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PREMIÉR POSÍLÁ MINISTRY NA ŠLUKNOVSKO
O TŘÍDĚNÍ S ING. P. BRZÁKEM

NOC KOSTELŮ VE VARNSDORFU
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 29. KVĚTNA

Svátek práce 
začal 
hasičům prací
Foto miw

Svůdná 
Vladivojna La Chia 

v knihovně
Foto IŠ

Čtěte na str. 6Čtěte na str. 3

Občané Varnsdor fu se od letošního května mohou př i-
hlásit do pilotního projektu na sběr biologicky rozložitelného 
odpadu. Projekt nabízí přistavení hnědé nádoby na biood-
pady a její vyvážení jedenkrát za čtrnáct dní až do 31. října. 

Do hnědé nádoby bude možné odkládat například zbytky 

INZERCE

Pokračování na str. 3

Chcete popelnici na 
kompostovatelný odpad?

Zima byla sice taková nanicovatá a už dávno dávno 
si užíváme jara. Ale tradice je tradice a zimu se sluší 
v předvečer prvního máje vyprovodit z našich krajů. Včetně 
exemplárního upálení vládkyně zimy, které u nás říkáme 
Rampušačka. A jaké to letos bylo? 

Podvečerní dětský program se odehrával před kniho-
vnou a DDM. Představení divadélka Bufet, postavené 
na improvizačních schopnostech dvou herců, pobavilo 
hlouček dětí a dospělých. Stačil jim k tomu kus trávníku 
v parčíku - přestože před knihovnou bylo přichystané pó-
dium - a malá hromádka věcí přinesených diváky. Pódium 
pak využil kouzelník Tomáš, k jehož čarování se připojilo 
i několik šikovných pomocníků z publika. Nakonec se 
tam představily i nejuhrančivější čarodějnice letošních 
rampušáckých oslav. 

Loučení se zimou - 
Rampušačka 2014

Se setměním se odtud vydal světluškový průvod 
po obvyklé trase na náměstí, s četnými lampionky a 
Rampušačkou vezenou na valníku za traktůrkem. V cíli ji 
čekala hasiči postavená hranice, na které vzápětí uhoře-
la za doprovodu dlouhotrvajícího ohňostroje s hudbou. 
Zde je namístě podotknout, že letošní světelnou show se 
u nás premiérově uvedl ohňostrojář pan Josífek ze Cvi-
kova. Večerní zábavu na náměstí obstarala varnsdorfsko-
-rumburská kapela Surovej Stefan a kolotočáři, stánky 
s občerstvením byly k dispozici po celý den. A protože 
i počasí se vydařilo, můžeme na letošní pohřbívání zimy 
vzpomínat jen v dobrém. 

Poděkovat za organizaci zaslouží město Varnsdorf-čle-
nové kulturní komise RM a pracovníci MěÚ, pracovníci 
Domu dětí a mládeže a Technických služeb Varnsdorf, 
dobrovolní hasiči, Městská policie Varnsdorf, Oddělení 
hlídkové služby PČR, Nemocnice Varnsdorf, Český 
červený kříž, Josef Šusta - NOPROSU, v neposlední 
řadě děti základních a mateřských škol, které se za-
pojily do soutěže o nejkrásnější Rampušačku, a dále 
firmy Ohňostroje ALEJO a Trhy Chaloupka.      ham, JS

Další fotografie na str. 5

Ve čtvrtek 24. dubna se za-
stupitelé města sešli na jednom 
ze skromnějších zasedání - jak 
obsahem, tak i samotnou jejich 
účastí. Z jednadvaceti se jich 
dostavilo patnáct (omluveni P. Ja-
kubec, B. Křížová, V. Moravec, 
J. Poláček, R. Solloch, J. Zbih-
lej). Program byl stručnější než 
obvykle. V diskuzi zastupitelů se 
Kurt Posselt zajímal o stanovisko 
vedení města k mediální kritice 
Varnsdorfu z úst Martina Šimáč-
ka (ředitele vládního odboru pro 
sociální začleňování) v souvislosti 
s ubytovnami. Starosta sdělil, že 
v blízké době bude jednat s minist-
rem Jiřím Dienstbierem i za účasti 
M. Šimáčka.

V bloku převodů majetku 
města bylo schváleno zakoupení 
pozemku od bytového družstva 
Průkopník, kudy vede komuni-
kace od Štefánikovy ulice kolem 
sídla družstva k obytným domům 
za sídlem družstva. Bylo také 
schváleno aktualizované znění 
směrnice pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem 
Varnsdorf. 

Nejdiskutovanějším bodem 
byl návrh na ukončení provozu 
ubytovny v Lounské ulici a pře-
stěhování jejích nynějších klientů 
i kanceláře pracovnic terénního 
programu do objektu v ulici 
T. G. Masaryka. Návrh byl zdů-
vodněn především ekonomicky, 
počet ubytovaných se totiž dostal 
pod hranici rentability provozu 
na obou těchto ubytovnách. 
Důvodem, proč zachovat právě 
tu u Červeného kostela, je 
skutečnost, že budova v Loun-
ské ulici by nevyhovovala pro 
provoz nízkoprahového zařízení, 
terénních programů a noclehár-
ny. Sestěhováním na Lounskou 
by vzrostl počet sociálně slabých 
osob v blízkosti lokality Kovářská 

Ubytovna bude od června už jen jedna
a navíc provoz ubytovny na Loun-
ské je v přepočtu na jednoho uby-
tovaného dražší. Starosta naopak 
vyjádřil obavy, že přestěhováním 
na ulici T. G. Masaryka vznikne 
další problémová lokalita. Mís-

tostarosta K. Dubský tyto obavy 
vyvracel s poukazem na to, že ani 
po sestěhování nebude kapacita 
na T. G. Masaryka zdaleka napl-
něna a že vzhledem k nynějšímu 

Pokračování na str. 3
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 24. 4. 2014 rozhodla: • Pronajmout PharmDr. J. Šmídovi nebytové 
prostory o celkové výměře 202 m2 v č. p. 1954, ul. Legií Varnsdorf na 5 let za cenu 500 Kč/m2/rok 
+ energie dle skutečných potřeb. • Pověřit právničku města JUDr. Evu Ruthovou právním řešením 
reklamace zvlnění atletické dráhy. • Schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Snížení energetické 
náročnosti Poliklinika Varnsdorf“ do LX. výzvy OPŽP, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů 
energie. • Zvolit za člena dozorčí rady Regia a. s. pana Ing. Lubomíra Samuhela. • Souhlasit s pilotním 
projektem separace biologicky rozložitelných odpadů a pověřit starostu města uzavřením Dodatku 
č. 1 k příloze č. 1 - ceníku na rok 2014 ke smlouvě s firmou EKO servis Varnsdorf a.s. • Pověřit starostu 
města svoláním pracovního semináře s tematikou další spolupráce s firmou EKO servis Varnsdorf a.s.

Z DIÁŘE STAROSTY

17. 4. Řešení občanských podnětů
18. 4.  Jednání s a.s. EKO servis
23. 4. Schůzka s ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského   
          M. Riederem k protipovodňovým opatřením
        - Pracovní oběd místopředsedy Poslanecké sněmovny Petra 
         Gazdíka se starosty Šluknovska v Krásné Lípě
        - Podnikatelská kavárna na Střelnici
24. 4. Zasedání rady a zastupitelstva města
25. 4.  Jednání Dobrovolného svazku obcí Tolštejn v Dolním Podluží
           - Zahájení provozu střediska Schrödingerova institutu v Jiřetíně 
          pod Jedlovou
27. 4. Účast na akci Kdo uteče, vyhraje
28. 4. Jednání s firmou TMIS - prezentace záměru výstavby ob-
          chodního centra Kaufland
29. 4. Příprava Tolštejnských slavností - MAS Šluknovsko
        - Schůzka s redakcí webových stránek
        - Ustavující schůzka okrskových volebních komisí na Střelnici
        - Valná hromada a.s. EKO servis Varnsdorf
30. 4. Jednání s vedoucími OSMI a ekonom. odboru a s právničkou 
          města o majetkoprávních záležitostech
        - Jednání o odpadovém hospodářství
  1. 5. Účast na prvomájovém dětském dni KSČM u sportovní haly
  5. 5. Jednání o možnosti dotací z ministerstva životního prostředí
       - Pietní akce u hrobů válečných obětí.
     - Jednání s a.s. EKO servis a Technickými službami města  
          Varnsdorf

• Pomoc poraněné ženě
Hlídka městské policie zjistila v Žitavské ulici ženu, která si 

po pádu na zem přivodila tržné poranění na hlavě a krvácela. 
Strážníci po vyhodnocení situace ženu převezli do místní ne-
mocnice, kde byla ošetřena zdravotníky.

• Mladík rozbíjel okna
V dopoledních hodinách přijal dozorčí MP oznámení, že 

jakýsi mladík v ulici Generála Svobody bezdůvodně rozbil 
skleněnou výplň okna na jednom z domů a z místa odchází. 
Strážníci osmnáctiletého muže dle udaného popisu vypátrali 
a zadrželi na ulici T. G. Masaryka, kde se jim přiznal k rozbití 
několika dalších výplní. Na místo byla přivolána hlídka Policie 
ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření. 

• Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou
Již v osmnácti případech od počátku roku 2014 hlídky stráž-

níků spolupracovaly s osádkami sanitek Zdravotnické záchranné 
služby Ústeckého kraje při ošetřování postižených osob. Celkem 
v pěti případech byl spolu s nepřímou srdeční masáží aktivně 
použit i nový defibrilátor LIFEPAK 1000, který strážníci převzali 
do užívání v souvislosti s projektem „Časná defibrilace v Ústec-
kém kraji“. Zatím poslední případ se udál ve Štefánikově ulici, 
kde se strážníkům podařilo úspěšně resuscitovat staršího muže 
postiženého zástavou srdce a v bezvědomí. 

• Vypátrali pohřešovaného muže
Pouhá hodina od oznámení strážníkům stačila k vypátrání 

pohřešovaného muže. Manželka ho „postrádala“ s tím, že 
odešel na velikonoční koledu a od té chvíle o sobě nepodal 
žádnou zprávu. Hlídka prověřila několik míst, která žena uvedla, 
a nakonec se jej podařilo objevit v jedné z nemocnic, kam byl 
převezen na ošetření.

• Výjezd strážníků ke zraněné ženě
Na požadavek dispečinku ZZS v Ústí nad Labem hlídka 

vyjela do ulice Petra Bezruče k ležící ženě, která si měla při-
vodit zlomeninu ruky po pádu na chodník. Strážníci jí poskytli 
předlékařskou první pomoc a poté ji předali přivolané osádce 
sanitky RZS, která zajistila následné ošetření. 

• Vysvobození srnce
Po telefonickém upozornění hlídka vyjížděla do Výpadové 

ulice, kde našla srnu uvízlou v oplocení zahrádek. Vzhledem 
k tomu, že nevykazovala zjevné známky poranění, přistoupili 
strážníci k jejímu osvobození, což se jim nakonec i přes značnou 
plachost zvířete zdařilo.           Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

Volby do Evropského parla-
mentu se uskuteční dne 23. květ-
na 2014 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a dne 24. května 2014 od 
08.00 hodin do 14.00 hodin. 

Ve Varnsdorfu se bude volit ve 
dvanácti voleních místnostech a 
v jedné volební místnosti na 
Studánce. Seznam volebních 
místností byl zveřejněn v minulém 
vydání Hlasu severu, na webo-

• Postrádá bonsaje
Majitel rodinného domu ve Varnsdorfu přišel o dvě cenné 

bonsaje. Z pergoly na oplaceném pozemku zmizely během 
noci z pondělí na úterý 18. dubna sedmiletý japonský jilm a 
třináctiletý japonský smrk. Majitel je ohodnotil na 7.000 korun. 
Místní strážci zákona prošetřují zmiňovanou událost s ohledem 
na přečin krádeže a porušování domovní svobody.

• Zmizel modrý Golf
Odpoledne 29. dubna bylo oznámeno zmizení modrého vozu 

VW Golf starší výroby z Bratislavské ulice. Při jeho posledním 
odstavení byly na autě umístěny registrační značky DCH 03-99. 
Policisté vzápětí vyhlásili celostátní pátrání a učinili další opat-
ření, jež by mohla napomoci k vypátrání vozidla. Majitel ocenil 
svého motorového pomocníka na dvacet tisíc korun.

• Zapomněla na tašku
Varnsdorfští policisté prošetřují případ možné krádeže pe-

něženky s platební kartou v čekárně místní pediatričky. Právě 
tam mladá žena opomněla tašku s osobními věcmi. Když se tam 
opět po půlhodině vrátila, peněženka s doklady a platební kartou 
už byla pryč. Ačkoliv škoda čítá jen dvě stě korun, policisté se 
událostí zaobírají s ohledem na možný přečin neoprávněné 
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Nprap. Petra Trypesová  PČR, 
Preventivně informační skupina Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. května
vých stránkách města Varnsdorf 
www.varnsdorf.cz a na úřední 
desce městského úřadu. 

Pozor na změnu volební 
místnosti č. 7. Občané, kteří do-
sud byli zvyklí chodit volit do ob-
jektu firmy LCD (prodejna OBY) 
v Karlově ulici, tentokrát zamíří do 
restaurace Lidová zahrada. 

Voliči bude umožněno hla-
sování poté, kdy prokáže svou 

Ustavující schůze všech 13 volebních komisí ve Varnsdorfu se 
konala 29. dubna na Střelnici. Komise si zvolily své předsedy a místo-
předsedy a obdržely pokyny k zajištění voleb ve Varnsdorfu. Příjemnou 
zprávou pro ně bylo, že tentokrát nebudou muset čekat se zahájením 
sčítání až do uzavření posledních volebních místností na území Ev-
ropské unie, jak tomu bylo při předchozích volbách do EP.    Foto ham

totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem nebo 
platným občanským průkazem. 
Volič, který je občanem jiného 
členského státu, prokáže svou 
totožnost a občanství jiného 
členského státu a že je na úze-
mí České republiky veden v evi-
denci obyvatel podle zvláštního 
právního předpisu. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky nebo 
jiného členského státu, jde-li 
o občana jiného členského státu, 
neprokáže-li, že je veden v evi-
denci obyvatel podle zvláštního 
právního předpisu, nebude mu 
hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb hlasovací lístky. V den voleb 
volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. 

K zajištění pořádku a důstoj-
ného průběhu hlasování ve vo-
lební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.

Zájemci o průběžné výsledky 
voleb si budou muset počkat do 
doby uzavření posledních voleb-
ních místností v Evropské unii 
(v neděli pravděpodobně po 
22. hodině) - teprve tehdy začnou 
být výsledky zveřejňovány na 
serveru www.volby.cz.             -r-

 

XXXV. zasedání 
zastupitelstva se koná dne 

29. května 2014 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   

6. Finanční záležitosti  
7. Zpráva o činnosti RM a 

o kontrole plnění usnesení ZM 
8. Závěr
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Dokončení ze str. 1

MyšLenka aneb sloupek starosty

O dopisech V brzkých ranních hodinách 
po úspěšných čarodějnicích se 
opět ve městě rozezněly sirény. 
Už to skoro vypadá, jako by si 
letošní rok chtěl vybrat počet zá-
sahů i za ten loňský. Podle prvo-
počátečního oznámení, že hoří 
odpad či kontejner, se nikomu 
z vyhřáté postele příliš nechtělo. 
Ale už během příjezdu k místu 
požáru bylo podle hustého dýmu 
a problikávajících plamenů jas-
né, že to „jen“ kontejner nebude. 
Jednalo se totiž o požár opuš-
těného „Tesko“ objektu v Poš-
tovní ulici za Starou celnicí, kde 
dříve bylo učiliště spojů. Tento 
objekt město už více jak deset 
let neúspěšně prodává a stal se 
tak v nedávné době také cílem 
bezdomovců a sběračů kovů. 

Při pohledu na hořící střechu 
v přední části objektu a na jeho 
rozlehlost byl ve spolupráci s pro-
fesionálními hasiči proveden 
rychlý průzkum, byly zahájeny 
hasební práce ze třech stran 
objektu a také povolána posilo-
vá jednotka hasičů z Rumburku. 

.

Dopis - součást každodenního života. 
Moje zmínka však dnes nebude o osob-
ních psaníčkách. Chtěl bych poukázat na 
dopisy, které v průběhu času odcházely, 

odcházejí a asi dál budou odcházet za svými adresáty do vládních 
kruhů, do poslanecké sněmovny, do senátu, na policejní prezidium, 
na krajské vedení a na další místa, kde mohou ovlivnit rozhodování 
příslušných činitelů. Kde mohou pomoci upozornit na nutnost řešit 
zákonným způsobem problémy, s nimiž se my na obcích každodenně 
potýkáme. Od května roku 2011, kdy byla žádost o pomoc odeslána 
k rukám tehdejšího premiéra, odešlo z našeho výběžku tolik poža-
davků, že jejich naplnění by znamenalo navození pokojného stavu a 
klidu v mnohých lokalitách v našem státě. Není tomu tak. A tak psaní 
pokračuje - situace si to vyžaduje. 

Poslední dopis - adresovaný panu premiérovi - inicioval krásnolip-
ský starosta a je opět podepsán vedením všech radnic na Šluknovsku. 
Třeba to bude právě ten důležitý moment, který potřebnou vládní a 
legislativní aktivitu v bezpečnostní a sociální oblasti nastartuje. Několik 
citací z něj najdete na této stránce Hlasu severu.

Věřte, že si velmi přeji, aby v budoucnosti nebyly tyto do-
pisy potřebné!                                                      Martin Louka

Premiér dostal dopis a posílá 
na Šluknovsko ministry 

Starostové obcí ze Šluknovska koncem dubna adresovali pre-
miérovi České republiky Bohuslavu Sobotkovi dopis, ve kterém 
s odstupem necelých třech let po tzv. nepokojích konstatují, že se 
toho od té doby v našem regionu mnoho nezměnilo. Shrnují v něm 
situaci ve všech problémových oblastech: kriminalita, sociální byd-
lení, školství, nezaměstnanost, zneužívání sociálních dávek atd. 

Zanedlouho byla naplánována společná cesta tří členů české 
vlády ve Šluknovském výběžku - ministra vnitra Milana Chovance, 
ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřího Dienstbiera a 
ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tominové. 
Termín návštěvy byl stanoven na pondělí 12. května (po naší uzá-
věrce, s jejím průběhem vás seznámíme v dalším čísle).

Ze čtyřstránkového dopisu premiérovi můžeme na tomto místě 
jenom krátce citovat. Např. upozorňuje, že po propuknutí nepokojů 
zde sice pomohly speciální pořádkové jednotky, „systematické 
posílení policie v místě se však, přes slovní a číselné šermování, 
nakonec nekonalo. Místo toho byla zřízena SPJ pro Ústecký kraj, 
která sídlí v Teplicích. Přínos pro bezpečnostní situaci v místě je 
mizivý. ... Celková situace a atmosféra se příliš nemění. I nadále 
jsme tu svědky obchodování s drogami a snaha něco řešit se už 
ani nepředstírá. Názorným příkladem je nedávné odhalení rozsáhlé 
výrobny omamných látek v Krásné Lípě, kdy zadržení pachatelé 
nebyli ani vzati do vazby a je důvodný předpoklad, že mohou dále 
pokračovat v trestné činnosti. 

K dotacím na prevenci kriminality pro rok 2014: „Ve Šluknovském 
výběžku uspělo jen několik málo projektů a míst na tzv. asistenta 
kriminality bude vytvořeno jen několik. Ohniska nepokojů byla 
především v sousedním Rumburku a Varnsdorfu, a přesto ani do 
těchto měst nepůjde v podstatě žádná podpora z tohoto programu 
(do Šluknovského výběžku jde 0,9 % rozdělené částky!)“ 

„Bohužel i po dalších třech letech funguje nesmyslný „systém“ 
příplatků a doplatků na bydlení, který nejenže vede k ohromnému 
odčerpávání veřejných peněz do kapes spekulantů, ale ponouká 
také k vykupování nemovitostí, vytváření ohnisek, chcete-li ghett, 
s problémovou skupinou lidí, a to za masivní podpory státu. Náznak 
řešení ani po letech nikde.“ 

„Bohužel platí obecně, že v Praze vymýšlená pravidla jsou často 
reálně nepoužitelná, především pro samosprávy, a mnohdy dobře 
slouží jen těm, co účelově čerpají, tak či tak, státní či evropské 
dotace. Především a v konečném důsledku pro potřeby vlastního 
zaměstnání či podnikání.“ 

Bezprecedentní osobní jednání hned tří členů vlády s místními po-
litiky na Šluknovsku by mohlo avizovat skutečný zájem „těch nahoře“ 
o naše problémy. Uvidíme, jak podnětná pro ně tato debata bude.

ham

Hasiči oslavili Svátek práce prací 
aneb požár v ulici Poštovní

Vzhledem ke složité konstrukci 
střechy byli hasiči ihned nasa-
zeni na střechu a cca v jedné její 
třetině pomocí rozbrušovacích a 
řetězových pil a bouracích sekyr 
provedli oddělení nezasažené 
části střechy od té již hořící. 
Kvůli špatnému stavu střechy 
a jejímu částečnému prohoření 
bylo nutné zasahující hasiče 
neustále kontrolovat a jistit. 
Když hasební práce poměrně 
úspěšně postupovaly ze země 
i ze střechy a požár se dařilo 
zvládat, byl podobný řez učiněn 
ještě v přední části a společný-

mi silami se požár podařilo 
zdolat i v první třetině objektu 
(cca 10 x 15 m). Po celkovém 
odkrytí plechové krytiny se 
podařilo dohasit i skrytá a ne-
přístupná ohniska požáru a ko-
lem půl sedmé si hasiči konečně 
mohli oddechnout. 

Podle prvotního ohledání 
vyšetřovatelem příčin požárů 
a policie bylo zjištěno, že s nej-
větší pravděpodobností se jed-
nalo o úmyslné zapálení. Během 
požáru zasahovalo celkem 19 
hasičů ze tří jednotek s pěti 
vozy.                     JS, foto miw

složení ubytovaných na Lounské neočekává po jejich přestěhování 
problémy. Návrh byl schválen třinácti hlasy a ubytovna na Lounské 
tudíž k letošnímu 1. červnu ukončí provoz.

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku města Varnsdorf za rok 2013 
a rozhodlo o převedení výsledku hospodaření v hospodářské činnosti 
města ve výši 2 mil. Kč do hlavní činnosti. Budou využity na investice 
v oblasti bytového hospodářství.

Mgr. Michal Dlask seznámil kolegy s dotací získanou na „podporu 
standardizace orgánu SPOD“ (sociálně právní ochrana dětí). K ní 
se vrátíme v některém z příštích vydání.                                  ham

ovoce a zeleniny, zbytky pečiva 
a potravin rostlinného původu, 
posekanou trávu, listí, zahradní 
odpady, drcené větve, hobliny 
a piliny. Nelze do ní ale dávat 
živočišné odpady, maso, kosti 
a zvířecí exkrementy, ty musí na-
dále končit v nádobě na směsný 
odpad. 

Současně s přistavením hnědé 
nádoby bude přihlášeným lidem 
v daném roce o něco snížena ka-
pacita nádob na směsný odpad. 
S účastí v projektu musí souhlasit 
všichni obyvatelé domu. 

Zapojeným občanům nabídne 
projekt možnost zbavit se biood-
padu, který nechtějí nebo nemo-
hou kompostovat sami. Navíc 
i přes snížení kapacity nádoby 
na směsný odpad budou mít pro 
své odpady v nádobách celkově 
větší objem. Z hlediska životního 
prostředí je pak vítána každá tuna 
odpadu, který se využije, místo 
toho, aby skončil na skládce.

Předpokládáme, že pilotní 
projekt poběží jeden či dva 
roky. Pak bude vyhodnocen a 
třídění komunálního bioodpadu 
bude v nějaké formě napevno 
zavedeno do obecně závazné 
vyhlášky města.

Pro bližší informace o pilotním 
projektu a možnost přihlášení 

Chcete popelnici na kompostovatelný odpad?

Ubytovna bude od 
června už jen jedna

BIOODPAD
JE SUROVINA

do nádoby patří       do nádoby nepatří

ZBYTKY OVOCE, ZELENINY

LISTY A NAŤ ZELENINY

ODPAD ZE ZELENĚ
V DOMÁCNOSTI

ZBYTKY PEČIVA A OBILOVIN

TRAVNÍ HMOTA

PLEVEL, LISTÍ

JEMNÉ NEBO DRCENÉ VĚTVE

HOBLINY, PILINY

KOMUNÁLNÍ ODPAD

ŽIVOČIŠNÉ ZBYTKY
(maso, kůže, kosti))

EXKREMENTY ZVÍŘAT

PAPÍR

SKLO

PLASTY

TEXTIL, KOVY

NEBEZPEČNÉ ODPADY

kontaktujte prosím odbor život-
ního prostředí MěÚ Varnsdorf. 

Ing. Přemysl Brzák, odbor 
životního prostředí

Dokončení ze str. 1
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Varnsdorfští si připomněli 
konec druhé světové války
V pondělí 5. května se sešli členové Českého svazu bojovníků 

za svobodu, zástupci Klubu českého pohraničí, Levicového klubu 
žen, představitelé města a další občané na pravidelném pokládání 
květin u hrobů obětí druhé světové války. Tak, jak je čas neúprosný 
k nám relativně mladším, je ještě neúprosnější k pamětníkům těchto 
událostí. Účast byla i díky nepřízni počasí skromná, přesto však 
důstojná. Pietního aktu se zúčastnili studenti VOŠ a SŠ (technické 
obory) s paní učitelkou Červinkovou a milým zpestřením letošní 
akce byla i účast dvou uniformovaných vojáků se zbraněmi z Vo-
jensko-historického spolku Lužice z České Lípy pod velením Radka 
Andonova. Vojáci byli oblečeni v uniformách 2. polské armády, která 
společně s Rudou armádou Šluknovský výběžek osvobodila.

Po chorálu Ktož sú boží bojovníci zazněla z úst předsedy ČSBS 
bratra Majzlíka, starosty města Martina Louky a místopředsedy 
ČSBS a člena rady města Jiřího Suchardy slova k letošnímu 
69. výročí konce druhé světové války, poděkování všem zúčast-
něným a také několik málo dat z varnsdorfské válečné historie. 
Po položení květin a zaznění české národní hymny se zúčastnění 
přesunuli na další pietní místa na hřbitově a ve městě, kde položili 
symbolické kytičky a minutou ticha si připomněli památku všech 
padlých. Další pietní akce proběhly po naší uzávěrce: ve čtvrtek 
8. května členové ČSBS uctili památku obětí druhé světové války 
v děčínských Folknářích a v koncentračním táboře Rabštejn v České 
Kamenici. I tam s doprovodem vojáků z VHS Lužice, kterým patří velké 
poděkování.                                             OV ČSBS Varnsdorf, foto Ivo Šafus

Noc kostelů 
ve Varnsdorfu

Jak rozumět duchovním 
otázkám, jaký je smysl našeho 
života, je Bůh postava vzdále-
ná či blízká a jakou roli v tom 
hraje církev - to všechno jsou 
otázky, kterými se jednou za 
čas zabýváme. Noc kostelů je 
den, kdy se můžeme zamyslet 
a diskutovat nad podobnými 
tématy společně. Ať už je vaše 
přesvědčení jakékoliv, připravili 
jsme pro vás na pátek 23. květ-
na speciální den s novodobou 
křížovou cestu se zamyšlením, 
krátkou bohoslužbou a večer-
ním promítáním filmové novinky 
God´s not dead.

Noc kostelů je mezinárodní 
den, kdy spolu lidé všech vyzná-
ní mohou diskutovat a sdílet své 
zkušenosti. Apoštolská církev, 
která ve Šluknovském výběžku 
po 20 let dělá mnohé aktivity 
pro děti a mládež, pracuje mezi 
narkomany, poskytuje primární 
prevenci na většině škol a ne-
dávno vytvořila Dobrovolnické 
centrum Strakapoud, by ráda 
otevřela diskuzi na téma du-
chovních hodnot a představila 
všem zájemcům, odkud a kam 
směřujeme.

Program křížové cesty pro-
bíhá 23. května od 15 do 18 
hodin, od 18 hodin bude krátká 
bohoslužba (cca 30 minut) a 
od 19.30 hod. promítneme film 
God´s not dead.

Pojďme se podělit o své 
životní zkušenosti.

Martin Penc

Pro tentokrát jsem si šla 
o třídění odpadu popovídat pří-
mo s vedoucím odboru životního 
prostředí panem Ing. Přemys-
lem Brzákem. Využila jsem toho 
a mimo povídání, jak to dělají 
s odpadky u nich doma, jsem se 
vyptala na další zajímavé věci 
ohledně třídění.

Pro začátek nám povězte, 
jak bydlíte a jak řešíte ve 
vašich podmínkách třídění 
odpadů.

Teď bydlíme v rodinném 
domě, čímž se všechno zjed-
nodušilo. Třídíme pytlovým 
systémem, naplněné pytle 
dáváme do garáže. Tam je dost 
místa, takže nosím pytle na 
svozovou trasu teprve ve chvíli, 
kdy jich je tam opravdu hodně. 
V kuchyni máme dva koše -
menší na směsný odpad a větší 
na sklo a drobné kovy. Plasty a 
papíry dáváme přímo do žlutých 
pytlů umístěných v prádelních 
koších na chodbě, naplníme 
je zhruba za týden. Kovy a sklo 
pak dotřiďuji jednou za čtrnáct 
dní až  tři týdny. Dřív jsme bydleli 
v panelovém domě. Tam jsme 
měli v kuchyni podobný systém, 
malý koš na směsný odpad a 
velkou krabici na veškerý třídě-
ný odpad. Krabici bylo potřeba 
jednou za týden přetřídit a na-
pytlovat. Pytle většinou čekaly 
na svozový den v předsíni. 

Neměli jste u panelového 
domu kontejnery na tříděný 
odpad?

Měli, ale nechtěl jsem ho 
tam dávat. Svozové místo ne-
bylo daleko, stejně tudy musí 
to auto projet a zbytečně bych 
zaplňoval kontejnery, kam dávají 
lidé z celého okolí svůj odpad. 
Navíc bych musel chodit s od-
padem častěji a třídit na místě. 
Tohle bylo jednodušší.

Jak dlouho vlastně už 
třídíme?

Ve Varnsdor fu se začalo 
třídit v roce 1998, tehdy s tím 
začal pan Hulán, firma ProEko. 
Začalo se pytlovým způsobem, 
což je vlastně ideální způsob. 

O třídění s tou nejpověřenější osobou 
aneb jak to dělají u Brzáků

Má velkou pružnost, tedy 
přesně takovou kapacitu, jaké 
je zrovna potřeba. U kontejne-
rů je problém nastavit frekvenci 
vývozu a kapacitu, aby se kon-
tejnery nepřeplňovaly a na dru-
hou stranu aby se zase nevozily 
zbytečně poloprázdné. Dodnes 
je větší část Varnsdorfu pokryta 
trasou pytlového svozu.

Pro účastníky systému 
intenzivního třídění nabízí 
město slevu z poplatku za 
svoz komunálního odpadu ve 
výši padesáti korun. Nezlobte 
se na mě, ale tato částka mi 
přijde až směšně nízká.

Ta padesátikoruna přijde níz-
ká i mně, proto v systému sám 
nejsem, ačkoli třídím důsledně 
opravdu každý papírek, víčko, 
cokoli. Na odboru životního 
prostředí jsme navrhovali od-
měnu zvýšit. Bylo to součástí 
návrhu zvýšit poplatek za svoz 
komunálního odpadu na jeho 
skutečné náklady, které činí 
více než 800 korun na osobu 
a rok. My jsme s tím souhla-
sili a chtěli jsme dát lidem, co 
třídí, dvousetkorunovou slevu. 
Nakonec ale došlo jen ke 
zvýšení na 600 korun, a tak 
zůstala původní padesátiko-
runa. Zde už nejsme schopni 
dát slevu vyšší bez toho, že 
bychom zatížili rozpočet města. 
V případě zvýšení poplatku bu-
deme ale opět usilovat o vyšší 
slevu, aby motivace k třídění 
byla zajímavější. Musím ale 
připomenout, že sleva vlastně 
není poskytována za samotné 
třídění. To je povinnost, zákon 
o odpadech říká, že každý 
občan je povinen třídit odpady. 
Sleva je za snahu vytřídit dů-
sledně naprosto všechno, co se 
dá. Jsme rádi za každý kilogram 
odpadu, který se vytřídí. Nejen 
kvůli životnímu prostředí, ale 
také za město. Vyvážet odpad 
na skládku je drahé a bude 
to stále dražší. Odpad, který 
vytřídíme, nestojí město skoro 
nic. Sice musíme zaplatit za 
jeho svoz, ale za prokázané 

množství vytříděného odpadu 
získáváme z kolektivního sys-
tému EKO-KOM peníze zpátky, 
takže se nám vynaložené nákla-
dy téměř vrátí.

Jak ale poznat, zda daný 
odpad mohu vytřídit, či nikoli? 
Týká se to například různých 
typů folií, z nichž některé lze 
vytřídit a některé ne. Máte 
radu pro naše čtenáře?

Na tohle by se musela dělat 
školení pro veřejnost, a to není 
možné. Proto když si nejste 
jistí, určitě to hoďte do tříděné-
ho odpadu, ve sběrném dvoře 
odpad přetřiďují a poradí si s tím. 
Co do tříděného odpadu ale urči-
tě nepatří, jsou mastné igelitové 
folie třeba od masa a podobných 
potravin.

Děkujeme za rozhovor.
Alena Marie Dančová, 

foto Přemysl Brzák
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Jahodové duo - violoncellistka Pavla Jahodová a houslista Jiří Ja-
hoda 24. dubna předvedli v aule školy na Střelecké oblíbené melodie 
hudební klasiky v originálních úpravách.                   Foto Ivo Šafus

Fotokronika  

Již patnáctý Jazzový pátek, pořádaný Základní uměleckou ško-
lou Varnsdorf a sdružením Etuda prima 25. dubna v Lidové zahradě, 
potěšil hlavně samotné hudebníky z různých koutů severních Čech. 
Příchozích návštěvníků bohužel nebylo mnoho. Na snímku Big band 
ZUŠ Turnov.                                                         Foto Ivo Šafus

V sobotu 26. dubna byly ve skateparku k vidění skvělé triky 
jak v podání jezdců na kolech (BMX), tak na koloběžkách (sco-
oter) a na skatebordech. Akci JAM 2014 „zpunktoval“ Ondřej 
Hulán za podpory Schrödingerova institutu a varnsdorfského 
programu prevence kriminality.                                         Foto ham

Válka Roseových. 6. května jsme byli v divadle svědky rozvo-
dového dramatu v komediálním duchu, skvěle sehraného Helenou 
Lapčíkovou a Michalem Dlouhým se souborem Divadla A. Dvo-
řáka Příbram.                                                       Foto Ivo Šafus

Výsledková listina výtvarné soutěže DDM Varnsdorf
Skupiny:
1. místo MŠ Poštovní
2. místo ZŠ a MŠ Bratislavská
3. místo ZŠ náměstí E. Beneše
Jednotlivci:
1. místo Aneta Škachová, ZŠ a MŠ Bratislavská
2. místo Zuzana Benešová, ZŠ náměstí E. Beneše
3. místo Simona Vodičková ZŠ a MŠ Bratislavská

Rampušačka 2014 Rampušačky 
z našich škol 

a školek - každá jiná, 
všechny jako živé 

Aspoň některé na ukázku:

Foto: ohňostroj Michal Šafus, figuríny Rampušačky ham, ostatní 
Ivo Šafus



UniCredit Bank s novým bankovním účtem 
pro všechny zdarma 

a s bohatou odměnou za řádné splácení úvěrů
UniCredit Bank, stabilní a důvěryhodná banka, vítěz prestižních soutěží „Nejlepší banka“ nebo 

„Zlatá koruna“, se stará o finance mnoha klientů z Rumburku a okolí. Zeptali jsme se Stanislava 
Hatleho, ředitele UniCredit Bank Expres, jaké novinky 
pro své klienty v poslední době připravili.

Spousta lidí se zajímá o vaše nové U konto. V čem se liší od konkurence?
Představte si bankovní konto, za které nemusíte platit žádné měsíční poplatky. Představte si konto, 

u kterého neplatíte za žádné příchozí a odchozí elektronické transakce, takže až budete posílat platby za 
nájem, energie nebo třeba vánoční dárky, nebude vás to stát už ani korunu navíc. Takový účet určený pro 
širokou veřejnost zatím v Česku chyběl. Podobné služby mohli dosud získat jen někteří klienti s vysokým 
příjmem nebo podnikatelé. Navíc to není žádná dočasná marketingová nabídka, uvedené podmínky garan-
tujeme minimálně na deset let.

Účet je prý výhodný pro mladé lidi, kteří rádi cestují.
Ten účet je výhodný prakticky pro každého. Může si ho zřídit každý ve věku od 15 let až do stáří. Ale je 

pravda, že účet má ještě jednu velkou výhodu navíc, kterou nejvíc ocení aktivní lidé, kteří žijí naplno a jsou 
často na cestách. S tímto účtem totiž můžete vybírat hotovost kdykoliv a kdekoliv bez omezení. Z bankomatů 
vlastní banky, i kterékoliv jiné, doma i v zahraničí, jak často chcete. Hledání bankomatu vlastní banky tím pro 
naše klienty skončilo, ušetří tím čas i peníze. Ani tato služba v Česku nemá obdoby, a věříme, že ji zdejší 
lidé ocení. Z našich výzkumů totiž vyplynulo, že Češi i Slováci prostě milují hotovost a nechtějí se jí vzdát.

V čem je tedy háček?
Není v tom žádný háček. Účet je zdarma pod jednou jedinou, snadno srozumitelnou podmínkou, posílat 

si na něj měsíčně alespoň 12 tisíc korun, mladí lidé do 26 let mají účet zcela bez podmínek.
Není zpoplatněné něco jiného, co s účtem zdánlivě nesouvisí, například vstup do internetového 

bankovnictví?
Opravdu ne, vsadili jsme na otevřenou komunikaci a naprosto jednoduché podmínky. Když už mluvíme 

o internetovém bankovnictví, v minulosti platilo, že jsme klientům účtovali telekomunikační poplatky za 
SMS zprávy s unikátními vstupními kódy. To už je ale minulost, začátkem letošního roku jsme zavedli 
novou službu Smart klíč, která jednak zvyšuje zabezpečení účtu a zároveň je zcela zdarma.

Platební karta taky není zpoplatněna?
Ne, debetní embosovaná karta je součástí účtu zdarma. Pro bonitní klientelu jsme vytvořili nové konto 

Premium, které funguje obdobně jako U konto, jen místo 12 tisíc je třeba na účet zasílat 50 tisíc korun 
měsíčně. Součástí tohoto účtu jsou dokonce tři platební karty a řada dalších nadstandardních služeb.

Působíte zároveň v Česku i na Slovensku. Má to pro klienty nějaké výhody?
Má to celou řadu výhod. Zmíním tu hlavní, která potěší každého, kdo potřebuje posílat peníze 

z jedné země do druhé. Platby z U konta v UniCredit Bank v Česku na U konto v UniCredit Bank na 
Slovensku (nebo naopak) se neplatí poplatky obvyklé u všech ostatních mezinárodních plateb. Pokud 
ji klient zadá elektronicky, má ji zcela zdarma. 

Zahlédli jsme také vaši novou reklamu na optimalizaci úvěrů. Prozradíte nám víc?
V Česku je mnoho domácností, které si sjednají úvěr, řádně ho splácí a ani je nenapadne požádat 

během splácení o výhodnější podmínky. Rozhodli jsme se, že budeme tyto skvělé zákazníky hýčkat 
a odměňovat. Zájemcům, kteří mají více spotřebitelských úvěrů, kreditních karet nebo kontokorentů, 
nabídneme místo toho jediný úvěr s výhodnější sazbou a splatností 84 měsíců. Mohou si tak buď snížit 
svoji měsíční splátku, nebo si půjčit nějaké prostředky navíc při zachování původní splátky, nebo obě 
uvedené možnosti kombinovat. Poslední zmíněná varianta je nejčastější, volí ji nadpoloviční většina 
klientů, kteří refinancují své úvěry.

A jak je to s těmi odměnami?
Pokud klient celý rok řádně a včas splácí, na konci roku mu jednu celou splátku vrátíme. To je vítané 

přilepšení do rodinného rozpočtu v době vánočních svátků i během letních dovolených. Hlavní odměna ale 
čeká až na konci. Po splacení celého úvěru klientovi vrátíme celých 12 splátek nazpět, a to za předpokladu, 
že řádně a včas splácel alespoň tři roky. Celkem tak lze získat na odměnách 35 % z původní výše úvěru. 
Úroková sazba v případě získání odměny je v takovém případě jen 2,65 % p.a. Na českém trhu těžko 
najdete výhodnější. Stačí prostě jen řádně a včas splácet své závazky. A to je přece rozumné a fér.

Děkujeme za rozhovor.
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Svůdná Vladivojna La Chia 
předvedla svou nevinnost

Když se řekne „femme fatale“, od recitálu Vladivojny La Chii 
v městské knihovně v úterý 29. dubna už vím, koho si mám představit. 
Tato provokativní, drzá a smyslná umělkyně je přímo ztělesněním 
vášně a šarmu, ač její tvorba působí spíše poeticky až romanticky. 
A to nemluvím jen o hudbě. Vladivojna je totiž vlastně jakýmsi Fer-
dou Mravencem, neboť výčet jejích schopností se blíží nekonečnu. 
Sama nejen zpívá, ale také skládá. Například každý, kdo viděl film 
Nevinnost režiséra Jana Hřebejka, mohl žasnout nad jejím talentem, 
jelikož za hudbu k tomuto snímku je odpovědná právě Vladivojna. Že 
její obsazení nebylo marné, zjistili i filmoví kritici - soundtrack k filmu 
Nevinnost se dostal až do nejužší nominace na Českého lva.

REKLAMNÍ ČLÁNEK

Při svém recitálu v knihovně však ohromila diváky dalším talentem, 
když mezi písněmi přečetla několik svých „Vladibajek“, jak se jmenuje 
sbírka příběhů a básní, které vydala k albu Bohémy. V tu chvíli jsem 
si nebyla úplně jistá, zda se mi ten večer líbí víc zpěv a hudba, nebo 
autorské čtení. A to jsem ještě netušila, že ta podivná slova vyskytující 
se v textech jejích písní jsou skutečná, neboť Vladivojna La Chia ho-
voří plynně dokonce osmnácti jazyky! Dále ještě maluje (v roce 2007 
promovala na fakultě výtvarné tvorby Ostravské univerzity), hraje na 
kytaru klasickou i basovou, klavír, bicí a nevím, na co ještě.

Velice mě zajímalo, kde ke vší té tvůrčí činnosti bere inspiraci. Zcela 
jednoduše mi odpověděla: „Přece ve svém okolí, z příběhů vlastních 
nebo lidí v mém okolí. Ráda si zajdu ven, do přírody, nebo se jen tak 
bavit s přáteli, žiju naplno a možná i z toho pramení má inspirace.“ 
Souhlasím, ale přeci jen, komu nebylo shůry dáno, v apatyce ne-
koupí. Vladivojně tedy bylo naděleno vrchovatě. Jindy poloprázdný 
sál knihovny byl tentokrát zcela naplněn. A já, ač jsem přicházela 
s obavami, co vlastně mám od tohoto představení čekat, jsem se též 
stala jedním z jejích nových fanoušků. Kdo si to nechal ujít, o moc 
přišel, protože takový koncert jsme tu snad ještě neměli, a tuším, že na 
dlouho zase mít nebudeme.       Alena Marie Dančová, foto Ivo Šafus

Dne 7. dubna se žáci naší 
školy - oboru Veřejná správa zú-
častnili netradičního workshopu. 
CEVRO Institut patří k prestiž-
ním vysokým školám a vyučují 
na ní významné osobnosti poli-
tického a ekonomického života. 

Doc. JUDr. Eva Horzinková, 
Ph.D., nás na úvod seznámila 
s náplní workshopu a chodem 
školy. JUDr. Cyril Svoboda 
(exministr zahraničí) vystoupil 
s přednáškou na téma „Mezi-

Lékárnu zdrželo kolaudační řízení
V březnových a dubnových číslech jsme zveřejnili inzerci 

řetězce lékáren Dr.Max, která zvala do nové prodejny v objektu 
marketu Albert. Lékárna však ještě ani na konci dubna nebyla 
v provozu. Proto jsme firmu požádali o vysvětlení. Tiskový mluvčí 
řetězce Ing. Michal Petrov nám odpověděl, že lékárna Dr. Max se ve 
Varnsdorfu měla otevírat už v únoru, ale kvůli chybě v kolaudačním 
rozhodnutí došlo ke zdržení. Otevření očekával během několika dnů.

ham

„Úřad není nuda“ aneb naši žáci v CEVRO Institutu v Praze

Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda s námi ochotně zapózoval 
pro společné foto.

národní a evropské instituce“ a 
rovněž žákům vysvětlil, jakým 
způsobem se má úředník vy-
jadřovat a jaké má dodržovat 
zásady při styku s veřejností. 
Zároveň přítomné uvedl do ta-
jů diplomatického protokolu. 
Někteří zájemci měli možnost 
spolupracovat s přednášejícími 
při prezentaci oděvů, které jsou 
předepsané pro jednání úředníků 
v diplomacii. Předmětem před-
nášky JUDr. Tomáše Sokola pak 

byla korupce ve veřejné správě. 
Všichni účastníci celé akce 

se na vlastní oči přesvědčili, 
že „úřad není opravdu nuda“ a 
že mnozí z nich najdou uplat-
nění nejen ve veřejné správě, 
ale pokud se rozhodnou tuto 
prestižní školu vystudovat, 
možná někdy budou působit 
i v diplomatických službách.

Mgr. Markéta Kolková, 
Ing. Renata Petříková, 

VOŠ a SŠ Varnsdorf
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Služby

Různé

Nemovitosti

Najdeme vám nejlepší hy-
potéku. Volejte 603 536 548.

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

Koupím byt 1+1 ve Varns-
dorfu. Tel. 723 502 664.

Chcete se uzdravit? Po-
radenství pro fyzické i duševní 
zdraví. Pomoc při hledání pří-
čin nejen psychosomatických 
obtíží (bolesti, stres, alergie, 
dys. poruchy, ...). Bc. St. Ná-
dvorníková, tel. 606 529 791, 
www.zijtesvujzivot.info.

BULHARSKO Pomorie, 
11 dní u moře, doprava od 
3.490 Kč, ubyt. v soukr. 
2.000 Kč, děti sleva. AD J. Hláv-
ka, 407 21 Česká Kamenice, 
Sládkova 773, tel. 602 231 498,
hlavka.bus@seznam.cz , 
www.bulharsko.org.

Řádková inzerce

Výcvik psů všech plemen. 
Nabízíme základní i rozšířený 
výcvik pod vedením zkuše-
ných výcvikářů v ZKO Stu-
dánka se sídlem u ZKO Varns-
dorf (Špičák). Informace na 
tel. 777 155 429.
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     zprostředkování ocenění nemovitostí•

Prodám řadovou garáž 
v ul. Poštovní. Tel. 724 839 664.

Pedagog bez Mgr. nabízí 
své služby ve výuce NJ.  Ro-
dilý mluvčí, 20 let praxe jako 
učitel NJ (38 let pedag. praxe). 
Tel. 728 007 659.

Koupím venkovní ping-
pongový stůl. Tel. 606 648 
021.

Prodám dvourychl. babetu, 
velmi pěkná. Najeto 7 668 km,
volat jen vážný zájemce. Cena 
5.500 Kč. Důvod: málo využi-
té. Tel. 722 177 243. 

Pronájem bytu 1+1 s přísl.,  
balkonem a soukr. parkov., 1. p. 
RD ve Vdf v klidné čtvrti a ze-
leni. Zařízený, vybavený, 5 min. 
spoje, 10 min. centrum, vhodný 
pro podnikajícího, dojíždějícího 
nebo v rozvodu. Nájem 6 000 Kč
měs. vč. služeb. Volný od 
1. 6. 2014. Osobní jednání 
nutné. Bezdětní manželé. Tel. 
733 353 733. 

Velmi pěkná přednáška 
Bc. Michaely Dopitové, marke-
tingové pracovnice děčínského 
zámku, která zazněla 23. dubna 
v Klubu Střelnice na Podnikatel-
ské kavárně, nabídla nové pohle-
dy na rozvoj cestovního ruchu 
ve Varnsdorfu. Ačkoli je to stále 
nadějné téma pro oživení místní 
ekonomiky, je nutné pragmaticky 
konstatovat, že naše město ještě 
není připraveno tento potenciál 
efektivně využívat. Nemáme 
zpracovanou nabídku přitažli-
vých turistických atrakcí a ne-
máme ani dostatečnou kapacitu 
potřebných služeb. A co je horší, 
nacházíme se v oblasti Šluknov-
ského výběžku, jehož pověst 
velmi citelně poškodily sociální 
nepokoje vyprovokované ná-
plavami nepřizpůsobivého oby-
vatelstva. Pokud bychom chtěli 
byznys s cestovním ruchem brát 
skutečně vážně a profitovat z něj, 
čeká nás opravdu hodně práce 
na několika polích současně. To 
však může být uchopeno i jako 
příležitost pro práci na nových 
projektech, čerpání dotací i vy-
tváření nových pracovních míst 
v turistickém průmyslu.

V pondělí 26. května 
Podnikatelská kavárna ve 
Varnsdorfu oslaví kulatiny. 
Tématem desátého dílu bude 
„hledání inspirace a čerpání 
energie.“ Znáte to, vrhnete se 
do podnikání s chutí a elánem, 
ale tváří v tvář všem problémům, 
kterým musí současný podnika-
tel čelit, vám za nějaký čas začne 
docházet energie. Může to dojít 

Podnikatelská kavárna napověděla - 
Varnsdorf musí vytvářet služby i atrakce

tak daleko, že se člověk ocitne 
na pokraji fyzického kolapsu. Je 
jasné, že toto není zrovna opti-
mální životní styl, který by chtěl 
člověk provozovat. Přednáška 
Mgr. Jakuba Kureše, který má 
v Děčíně vlastní terapeutickou 
praxi, bude o tom, že svět 
sice nezměníme, ale můžeme 
změnit vlastní přístup, hodnoty, 

strategie, plány a cíle. Ať už 
podnikáte či nikoli, ale prostě 
chcete, aby se vám lépe dařilo, 
přijďte v pondělí 26. května od 
18 hodin do klubovny MAS Šluk-
novsko (společenský dům Střel-
nice). Vstup volný. Akci pořádá 
MAS Šluknovsko ve spolupráci 
s portálem Vylep.info. 

Martin Zíka



SVOZ ZÁKAZNÍKŮ 
do OC FORUM Liberec

 ZDARMA  
17. 5. 2014

Tam: Varnsdorf AN 
v 9.30 hod.

Zpět:  OC FORUM 
v 15.40 hod.

Na poliklinice 
pokračuje

SBĚR ŠATSTVA
každé úterý

od 14.00 
do 16.00 hod.
Děkuje místní 

skupina
ČČK Varnsdorf
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Střípky z regionu

SENÁTORSKÉ
DNY

Ing. Jaroslava Sykáčka
Městský úřad Varnsdorf

pondělí 
19. 5. 2014
15.00-17.00 hod.

Poděkování

Svozy pytlového
tříděného odpadu

22. 5. 2014

Varnsdorfské
PRODEJNÍ 

TRHY
(parkoviště 

na Národní ul.)
Středa 21. 5. 2014

8.00-16.30 hod.

Vzpomínka

Zubní 
pohotovost

17.-18. 5. 2014
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622

24.-25. 5. 2014
Václava Hanzlíková
Pohraniční 1, Děčín 1
tel. 606 059 508

Duben
Helena Králová 76 let
Věra Janatková 90 let
Jiří Pátek 63 let
Helena Bečvářová 73 let
Josef Rigo 79 let
Zdeněk Kozák 87 let
Jaroslav Kaplan 68 let
JUDr. Pavel Chaloupka                         
                                   60 let
Karel Benedikt 89 let
Zdeňka Frančová 85 let
Libor Kolka 59 let
Milan Plocar 44 let
Krista Fajáková 69 let
Marie Pažoutová 92 let
Zdeněk Hůla 81 let
Jaroslava Šikýřová    71 let
Josef Ryšavý 77 let
Milan Šandor   48 let
Jan Picka                  73 let

Úmrtí

Narození
Ivana Krausová
Tomáš Kraus
(Gabriela Krausová)

Blahopřání

Dne 28. května tomu bude rok, co nás 
opustil pan Petr Košumberský. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka a sourozenci s rodinami

Dne 13. května oslavila své 80. narozeniny 
naše  maminka, babička a prababička Jiřina 
Hlínová.

Hodně štěstí, zdraví a radosti přejí dcery 
Hana a Blanka s rodinami.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s naší maminkou a babičkou paní Helenou Královou.

Dcera a vnučka

Dne 13. května uplynulo 5 let, kdy nás 
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček 
Josef Kučera.

Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Chtěli bychom poděkovat primáři MUDr. Škodovi a kolektivu 
sester z LDN 1 za vzornou péči, kterou věnovali p. Z. Kozákovi až 
do jeho poslední chvíle.                     Manželka a dcery s rodinami

Dne 22. května tomu bude 5 let, co nás 
opustil pan Josef Myška. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Manželka, děti a vnoučata

Vážený pane řediteli Šmíde, chtěli bychom tímto poděkovat 
všem učitelům a zaměstnancům Vaší školy, kteří připravili Ond-
řeje Belo a další žáky z 5. tř. na přijímací zkoušky do osmiletého 
biskupského Gymnázia ve Varnsdorfu. Všichni žáci, kteří se na 
přijímací zkoušky přihlásili, tak uspěli. Největší zásluhu na tomto 
úspěchu má nepochybně třídní učitelka Mgr. Jana Králová, která 
dovedla žáky k úspěšně zvládnuté zkoušce. 

Evžen Belo, Pavla Belová Kolářová

Dne 27. května by se dožila paní Helena 
Sýkorová 90 roků. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. 

Stále vzpomíná syn Jiří a celá rodina.

Dne 22. května uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustil pan Josef Síbr. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte. 
Syn Josef a dcera Blanka s rodinami 

MasterChef podruhé
Po úspěchu s prvním dílem programu Masterchef přicházíme 

21. května s druhým dílem soutěže i programu o vaření. Čeká nás 
opět soutěž pro tři týmy po třech účastnících, které budou vyrábět 
ze surovin co nejlepší pokrm pro naši přísnou porotu.

Ve druhé místnosti se můžeme občerstvit a seznamovat s me-
xickou či argentinskou kuchyní a také novým trendem tzv. „raw“ 
(syrové) stravy. Našimi šéfkuchaři budou Zdena Dlasková, Aleš 
Havlas a Jeremy z USA. U každého stolu se můžete zastavit, 
ochutnat či zjistit recepty na dané pokrmy.

Program se uskuteční nad firmou Hosana na Národní 2826 
v prostorách apoštolské církve od 18 hodin. Více o programu 
i kuchařích naleznete na www.exit77.cz. Nalaďte si chuťové po-
hárky, těšíme se na vás.                           Martin Penc, klub Exit77

• Schrödingerův institut, který nabízí volnočasové aktivity dětem 
v celém výběžku, zřídil své nové středisko v Jiřetíně pod Jedlovou. 
Od římskokatolické církve získal budovu bývalé fary, ale ta zatím 
není pro činnost s dětmi dostatečně vybavena. Prozatím se budou 
aktivity odehrávat v bývalé cukrárně, kterou institutu poskytla obec.

• Jetřichovickem vede první virtuální naučná stezka, nazvaná 
„Příběh lesů Českého Švýcarska“. Na trase 8,2 km má celkem 20 
zastavení, první z nich je v Jetřichovicích u informačního středis-
ka. Její součástí je vědomostní soutěž. Návštěvník potřebuje mobil 
nebo tablet s přístupem na internet. Přes QR kódy či NFC tagy, 
umístěné na tabulkách podél trasy, si zobrazí informace z webo-
vých stránek i soutěžní otázky. Pokud návštěvník nemá na svém 
zařízení přístup na internet, může si obsah nahrát u informačního 
střediska v Jetřichovicích pomocí bezplatné Wi-Fi zóny. Když projekt 
bude úspěšný, nezůstane v Českém Švýcarsku jen u této jedné 
virtuální naučné stezky.                 Z regionálních médií vybral ham

O tom, že šachovému druž-
stvu TJ Krásná Lípa unikl postup 
z Libereckého krajského přeboru 
do II. ligy o pověstný vlásek, Hlas 
severu už informoval. Jak se 
s odstupem týdnů na drama-
tickou koncovku soutěže dívá 
jeden z dlouholetých a předních 
hráčů družstva Jiří Průdek? 
„Klíčová byla naše zbytečná po-
rážka v 8. kole s mládežnickým a 
sestupujícím Deskem Liberec C 
3,5:4,5, které je výrazně slabší. 
Zde vidím příčinu neúspěchu. 
Tušili jsme, že největší soupeř 
Lokomotiva Liberec klopýtne. 
Stalo se tak až závěrečnou 
remizou 4:4 s Chess Rowdies, 
což je bývalá Slávia Liberec, 
veliký konkurent Lokomotivy. 
V případě rovnosti bodů rozho-
duje skóre (Krásná Lípa je má 

Šachisté Krásné Lípy měli 
postup na dosah

lepší) a potom celkový počet 
vyhraných partií. Tudíž to bylo 
opravdu těsné a rozhodující pro 
konečné umístění byl výsledek 
jedné partie. V utkání předpo-
sledního kola mezi Lokomotivou 
a Tanvadem (výsledek 5:3) došlo 
podle našeho názoru k ovlivnění 
a porušení regulérnosti soutěže. 
Třetí Tanvald přijel k zápasu 
s vedoucím týmem pouze v šesti 
(!), navíc prosákly informace, 
že zbylých šest remíz bylo po 
dohodě, hrálo se formálně jen 
v úvodu. Na podobné praktiky ale, 
bohužel, není bič. Podle Soutěž-
ního řádu se družstva oficiálně 
ničeho nedopustila, na fair-play 
a sportovní etiku se nelze účinně 
dovolávat. Smutnou pravdou je, 
že poté na nás nastoupil Tanvald 
v osmi a v plné polní hrál naplno.“ 
Nutno dodat, že tento zápas 
skončil 4:4, a kdyby šachisté 
Krásné Lípy vyhráli o jednu partii 
více, postupovali by.            ZdS

Sobota 17. května v 10.00 hod. 
2. ročník Běhu na Hrádek 

1. ročník Fichtl sprintu na Hrádek 
Prezentace závodníků od 9.00 hodin 

na parkovišti pod Hrádkem

110. VÝROČÍ OTEVŘENÍ HRÁDKU 

110

VÝRO�Í
OTEV�ENÍ

M � S T O  V A R N S D O R F  V Á S  Z V E  N A  O S L A V Y 

ned�le 11. 5. 2014 13:00�16:00 
����������������
D E N  M AT E K  N A  H R Á D KU
grilování, pánská módní p�ehlídka, �ivá 
hudba a �enský p�vecký sbor, stánkový 
prodej (keramika, pali�kované výrobky, 
knihy, patchworkové pol�tá�ky a mnoho 
dal�ího)
vstupné 30 K� (d�ti zdarma)

st�eda 14. 5. 2014 od 17:00
������������������

V Y H O D N O C E N Í  D �T S K É 
S O U T�� E  � H R Á D E K�

st�eda 14. 5. 2014 od 18:00
����������������

P�EDNÁ�KA K D�JINÁM HRÁDKU
P�edná�í Renata Procházková, Josef 
Rybánský, Josef Zbihlej.

�tvrtek 15. 5. 2014 od 20:00
��������������

OCTAVIA QUARTET (Polsko/�R)
jazzový koncert 

sobota 17. 5. 2014 od 10:00
����������������

2. RO�NÍK B�HU NA HRÁDEK 
A 1. RO�NÍK FICHTL SPRINTU
NA HRÁDEK
(prezence závodník� od 9:00 
na parkovi�ti pod Hrádkem)

HRÁDKU

w w w . v a r n s d o r f . c z



    10/2014                                                                strana 9

Potěšila hojná účast mládeže
Jubilejní 10. ročník běhu „Kdo 

uteče, vyhraje“ byl především 
přehlídkou běžeckého mládí. 
Výsledková listina eviduje i dva
chlapce narozené v roce 2011. 
Naopak, tvrzení, že muži nestár-
nou, dokládá účast dvou závod-
níků ročníku 1939 a 1940 v hlav-
ním závodu. Velmi potěšitelná je 
odvaha „zaběhnout si“ v soutěži 
hned dva závody - dotyčné stojí 
za to jmenovat. M. Pásková a 
J. Zajíček patří k těm nejmlad-
ším, T. Fajt, P. Herman, P. Hájek 
a I. Mouleová pak reprezentují 
žákovský a dorostenecký věk. 
Domácí příznivce potěšil P. Vo-
dička, který v hlavním závodu 
zvítězil výrazným způsobem. 
Díky grantové podpoře města 
Varnsdor fu a velmi solidní 
podpoře ochotných sponzorů 
odpovídalo i ocenění nejlepších 
výkonů vynaloženému úsilí. 
Věcnými dary přispěly Eurogre-
en s.r.o., Elektro Bukáček,Vitana 
a.s., Veolia a.s. a Varnsdorfské 
uzeniny s.r.o. Pořadatel si rov-
něž velmi váží ochoty starosty 
města Varnsdor fu Mar tina 
Louky, který již tradičně celý 
program soutěže komentoval. 
Všem zmíněným aktérům patří 
naše srdečné poděkování. 

Pro rozsáhlost výsledkové 
listiny se 78 startujícími, kterou 
připravila J. Skalická, uvádíme 

Některé méně obsazené kategorie měly společný start.

Volejbalový turnaj mládeže 
a výhra žen

V závěru dubna uspořádal volejbalový oddíl TJ Slovanu Varnsdorf 
turnaj „O košíček velikonočního zajíčka“ v barevném minivolejbalu 
pro začínající volejbalisty v kategoriích oranžový (hrají jej dvojice 
ve věku 7-8 let) a modrý (trojice ve věku 12-13 let). Oranžovou 
kategorii (7 dvojic) vyhráli Krhoun s Tomáškem před Hubáčovou 
s Philippovou a K. Gabrielovou se Saidlem. Modré kategorii 
(4 družstva) vévodila trojice Kudrnová, Tomašová, P. Ivaničová před 
trojicí Podskalská, R. Lukáčová, N. Damašková a třetí bylo družstvo 
ve složení V. Gabrielová, Balcarová, Vítová. 

V zahajovacích jarních utkáních Liberecké soutěže Z2 hostily 
ženy Slovanu A družstvo České Lípy a zvítězily 3:0 (20, 20, 17) a 3:1 
(14, -22, 14, 11).                                                               Petr Damnitz

Borci Northern Strongman 
s rekordy

V semilském sportovním centru se uskutečnilo 
MČR v benchpressu (tlaku na lavičce) v kategoriích RAW (bez pod-
půrných dresů) a EQUIPED (s podpůrnými dresy). Za oddíl Northern 
Strongman Varnsdorf se jej zúčastnili dorostenci Evžen Šeps (kate-
gorie T1 do 67,5 kg), Ondřej Bandas (kategorie T1 do 90 kg), Pavel 
Kňourek (kategorie T2 do 67,5 kg) a také již tradičně Katka Batelková 
(kategorie ženy open do 67,5 kg). Všichni startovali v kategorii RAW.

První vstoupil do soutěže Evžen a byly to jeho premiérové závody. 
Postupně zdárně zvedl 35, 40 (dosavadní tréninkové maximum)  
i konečných 45 kg. Následovala jej za oddíl Katka. Ta šla lehce přes 
45, 50 (loňský výkon na MČR) a zvládla technicky i silově 52,5 kg. 
Jako třetí vstoupil do boje Pavel, kterému se nedávný benchpress na 
MČR v trojboji nevydařil s jen hubenými 50 kg. Nyní velice nabuzený 
začal právě na nich, pak dal 60 a nakonec za mohutného povzbu-
zování i 65 kg, což značí nový osobní rekord. Oddílové vystoupení 
zakončoval Ondra. Lehce vytlačil 80 a poté zdárně i více než své 
maximum, tedy 87,5 kg. Na třetí pokus úspěšně vytvořil svůj nový 
rekord 92,5 kg. Z MČR si přivezli Evžen a Ondra první místa ve svých 
kategoriích, Pavel byl druhý a Katka obsadila třetí příčku. Celkem 
tedy pro oddíl čtyři medaile. „Nejhodnotnější je, že naši čtyři závod-
níci zvládli všechny pokusy úspěšně a všichni si vytvořili nové osob-
ní rekordy. V hodnocení oddílů se Northern Strongman Varnsdorf 
umístil na krásném 10. místě z 21 soutěžních týmů. To svědčí o naší 
připravenosti v letošní sezoně. Chtěli bychom poděkovat všem spon-
zorům NSV, díky kterým můžeme trénovat hlavně naše nové doros-
tence,“ uvedl po mistrovství trenér NSV Miroslav Tarnóczy.      NSV

Mžik propásl 
šanci na vítězství 

Druhé střetnutí veteránské soutěže odehrál Mžik Varnsdorf 
venku s Jalůvčím, s kterým po boji remizoval 3:3, když vedl už 
0:3. Body pro družstvo získali M. Hájek (výsledky setů 6:4, 2:6, 
3:10 zkrácená hra), R. Šustr (1:6, 0:6) a A. Ondráček (4:6, 7:6, 4:10 
zkrácená hra). Tři vítězná utkání soupeře měla rovněž dramatický 
průběh se zkrácenými hrami. Slovan Jiřetín v prvním kole přehrál 
LTC Děčín 5:1 a ve druhém také remizoval 3:3, a to u Spartaku Děčín. 
Nejsevernější derby soutěže Jiřetín-Varnsdorf hraje Mžik v neděli 
25. 5. od 9.00 hod. na soupeřových dvorcích.                                         MŽ/ZdS

pouze vítěze jednotlivých kate-
gorii. Kompletní výsledky jsou 
k nahlédnutí na www.varns-
dorf.cz (aktuality-sport a tu-
ristika) a na www.atletika.cz 
(výsledky - duben). Pokud není 
uvedeno jinak, jde o varnsdorf-
ské běžce a běžkyně.

Hoši ročník 2005 a mladší 
(120 m): 1. M. Janda 18,1. Hoši 

Na Kovárně se odehrál Velikonoční turnaj v elektronických šip-
kách. Hrál se klasický pavouk systémem double KO 301 masters 
out. Přes krásné jarní počasí dorazilo na turnaj celkem 13 hráčů, 
z nichž se většina tomuto sportu věnuje již několik let. Díky tomu se 
bojovalo do poslední šipky, nikdo nikomu nedaroval nic zadarmo. 
Páté místo obsadila a zároveň i nejlepší ženou turnaje se stala 
M. Stárková. Čtvrtý skončil J. Valerián-Valda a třetí R. Charvát-
Picek. Samotné finále bylo vyrovnané, dlouho nemělo jasného vítě-
ze. Se štěstím jej v poslední hře vyhrál L. Míka před skvěle házejícím 
M. Hrobníkem. Všem zúčastněným děkujeme a dáváme ve známost, 
že v blízké době proběhne turnaj losovaných dvojic.              LM

Napínavé finále 
turnaje v šipkách 

Memoriál Milana Krupky a 
XVIII. Cena Tolštejnského pan-
ství v náročném terénu kolem 
Jedlové hory letos opět přilákaly 
milovníky vrchařských závodů. 
Tradiční dubnový běh otevřel již 
29. ročník série MARATONSTAV 
Českého poháru v běhu do vr-
chu 2014. Šestikilometrovou trať 
(tentokrát naštěstí bez sněhu) 
s převýšením 340 metrů se 
rozhodlo pokořit 72 závodníků. 
V ženské kategorii se na nej-
vyšší pozici umístila I. Milesová 
(PSK Olymp Praha, ženy B) v ča-
se 31:19 min., druhá byla 
M. Stránská (ISCAREX Česká 
Třebová, juniorky) za 32:05 a 
třetí B. Paulů (Maratonstav Úpi-
ce, ženy D) s časem 33:49 min. 
V celkovém pořadí mužů zvítězil 
R. Berka (Kozákov, muži A) za 
výkon 25:40 min. před S. Vošvr-
dou (AC Mladá Boleslav, junioři) 
s časem 25:54 a třetí místo patří 
M. Horáčkovi (ISCAREX Česká 
Třebová, muži A) za čas 26:02 
min. P. Vodička (TJ Slovan Varns-

r. 2003-4 (420 m): 1. M. Tíma, 
Cvikov 1:09,8. Mladší žáci 
r. 2001-2 (840 m): 1. J. Šon 
2:45,8. Starší žáci r. 1999-
2000 (1 650 m): 1. D. Wendler 
5:48,9. Mílaři open (1 650 m):
1. P. Hájek 5:18,3. Muži open 
(4 200 m): 1. P. Vodička 
15:02,0. Muži veteráni (4 200 m):

1. Z. Bufka, AC Č. Lípa 15:46,
7. Muži nad 60 let (4 200 m): 
1. K. Sládek, Krásná Lípa 
20:19,5.

Dívky ročník 2005 a mladší 
(120 m): 1. M. Čepeláková 
20,7. Dívky r. 2003-4 (420 m): 
1. M. Pásková 1:16,9. Mladší 
žákyně r. 2001-2 (420 m): 
1. E. Veverková 1:12,3. Starší 

žákyně r. 1999-2000 (840 m): 
1. T. Gergelyová 3:12,5. Mílařky 
open (1 650 m): 1. A. Lhotáková 
6:13,1. Ženy open (4 200 m): 
1. T. Masopustová, Rumburk 
16:59,5,. Ženy veteránky 
(4 200 m): 1. V. Jínová 20:28,0. 

Za OA TJ Slovan Varnsdorf
S. Skalický, foto Ivo Šafus

dorf) s časem 29:58 skončil 
9. v kategorii a 17. celkově, Karel 
Valenta byl v cíli s časem 31:37, 
za což bylo 6. místo v kategorii a 
24. místo celkově.

Navazující nedělní závod 
CHŘIBSKÁ - STUDENEC v dél-
ce 6,1 km s převýšením 397 m 
ovládla v ženách nejlépe junior-
ka M. Stránská za 31:18 min., 
v mužích si pak první místo 
vybojoval M. Horáček (oba IS-
CAREX Česká Třebová) za čas 
26:51 min. K. Valenta docílil čas

Běh na Jedlovou otevřel závody ČP   
33:38 min., takže byl 4. v kate-
gorii a 17. celkově.

Děkujeme všem sponzorům 
(jejich výčet je uveden v pří-
spěvku na webu města - pozn. 
redakce), dobrovolníkům a 
zúčastněným, kteří svým na-
sazením přispěli k úspěšnému 
uskutečnění celého závodu. Vá-
žíme si podpory, kterou nám dá-
váte při této vzpomínkové akci. 
Těšíme se na další ročník!     

Jana Krupková s dětmi, 
redakčně upraveno
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Čekání na výhru trvalo šest kol
Ve čtyřech dubnových 

duelech FNL se FK Varnsdorf 
výhry nedočkal a první květ-
novou neděli přijel do Kotliny 
poslední tým tabulky FK Bo-
hemians Praha. Takže nejen 
skalní domácí příznivci toužili 
po plném bodovém zisku. Po 
dvou gólových příležitostech 
domácích však ve 20. minutě 
první střela soupeře skončila 
v síti FK. I další možnosti Varns-
dorfu zůstaly nevyužity, a tak 
v 52. zvýšil Sloboda na 0:2. Po 
trojím střídání domácí poté mezi 
71.-75. vyrovnali (D. Halbich, 
M. Kouřil), ale konečné slovo 
měl v 86. znovu Sloboda a out-
sider Bohemians si odvezl výhru 
2:3. Severočeské derby v Mostu 
vyznělo jasně 0:2 pro Varnsdorf. 
Po domácích ČK (2) se trefili ve 
46. R. Jurča a v 86. D. Cana. 
Několik dalších příležitostí ještě 

             Tým minimix v národním finále 
Nejmladší basketbalové naděje TJ Slovan Varnsdorf, tým minimix 

(smíšené družstvo chlapců a dívek U11) absolvoval v Příboře zápasy 
národního finále, kde střádal především zkušenosti do budoucna a 
obsadil konečné deváté místo. Tým vedla trenérka Zdena Kubíková 
s asistenty Jakubem Relichem a Terezou Hrabákovou. Pro zdravotní 
problémy se nemohla akce zúčastnit druhá trenérka Bára Michali-
nová. Finále vyhrály naděje BA Sparta Praha.  

Družstvo TJ Slovan U11 s trenéry před sportovní halou, kde se 
národní finále konalo.

varnsdorfští hráči nevyužili. Do 
konce tohoto ročníku FNL zbý-
vá odehrát čtyři kola. Doma FK 
přivítá Pardubice a Zlín.

Juniorka hostila v České Lípě 
lídra soutěže z Mladé Boleslavi, 
který si odvezl nejtěsnější výhru 
0:1 gólem ze 75. minuty utkání. 
V Olomouci juniorka vedla v po-
ločase 1:2 (21. L. Martan z PK, 
27. D. Halbich). Zápas nakonec 
ztratila inkasováním tří branek 
mezi 79. a 86. min. a výsled-
kem 4:2. S Hradcem Králové 
se první trefil N. Daníček a pak 
Hradec otočil na 1:2. Mezi 65.-
67. kontrovali góly M. Volf a 
L. Čurgali na 3:2, ovšem hosté 
stačili srovnat minutu před kon-
cem na konečných 3:3. Vítanou 
zprávou dále bylo, že do výběru 
reprezentace ČR U21 k utkání 
se Slovenskem (hrálo se 14. 5.) 
byli nominováni také hráči FK 

Varnsdorf - obránce J. Filip a 
záložník D. Halbich. 

Dorost U19 vyprovodil vrs-
tevníky Sokola Třebeš, týmu 
z jižního předměstí Hradce. 
Výsledek 6:1 (2:1) dvěma góly 
zařídil Berounský, jednou se 
trefili Bulíř, Spáčil, Hauer a 
Kučera (PK). Doma hrál dále 
s Vyšehradem. Černohorský 
a Kučera nejdříve otočili stav 
na poločasových 2:1. J. Černý 
zvýšil brzy na 3:1, ale hosté 
v posledních šesti minutách 
přišli lacino k výsledku 3:3. 
Z Admiry Praha přivezl celek 
U19 remízu 1:1, v 50. vyrovná-
val J. Černý. Oba týmy středu 
tabulky mají solidní náskok bodů 
před nejbližšími pronásledova-
teli z její dolní poloviny. Po-
dobně ale ztrácí na tři soupeře 
před nimi. Také dorostu zbývají 
odehrát čtyři zápasy.             ZdS 

Zájem o miniházenou roste
Již druhým rokem probíhá ve varnsdorfských školách nová forma 

házené pro děti 1.-5. tříd. Tento ucelený program miniházené pro 
4+1 hráče a náhradníky má velkou podporu od Českého svazu 
házené. V našem městě se dostal do povědomí učitelů a žáků díky 
usilovné práci J. Žďárského a O. Rybáře. Čtyř turnajů v průběhu 
roku se ve sportovní hale účastní deset varnsdorfských školních 
smíšených družstev, což představuje účast kolem 95 hráčů a hráček. 
Turnaje jsou pořádány ve dvou věkových kategoriích pro 1.-3. třídy a 
4.-5. třídy. Od září se turnajů bude zúčastňovat i školní tým z Dol-
ního Podluží, který byl založen teprve v únoru. Děti se postupně 
seznamují s pravidly dynamické, chytré hry i kolektivním pojetím 
miniházené. Už 5. března proběhl ve sportovním areálu v Dolním 
Podluží první školní turnaj za účasti čtyř družstev a 22 hráčů. Ti byli 
spokojeni stejně jako jejich rodiče, kteří ocenili pohybovou činnost 
svých ratolestí odtržených od domácích počítačů. Další turnaj se 
konal ve stejném prostředí o velikonočních svátcích a už s účastí 
přípravek Slovanu Varnsdorf. V deseti utkáních padlo 107 velikonoč-
ních branek. První, třetí a čtvrté místo připadlo nakonec domácím 
týmům, druhé a páté varnsdorfským. Souboje sledovalo 45 spoko-
jených diváků. Za propagaci a rozvoj miniházené na škole v Dolním 
Podluží patří poděkování celému kolektivu učitelů a zejména paní 
učitelce Mgr. M. Hobzové. Toto sportovní úsilí podporuje i obecní 
úřad se starostou J. Pecinovským. Další domácí turnaje se uskuteční 
ke konci měsíců května i června a jsou organizovány bývalými hráči 
házené Slovanu Varnsdorf, za což jim patří díky.      Josef Hozman

Třetí místo pro tým Bernard
Ve Varnsdorfské lize stolních tenistů vybojovalo bronzový stu-

pínek družstvo Bernard. Po vyrovnaných utkáních s Restaurací 
Šimek rozhodl až  třetí vzájemný souboj. V každém z nich se hrály 
čtyři dvouhry a jedna čtyřhra s výsledky 2:3, 3:2, 3:2.             P. Š. 

Postup mládeže do celostátního kola

Z CYKLISTICKÝCH VÝSLEDKŮ
Letošní seriál Kolo pro život začal závodem Trans Brdy v Letech 

u Prahy. Prvních šest cyklistů v cíli 55km trati se vešlo do rozmezí 
tří a půl minuty a jako pátý skončil mezi českou elitou jezdců na 
horských kolech Jan Strož. Michal Malík se pohyboval kolem 
10. místa, pak měl defekt a bylo z toho konečné šestadvacáté 
pořadí.  O dvě příčky lépe dojel Jan Novota a jen velmi těsně uhájil 
třetí místo v kategorii M30.

Třetí ročník Jarního prologu, což je 5km časovka z Dolního 
Podluží do Waltersdorfu a otvírák sezony především varnsdorf-
ských vyznavačů kol, vyhrál Filip Holubář (Schrödinger Cycling) 
před Alešem Vohankou a Milanem Spurným (oba CC Varnsdorf). 
Časovky se zúčastnilo dvacet čtyři cyklistů.                      ZdS

Ve Stráži p. R. se konal krajský přebor mladých šachistů 
do 10 let. Michal Papoušek skončil druhý (6 bodů) a postoupil 
na MČR. Jiřímu Mikušovi postup těsně unikl, když mu k němu 
čtvrté místo (5,5 bodů) nestačilo. V nejmladší kategorii do 8 let 
byl Marian Mikuš pátý se třemi body. V souběžně hraném tur-
naji starších žáků do 16 let obsadil Václav Paulus druhé pořadí 
(6 bodů) a Marcel Locker šestnácté (3 body).                V. H.

Šachové střípky

Soutěž „Pepova Jarní“ (psali 
jsme o ní v čísle 9) byla letos roz-
šířena o Krajský přebor mládeže 
Ústeckého kraje ve volných ka-
tegoriích (získání postupového 
limitu zde znamená přímý postup 
do celostátního kola). O postup 
bojovalo 36 mládežníků. Uvádí-
me jen přední umístění modelářů 
z našeho regionu.

Krajský přebor mládeže Ús-
teckého kraje - házedla - mladší 
žáci: 1. J. Weisgerber (LMK Vilé-
mov) 294 s, 2. J. Hladíková (LMK 
Varnsdorf) 224 s. Starší žáci: 
1. M. Hájek 457 s, 2. P. Blaschka 
(oba LMK Vilémov) 389 s. Junio-
ři: 1. A. Richter (LMK Varnsdorf) 

401 s, 3. L. Raichartová (LMK 
Vilémov) 245 s. F1H (kluzáky) -
junioři: 1. A. Trojan (LMK Vilémov) 
466 s. P30 (modely s gumovým 
svazkem) - ml. žáci: 3. V. Šulc 
(LMK Varnsdorf) 327 s. St. žáci: 
1. S. Staudigelová (Varnsdorf) 
399 s. Junioři: D. Jára byl jedi-
ným juniorem a dosáhl čas 461 s. 
Z krajského přeboru se nomino-

vali do celostátního kola všichni 
uvedení členové varnsdorfské-
ho klubu modelářů.   

Mimo soutěží pořádaných 
LMK Varnsdorf se naši modeláři 
představili i na několika soutěžích 
cizích, jako například pětikolové 
Házedlové ligy Liberce. V ní zví-
tězil mezi seniory S. Rudinský 
před J. Štohanzlem. V juniorech 
skončil D. Jára druhý, J. Cimpl 
třetí a mezi mladšími žáky zvítě-
zil V. Šulc. V programu byly také 

halové závody v Děčíně a přede-
vším ve Vilémově, kde si dobře 
vedli E. Belo a P. Formánek,  
D. Szöllösi bral 3. místo ve 
starších a M. Bobr 4. v mladších 
žácích. LMK Varnsdorf má další 
členy v kroužcích v ZŠ Bílý 
Kostel, CDM Česká Kamenice 
a DDM Rumburk. Sportovní 
činnost klubu je podporována 
městem Varnsdorf a Svazem 
modelářů ČR.      Josef Bartík, 

foto archiv LMK

Otec a syn Blaschkovi se 
svým soutěžním házedlem

Kvalifikace o ligovou soutěž čeká nejlepší tým oddílu, juniorky Slo-
vanu vedené trenéry Janem Šišulákem a Zdeňkem Stroleným. Díky 
letošní obhajobě druhého místa v Krajském přeboru středních Čech 
se jí zúčastní na přelomu května a června.           TJ Slovan-basket


