 

Grantový program a formuláře žádostí jsou k dispozici v elektro-
nické podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.cz v sekci 
„Nepřehlédněte“ nebo v tištěné podobě na odboru školství, kultury a 
tělovýchovy MěÚ Varnsdorf. 

Poradenskou činnost k formální stránce žádostí před jejich podáním 
bude zajišťovat pracovnice OŠKT paní Trebatická (tel. 412 372 241 
kl. 151, jirina.trebaticka@varnsdorf.cz).

Žadatelé o dotaci podají své projekty v zalepené obálce, ozna-
čené textem: „Grantový program města Varnsdorf pro rok 2014  
v termínu od 2. ledna do 31. ledna 2014 osobně na podatelnu MěÚ 
Varnsdorf, nám. E. Beneše nebo poštou. 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf

Od vyhlášení iniciativy „Výzva 
starostům 2013“ uplynulo pět 
měsíců a Martin Louka pova-
žoval za potřebné si pohovořit 
s občany o tom, co zatím tato 
akce přinesla, čeho se u politiků 
podařilo-nepodařilo dosáhnout. 
Stál také o další připomínky ve-
řejnosti, které by komunální poli-
tici mohli předat zákonodárcům. 
Proto se 27. listopadu v divadle 
konal Večer starosty. Přišla asi 
desítka zájemců, mimo jiné i těch 
z lokality Kovářská, kteří nesou 
největší břímě problematických 
sousedských vztahů v našem 
městě.

Podařilo se dosáhnout toho, 
že problémy ze Šluknovského 
desatera začaly zajímat mnoho 
dalších komunálních politiků a že 

si je v rozšířené podobě vzal za 
své i sněm Svazu měst a obcí 
pro své legislativní návrhy. Jen-
že po rozpuštění sněmovny je 
nebylo komu předkládat. To 
se koncem listopadu konečně 
změnilo, když noví zákonodárci 
opět ustavili sněmovnu. Přišel 
čas opět intervenovat, aby se 
začali zabývat našimi problémy. 
Otázka je, budou-li lépe naslou-
chat než ti minulí.

Po shrnutí všech témat, která 
starostenská výzva nastolila, se 
diskutovalo o praktických zku-
šenostech s některými z nich -
sociální bydlení, přidělování 
trvalého pobytu, veřejná služ-
ba coby motivační impuls pro 
„dávkaře“ apod. 

Největší ohlas mezi besedu-
jícími mělo téma fungování sbě-
ren. Někteří ze zúčastněných 
zapochybovali, zda návrh, aby 
se sběrem kovového odpadu po 
německém vzoru zabývaly jen 
neziskové organizace, nesmě-
řuje k omezení občanských 
svobod. Zastánci návrhu ho ale 
vidí jako jediný účinný způsob, 
jak zabránit krádežím okapů, pa-
rapetů z domů, všeho kovového 
ze zahrad a pod.

Na příští besedě s občany 
chce starosta probrat opatření, 
která mezitím navrhne komise 
pro řešení bezpečnostní a so-
ciální situace ve městě.

ham

Na internetu je ke zhlédnutí 
nový filmový dokument o Varns-
dorfu a Šluknovsku, nazvaný 
„Na hranici“. Natočili ho členové 
Klubu Exit 77 s podporou agen-
tury Mládež v akci a Apoštolské 
církve Varnsdorf a umístili na 
YouTube. Martin Penc vysvětlil 
vznik 26minutového filmu takto: 

„Už je to sice nějaký čas, kdy 
v našem městě probíhaly de-
monstrace, přesto bychom vám 
rádi představili tak trochu jiný po-
hled na náš kraj, potažmo město 
Varnsdorf. Zprávy o beznaději a 
vykořeněnosti nás motivovaly 
k vlastnímu průzkumu a natočení 

dokumentu očima místních mla-
dých lidí o tom, jak se v našem 
výběžku vlastně žije. Máme se 
tu opravdu tak špatně? Je tím 
nejlepším skutkem pro nás sa-
motné co nejrychleji odejít? To 
jsou otázky, které jsme si kladli 
a s velkým napětím prohlíželi 
hodiny materiálu, jaký názor 
z nich vyjde najevo. 

Naším zájmem bylo získat 
názory lidí, kteří v našem kraji 
něco tvoří, i lidí z ulice.“ 

Dokument naleznete na we-
bové adrese: www.youtube.com/
watch?v=zIpUjF3bKJ0. 

Přímý odkaz najdete také na 
webech www.exit77.cz nebo 
www.varnsdorf.cz.

ham

Na hranici - dokument o tom, jak se tu žije

BESIP připravil komentovaný 
Zákon o silničním provozu do-
plněný vybranými judikáty, ale 
především velkým množstvím 
názorných spotů a rovněž tak 
animací (poskytnutých v rámci 
vzájemné spolupráce s portálem 
www.zakruta.cz). Materiál je ke 
stažení na adrese www.ibesip.cz/
data/web/soubory/legislativa/
si lnicni -zakon-2013.pdf.

Zákon o silničním provozu 
s názornými spoty a animacemi 

„Novinka poslouží nejen 
jako doplňkový materiál pro 
přípravu budoucích ř idičů 
v autoškolách či př i perio-
dických školeních řidičů, ale 
názornou odpověď na otázky 
týkající se každodenní správné 
aplikace pravidel silničního 
provozu zde může najít i široká 
veřejnost,“ říká šéf oddělení 
BESIP Roman Budský.

Průběžně aktualizovaný 
materiál je doplněn přehledem 
dopravních značek se stručným 
komentářem, k prověření zna-
lostí poslouží e-testy umístěné 
na webových stránkách Minis-
terstva dopravy: www.mdcr.cz. 

BESIP, 
Ministerstvo dopravy
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formalita, kterou stavební zákon vyžaduje pro schválení dalších změn 
územního plánu.

Programem prošly i finanční záležitosti, mimo jiné odpis několika 
pohledávek správy bytů a. s. REGIA a schválení rozpočtového pro-
vizoria pro první měsíce roku 2014.

Nakonec zmíníme připomínky z diskuze občanů. Jan Knitl upozornil 
na nepořádek na ul. Sv. Čecha, vznikající při odvozu zeminy ze starého 
nádraží, požádal o řešení dopravní situace na téže ulici kvůli velkému 
počtu a rychlosti projíždějících aut a kritizoval stále častější „pyrotech-
nická show“ v našem městě, při nichž trpí především psi a kočky.

Jednání zastupitelstva sledoval také senátor Jaroslav Sykáček.
ham, foto Ivo Šafus

Rekonstrukce ZŠ Seifertova 
dostala zelenou

Ve Varnsdorfu bylo ustaveno svépomocné družstvo

zázračné léky, ale můžeme se 
přímo poučit ze zkušeností a 
příkladů dobré praxe ze zemí, 
jako jsou Německo, Rakousko, 
Španělsko či Británie. Ukazuje 
se, že jedním z nejslibnějších 
nástrojů na oživení lokální eko-
nomiky je družstevní forma pod-
nikání. Přitom je nutné pochopit, 
že se nejedná o družstva, jaká 
známe z dob minulého režimu 
(zprofanovaná násilnou kolekti-
vizací), ale taková, jaká vznika-
la v prvorepublikovém období. 
I tehdy se lidé dobrovolně a 
na demokratických principech 
sdružovali do hospodářských 
spolků čili družstev, aby si 
ulehčili život, kolektivně čelili 
vážné hospodářské krizi a hájili 
svá občanská práva.

Dokončení ze strany 1 Jedním z nejzajímavějších 
témat konference lokální ekono-
miky bylo právě družstevnictví. 
Skupina nadšených aktivistů 
při Místní akční skupině Šluk-
novsko se následně začala se-
tkávat k diskuzím, jejichž střed-
obodem bylo založení nového 
svépomocného družstva ve 
Varnsdorfu. Toto společné úsilí 
posléze vyvrcholilo úspěšným 
svoláním ustavující členské 
schůze svépomocného druž-
stva Mandava v klubovně MAS
Šluknovsko dne 28. listopadu 
2013. Kde pod notářským 
dohledem proběhlo schválení 
stanov a zvolení předsednictva 
a kontrolní komise. Prvním 
předsedou se stal Petr Heinrich, 
který se tímto zavázal provést 
spolu s předsednictvem další 

kroky nutné k řádné registraci 
a zahájení činnosti družstva.

Co z toho plyne pro obyvatele 
Varnsdorfu? Zatím jen příslib 
blýskání se na lepší časy. Alespoň 
v tom ohledu, že plánujeme 
zprovoznění místní prodejny 
regionálních produktů, kde si 
budou moci nakoupit kvalitní 
potraviny a výrobky pocházející 
z blízkého okolí. Časem bychom 
se chtěli př iblížit k našemu 
vzoru, kterým je obchodní druž-
stvo Konzum v Ústí nad Orlicí 
(www.konzumuo.cz). Jeho ředi-
tel Miloslav Hlavsa byl osobně 
účasten vzniku družstva Man-
dava a přislíbil, že nám pomůže 
v prvních krocích, než docílíme 
hospodářské udržitelnosti.

Text a foto Martin Zíka

O účasti varnsdor fské 
lékárnice Lucie Pagáčové ve 
finále Miss farmacie jsme vás 
informovali již v čísle 13/2013. 
Její pouť soutěží jsme samo-
zřejmě sledovali dál. V sobotu 
30. listopadu proběhl v brněn-
ském hotelu Voroněž finálový ve-
čer moderovaný Romanem Vojt-
kem a Jitkou Čvančarovou. Pod 
přísným okem devítičlenné po-
roty korunku a titul Miss farmacie 
získala z rukou Moniky Žítdkové -
právě Lucie! Dobrý důvod, 
abychom pro vás s touto nejen 
krásnou, ale i inteligentní dívkou 
pořídili krátký rozhovor.

Ráda bych vám pogratulo-
vala k vašemu vítězství. Zají-
má mě, co pro vás znamená 
a čím myslíte, že jste porotce 
přesvědčila?

Já předně doufám, že toto 
vítězství přinese něco nejen 
mně, ale i našemu městu, naší 
lékárně a vůbec celému léká-
renskému světu. Myslím si, že 
jsem porotu zaujala, když jsem 
jako jediná vyzdvihla svou úlohu 
farmaceuta, jelikož v současné 
době naše krásná profese léká-
renství upadá, a já bych ji i touto 
cestou chtěla trochu pomoci. 
Tato soutěž by neměla být -
a mé vítězství je důkazem, že 
není - jen o  krásných holkách, 
ale především o práci v lékárně. 
My nejsme prodavačky - lékárna 
je zdravotnické zařízení, tudíž 
jsme zdravotníci. Všechny jsme 
buď vysokoškolsky nebo středo-
školsky vzdělané. Mě má práce 
baví a vždy mě potěší spokojený 
pacient, když třeba poděkuje 

za dobrou radu. Právě proto 
myslím, že jsem před porotou 
obstála. Také jsem sklidila vel-
ký aplaus při nástupu, kdy jsme 
měly každá říct jednu větu, která 
nás vystihuje. No a já pronesla 
„Co je malé, to je hezké, ale co 
je větší, to je lepší“. Jelikož jsem 
byla z finalistek největší, chtěla 
jsem to zdůraznit jako svou 
přednost.

A hodláte se teď věnovat 
modelingu? Oslovil vás už 
někdo, např. Walmark?

Já si zatím užívám všech 

Miss farmacie: Lucie to vyhrála

pro mě nových dojmů. Ještě 
mě nikdo nekontaktoval a ani 
nevím, jestli to budu dál zkou-
šet v modelingu. Uvidíme. Teď 
jsem jen zavázaná organizační 
společnosti, firmě Angis plus, 
s.r.o., že budu dál prezentovat 
tento projekt. Z Walmarku, 
který byl mým partnerem, byli 
samozřejmě strašně šťastní, 
hodně se se mnou celý večer 
pyšnili. Já jsem jim pomohla 
už během projektu svými pří-

spěvky do jejich lékárenského 
časopisu. Na další spolupráci 
jsme se ale nijak nedohodli, 
ještě je na to brzy.

Co na váš úspěch říká vaše 
rodina a vaše okolí?

Přímo v Brně se mnou byla 
rodina a přítel. Samozřejmě byli 
moc šťastni. Když jsem se pak 
podívala do publika a oni tam 
stáli a tleskali, byl to nádherný 
pocit. I tady v lékárně jsou nad-
šeni, podporují mě.

Děkujeme za rozhovor a pře-
jeme hodně dalších úspěchů. 

Kdo by rád zjistil o lékárnici 
Lucii Pagáčové z lékárny 
Alphega ještě víc, může se 
podívat zpětně na internetu na 
vysílání pořadu Sama doma, 
kde byla 29. listopadu hostem. 
Případně, pokud byste radši 
Lucii „na živo“, zajděte se na ni 
podívat do lékárny. Určitě vám 
dobře poradí a zpříjemní den 
milým úsměvem.

Alena Marie Dančová, 
foto archiv L. Pagáčové

Den úcty ke stáří
27. listopadu byli senioři našeho města opět po roce pozváni na 

zábavný podvečer „Den úcty ke stáří“, který se konal na Střelnici. 
Pořadatel akce, aktiv pro občanské záležitosti při radě města, slavil 
60. výročí svého vzniku (tehdy jako „sbor pro občanské záležitos-
ti“), a tak součástí večera byla i gratulace a drobná pozornost od 
starosty Martina Louky pro členky aktivu (na fotografii) včetně bý-
valé předsedkyně Jany Hůlové, která dobrovolnou činnost v aktivu 
vykonávala dvacet let. 

Než parket sálu ožil taneční zábavou s Frank Caldera Bandem, 
předvedly se seniorům dívky ze STARS Varnsdorf s tancem Piráti 
a po nich Babča Stars v rytmu country. Po nich sklízely potlesk 
dvě mladé umělecké naděje, které připravuje Marie Budská: Vik-
torka Průšová se stepařskými a tanečními čísly a Dominik Budský 
s vystoupením na jednokolce a recitací povídky.

Aktiv se zabývá pořádáním slavnostních akcí pro občany 
k jejich významným životním událostem: vítání nových občánků 
v obřadní síni, přivítání prvního občánka v roce, návštěvy seniorů při 
významných jubileích (od 80 let), stříbrné či zlaté svatby (na vyžá-
dání občanů) a právě i Den úcty ke stáří.           ham, foto Ivo Šafus

Zleva: Věra Hrnčalíková, Jana Hůlová, Zora Homanová, Soňa 
Mádlová, Helena Hermannová, Soňa Hladíková, Jaroslava Křížová 
(na fotu chybí Dagmar Jančeková)



23/2013                                                                    strana 5

Fotografové, 
nezapomeňte 

na silvestrovský 
termín!

Tradičně vždy poslední den 
roku je i posledním termínem 
pro příjem soutěžních fotografií 
do soutěže vyhlášené klubem 
fotografů při KPMV. Pořadate-
lé FOTOROKu 2014 se těší na 
letošní příděl reportážních, por-
trétních, krajinářských, přírod-
ních i jakýchkoli jiných snímků 
do úterý 31. 12. 2013. Podmín-
kou je rozměr minimálně 18x24 
cm. Počet snímků není omezen.

Vyhodnocení soutěže prove-
de odborná porota a z nejlep-
ších fotografií bude instalována 
v knihovně výstava, která potrvá 
od 13. ledna do 15. března 2014. 

Propozice soutěže i vstupní 
formulář, který je potřeba 
přiložit k soutěžním pracím, 
jsou k dispozici na http://
muzeum.varnsdorf.cz/projekty/
souteze.htm nebo v muzeu. 
Tamtéž je třeba soutěžní práce 
předat nebo zaslat na níže uve-
denou adresu. 

Kontakt: Fotoklub KPMV, 
Legií 2574, 407 47 Varnsdorf, 
tel. 412 334 107, e-mail kpmv
@quick.cz.

Advent začal, strom se rozsvítil...
Počasí bylo v první adventní podvečer podzimně sychravé, ale 

do deště se naštěstí dalo až v samém závěru programu. Několika 
snímky od Ivo Šafuse si můžeme připomenout příjemnou atmosféru 
vánočních minitrhů v Městském centru kultury a vzdělávání. Tam 
jsme kromě výstavky betlémů, kterých bylo letos zase více než 
vloni, mohli sledovat šikovné ruce mistrů řezbářů, proplétat se 
mezi zájemci o adventní věnce, sladkosti či dárkové zboží. Venku 
na podiu - kamionu laskavě zapůjčeném od Noprosu - se zpívalo 
a hrálo (Ivan Hlas Trio, dětský sbor Bambule), svátečně mluvilo 
i světilo - to když farář Roland Solloch nejdříve zapálil první ze čtyř 
svíček adventního věnce... a pak teprve mohl tmou nad parkem 
problesknout svátečně vyšňořený smrk. Za to vše patří velký dík 
organizátorům - kulturní komisi rady města, pracovníkům DDM, 
knihovny, městské policie, technických služeb a řadě dalších 
ochotných dobrovolníků. Betlémy letos zapůjčila starokatolická 
církev (betlém z muzea) a rodiny Suchardových, Tošovských, Ho-
ráčkových, Gerhátových a Sobkových.        ham, JS, foto Ivo Šafus

„Je úžasné, jak taková maličkost, 
jako je vlídné slovo, dokáže rozzářit celý den.“

Blíží se Vánoce. Pro většinu 
z nás je to naprosto samozřej-
mé a nedovedeme si představit 
rok bez Vánoc. Ale ne všude 
na světě se Vánoce slaví. 
Spousta kultur má zcela jiné 
svátky, závislé na tamní kultuře 
a náboženství. Ve Varnsdorfu 
s námi žijí také různé národnost-
ní menšiny. Vydali jsme se proto 
do ulic vyzvědět, jak je vlastně 
slaví oni.

Makesh Damodar, obsluha 
gastronomického zařízení, 
Indie

U nás je velká křesťanská ko-
munita, takže Vánoce se v Indii 
slaví také. Já už jsem tady 20 

let. Doma jsem Vánoce neslavil, 
ale tady ano. Nic zvláštního ne-
dodržujeme, prostě si dáváme 
dárky a tak.

Tahir Alija, majitel restau-
race Prishtina, Kosovo

My jsme muslimové, takže 
na začátku byly velké rozdíly. 
Muslimové vůbec Vánoce 
nemají. Mají podobný svátek 
na konci roku, kdy si dáváme 
dárky a trávíme čas s rodinou. 
V Čechách už budu skoro dva-
cet let a za ta léta jsme se hodně 
přizpůsobili, takže Vánoce už 
bereme jako normální svátek a 
slavíme ho také, i když zpočátku 

to tak nebylo. Ale teď už i u nás 
v restauraci vlastně pořádáme 
akce k těmto svátkům.

Hasmik Hunanjan, učitelka, 
Arménie

My jsme křesťanský národ, 
takže Vánoce samozřejmě sla-
víme také, ale až 6. ledna. To 
jsou tzv. pravoslavné Vánoce 
podle juliánského kalendáře. 
My nepečeme cukroví jako 
vy. Taky pečeme sladkosti, ale 
úplně jiné. Každá rodina má 
to svoje. Jinak nějaké speciál-
ní zvyky nemáme. Co jsme 
v Čechách, slavíme Vánoce 
dvoje. Vaše i naše - a ty vaše 
slavíme stejně jako vy.

Nguyen Binh Gian, proda-
vač, Vietnam

Taky samozřejmě slavíme 
Vánoce. Máme asi jiné jídlo, 
ale Vánoce jsou snad na celém 
světě. My máme odlišné akorát 
oslavy Nového roku. Máme jiný 
kalendář a každý rok je to na 
jiné datum.

Julio Toledo, masér a in-
struktor Zumby, Kuba

Na Kubě se Vánoce slaví 
také 24. prosince, to je tzv. 
Noce buona, ale dárky dětem 
se rozdávají až 6. ledna. Ale co 
jsem v Čechách, tak to děláme 
po vašem. Je to pěkný svátek.

Připravi la Alena Marie 
Dančová

Přišli odjinud. Oslaví s námi Vánoce?

Jako jedna z dalších služeb 
apoštolské církve, nabízených 
lidem našeho města, byla 
během podzimu 2013 zaháje-
na činnost „Dobrovolnického 
centra Strakapoud“.

Stejně jako ptáci „strakapou-
di“ přilétají na pomoc postiže-
ným stromům v lese, přicházejí 
dobrovolníci pomáhat spoluob-
čanům, kteří pomoc potřebují. 
Posláním centra je propagace a 
podpora myšlenky konání dobra 
ve společnosti. 

Ministerstvem vnitra byly 
akreditovány dva projekty. 
Jedním je „Dobrovolníci v ne-
mocnicích“, realizovaný ve 
spolupráci s vedením Nemocni-
ce Varnsdorf na oddělení LDN. 
Posláním dobrovolníků je paci-
enty rozptýlit, zprostředkovat 
jim kontakt s „vnějším světem“, 
odpoutat pozornost od jejich 
nemocí a problémů, a pozitivně 
tak přispět k léčbě a péči o pa-
cienty. Od října docházejí 
dobrovolníci jeden den v týdnu 
navštěvovat pacienty na jejich 
pokoje. Pravidelně jednou za 
14 dní zde probíhá „výtvarná 
dílna“, zaměřená na procviče-
ní jemné motoriky a podporu 
vzájemné komunikace. I zde 
se mohou dobrovolníci uplatnit 
a přispět k dobré náladě u kávy 
či čaje. V současnosti dochá-
zejí za pacienty LDN celkem tři 
dobrovolníci, od ledna se jejich 
počet navýší na osm. 

Druhý akreditovaný projekt 
„Dobrovolníci pro doučová-
ní“ má za úkol pomoci rodičům 
s doučováním jejich dětí přímo 
v domácnosti. Vytipování rodin 

se uskutečňuje za pomoci tříd-
ních učitelů I. stupně základních 
škol ve Varnsdorfu. Obsah do-
učování vychází z aktuálních 
potřeb žáka: procvičování 
školní látky, pomoc při vypra-
cování domácích úkolů. 

Uvnitř sklízeli obdiv řezbáři-betlemáři...

...a venku Ivan Hlas (u mikrofonu) se svou kapelou.

Výtvarná dílna v LDN

V této době probíhá nábor 
dobrovolníků, kteří by měli 
zájem podílet se jednou týdně 
2 hodiny na programu, a to bez 
nároku na odměnu. Požadu-
jeme věk minimálně 16 let, 
trestní bezúhonnost a ochotu 
podílet se na zdárném průbě-
hu doučování. Dobrovolníkům 
nabízíme zaškolení, metodické 
vedení, podporu koordináto-
rem dobrovolníků, následné 
vzdělávání formou přednášek, 
účast na supervizích (odborně 
vedená společná setkání dobro-
volníků), certifikát o absolvování 
dobrovolnické činnosti. Dobro-
volníci tak mohou získat nové 
zkušenosti a dovednosti, zažít 
pocit užitečnosti, navázat nové 

vztahy, zvolit si smysluplnou ná-
plň volného času a mít radost 
z vykonané činnosti. 

Věříme, že naše prospěšná 
činnost se setká s pozitivním 
ohlasem.

Pokud máte dotazy či zájem 
stát se dobrovolníkem, kon-
taktujte koordinátorku projektu 
Bc. Petru Šimkovou, DiS., 
telefon 608 433 492, e-mail: 
petrasmk@gmail.com.

Bc. Petra Šimková, 
foto Pavlína Váchová 
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V loňském předvánočním čísle jsme si mohli přečíst tři autorské pohádky ze Šluknovska z připravované knížky Dobrou noc, Pumpote - Šluknovsko 
v pohádkách a písních. Jejich autor Igor Heinz nám pro letošní sváteční čtení věnoval další várku. Z ní jsme vybrali tyto dvě. A tak se opět můžeme začíst 
(a ti nejmenší zaposlouchat) do příběhů, které ponocný Áda vypravuje červánku Pumpotovi...

Kdyby někdo z děčínské-
ho zámku, vypínajícího se 
nad mohutným tokem řeky 
Labe, vystřelil kouzelný šíp 
směrem k žitavskému hradu 
Ojvín, tolštejnský hradní pán 
by si jistě s chutí zanadával: 

„Kdo to, safra porte, 
posílá na mne ty zpropa-
dené šípy?“ Jeho hrad stojí 
totiž jako na potvoru právě 
uprostřed mezi Děčínem a 
Žitavou, a to na kopci, které-
mu se kdysi říkalo Tollenstein 
aneb Kavčí skála. 

„A právě o hradě Tolštej-
ně, červánku, bude dnešní 
pohádka,“ řekl ponocný 
Áda a začal vyprávět.

Před dávnými časy vládl 
z hradu Tolštejn celému kraji 
bohatý rytí ř Wondrouch, 
který věru nepatřil k rytířům 
s dobrým srdcem a slušným 
vychováním. Ve svém okolí 
přepadával nejen obchod-
níky, kteří tudy projížděli do 
Saska a zpět, ale i mlynáře 
na Světlíku, obyčejné lidi 
v podhradí - v Jiřetíně, Ryb-
ništi, v obou Podlužích i ve 
Chřibské. Jednoho dne pře-
padl dokonce samotného 
žitavského konšela Georga, 
který v těchto končinách za-
stupoval krále při udělování 
pivovarnického práva! To už 
ale svíce trpělivosti u žitav-
ských konšelů dohasla.

„Milý červánku,“ začal 
další vyprávění ponoc-
ný Áda a pokračoval: 
„V tomto kraji, který sis 
přišel z nebe okouknout 
trochu lépe, bývalo v mi-
nulosti mnoho tvrzí s hra-
disky, kolem nichž stály 
kamenné zdi, které mívaly 
nejméně dvě brány s těž-
kými okovanými vraty z du-
bového dřeva. Později se 
ale panstvo z hradů a tvrzí 
přestěhovalo do zámků v Li-
pové, Šluknově, Rumburku 

Jak byl větrný mlynář v ptáka zaklet

Větrný mlýn Světlík (August Frind)

Pokračování na str. 9Pták (Petr Ludwig)

O komtese Swanhildě 
a mečovém tanci

„Nespoléhej pří liš na 
své hradby, rytíři, mnohem 
pevnější jsme již dobyli!“ 
vzkazovali na Tolštejn 
konšelé. 

„To se ještě uvidí!“ odpo-
věděl jim Wondrouch. Ještě 
téže noci, doprovázen svým 
kastelánem Jaroušem, 
vešel do vinných sklepů 
v podhradí a zvláštní smě-
sicí jedovatého koření a 
bylin otrávil všech 50 bíle 
natřených sudů vína, které 
nedávno ukradl vinařským 
obchodníkům z Francie.

„My budeme pí t jen 
víno z černých sudů a víno 
v sudech bílých necháme 
pro ty, kteří by se přece jen 
dostali na náš hrad!“ naří-
dil rytíř, a aby se přesvědčil 
o účincích otráveného vína, 
nechal přivést z vězení do 
hodovní síně žitavského 
konšela Georga.

„Vítej, můj drahý příteli!“ 
uvítal ho rytíř Wondrouch. 

„I když tě dosud nikdo 
nevykoupil, dávám ti svo-
bodu a na důkaz, že mám 
dobré srdce, vypijeme 
spolu číši francouzského 
vína!“ Wondrouch si po-
chopitelně nechal nalí t 
z demižónu, který nebyl 
otrávený. Když se konšel 
odporoučel a zbrojnoši 
ho vyprovodili před bránu, 
ještě naposledy se podíval 

a ve Varnsdorfu. Ty zámky 
si dalo postavit blíž k li-
dem.“

Červánek poslouchal 
a t iše čekal, kdy začne 
pohádka.

„Povím ti dnes pohádku 
o hamižné šenkýřce a za-
kletém mlynáři ze Světlíku,“ 
řekl ponocný.

Když zvony všech varns-
dorfských kostelů odbíjejí 
půlnoc, objevuje se nad 
Hrádkem prapodivný 
pták - nohy čapí, zoban 
supí, křídla jako albatros. 
Odkud se vzal? To ví dnes 
jen málokdo. 

Bylo to dávno, pradáv-
no. Tehdejší pán Hrádku, 
ďáblův spolčenec ry t í ř 
Kušprecht, který měl věru 
velmi špatnou pověst, byl 
znám svou průpovídkou:

Ožívám, když venku 
smrkne, nejradši mám 

všechno mrtvé!
Jsem nejhorší v celé 

zemi, všechno ničit líbí 
se mi!

V kraji se říkalo, že prý 
okrádal jen bohaté a chu-

dým pak o tom v šenkovně 
U hamižné Gábiny poutavě 
vyprávěl. Vdova Gábina, to 
byla věru pěkná ženská! 
Usilovalo o ni mnoho mužů 
z blízka i z daleka, a to nejen 
pro její krásu, ale že byla i 
hodně bohatá: v matraci 
své postele prý měla zašito 
150 míšenských zlaťáků! 
Jenomže svůdná šenkýřka 
všechny nápadníky od-
mí tala a žádnému svou 
zahrádečku plnou léčivých 
bylin ne a ne ukázat. Jejího 

potomka se prý pan farář 
Rolland jednou zeptal:

„Poslyš, synku, z čeho dělá 
tvoje máti jitrnice, klobásky a 
ten loupežnický salám?“ 

„Vy jste se zbláznil, pane 
faráři!“ odvětil upřímně sy-
nek a dodal: „Kdybych vám 
to prozradil, maminku by 
uvrhli do šatlavy!“

Byla to ale jinak šikovná 
šenkýřka, v hospodě měla 
pořád plno a nechyběli ani 
lidoví muzikanti.

Bylo zrovna horké léto a 
slunce pražilo jak o závod. 

Větrný mlynář Pinkas 
dostal chuť na rožněnou 
pečínku z divočiny, a tak 
od časných ranních hodin 
pronásledoval na Světlíku 
zvěř. Ale lovecké štěstí mu 
nepřálo. Čekal ve střehu 
vedle svého mlýna s velkou 
pětilistou vrtulí - takových 
mlýnů bývalo v kraji pod 
Tolštejnem od panování 
rytí řů ze Šlejnic věru po-
žehnaně - a málem by byl 
usnul, když tu vzhlédl k nebi, 
a ejhle, konečně! Mohutný 
pták raroh s tmavohnědými 

křídly zakroužil kolem varns-
dorfského Hrádku a zaletěl 
nad Studánku. Pinkas hbitě 
vyskočil, utíkal proti němu, 
ale pták se náhle vracel 
nad Lomy zpět k Hrádku. 
Mlynář utíkal za ním a ve 
chvíli, kdy raroh zahlédl na 
mýtině pod sebou zajíce a 
zastavil se v letu, aby mohl 
střemhlav slétnout k němu, 
napjal Pinkas samostří l a 
špice smrtícího šípu se za-
ryla do srdce nešťastného 
opeřence. 

Ten ještě chví l i letěl 
k Hrádku, ale pak spadl bez 
života na dvůr šenkovny 
U hamižné Gábiny - a co 
čert nechtěl, zrovna vedle 
stolu, kde seděl opilý pán 
Hrádku. Právě poslouchal 
muzikanty z Lužice, jak zpí-
vají písničku o muži, který 
má doma tuze línou ženu. 

„Kdo se to odvažuje bez 
povolení lovit moje ptac-
t vo? “ vyhrkl na mlynáře 
Pinkase, k terý př išel do 
šenkovny pro raroha a taky 
chtěl zapít svůj úlovek. 

„A kdo tobě poroučí, abys 
od božího rána seděl v hos-
podě?“ optal se drze mlynář 
a dodal: „Cožpak nevíš, že 
voda vyplavuje z těla nemo-
ci, kdežto kořalka mozek?“

„Já něco vím a ty se to 
hned dozvíš,“ rozlí t i l se 
ďáblův spolčenec Kušprecht. 
Dotkl se svou čertovskou 
kouzelnou holí mlynáře a ten 
se rázem proměnil v ono-
ho podivného ptáka - nohy 
čapí, zoban supí, křídla jako 
albatros. 

„Tak dlouho budeš létat 
kolem mého hrádku, dokud 
tě neskolí šenkýř, který nikdy 

neošidil své hosty!“ zněla 
Kušprechtova kletba. 

„Hihihi, takový se ještě 
nenarodil,“ špitla potichu 
Gábina.

A měla pravdu. Chudák 
Pinkas prý létá kolem Hrád-
ku dodnes…

„Dobrou noc, Pumpote!“ 
řekl ponocný a podíval se 
na červánka, který už spal. 
Vyšel před chaloupku a 
s citerou a halapartnou se 
vydal na každovečerní po-
nůcku šluknovskými ulička-
mi. K ránu ho potkala lesní 
žínka Esteřinka.

„Co vy tady a tak sám?“ 
optala se ponocného a 
ten se rozpovídal: „Často 
jsem po bouřích v lese sám, 
jako teď. Nemohu odejít, 
potichu naslouchám vzdy-
chání zlomených stromů. 
Jeden z nich leží támhle 
opodál. V důlcích zahustlé 
krve jeho kmene třpytí se 
dešťová voda. Letopočet 
se však hledá stěží, strom 
jako by tajil svá léta.“ 

Lesní žínka dodala 
s úsměvem: „Nedivte se, 
pane Ádo! Je to břízka 
malá a je už téměř plno-
letá!“ 
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Další rozhovor ze seriálu 
o držitelích ocenění za regionál-
ní produkty jsme vedli s panem 
Josefem Šustou, majitelem a 
zakladatelem Pivovaru Kocour, 
který obdržel ocenění za svůj 
světlý ležák a navíc se stal Fir-
mou roku 2012. Ostatně různá 
ocenění za své produkty sbírá 
Kocour jako houby po dešti. Pi-
vovar je vlastně ve Varnsdorfu 
velmi zvláštním úkazem. I když 
je většina kulturních zařízení 
prázdná, u něj je vždycky plno. 
Nejen o tom, jak to dělá, se do-
čtete na dalších řádcích.

Jak je možné, že i když 
jinde ve Varnsdorfu není 
ani noha, vy máte většinou 
plno?

To zase ne, i nám se stane, 
že se akce nevydaří a přijde 
málo lidí. Plno bývá většinou 
na velkých zavedených akcích, 
jako je ALEfestivALE, přičemž 
většinu návštěvníků tvoří 
mimovarnsdor fští. Snažíme 
se Varnsdorf trochu proslavit 
v kladném slova smyslu.

Kde se zrodil ten nápad, 
postavit ve Varnsdorfu pi-
vovar?

Pivovar Kocour - šťastná souhra náhod

• V Rumburku prochází náročnou rekonstrukcí bývalá kavárna 
Café Henke (později Krym, Venuše). Památkově chráněná budova 
získala svou výjimečnou podobu v dekorativistickém stylu v letech 
1925-26. Současný majitel Jiří Kovář seznámil veřejnost s historií 
objektu a osobností architekta E. Röslera na listopadové přednášce 
Kruhu přátel muzea Varnsdorf. 

• V Rumburku založili Spolek přátel Rumburku, který chce „pod-
porovat aktivity směřující ke zlepšení kulturního a společenského 
klimatu ve městě Rumburku a jeho přilehlém okolí“. Zaměří se mj. 
na historii a vzdělávání, drobné památky, turistický ruch, veřejnou 
zeleň, děti a mládež. Spolek se hlásí k tradici vzdělávacího spolku 
Humboldt, založeného v Rumburku již roku 1865.

• V Dolní Chřibské rekonstruují více než sto let starý vodovod 
zanesený usazeninami. Výměna se týká šesti set metrů potrubí.

• Svaz c.k. vojenských vysloužilců obnovil ve Šluknově pomník 
básníka Theodora Körnera, který zahynul v době napoleonských 
válek. 

• Nadace Euronisa 23. listopadu uspořádala v Liberci benefiční 
aukci uměleckých děl ve prospěch občanského sdružení Via Tem-
pora Nova, které zachraňuje zdevastovaný zámek v Lipové. Aukce 
vynesla 596.050 korun. 

• Národní park České Švýcarsko hlásí úspěšný návrat dospělých 
lososů do říčky Kamenice a děkuje veřejnosti i všem partnerům 
zapojeným do dlouhodobého projektu Návrat lososů.

Z regionálních médií vybral ham

Střípky z regionu

No ona to byla vlastně ná-
hoda. V Harrachově ve sklárně 
pana Novosada dělal náš kama-
rád z Varnsdorfu. Jednou, asi 

v roce 2002, jsme za ním přijeli 
a on říká, že postavil pivovar a 
bude sklářům vařit osmičku. Já 
byl pivař a strašně mě zajímalo, 
jak to vlastně chutná, když to 
člověk uvaří doma. Dělal tenkrát 
první nebo druhou várku a nám 
to pivo náramně zachutnalo. 
Vaří ho tam dodnes. Tak jsme 
přemýšleli, že bychom si taky 
něco zkusili uvařit, ale nikdo 

tady s pivovarnictvím neměl 
žádné zkušenosti. Takže jsme se 
domluvili se sládkem z Pivovar-
ského domu, jestli by nepřijel na 
víkend a nenaučil nás vařit pivo. 
Začali jsme vařit i svrchně kvaše-
ná piva, což se v naší republice v 
tu dobu vůbec nedělalo. Byli jsme 
takoví průkopníci. To nás naučil 
Honza Šuráň z Prahy (prezident 
Českomoravského svazu mini-
pivovarů - pozn. red.). Pak jsme 
přitáhli sládka z Japonska, aby 
nás naučil, jak dělají v Japonsku 
aly, nebo Američana, který se 
chtěl naučit česky a my mysleli, 
že si zdokonalíme angličtinu. 
Nakonec, když odjížděl, mluvil 
perfektně česky a my anglicky 
stejně špatně jako před tím. Ale 
naučil nás vařit zase jiné pivo. 

Vlastně u nás každý druh piva 
má svoji historku, svůj příběh. 
Objekt keramičky jsme taky zís-
kali pro moji dopravní firmu jako 
sklad. Líbilo se nám, že je tady 
ta vlečka, protože si myslím, že 
stejně jednou dopravu vyhraje 
vlak. Začalo se v jedné místnosti 
a postupně se pivovar rozšiřoval. 
My si chtěli tehdy vařit pivo jen 
sami pro sebe, vůbec nebyl zá-
měr dělat nějaké zařízení. 
V té době bylo asi 40 minipivova-
rů, tenhle boom nikdo nečekal. 
Teď jich je přes 200.

Jak vznikl název Kocour, 
má to spojitost s Janem 
Kočkou, který s vámi spolu-
pracoval na začátku?

Název nám dal jeden pán 
ze Slovenska, co má pivovar 
v Rožňavě, že prý Šuráň-Šusta 
se nehodí, tak třeba Kocour. 
Vůbec to není podle Honzy 
Kočky. Nějakou dobu jsme 
spolu dělali, on toho udělal pro 
pivovar spoustu, ale on byl na 
nás moc rychlý, chtěl hrozně 
moc věcí dělat najednou.

Dozvěděla jsem se, že 

vaříte pivo v unikátní varně, 
povězte nám o ní víc.

Unikátní zařízení, vlastně 
zmenšenina velkého pivovaru, 
je z Pokusného a vývojového 
střediska Braník. Mělo být za-
řazeno do expozice budované-
ho muzea pivovarnictví, ale my 
ji v roce 2009 získali pro nás a 
zmodernizovali ji. To jsou život-
ní náhody. Člověk si musí vážit, 
že se všechno takhle povedlo. 
Veškeré pivo, co se uvaří, je 
z této varny. I kvalitu piva jsme 
díky ní hodně vylepšili oproti 
varně, co jsme měli před tím -
prakticky vyráběné doma na 
koleni. 

Kolik máte druhů a jaký je 
váš rekord ve stupních?

Máme jich oficiálně přes třicet, 
ale vaříme tak pětadvacet. Ně-
které děláme jen v určité době. 
Máme stálou nabídku ležák, su-
meček, samuraj, quarterback... a 
doplňujeme to pak speciály, aby 
měly restaurace vždy nějakou 
novinku. Museli jsme udělat 
i slabší kousek. Když si totiž hol-
ky v létě u nás daly pivo, tak nám 
pak padaly z kola. Rekord je letos 
z února třicet dva stupňů, to už je 
jako portské víno, má to čtrnáct 
procent alkoholu. Máme recept 
i na pětatřicítku, kvasnice máme 
od Honzy Šuráně z Pivovarského 
domu. Naše pivo se točí po celé 
republice, většinou jako doplněk 
sortimentu, ale jsou i restaurace 
přímo s naším logem. Já jsem 
si v létě sedl do vlaku a jel jsem 
po těch našich restauracích po 
republice, každý den v jiné. Bylo 
to hodně zajímavé. Když nám 
chutnalo, napsali jsme třeba 
pochvalu, někde taky ne, byla 
to sranda.

Jak pokračuje vlakové 
spojení s pivovarem? Už máte 
zastávku hotovou?

Bude to první soukromá za-
stávka v ČR - Varnsdorf, pivovar 
Kocour. Od 15. prosince bychom 
měli být v jízdních řádech, ale 
všechno je strašně „na knop“. 
Zastávka ještě není hotová a 

je škoda, že jsme se s městem 
nedomluvili na jedno stavební 
povolení. Vyšlo by to levněji. Na 
oslavu zprovoznění jsme chtěli 
parní lokomotivu z Turnova, ale 
to se nám asi nepovede, protože 
ji nepustí přes Německo. Nemá 
ten správný certifikát. Možná po-
zveme nějaké novináře, ale jinak 
žádná velká sláva nebude.

Já jsem si kdysi koupil vláček. 
Zajímal jsem se, jak na to. Chtěli 
jsme tu mít takové okružní cesty 
pro školy, dělat výlety vlakem. 
Máme svoji výhybku, abychom 
měli kde parkovat. Jenže jak jsem 
to neznal, tak ten vlak už byl repa-
sovaný a vyřazený pro Národní 
muzeum, má to i v papírech. Je 
v dobrém technickém stavu, ale 
měl vyměněný motor. Ten nebyl 
homologován pro německou 
dopravu, takže bychom s tím 
nemohli přes Německo, což je 
v těsném sousedství s Němec-
kem velká chyba. Tak jsme ho 
prodali a sháníme nový vláček.

Z vagonu máte udělaný 

i hotel se stejným názvem, jak 
je vytížený?

Jezdí většinou celé party. 
Když přijedou rodiny s dětmi, 
tak tady v restauraci pak sedí 
deset chlapů a každý má na sto-
le chůvičku. Jezdí sem i zájezdy 
od různých firem dělat výlety po 
okolí. My se o ně postaráme až 
do konce, aby se tu cítili dobře, 
a ti lidé sem natáhnou takovou 
pohodovou atmosféru. Máme 
i projekt pivních lázní, už máme 
nakreslený projekt, ale zatím na 
to nejsou peníze, takže spíš do 
budoucna.

Je něco, co byste závěrem 
rád sdělil čtenářům?

Dej Bůh štěstí!
Hodně štěstí přejeme i my, a 

děkujeme za rozhovor.
Těsně po uzávěrce jsme se 

dozvěděli, že z důvodu opož-
děného dokončení zastávky 
Varnsdorf - pivovar Kocour, se 
její zprovoznění odkládá na 
leden 2014.

Alena Marie Dančová

Každý návštěvník restaurace si může varnu dobře prohlédnout. 
Foto z webu pivovaru

Při celodenních pivních festivalech, jakým byl například Ko-
couří kouř letos v dubnu, se tu myslí i na zábavu pro děti. Foto 
Ivo Šafus



Kdo se kolem neohlíží, 
nebezpečí-li se blíží, kdo se 
v oheň vrhá směle pro souseda, 
pro přítele: tomu Bůh též pomoc 
dává, tomu budiž věčná sláva! 

K. V. Kuttan
Po celoročních aktivitách, 

které vyvrcholily společnými 
letními městsko-hasičskými 
oslavami a předáním nového 
vozidla letos v říjnu t. r., si 12. 
prosince připomeneme oficiální 
vznik dobrovolných hasičů v na-
šem městě v roce 1863. Od té 
doby proteklo Mandavou hodně 
vody, leckdy i pěkně bouřlivé, a 
hasiči letos slaví 150. výročí 
svého založení. 

Varnsdorfští se  mohou pyšnit 
hned několika NEJ. Tím prvním 
je časný vznik sboru, tehdy 
německého, který se řadí mezi 
deset nejstarších sborů v naší 
republice. Ono těch nej je více, 
ale př ipomeňme si alespoň 
další dvě - jeden z prvních 
požárů, který museli hasit 
varnsdorfští hasiči, byl požár 
kůlny u Fröhlichova hostince 
v Žitavské ulici (dnes „hotel 
Sport“), kde měli veškerou vý-
bavu, a tudíž o ni přišli. A druhé  
nej: místní byli vždy nositeli po-
kroku v nákupech a úpravách 
techniky, a tak vlastnili jedno 
z prvních motorových vozidel 
ve výběžku, v 70. letech se 
proslavili pásovými MAZURy, 
v devadesátých úžasnou Tatrou 
813, a ani letos nezůstali stranou 
s novým vyprošťovacím Merce-
desem Unimog. 

Zajímavostí je, že název 
jedné ze čtvrtí města je spojen 
s patronem hasičů sv. Floriá-
nem - Floriánsdorf. Také dnešní 
Mánesova ulice se původně jme-
novala podle hasičské zbrojnice 
Hasičská (neodpustím si malou 
poznámku, že snad jen napros-
té nepochopení naší myšlenky 
mohlo vést zastupitele města 
k jejímu přejmenování). Zdůraz-
ňovat potřebu hasičů snad není 
na našich stránkách nutné. Lidé 
z nedbalosti nebo svojí činností 
vždy způsobovali řadu požárů, 
které bylo zapotřebí likvidovat. 
Pokud k tomu přidáme ještě pří-
rodní vlivy a válečné konflikty, 
byl vznik organizovaných skupin 
téměř nabíledni. Kdo jste prohlí-
želi některou z publikací o na-
šem městě či dobové obrázky, 
viděli jste těchto neštěstí plné 
stránky. Až s rozvojem průmyslu 
a techniky však začala města a 

Varnsdorfští hasiči 1863-2013
Kulaté hasičské výročí připadá na 12. prosinec

obce brát tuto otázku za svou. 
Za podpory městských radních 
a bohatých a vlivných obyvatel 
se začaly nakupovat žebříky, 
stříkačky a další pomůcky pro 
… - vycvičené měšťany nebo 
příslušníky řemeslných cechů. 

Odtud byl už jen krůček k za-
ložení prvních opravdových 
hasičských sborů, které v té 
době iniciovali většinou organi-
zovaní sportovci. Impulsem pro 
založení sboru v našem městě 
byl velký požár 28. března 1829, 
kdy byl zachvácen celý střed 
města a téměř zcela zničen 
kostel. Ke skutečnému vzniku 
Sboru dobrovolných hasičů ve 
Varnsdorfu však došlo až po 
více než 30 letech. Z prvních 25 
členů bylo po roce více jak 220 
hasičů. Společně s turnery měli 
v 70. letech předminulého století 
neuvěřitelných 550 členů!

V poválečném období se 
hasičům dařilo udržovat čin-
nost sboru i bez velké podpory 
města. Po revoluci získali opět 
vážnost díky velkým zásahům 
a vynikající reprezentaci naše-
ho města při povodních v letech 
1997, 2002, 2004, 2006, 2010 
a 2013. Počet aktivních hasičů 
však za posledních 20 let už 
nikdy nepřekročil dvacítku a 
díky vysoké nezaměstnanosti a 
práci mimo město není možné 
očekávat výraznější změny.

Je docela smutné, že od své-
ho založení až do dnešních dnů 
doprovází hasiče a záchranáře 
téměř stejné problémy jako při 
jejich vzniku, a to nedostatek 
f inančních prostředků. Ne 
nadarmo tak většina sborů po-
ukazuje na to, že společně s Po-
láky a Sověty máme nejstarší 
vozový park a že stáří zásaho-
vých vozidel s právem přednosti 

v jízdě dosahuje i více jak 40 let. 
Nějak jsme si zvykli na to, že se 
nám pomoci nakonec stejně 
nějak dostane, že to ti hasičští 
fandové ještě nějak udělají a že 
je vlastně stejně potřebujeme 
jen občas. 

K historii varnsdorfských hasi-
čů patří i dobrovolné podnikové 
sbory v Elitce, Velvetě a TOSu, 
jednotka armádních hasičů s po-
žárními tanky a v neposlední řadě 
profesionální hasiči. Podniková 
požární družstva (a zejména ta 
ženská) vždy obsazovala první 
místa v okresních, krajských i ce-
lorepublikových soutěžích. 
Poslední z nich skončilo svoji 
činnost v roce před cca 8 lety 
v Elite. Profesionální hasiči jsou 
v našem městě od roku 1971 a od 
té doby je vidíme téměř denně při 
nějaké záchranářské činnosti. 

Pokud zmiňujeme další 
hasičské sbory, pak kromě 
spolupráce s těmi nejbližšími 
(Dolní a Horní Podluží, Ryb-
niště, Chřibská, Krásná Lípa 
a Rumburk) je tady v letošním 
roce již 46 let mezinárodní spo-
lupráce s hasiči se sousedního 
Großschönau. 

Dlouholetou tradici má v na-
šem sboru výchova a vzdělává-
ní těch nejmenších. Vždyť řada 
současných členů JSDH je 
v našem sboru od raného dět-
ství a někteří z nich se dali i na 
dráhu profesionálního hasiče. 
Dnes má mládež 33 svěřenců.

Na závěr článku bych rád 
alespoň zmínil nejvýznamnější 
osoby v historii našeho sboru -
jeho velitele. K těm nej roz-
hodně patří první velitel Josef 
(Süd) Pohl, který sbor vedl 
prvních dvacet let, továrník Ing. 
Hans Mayer, který byl velitelem 
nebo členem velitelského sboru 

plných 40 let, a dlouholetý aktiv-
ní velitel i starosta sboru Jaromír 
Urválek, za jehož éry vznikla 
nejen unikátní technika, ale 
i profesionální sbor. 

Své několikaleté bádání a 
shánění historických materiálů 
za podpory města, vydatné po-
moci archivářů a dalších přátel 
v rámci sdružení Hasiči České 
republiky shrnul publikaci, která 
od skončení druhé světové války 
nevznikla: Pamětnici - jakémsi 
souhrnu dostupných informací 
za celých 150 let. Při její přípra-
vě a zejména dokončování se 
objevovaly další a další materiá-
ly, které se do knížky nevešly 
a vydaly by nejméně na další 
dvě. To je výzva k tomu, aby 
třeba za dalších deset či dva-
cet let mohla vyjít nějaká další. 
I pro vás, čtenáře Hlasu severu, 
jsem se snažil najít zajímavé a 
dosud nepublikované fotografie. 
A to je vlastně i taková žádost: 
pokud byste po svých blízkých 
nebo ve vašich archivech na-
lezli cokoliv, co se týká hasičů, 
ozvete se nám, rádi si fotografie 
naskenujeme a využijeme pro 
další poznávání a mapování 
historie našeho sboru.

Většinu informací o dění u ha-
sičů najdete na stránkách http:

//hasici.varnsdorf.cz nebo na 
facebookovém profilu Hasiči 
Varnsdorf.

Jiří Sucharda, velitel Sboru 
dobrovolných hasičů města 
Varnsdorf od roku 1993

Redakční bonus: O ocho-
tě hasičů k všestranné pomoci 
svědčí i příhoda, kterou nám 
zaslal Pavel Vodička. Při tré-
ninku s Běžeckým kroužkem 
v okolí Luže zabloudil ve tmě 
a mlze. Když se po marných 
pokusech o návrat ke skupině 
telefonicky obrátil na velitele 
SDH Varnsdorf, dostalo se mu 
pomoci s určením polohy i vý-
jezdu naproti. „Velmi si vážím 
jejich ochoty a děkuji za po-
moc v této situaci, ze které 
bych se  bez jejich spoluprá-
ce dostával velmi těžko. Je 
to ponaučení, ze kterého se 
musíme poučit při plánování 
dalších akcí,“ říká zachráněný. 
Přejme si, abychom o pomoc 
musel i  žádat co nejméně, 
ale zároveň abychom v nouzi 
u hasičů vždy našli tu správnou 
pomocnou ruku.                   -r-

Parta hasičů z 80. let u vozidla IFA

Dnes už si málokdo vzpomene, že hasičárna byla takto otevřená

Nástup hasičů před RETOSem (dnes Žitavská ulice)
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Daniela a truvér Tomáš 
(August Frind)

Dokončení ze str. 6

Luž (August Frind)

na hradní věž, odkud mu 
hradní pán s kastelánem 
kynuli, pak vykročil směrem 
k Žitavě, jenomže před Wal-
tersdorfem se mu udělalo 
nevolno, zhroutil se k zemi 
a ve strašných bolestech ze-
mřel. Rytíř s kastelánem to 
z hradní věže sledovali 
svými přibližovadly a spo-
kojeně se usmívali nad 
úspěšnou zkouškou otrá-
veného vína. 

Rytíř Wondrouch, a o tom
nevěděl nikdo, měl v jedné 
z chodeb, vedoucích z hradu 
pod zemí až do údolí k Mí-
šeňské dolině, tajnou skrýš. 

Tolštejn (Oldřich Schmidt)

Denně se v ní kochával nad 
truhlicemi plnými nakrade-
ného zlata a šperků a jed-
nou ho napadlo, že všechny 
ty překrásné věcičky by se 
daly slušným věnem ještě 
více rozmnožit! 

V sousedním saském 
království poznal totiž 
překrásnou komtesu Da-
nielu Swanhildu, jejíž otec, 
vévoda z Rathenu, byl 
nadšený, že o jeho dceru 
se uchází slavný a bohatý 
velmož Wondrouch, s nímž 
kdysi dávno, v kruté bitvě až 
v německých Bavorech, 
vybojoval značné jmění. 
A nyní se tedy konečně 
naskytla pří ležitost obě 
bavorské válečné kořisti 
spojit! 

Jenže, ouha! 
O komtesu se již delší 

dobu ucházel i mladý kvě-
tinář a truvér milostných 
písní Tomáš z Tomášova, 
což bývala malá víska 
pod vrchem Tanečnice u 
Mikulášovic. Jako prodejce 
sazenic cizokrajných květin 
přivážel vždy na podzim na 
svém koni vzácné orchideje 
z tropických pralesů a za do-
provodu své loutny zpíval ra-
thenským dvorním dámám 
milostné písně. Po celou 
dobu se ale díval toužebně 
jen do Danielčiných očí. 

Když to její otec zjistil, 
vyhnal mladého pěvce ze 
svého sídla a s ještě větším 
důrazem trval na tom, aby 

si jeho dcera vzala bohatého 
rytíře z Tolštejna. 

I stalo se, co se stát ne-
mělo! 

Po neustálých návštěvách 
Wondroucha v Rathenu a po 
přemlouvání své matky, že 
„když je ženich bohatý, láska 
se dostaví sama,“ i pod tíhou 
rytí řem přinášených vzác-
ných šperků se nerozhodná 
Daniela nakonec rozhodla, a 
to i přes varování lesní žínky 
Mrštice - z kůže vesta i suk-
nice, která jí řekla: 

„Modré oči a mužnou 
postavu je vidět na první 
pohled, hezkým slovům se 
rádo uvěří, ale dobrou nebo 
zlou duši člověka nepoznáš 
hned. Proto je na světě tolik 
zklamání!“ 

Bylo to marné. I přes její 
rady se na panství Rathen 
slavila brzo okázalá svat-
ba! Triumfující rytí ř Wond-
rouch si po veselce odvážel 
na svůj hrad mladou choť 
i s bohatým věnem. Danie-
la ovšem brzy poznala, že 
manžel neměl zájem o ni, 
ale o její věno. Stále častěji 
chodíval do tajné skrýše 
kochat se nad truhlicemi 
plnými zlata a šperků. 

Blížilo se výročí svatby. Ve 
své nadutosti pozval Wond-
rouch na Tolštejn i konšele 
z královského města Žitavy.

„To ovšem přehnal! Ko-
nečně nadešel čas rytířova 
konce!“ zněl ortel konšelů. 

V den hostiny začalo na 
Tolštejně bujaré veselí, od 
rána se pilo a hodovalo, 
fanfáry trubačů a tympá-
nistů čas od času ví taly 
pří jezd dalšího z hostů, a 
tak byl hrad brzo přeplněný 
výkvětem severočeských 
lapků. 

„Přicházejí hosté z krá-
lovského města Žitavy! “ 
oznámil zbrojnoš ze stráž-
né věže. 

Vstupní branou vcházeli 
do nádvoří věhlasní mečoví 
tanečníci. Bubeníci vedli sku-
pinku pištců, za nimi kráčel 
průvod barevně oděných 
chlapců nesoucích velký 
zdobený meč. Další taneč-
níci opásaní bílými zástěrami 
měli modré punčochy. 

Předtanečník předstoupil 
před hradního pána Won-
droucha, který seděl s man-
želkou Danielou a ostatním 
panstvem na vyvýšeném 
altánu, a pronesl krátkou 
zdravici. 

„Podle starého zvyku, 
vážený a slovutný pane, 
bude v průběhu našeho 
mečového tance unesena 
vaše choť. Ale nebojte se, 
hned po tanci bude kráska 
v rukou, které ji milují jako 
nikdo jiný!“ Na jeho povel a 
signál z loveckého rohu za-
čal oblíbený mečový tanec. 
A to byla věru podívaná, jaká 
se jen tak nevidí! Při veselé 
hudbě předváděli tanečníci 
různé způsoby šermířského 
umění. V jejich rukou se 
míhaly velké stříbrné meče, 
s nimiž vytvářeli nová a nová 
uskupení. 

Jiní šermovali s hořícími 
pochodněmi a naznačovali 
různé šermí řské výpady, 
což bylo obzvláště nebez-
pečné. Tolštejnský pán 
Wondrouch byl uchvácen 
veškerou tou nádherou a 
hlavně leskem stříbrných 
mečů, které by jistě rád vlast-
nil ve své tajné komnatě. Ani 
si při tom hemžení nevšiml, 
že jeden z tanečníků mezi-
tím krásnou Danielu unesl 
neznámo kam. 

„Milý pane rytíři,“ oslovil ho 
předtanečník a dodal: „ne-
chtěl byste se i vy předvést 
se svým mečem?“ Po těchto 
slovech rytí ř Wondrouch 
vstal a přistoupil k altánu, 
kde ještě před chvílí seděla 
jeho choť. Ale Daniela byla 
už dávno z hradu unesena 
svým truvérem Tomášem, 
který se na hrad dostal 
v přestrojení za mečového 
tanečníka, a na jejím místě 
seděla její komorná. 

Když se překvapený tol-
štejnský pán otočil, místo 
mečových tanečníků stáli 
před ním a před kastelánem 
zbrojnoši žitavské armády. Ti 
hned svázali Wondroucha 
i jeho kastelána a naložili je 
do jednoho z vozů připrave-
ných v podhradí k odjezdu 
do žitavské šatlavy. 

Skupina nejžíznivějších 
žitavských vojáků si pro-

klestila cestu do sklepení, 
kde objevili otrávené fran-
couzské víno. Vynesli všech 
padesát bí lých sudů na 
nádvoří a tanečníci i celá 
žitavská armáda se dali do 
velkého popíjení na počest 
vítězství. Z vozu, na kterém 
byl přivázaný rytí ř Wond-
rouch, se ozval smích.

„Sám ďábel vám připravil 
tuto vítěznou číši!“ řekl tiše. 
V brzku ulehla na nádvoří 
hradu v bolestech skoro 
celá žitavská armáda, a to 
ke spánku, z něhož není 
probuzení. Když se Wond-
rouch s kastelánem dostali 
z pout a mezi spícími vojáky 
se prodrali až k hodovní síni, 
stala se věc nemilá! 

Protože Wondrouchův 
kastelán Jarouš byl tajně za-
milovaný do Daniely - kdo by 
taky Danielku nemiloval? - 
chtěl si získat její přízeň. 

Věděl, že ona rytíře již dáv-

no nemiluje, a tak se jí chtěl 
zalíbit, a co ho nenapadlo? 
V kyjovských lesích našel 
zvláštní lysohlavé hříbky, 
které podle receptu čaroděj-
nice Isidory vylouhoval a vlil 
do pánova demižónu. Po ot-
ráveném víně se hradní pán 
cítil jako jestřáb, usmíval se 
na všechny strany a ve stavu 
blaženosti vylezl na hradby, 

kde mával rukama, jako by 
chtěl odletět daleko pryč, 
pryč, pryč…

Jenomže neodletěl, ale 
střemhlav se zřítil do hlu-
boké propasti pod hradem. 
Tam se o jeho mužné tělo, 
jak se říkává tlusťochům, 
postarali supi, vlci a divočá-
ci. Kastelán Jarouš skončil 
s ostatními loupežníky 
v žitavské věznici, kde věru 
víno k jídlu nepodávali.

„A co se stalo s Daniel-
kou?“ optal se červánek. 

Ponocný dodal: „Komte-
sa a truvér utekli z hradu, 
nikomu ale neprozradili 
kam. A možná jsou tam 
dodnes. Ale povídá se, že 
ve vísce Tomášov, na místě, 
kde stál před velkým požá-
rem dům Tomášových ro-
dičů, prý rostou překrásné 
orchideje. Inu, kdo ví?“ řekl 
ponocný a pokračoval.

„Když nový pán Tolštej-
na začal s obnovou hradu, 
namísto vody, kterou mu-
seli dovážet až z Jiřetína, 
použil do malty na stavbu 
hradních zdí otrávené fran-
couzské víno, kterého tam 
zůstalo tehdy na padesát 
sudů. A proto jsou prý zdi 
hradu dodnes tak pevné. 
Divoký a málo známý kraj 
kolem hradu Tolštejna po-
skytl později úkryt velkému 
množství loupežných 
rytířů. Řádil zde Jakub Ra-
šauer z Vlčí hory, Fridolín 
Rauch z Malého Stožce, 
lobendavský loupežník 
z vrchu Roubený, doubický 
Karl Stülpner, ale i tlupa 
loupežníka Kardínka a 
Zelenovouse. Jedním z nej-
známějších loupežníků 
v kraji kolem hradu a řeky 
Mandavy byl věhlasný Jan 
Karásek. Tak, a to je konec 
povídání!“

Ponocný Áda uložil klu-
činu do postele a dodal 
tiše: 

„Dobrou noc, Pumpote.“ 
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Adventní odpoledne v ZUŠ 28. listopadu přilákalo tvořivá dítka 
a rodiče, kteří dokáží i „z ničeho“ vykouzlit úžasné vánoční dekorace 
či dárečky.                                                     Všechny snímky Ivo Šafus

Fotokronika • Fotokronika • Fotokronika 

Slaňovali ředitele. Návštěvníci Dne otevřených dveří VOŠ a 
SŠ Varnsdorf 29. listopadu byli svědky neobvyklé podívané. Prak-
tická ukázka činnosti Hasičského záchranného sboru zahrnula 
„záchranu“ šéfa školy Petra Jakubce.

Irské tance. Jeden okamžik zachycený fotografií toho nemůže 
příliš vypovědět o tak energickém tanečním a akrobatickém vystou-
pení, jakým bylo 7 Reasons to Dance čili 7 důvodů k tanci. Pražská 
skupina Rinceoirí ho v našem divadle uvedla 28. listopadu coby první 
reprízu jen čtyři dny po pražské premiéře v Divadle ABC.

Vstupenky, prosím! Premiéru takto nazvaného představení 
navštívilo v divadle 30. listopadu asi sedmdesát diváků. O projektu 
„Divadlo nezná hranic“, díky kterému byla nastudována amatérská 
německo-česko-romská inscenace, jsme psali v minulém čísle.

Havárie na kanalizaci. Severočeské vodovody a kanalizace 
v prvních dnech prosince zajišťovaly odstranění havárie na splaš-
kové kanalizaci. Místem vynuceného zásahu byla cesta k lávce 
z Národní ulice naproti bývalé spořitelně.

Hlasování 
o žlutých 
linkách

Byli jsme upozorněni na mož-
nost hlasovat o zřízení nových 
autobusových linek žlutých 
autobusů Student Agency. 
Linka z Prahy na Šluknovsko 
sice v přímé nabídce není, 
ale do hlasovacího formuláře 
ji lze doplnit. Odkaz „Hlasujte 
o nových žlutých linkách“ najde-
te na adrese http://jizdenky.stu
dentagency.cz/web/novinky/

ham

Od roku 2012 spolupracuje 
taneční skupina Stars  Varns-
dorf s německým partnerem 
v Sebnitz.

V letošním roce se uskutečnilo 
již několik společných vystoupe-
ní: program pro rodinu poškoze-
nou povodněmi v německém 
Hohnsteinu, představení ve 
varnsdorfském divadle nazvané 
„Stars pro město“.

Ze vzájemné spolupráce a 
společného zájmu sportovat, 
vyměňovat si zkušenosti a 
vzájemně se poznávat na obou 
stranách hranice vznikl projekt 
„S medvědem přes hranice“. 
Realizace projektu spočívá 
v propojení cvičení cheerleaders 
skupiny Stars a akrobatického 
cvičení německé skupiny.

Součástí projektu jsou čtyři 
víkendová sportovní soustře-
dění, která budou probíhat 
střídavě v  Mikulášovicích a 
Sebnitz. Zúčastní se ho děti 
z obou stran hranice. Během 

S medvědem přes hranice
setkávání budou tanečníci mezi 
sebou vzájemně komunikovat, 
překonávat jazykovou bariéru, 
vyměňovat si informace a 
zkušenosti, navazovat nová 
přátelství. Dovršením bude vznik 
česko-německého minislovníku 
základních pojmů cheerleaders 
a sportovní akrobacie.

Výsledkem projektu bude 
nacvičená společná sestava, 
která bude oběma týmy společ-
ně prezentována v dalších letech 
při slavnostních vystoupeních jak 
v Sebnitz, tak ve Varnsdorfu.

16.-17. listopadu proběhlo 
první soustředění. Na programu 
byla zkouška na vánoční akci, 
nácvik pyramid, sestav jed-
notlivých skupin, výuka tance 
dvojic (Češka-Němka), balet 
(nácvik piruet, skoky), průprava 
aerobic (kroky, tempo). V rámci 
odpočinkové aktivity si mohla 
děvčata namalovat hrnek nebo 
skleničku pod dozorem zkušené 
malířky.

Další setkání proběhlo 7. 
prosince 2013 (po uzávěrce - 
pozn. red.).      Petra Jedličková

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cíl3.eu

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

V pondělí 25. listopadu ze-
mřel politik, novinář a hlavně 
velký člověk Egon Lánský. 
Kromě jiného byl v roce 1968 
jedním ze zakladatelů Klubu an-
gažovaných nestraníků (KAN), 
komentátorem ve Švédsku, 
po listopadu 1989 vyslancem 
československé stálé mise 
u Rady Evropy ve Štrasburku 
a v 1998 až 1999 rovněž mís-
topředsedou Zemanovy vlády. 

Rád bych však také připo-
mněl, že přítel a kolega Egon 
Lánský byl též prvním sená-
torem za volební obvod Děčín 
v letech 1996-2002. Měl jsem 

Egon Lánský byl prvním novodobým 
senátorem za Děčínsko

to štěstí, že jsem s ním mohl 
aktivně spolupracovat, a to 
nejen při organizování výstavy 
díla Josefa Čapka pod názvem 
„Dějiny z nedaleka“. Naposledy 
jsme se setkali 4. dubna tohoto 
roku na vernisáži výstavy „Pří-
běh Židů v Protektorátu Čechy 
a Morava“, kterou jsme s vysta-
vovatelem Michalem Hauzrem 
uspořádali ve Valdštejnském 
paláci. Egon Lánský velmi 
dobře věděl, o čem je řeč, za 
války si totiž prošel koncent-
račním táborem v Terezíně. 

Čest jeho památce. 
 Jaroslav Sykáček, senátor

Všichni tři dosavadní senáto-
ři za Děčínsko: uprostřed Egon 
Lánský (1996-2002), vlevo Jo-
sef Zoser (2002-2008) a vpravo 
Jaroslav Sykáček (pro volební 
období 2008-2014). Sešli se na 
vernisáži výstavy letos v dubnu.



AKCE 
VÁNOCE 2013
V BAZÉNU!
Dne 28. 12. 2013

speciální vstupné pro 
rodiny s dětmi!

Děti ÚPLNĚ zdarma, 
rodiče platí pouze 
za jednoho. Platí 
vždy pro vstup 
na 90 minut. 
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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

Prodej levných nemovi-
tostí ve Šluknovském výběž-
ku (Rumburk, Varnsdorf, Kr. 
Lípa). Více na www.skzrea-
ality.cz.

J

     zprostředkování ocenění nemovitostí•

Invalidní důchodkyně 
s malým dítětem hledá práci 
na zkrácený úvazek. Telefon 
731 354 050. Zn. dopoledne.

Prodám byt 2+1 ve Varns-
dorfu. Tel. 733 159 757.

Prodám garsoniéru v ul. 
Žitavská 2764. Rychlé jednání, 
pouze slušnému zájemci, volný 
ihned. Kontakt: 739 511 511, 
inzeratbyt@email.cz.

PEKAŘSTVÍ LIMMA  
DRŽITEL OCENĚNÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINA 

 

 

 

 

 
 

 

 

ŠŠŠKKKVVVAAARRRKKKOOOVVVÝÝÝ   CCCHHHLLLÉÉÉBBB   
PEKAŘSTVÍ LIMMA, Pražská 2952, 407 47 Varnsdorf, tel.: 734 571 518 
Otevírací doba: Po – Pá: 5.30 – 17.00 hod, So: 6:00 – 11.00 hod 

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

OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ 
Pronajmeme nebytové prostory 
v budově OÚ v Dolním Podluží 
za účelem zřízení prodejny. 
Plocha o výměře 40,27 m2 
za 250 Kč/m2, nájem celkem 
21.349 Kč/rok. Bližší informace 
na tel. č. 412 379 264.

Prodám světlý družst. byt 
3+1+L, 75 m2, 3. patro čistého 
a klidného panel. domu, Vdf, 
K. Světlé 3021. Plast. okna 
se žaluz., zasklený balkon, 
vše v pův. udrž. stavu. Dům 
po celk. rekonstr. zateplený, 
nová fasáda, 2 velké výtahy 
(1 nový), satelit, kamer. systém 
atd. Nízký nájem. Ihned k na-
stěhování. Cena 480.000 Kč. 
Tel. 606 591 583.

Ostatní

Němec ze Seifhenners-
dorfu hledá zachovalou 
partnerku z okolí Varnsdorfu 
a Rumburku do 60let. Sám 
jsem zachovalý a mobilní. 
Mluvím jen německy. Je mi 
66 let, 160 cm / 65 kg. Tel. 
004 915 120 151 628.



Blahopřání
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SENÁTORSKÉ
DNY

Ing. Jaroslava Sykáčka
Městský úřad Varnsdorf

pondělí 
16. 12. 2013
15.00-17.00 hod.

Svoz zákazníků
ZDARMA
18. 12. 

Odjezd: Varnsdorf, AN 
ve 14.45 hod.

Příjezd: Nákupní centrum 
Géčko Liberec v 16.25 hod.

Zpět v 19.45 hod.

Svozy pytlového
tříděného odpadu

19. 12. 2013
2. 1. 2014

Vzpomínka Zubní 
pohotovost

14.-15. 12. 2013
4.-5. 1. 2014
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410

21.-22. 12. 2013  
MUDr. Adolf Křemen 
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

24. a 25. 12. 2013  
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622

26. 12. 2013  
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539

28.-29. 12. 2013
1. 1. 2014
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056 

Listopad
Jarmila Vokounová 82 let
Helena Budayová 82 let
Karel Chaloupka 80 let
Danuše Jiroschová 67 let
Michal Janovič 58 let
Eliška Baloušková 81 let
Miroslav Janeček 84 let
Jiří Pešek 82 let
Jaroslav Kraus 67 let
Hana Krchová 85 let
Marie Kovaříková 80 let
Zdeňka Hofmanová 75 let
Františka Wenzelová     69 let

Úmrtí

Svoz zákazníků 
do OC FORUM 

Liberec
 ZDARMA  

14. 12., 21. 12.
Tam: Varnsdorf AN 

v 9.30 hod.
Zpět:  OC FORUM 

v 15.40 hod.

Dne 12. prosince uplynul dlouhý smutný 
rok, kdy nás navždy opustil pan Jaromír 
Fárka. 

Stále vzpomínají manželka, synové, sou-
rozenci a ostatní příbuzní.

Dne 18. prosince 1933 se narodil vzácný člověk Ladislav 
Žejdlík a letos se dožívá krásných 80. narozenin.

Přejeme mu touto cestou vše nejlepší do dalšího života, 
hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a vše, co si přeje, ať je mu 
splněno. 

To vše ze srdce přejí milovaná manželka J. Žejdlíková, dcery 
Hana a Dana s rodinami.

                 Prodejní trhy vánoční
                       Sobota 21. 12. 2013

                         od 8.00 - 16.30 hod. Varnsdorf
                        parkoviště naproti bývalé tržnici

   Prodej vánočních ryb
                  Kapr bez objednání
     Na objednávku: štika, sumec, amur, 
                   candát, tolstolobik, lín

Rybárna u Pšeničků, Národní 538, Varnsdorf
tel. 739 242 908

Otevírací doba před vánočními svátky:
19.-23. prosince, 8.30-17.00 hod.

24. prosince, 8.30-11.00 hod.

Dne 18. prosince uplyne 9 let, co nás 
opustila naše maminka a babička Ludmila 
Neumannová. 

Vzpomíná celá rodina.

Dne 27. prosince by se dožila paní Emilie 
Palatková 85 let. Děkujeme za vzpomínku.

Dcera Mirka s rodinou

Za účasti více jak dvou stovek startujících proběhla běžecká Velká 
cena 17. listopadu, kterou pořádal Atletický sportovní klub Děčín. Bylo 
mezi nimi i osm zástupců Slovanu Varnsdorf. V hlavním závodě, běhu 
na 5 000 m, skončil P. Vodička sedmý v čase 17:26,6 min., když běžci 
na druhém až sedmém místě doběhli v rozmezí necelých dvaceti vte-
řin. Jako sedmnáctý se umístil ještě J. Špalek. V rámcových závodech 
mládeže se nejlépe prosadil J. Zajíček, vítěz kategorie dětí 8-9 let 
(28 závodících). Mezi elévkami 10-11 let (13 účastnic) si M. Pásková, 
N. Susová a V. Godlová vybojovaly druhé, třetí a páté místo. Mladší 
žák T. Fajt skončil dále pátý a mladší žákyně T. Košínová dokonce 
třetí. V obou těchto kategoriích běželo po deseti startujících. 

Na další děčínské akci, Běhu na Chlum, se v kategorii mužů 
představili tři varnsdorfští sportovci a byl mezi nimi i cyklista 
J. Kalivoda z Big Shock Teamu. Tomu nakonec připadla v cíli 
bramborová čtvrtá pozice poté, co zaostal za třetím P. Vodičkou 
o necelou minutu. K. Valenta si doběhl mezi čtrnácti běžci této katego-
rie pro šesté místo. V různých věkových kategoriích a na příslušných 
délkách tratí závodilo více jak 100 účastníků akce.         PV/ZdS

 Minibasketbalisté vyhráli 
turnaj v Litoměřicích

    Mikulášského turnaje nejmladších minibasketbalistů v Litomě-
řicích se zúčastnilo také družstvo TJ Slovan se 14 hráči, většinou 
nováčky a těmi mladšími. Mezi šesti smíšenými nebo týmy dívek si 
vedlo velmi dobře. Ve skupině nejdříve porazilo smíšené družstvo 
BA 2006 Roudnice n. L. 18:12 (2:8,6:2,4:0,6:2). Soupeř byl mladší, 
ale houževnatý a nadějím Slovanu nevyšla první čtvrtina, kterou 
odehrála děvčata. Ve druhé části utkání chlapci dotáhli skóre a byli 
už lepší. V následujícím zápase se Slovanem Litoměřice (dívky) se 
týmu dařila střelba, výsledek byl nakonec jednoznačný 35:2 (10:2,
7:0,10:0,8:0). Slovan tak vyhrál skupinu a čekalo jej utkání o 1. místo 
s děvčaty TJ DDM Česká Lípa. I v tomto utkání zahráli varnsdorfští 
hráči i hráčky velmi dobře, celý zápas bojovali, dařila se jim vcelku 
i střelba a dobře bránili. Zaslouženě tak vyhráli 41:4 (12:2,11:0,
12:2,6:0), čímž získali turnajové prvenství. O 84 vstřelených bodů 
se ve třech utkáních zasloužili: Dominik Maščuch 23, Anička Ko-
pecká 18, Vanesa Ešnerová 10, Karel Bourek 10, Barča Michalinová 
10, Petr Steško 8, David Petrla 3 a Sára Kormoczyová 2. Všem 
hráčům turnaj prospěl, někteří si potřebují více věřit, jiní se potře-
bovali otrkat, pro někoho to byly úplně první zápasy. Ale pochvalu 
si zaslouží všichni. Tento tým vede trenérka Zdenka Kubíková 
s asistentkou Barborou Michalinovou.                         TJ Slovan - basket 

Rozpis zubní akutní 
péče ve Varnsdorfu -
 konec prosince 2013 

V pracovní dny kolem 
vánočních svátků budou 
zajišťovat akutní zubní péči 
následující ordinace vždy od 
8.00 do 11.00 hodin: 
23. 12. MUDr. L. Sobotková 
Poštovní 2060 
27. 12. MUDr. E. Peigznach 
Poštovní 1254 
30. 12. MUDr. V. Bartlová 
Cihlářská 3124 
31. 12. MUDr. L. Svoboda 
Lesní 3012 
2. 1. MUDr. I. Hrozová 
Poštovní 2060 
3. 1. již pracuje MUDr. V. Bar-
tlová, MUDr. A. Chvojková, 
MUDr. E. Peigznach, MUDr. 
L. Svoboda 

Také letos přijede do 
Varnsdorfu Vánoční ka-
mion Coca-Cola. V pon-
dělí 16. prosince kolem 
16.30 hodin by se měl 
objevit u marketu Albert, 
samozřejmě se Santa 
Clausem. Děti mu budou 
moci pošeptat své přání 
nebo zarecitovat na pó-
diu vánoční básničku, 
pořídit společné foto...

Dva běžecké závody v Děčíně  
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Dvě výhry si připsaly 
juniorky i minižactvo 

Po minulé první prohře sezony hostili basketbalisté Slovanu 
Slavoj BK Litoměřice C, aktuálně tým ze spodní poloviny tabulky. 
Hosté se zkušenými matadory doplněnými pár mladíky předvedli 
svoji kvalitu a po neočekávaně solidním výkonu odjeli s přijatelným 
výsledkem. Ten nakonec zněl 76:66 (16:19, 27:15, 19:16, 14:16)
i díky nepřesné hře Slovanu v některých fázích utkání. Body 
domácích: Novotný 20, Voráček 13 (1x3), Lehroch 11, Buben 
8 (2x3), Šišulák 6, T. Beran 6, J. Beran 5 (1x3), T. Relich 4 a 
Vakulenko 3. I v dalším, předehrávaném utkání měl Slovan výhodu 
domácího prostředí, a to proti pátému celku tabulky, kterým byl 
Basket Academy Louny. Ten poněkud překvapivě zvítězil 72:77 
(21:22, 18:16, 9:18, 24:21). Ve druhé předehrávce neuspěla juniorka 
Děčína (nyní 17 bodů) v Litoměřicích, takže při předpokládané 
výhře Slunety Ústí s Teplicemi B v pátek 13. 12. budou mít ústečtí 
na špici tabulky shodně 18 bodů jako Slovan.

Muži B prohráli v Novém Boru 61:49 (11:11, 15:7, 19:16, 16:15) 
a na první výhru nadále čekají. 

Juniorky U19 porazily doma BK ASK Lovosice 96:30 (22:6, 
23:14, 20:6, 31:4) a BK Baník Most 68:36 (13:13, 22:6, 13:9, 20:8). 
Zbývá jim ještě papírově snadná dohrávka s PORG BASKET U17 a 
mají tak šanci spolu s Českou Lípou přezimovat na špici tabulky. 

Kadeti U17 hostili Basket Poděbrady a zaznamenali první výhru 
v podzimní části soutěže v poměru 78:75 (25:25, 23:21, 23:13, 
7:16) díky vytvořenému náskoku v třetí čtvrtině hry.

Starší minižáci U13 měli na pořadu dva souboje se Slavojem 
BK Litoměřice ve kterých podlehli 60:77 a těsně 61:63. 

Mladší minižáky U12 dvakrát prověřilo družstvo BK Děčín, 
které vyhrálo 54:72 (28:29) a 43:81 (18:46). Domácím se dařilo jen 
v úvodní polovině prvního utkání. 

Nejmladší minižactvo porazilo doma hladce BK Slunetu Ústí n. 
L. B 129:6 i BK Teplice 88:10, čímž se vyhouplo blíže středu tabulky 
oblastního přeboru.                                                  TJ Slovan-basket 

 Individuální ocenění 
malých hokejistů 

Tým žáků 2. tříd (r. n. 2006-2007) varnsdorfského HC trénuje pouze 
jednou nebo dvakrát v týdnu, takže nemohl více vzdorovat družstvům 
Děčína a Ústí n. L., s kterými odešel poražen 23:1 a 13:2.

Přípravka (r. n. 2004-2005) hrála Vánoční turnaj o pohár starosty 
města Varnsdorf. Ve finále odešla poražena 11:9 s Děčínem A. Třetí 
skončil Děčín B, čtvrté Litoměřice A. Všechna individuální ocenění 
pro nejlepší hráče přiřkli trenéři zúčastněných týmů domácím 
hokejistům: gólman Vojta Hambálek, střelec Martin Veroněk, hráč 
Jan Vaněk.

Tým Mělník Varnsdorf byl po výhře s Hady Rumburk 20:9
v Rumburské hokejové lize k 6. 12. na 1. místě.        JH/ZdS

Stolně tenisoví 
maratonci

    
Poslední listopadový týden 

proběhl na gymnáziu za podpo-
ry Grantového programu města 
Varnsdorf již třetí ročník 24hodi-
nového maratonu ve stolním teni-
se (foto). Čtvrteční večer ovšem 
nešlo jen o sportování. Součástí 
akce byl také bohatý doprovodný 
program pro veřejnost, např. živá 
ZOO, Noc otevřených dveří, hry a 
soutěže, večerní výuka.

Páteční dopoledne se pak už 
neslo čistě ve sportovním duchu 
díky vloženému turnaji pro 
žáky ZŠ z Varnsdorfu a okolí. 
Každý turnaj má své vítěze 
i poražené. Největšími vítězi se 
však stali opravdoví maratonci 
Kryštof Novák a Dominik Čech 
ze Septimy BGV, kteří přečkali 
celých 24 hodin nepřetržitě nad 
jedním ze stolů a během té doby 
uhráli neuvěřitelných 322 setů, 
což představovalo 6 067 výměn. 
Klobouk dolů a velká gratulace! 

J. N., foto Pajinka

Budou v KP dva týmy Slovanu? 
Po šesti zápasech okresního přeboru stolních tenistů bylo béčko 

Slovanu Varnsdorf s 18 body druhé a bez porážky. Bez ní byly 
i týmy SKST Děčín E a BOSH CARS Děčín A, měly však odehráno 
o vzájemný zápas méně. Jazýčkem na vahách v boji o postup do 
krajského přeboru jistě bude i Slovan D. Soutěž s 19 body vedl, ale 
odehrál sedm utkání a prohrál doma ve 4. kole s SKST Děčín E. Slo-
van C je ve středu tabulky s třemi vítězstvími a čtyřmi prohrami. 

ZdS 

Šachové střípky

Futsalové týmy JK Trans 
ztratily suverenitu

Ve třetím kole Autocentrum Jílové ligy podlehlo dosud nepo-
ražené béčko JK Trans Varnsdorf hned dvakrát a kleslo tím na 
třetí místo průběžné tabulky. Nejdříve sice vyprovodilo Dumbo 
Děčín přesvědčivě 7:1, ale pak podlehlo těsně Bělé 2:3 a v jednom 
z taháků kola 
i Metallize Proreka Teplice 1:4. Tepličtí remizovali s Turbem Děčín B 
1:1, přidali k tomu jedno povinné vítězství a se sedmi získanými body 
se osamostatnili na čele průběžné tabulky. Druhé Turbo B ztrácí dva 
body, třetí béčko „jékáček“ čtyři a stejně je na tom i Bělá. 

V pořadí stejné kolo Krajské ligy ÚK se hrálo v poslední listopado-
vý den. Vedoucí tým soutěže áčko JK Trans Varnsdorf prohrálo 1:3 
s Vilémovem (po dvou kolech 3.), porazilo 4:1 Turbo Děčín A (2.) 
a odešlo nečekaně poraženo 2:4 s Veteráns Želenice (7.). Nynější 
pořadí na čele tabulky nadále vede varnsdorfský tým, druhý Vilémov 
ztrácí dva body a na třetí post se třemi výhrami probojovalo Bumiko 
Děčín. To je společně s Turbem Děčín o další bod za Vilémovem.   ZdS

Nic-moc a Spliťáci 
si budují náskok
Pět výsledků s nejvyšším 

možným rozdílem a tři naházená 
„kila“ (tisícovky) v jednom  kole, tak 
to tu snad ještě nebylo! Tabulkou 
směrem nahoru pokračovali
v 9. kole Spliťáci (byli už 2.) a 
Killers (4.), naopak forma odešla 
týmu BC Tos (5.) a jejich třetí po-
řadí připadlo X-teamu. Vedoucí 
tým Nic-moc si náskok opět ma-
linko vylepšil. Výsledky: Nic-moc -
X-team 5:0 (1 047:945), Žlábci -
Spliťáci 0:5 (891:1 017), Killers -
BC Tos 5:0, Black horses -
Kobra11 5:0, Aspoň kilo - Bahňá-
ci 0:5 (846:1 004). Desáté kolo 
přineslo prohození pozic BC Tos 
(30 bodů) a X-teamu (28,5), když 
„tosáci“ hladce 5:0 porazili tým 
Kobra11 a X-team zdolal těsně 
3:2 celek Aspoň kilo. Další druž-
stva z popředí tabulky Nic-moc (41 
bodů), Spliťáci (34) a Killers (29,5) 
také celkem jasně vyhrála a udr-
žela si předchozí pozice.      ZdS

Ve třetím kole Liberecké krajské soutěže porazil Šachový klub 
Česká Lípa družstvo ŠK DDM Varnsdorf 6:2. Vyhrál pouze Štěpán 
Vratanina a remizovali Miloslav Ferkl a Karel Sladek.    

Jubilejního 20. ročníku šachového turnaje jednotlivců v rapid 
šachu Liberec Open 2013 se zúčastnilo 69 šachistů. Varnsdorf-
ský Václav Vladyka (jeho docílený ukazatel ELO 1945), hráč ŠK 
Česká Lípa, byl nasazen s číslem 13 a osm kol byl v první desítce 
pořadí. V posledním kole s osmým hráčem konečného pořadí (ELO 
2006) neodhadl v dobré pozici přesné zápletky věžové koncovky 
a prohrou klesl na konečné 19. místo se ziskem 5,5 bodu. Mimo 
jiné však porazil pátého v pořadí T. Buchcara (ŠK Krásná Lípa, 
ELO 2149) a remizoval na turnaji s celkově čtvrtým (ELO 2029) a 
šestým šachistou (ELO 2033).                                        SK DDM, V.V.

Malík i Podrazil 
mezi TOP 20 

Letos předposledním závo-
dem ČP v cyklokrosu Toi Toi Cup 
2013-2014 kategorie ELITE+U23 
byl závod v Kolíně. Michal Malík 
dokončil závod na 14. a Tomáš 
Podrazil na 18. místě. V průběž-
ném pořadí zůstal Michal 10. a 
Tomáš poskočil na 19. příčku. 
Výhrou v domácím prostředí se 
dostal do čela seriálu Paprstka 
před Nipla, který dojel osmý. 
O víkendu 14. 12. se jede závod 
ve Slaném a 11. 1. 2014 vrcholí 
seriál MČR v Lošticích.      ZdS 

Varnsdorfským týmům se daří 
Tři soutěže Lužické hospodské ligy v kulečníku měly na začátku 

prosince odehráno po sedmi kolech. V nejvyšší, 1. LHL (8 účastníků) 
vedl tým Pod poštou Česká Lípa s 12 body před družstvem U Jelena 
B Velký Šenov (10) a Sport Barem A Nový Bor (8). Varnsdorfský 
Mělník byl čtvrtý, když naposledy prohrál ve Velkém Šenově 4:2 a 
dva body pro družstvo připsal D. Katzer. 

Ve druhé Lužické lize (11 týmů) byli na čele Rafani Rybniště (12 
bodů) před varnsdorfskými družstvy RC Peklo (10), Árny týmem 
(10) a 1. KK Šluknov (8). RC Peklo zdolalo ve svém prostředí Ko-
coury z České Lípy 4:2 díky opět excelentnímu výkonu S. Zelenky 
a k němu se přidal i V. Jupa. Hostům pomohl k jedné výhře skvě-
lým výkonem B. Klimeš, který porazil J. Fišera. Árny tým prohrál 
u Ťukálků Království 4:2, dva body získal J. Šimonek. 

Třetí ligu (12 týmů) vedl celek BSC Mělník Varnsdorf před Sunny 
Boys Česká Kamenice, týmem U Jelena B Velký Šenov (všichni po 
12 bodech) a čtvrté bylo družstvo U Koláče Jablonné v P. se ziskem 
10 bodů. V sedmém kole vyhrál BSC v prostředí U Pavla B Kunratice 
1:5. Zásluhu na tom mají K. Firsov, K. Smuž a remizou F. Švejda.      ZdS 
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Fotbalisté nadělovali v MŠ ČTYŘLÍSTEK

Volejbalistky Slovanu jsou po 
podzimní části soutěže LIB-Z-2 
Libereckého kraje druhé. Jede-
náctkrát se po utkání radovaly 
z výhry, naproti tomu soupeřky 
je zdolaly pouze třikrát. Lep-
ším týmem je zatím TJ Sokol 
Poniklá, který byl poražen jen 
jednou, a právě varnsdor f-
skými volejbalistkami, navíc 
v domácím prostředí. Poniklá 
má náskok pěti bodů, třetí Čes-
ký Dub jich ztrácí na Slovan 
devět. V závěrečných zápasech 
podzimu ženy Slovanu zvítězily 
v Rokytnici n. J. 2:3 a 0:3. Poté, 
co doma celkem hladce zdolaly 
Mnichovo Hradiště A dvakrát 
3:0, čekala je už jen dvě 
utkání v České Lípě. V prvním 
vyhrály 0:3 a s podzimem se 
rozloučily prohrou 3:1 v hodně 
vyrovnaném střetnutí. Odvetná 
jarní utkání družstvo zahájí až 
začátkem května 2014.

Předseda oddílu volejbalu 
Petr Damnitz naznačil cíle 
družstva: „Na jaře se ženy 
chtějí probojovat opět do vyšší 
soutěže. To znamená, že mu-
sejí stávající soutěž vyhrát. Los 
přeje, když největšího soupeře 
Poniklou přivítají doma. Věříme, 
že se vyhnou nečekaná zraně-
ní nebo nemoci. Touto cestou 
chci zároveň pozvat příznivce 
volejbalu na Štěpánský turnaj 

Sport přináší i humorné okamžiky!
Poněkud méně tradiční fota jsme vybrali do této části poslední

strany Hlasu severu. I takové situace, ať již úsměvné či 
k zamyšlení, se dají zaznamenat na sportovních kolbištích s varns-
dorfskými či jinými účastníky.                    (fota archiv red., ZdS)

Tak dáš nám dušičku, nebo ne?

Po utkání si to povíme...

Soupeř se nedostavil, za hodinku jsem doma, drahá...

Florbalové domlouvání výsledku...

Hráči FK Varnsdorf spolu a 
vedení týmu v minulých letech 
podporovali návštěvami a dárky 
Dětský domov v Krásné Lípě. Za-
čátkem této sezony vznikl mezi 
hráči návrh navštívit Mateřskou 
školku ČTYŘLÍSTEK, kde pra-
cuje maminka jednoho z hráčů 
klubu. Po nabídce Mikulášské 
nadílky dětem MŠ u její ředitel-
ky Bc. Veroniky Strolené navíc 
zvítězil návrh zakoupit speciální 
hračky. Den před Mikulášem 
pak druholigový fotbalisté vše 
realizovali. S hendikepovanými 
dětmi pobyli část dopoledne 
při různých hrách a předali jim 
v přítomnosti učitelek MŠ speci-
ální hračky v hodnotě 6.000 Kč, 
klubové suvenýry a jako správní 
Mikuláši i ovoce a balíčky. Při 
malém pohoštění se pak dohodla 
jarní návštěva děti na stadionu, 
kde si s hráči zahrají a ti připraví 
zábavný program. Na návštěvě 
v MŠ byli hráči Martin Kouřil, 
Denis Cana, Josef Just, Kristián 
Zbrožek, Tomáš Mikinič, trenér 
Zdenko Frťala a za vedení klubu 
Jiří Hulán a Zbyněk Přibyl. 

FK/foto Petr Zápotocký 

Tým volejbalistek hraje na špici soutěže   

Mikulášský turnaj 
v barevném minivolejbalu

Pár dní před Mikulášem uspořádal volejbalový oddíl pro své 
malé hráče ve třech kategoriích přípravky Mikulášský turnaj 
v barevném minivolejbalu. Nejmladší hráči se utkali podle pravidel 
pro tzv. žlutý minivolejbal (hrály 3 dvojice předškoláků + 1. tříd). 
V červeném hrály 4 dvojice 3.-4. tříd a v modrém minivolejbalu 
nastoupily proti sobě 3 trojice. Hráče a hráčky přišli podpořit 
do hlediště jejich rodiče, a tak jsme zažili krásná bojovná, ale 
fair play vedená utkání v patřičné atmosféře. V závěru navštívili 
malé volejbalisty Mikuláš s čertem a odměnili je za jejich docházku 
na tréninky i za bojovnost na hřišti.           P. D., foto Ivo Šafus

ve čtvrtek 26. 12. od 9.00 hod. 
ve sportovní hale. Potvrzuji jeho 
konání, neboť se šíří fámy, že 
se konat nebude, protože nám 
grantová komise opět nepřiřkla 
ani korunu. Ale na to jsme za 
ta léta zvyklí. Tak snad se 

někdo z členů přijde podívat, 
aby zjistil, o jakou velkou akci 
a reprezentaci města se jedná. 
Také přeji všem sportovcům 
a fanouškům spor tu hezké 
vánoční svátky a hodně zdraví 
v následujícím roce.“             ZdS


