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ministři na severu. Bude to co platné?
Hrádek oslavil stodesítku Tři
Města Šluknov a Varnsdorf

Pěvecký sbor Varnsdorfské Náhodou, hudební duo
Tománek - Matějík, dále Graciela - skupina šarmantních dam provozujících renesanční tance a převážně
pánská (či spíše chlapecká) módní přehlídka prodejny
Shop 102 - takový program si užili návštěvníci Hrádku
v nedělní odpoledne 11. května. Nepohrdli samozřejmě
ani nabídkou občerstvení (nepostradatelné pivo Kocour,
uzeniny, palačinky, cukrová vata...). Ale to jsme zůstali
jen na nádvoří. V interiéru stavby, která slavila 110. výročí svého vzniku, jste v tu dobu mohli zavítat na minitrh

s rukodělnými výrobky a knihami a prohlédnout si výstavku módních modelů - kreací vytvořených studentkami
VOŠ a SŠ Varnsdorf. Vyplatilo se povylézt až nahoru na
věž a vychutnat si výhled - ten totiž nebyl toho dne vůbec
špatný, přestože se schylovalo k dešti. K výročí přišla
poblahopřát malá delegace ze Seifhennersdorfu v čele se
starostkou Karin Berndtovou. Žádného zástupce našeho
města zde nenašla (asi nějaká chybička v komunikaci...),
a tak upomínkovou listinu předala Ing. Karlu Jelínkovi
coby předsedovi správní rady Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg. Této instituci ostatně patří poděkování za
příjemně strávené odpoledne.
Pokračování na str. 3
INZERCE

Integrovaný
záchranný
systém v akci

(Foto Ivo Šafus)
Čtěte na str. 4

se v pondělí 12. května stala
cílem společného výjezdu tří
členů vlády - ministryně práce
Michaely Marksové Tominové,
ministra vnitra Milana Chovance
a ministra pro lidská práva Jiřího
Dienstbiera.
Jejich oficiální itinerář byl orámován návštěvami „vyloučených
lokalit“ - nejprve ve Šluknově a
na závěr cesty ve Varnsdorfu v
Kovářské ulici. Na vlastní oči
viděli nejen „nejdražší byt ve
střední Evropě“ (tak M. Chovanec nazval jeden ze šluknovských holobytů), ale hlavně to,
jak se tu obtížně žije v sousedství nepřizpůsobivých rodin. Na
Kovářské debatovali s mnoha
zdejšími obyvateli a navštívili
jeden z panelových domů.
Pořádek, jaký na sídlišti viděli,
není zdaleka obvyklý, na což
starousedlíci návštěvu důrazně
upozornili. I na nespokojenost
s dohledem policistů nad touto
lokalitou. Ministr vnitra hned
na místě úkoloval přítomného
policejního prezidenta Tomáše
Tuhého, aby vymyslel řešení.
Diskuse však byla také o tom,
jak z této situace ven. Tedy zda
je naděje zamezit sestěhovávání sociálně slabých rodin
za účelem zisku ze sociálních
dávek na bydlení.
To bylo i jedno z hlavních témat společného sezení ministrů
s osmnácti starosty ze Šluknovského výběžku na šluknovském
zámku. Ministryně Tominová
i Jiří Dienstbier vidí hlavní šanci
v novele zákona o hmotné nouzi,
která již prošla připomínkovým
řízením a při běžném postupu by
mohla být účinná od ledna 2015.
Rádi by ale dosáhli zrychleného
řízení - při dobré vůli parlamentních stran by se mohla schválit

Diskuse na šluknovském zámku. U stolu zleva policejní prezident T. Tuhý a ministři M. Chovanec, M. Marksová
Tomanová, J. Dienstbier.
Foto ham

Debata s občany v Kovářské ul.
i dřív. V dlouhodobějším výhledu je zákon o sociálním bydlení,
se kterým se dá počítat od roku
2017. Řešit chtějí také hygienická pravidla pro užívání bytů,
vysoké předlužení obyvatel,
kteří spadli do dluhových
pastí. Ministr Chovanec zmínil
přípravu registru přestupků,
který si vyžádá změny souvi-

Foto ham
sejících zákonů; optimistický
odhad hovoří o účinnosti od
roku 2016. Pomalu se vlekoucí
příprava zákonů starosty irituje,
ale rychleji to prý nejde.
Policejní prezident upřesnil
plán na zvýšení počtu policistů v celém státě asi o tisícovku,
z toho v Ústeckém kraji cca
Pokračování na str. 3

INZERCE

www.zaluzie-skrine.cz
Sítě • Japonské stěny • Rolety • Markýzy
p. Mykisa, Varnsdorf, tel. 602 940 579, 412 372 942

LETNÍ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
OPRAVA PLYNOVODU NA NÁRODNÍ
HRÁDEK, JAK TO VLASTNĚ BYLO?
TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI 7.-8. 6.

Příští číslo Hlasu severu vyjde 13. června 2014. Redakční uzávěrka 2. června 2014.

2x Den dětí
31. 5. u Fontány
a 1. 6. u Kocoura.

Pozvánky v příloze
Kulturní, spol.
a sport. přehledy

8 594172 500014
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Další úspěšný zásah s defibrilátorem

K dalšímu z řady zásahů s AED defibrilátorem byli strážníci
vysláni na Náchodskou ulici. I tentokrát se jednalo o osobu postiženou zástavou srdečního oběhu, které poskytli předlékařskou
první pomoc. Ženu se hlídce podařilo úspěšně resuscitovat, a
to ještě před příjezdem výjezdového lékaře RZS, jemuž byla
předána k následnému ošetření.

• Opilý muž a agresivní pes

Jedné noci byli strážníci upozorněni na ležícího muže
s možnými zdravotními obtížemi. Samotný zásah hlídkou poblíž
křižovatky ulic Školní a Kostelní byl komplikován agresivním psem
bojového plemene, který patřil uvedenému muži. Po jeho odchytu
strážníci zjistili, že muž nemá žádné zdravotní problémy, ale je
v silně podnapilém stavu. Na místo byla přivolána hlídka OHS
Policie ČR Varnsdorf, která jej převzala ke zjištění totožnosti. Pes
musel být veterinárním lékařem nejprve uspán a až poté mohl
být umístěn v záchytném kotci.

• Holčičku našli

V odpoledních hodinách dozorčí přijal oznámení od ženy,
která již více než hodinu nemohla nalézt svou šestiletou dceru.
Hlídka oznamovatelce poskytla okamžitou pomoc a po krátkém
pátrání byla dívka objevena v naprostém pořádku, a to v místě
svého bydliště.

• Popletl si domy

Krátce před pátou hodinou ranní byl na tísňové lince 156
oznámen možný pokus o vloupání do bytu v panelovém domě
v Křižíkově ulici. Strážníci ihned vyrazili na místo a zjistili zde
staršího muže v podnapilém stavu, který jim na vysvětlenou sdělil,
že popíjel s kamarádem a nyní jde domů spát. Muž byl hlídkou
upozorněn na svůj omyl, omluvil se a následně byl nasměrován
ke svému skutečnému bydlišti.

• Spolupráce s cizineckou policií PČR

Na pohyb podezřelého muže v okolí dětské polikliniky na Poštovní ulici strážníky telefonicky upozornila žena z Varnsdorfu.
Na místě byl zjištěn cizí státní příslušník, který nebyl schopen
předložit doklad totožnosti. Proto byla přivolána hlídka z oddělení
cizinecké policie Rumburk, která si muže ihned převzala, neboť
se jednalo o zájmovou osobu tohoto útvaru Policie ČR.

• Nález mobilního telefonu

Jeden z občanů našel poblíž autobusového nádraží mobilní
telefon NOKIA a odevzdal ho na služebnu městské policie.
Strážníkům se krátce nato podařilo vypátrat jeho majitelku
a předat jí ho.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 15. 5. 2014 rozhodla: Schválit rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2013 pro příspěvkové organizace - mateřské školy, základní školy, školní jídelny, Městské
divadlo Varnsdorf, Městskou knihovnu Varnsdorf, Dům dětí a mládeže Varnsdorf a Nemocnici Varnsdorf. Podmínkou rozdělení hosp. výsledku je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.
• Uložit řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace, připravit možnosti transformace
na jinou vhodnou právní formu do 30. 6. 2014. • Schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova
2471, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu. • Doporučit Zastupitelstvu města nabýt část p. p. č. 1548/2 a část p. p. č. 1548/3, vše v k. ú.
Varnsdorf, a zadat zpracování skutečného zaměření stavu těchto parcel. • Zveřejnit záměr převést
p. p. č. 192/26 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr propachtovat p. p. č. 6672, p. p. č. 6673, část
p. p. č. 6659/1, vše v k. ú. Varnsdorf. • Přidělit veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti
MŠ Pražská Varnsdorf“ uchazeči S-BAU BOHEMIA, spol. s r. o., Litoměřice a pověřit starostu
města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 7.127.554 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou
zakázku „Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf“ uchazeči ALLKON, s. r. o., Meziboří a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 4.266.265,05 Kč
bez DPH. • Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s PK h projekt Praha na akci „Rozšíření
a optimalizace prováděcí PD akce Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ v ceně 289.000 Kč
+ DPH a uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2012 mezi městem Varnsdorf a
firmou SKANSKA a. s. Praha na akci „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“. • Odvolat paní
Lenku Kovalevovou z funkce člena Sociální komise - doplňkové péče do konce volebního období
2010-2014 na vlastní žádost a jmenovat ode dne 1. 5. 2014 paní Hanu Cupalovou do funkce
člena této komise. • Schválit projekt ,,Mříže“ (podpořený z Programu prevence kriminality - budou
zamřížována spodní okna domu s pečovatelskou službou v Lesní ul.) a zajištění spolufinancování v minimální výši 18,46 %. • Souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu
v měsíci červenci a srpnu 2014. • Odvolat paní Vieru Bortlovou z funkce člena Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2010-2014
na vlastní žádost. • Ukončit Mandátní smlouvu mezi městem Varnsdorf a Regia a. s. o zajištění
provozu Městského informačního střediska dohodou ke dni 30. 6. 2014. • Pověřit starostu města
podpisem Smlouvy o spolupráci mezi městem Varnsdorf a obchodní firmou Seznam.cz, a. s.
• Jmenovat redakční radu webových stránek města Varnsdorf ve složení Martin Havlíček, Jiřina
Trebatická, Ing. Lubomír Samuhel, Jiří Sucharda, Jan Louka a pověřená pracovnice MIC Varnsdorf.

Na Šluknovsku je otevřena poradna,
která pomáhá lidem ve finanční tísni

Nová poradna pro lidi ve finanční tísni či s hrozbou exekuce byla otevřena v Rumburku a
k dispozici je každé sudé pondělí od 14 do 16 hodin.
„Lidem na Šluknovsku pomáhám dlouhodobě a otevření
poradny je další možností, jak
se pokusit o zmírnění sociálních
problémů v regionu,“ říká senátor Jaroslav Sykáček. „Služby
poradny jsou bezplatné. Lidé
ve finanční tísni získají radu,

jak řešit dluhy a vztahy k věřitelům. Občané se rovněž dozví,
jak podat návrh na povolení
oddlužení k soudu či k již probíhajícímu řízení.“
Podle Jaroslava Sykáčka
on sám poznatky také využije
v senátorské práci. „Kontakt
s lidmi a jejich kažodenními
problémy je pro mě důležitý.
Informace, které získám, využiji k podnětům pro zpracování
potřebných legislativních změn.

S kolegy ze sociální demokracie v parlamentu průběžně
problematiku projednáváme a
hledáme řešení.“
Kromě Rumburku je poradna
i v Děčíně a chystá se otevření
i dalších poraden v regionu
(Varnsdorf, Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice). „Obdobné problémy jako na Šluknovsku mají lidé i v Děčíně a
jeho okolí,“ dodává senátor
Jaroslav Sykáček.
- r-

Z DIÁŘE STAROSTY

Letní provoz mateřských škol ve Varnsdorfu

7. 5. - Jednání s vedoucím odboru živ. prostředí a projektovou manažerkou o možnosti dotací v oblasti odpadového hospodářství
- Jednání se zástupci Romů z lokality Kovářská
12. 5. - Schůzka starostů s ministry práce, vnitra a pro lidská práva
ve Šluknově a Varnsdorfu
13. 5. - Řešení občanských podnětů
14. 5. - Jednání na krajském úřadě v Ústí n. L. o přeshraniční
spolupráci
- Schůzka s redaktory Děčínského deníku
15. 5. - Porada s MAS Šluknovsko k organizaci Folklorního festivalu
Tolštejnského panství
- Jednání s firmou EKO servis
- Jednání s Ing. arch. Pavlem Horkým o plánované rekonstrukci muzea
16. 5. - Porada s tvůrci webových stránek města
- Schůzka s p. Jiřím Víchem - organizátorem Tour de Feminin
- Řešení občanských podnětů
19. 5. - Jednání s ředitelkou MŠ Nezvalova Bc. Veronikou Strolenou
- Jednání s firmou EKO servis
20. 5. - Porada s Policií ČR a Městskou policií Varnsdorf

Stejně jako v loňském roce mateřské školy ve Varnsdorfu zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Největší zájem o místa ve školkách v průběhu letních prázdnin je v prvních dvou
týdnech v červenci a pak v měsíci srpnu.
Vyhláška č. 43/2006, Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v § 3
stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci
nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské
školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Dle novely
školského zákona č. 472/2011 Sb. lze v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné
mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy
je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší
povolený počet dětí v mateřské škole.
V průběhu prázdnin budou provoz zajišťovat mateřské školy takto:
1. 7. - 11. 7. 2014 Mateřská škola Seifertova, Varnsdorf
Mateřská škola Poštovní, Varnsdorf
Mateřská škola Národní, Varnsdorf
14. 7. - 25. 7. 2014 Mateřská škola Nezvalova, Varnsdorf
28. 7. - 22. 8. 2014 Mateřská škola T.G.M., Varnsdorf
11. 8. - 22. 8. 2014 Mateřská škola Nezvalova, Varnsdorf
25. 8. - 29. 8. 2014 již budou v provozu všechny kmenové mateřské školy.
Mgr. Naděžda Vaňharová, vedoucí OŠKT
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Tři ministři na severu.
Bude to co platné?
Dokončení ze str. 1

o 160 lidí. Ti mají být určeni „do výkonu“ a nikoliv na kancelářská
místa. Po náboru a výcviku by k tomuto stavu mělo dojít během
půldruhého roku. Policie chystá razantní zátahy proti drogové
kriminalitě. Kromě samotných výrobců drog se chce zaměřit na
organizátory výroby a prodeje.
Při krátké návštěvě ministrů na varnsdorfské radnici je starosta
seznámil se situací ve městě, zopakoval hlavní požadavky na
změny legislativy a poté je doprovodil při již zmíněné návštěvě
Kovářské ulice.
Ministři odjeli a mediální rozruch po několika dnech utichl.
Starosta Martin Louka nám pak odpovídal na dotaz, zda to
celé k něčemu bylo. Podle něj byl účel „ministerského dne“ ve
výběžku splněn: politici se u nás přesvědčili, že požadavky
Šluknovského desatera je třeba skutečně řešit, a jejich přímá
zkušenost snad bude pobídkou ke zrychlení tempa legislativních
změn. V druhé polovině roku se ukáže, zda jejich razantní prohlášení „kšeft s lidskou bídou musí skončit“ nebylo plané. ham
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Finance z fondů EU pomohou
sociálně-právní ochraně dětí

Částku 1,8 milionu korun
z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost se podařilo získat týmu pracovníků
MěÚ Varnsdorf, a to na základě
vypracovaného projektu „Podpora standardizace orgánu
SPOD Varnsdorf“. Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) se
zaměřuje na práci s ohroženými
dětmi a jejich rodinami. Jejím
předním hlediskem je zájem a
blaho dítěte.
Cílem projektu je naplnění
současných právních norem
souvisejících s výkonem veřejné
správy na úseku SPOD, zajišťovaných MěÚ Varnsdorf.
Aktivity spojené s realizací
projektu spočívají především
v personálním posílení orgánu
SPOD o jednu pracovnici,
včetně zajištění materiálního

a technického vybavení jejího
pracoviště. Dochází tak ke
zvýšení počtu pracovníků tohoto úseku, který je s ohledem
na sociální situaci naší spádové
oblasti poddimenzovaný.
Dále se jedná o zabezpečení dalšího profesního rozvoje
všech stávajících zaměstnanců
SPOD, kteří vykonávají přímou
práci s klienty, tj. zajištění jejich
vzdělávání v akreditovaných
vzdělávacích kurzech, nákup
odborné literatury a podpora
pracovníků odborníkem z řad
supervizorů. Důvodem je průběžná úprava legislativy v oblasti rodinného práva a souvisejících předpisů v sociální oblasti a
zavádění nových metod sociální
práce do praxe.
Poslední aktivitou je zlepšení podmínek pro práci s klienty,

spočívající v zajištění vhodných
prostor pro výkon této práce.
V rámci uvedené aktivity dojde
k rekonstrukci a vybavení tzv.
pohovorové místnosti, kde
budou v příjemném prostředí
řešeny složité životní situace
klientů, tedy dětí, jejich rodičů a
dalších osob, které o děti pečují.
Místnost bude vybavena prostředky odpovídajícími dnešní
době (notebook, dataprojektor,
digitální videokamera apod.).
Projekt je plně hrazen ze
zdrojů EU a je bez spoluúčasti
města Varnsdorf.
Realizace projektu probíhá
v období od 1. 2. 2014 do 30. 6.
2015. V této době dojde k naplnění všech jeho cílů, které
povedou ke zlepšení náročné
práce s klienty a k jejich spokojenosti.
Mgr. Michal Dlask,
manažer projektu

Oprava plynovodu začala u Penny
U paneláku v Kovářské ul.

Foto Ivo Šafus

Ministři besedovali s občany

Tečkou za ministerskou návštěvou byla podvečerní beseda, organizovaná poslancem J. Foldynou a P. Jakubcem, které se vedle členů
MO ČSSD zúčastnili i občané města.
Přítomní ministři (všichni za ČSSD) se velmi otevřeně podělili
s přítomnými o své zážitky, dojmy a poznatky z návštěvy našeho
regionu. Přirozeně, že jedním z témat besedy bylo i řešení problému
soužití nepřizpůsobivých občanů se svými sousedy na sídlišti v ulici
Kovářská.
K problému „Kovářská“ se vyjádřil ministr Chovanec, který přislíbil posílení policie a zvýšení dohledu nad touto lokalitou. Ministryně
Marksová pak vidí řešení ve větší zainteresovanosti města a početního navýšení sociálních pracovníků, kteří budou aktivně pomáhat při
prevenci i řešení vzniklých problémů. K jejich důležitým úkolům by
mělo patřit vytváření podmínek pro účelné zaměření volnočasových
aktivit dětí ze sociálně problémových rodin. Ministryně zároveň uvedla,
že zajistit peníze na tato opatření by nemělo být pro ministerstvo
problémem.
Další otázky účastníků besedy směřovaly k vyžadování plnění
občanských povinnosti a dodržování zákonů pro všechny občany
bez rozdílu, k problematice zaměstnanosti, k přípravě zákona o prokazování nabytí majetku, k církevním restitucím i jiným problémům. Na
některé z otázek, zejména těch, které souvisejí s přípravou zákonů,
kvalifikovaně a srozumitelně odpověděl ministr Dienstbier. Podle něj
ČSSD chce plnit dané sliby a řešení připravuje. Protože však přijetí
každého příslušného zákona vyžaduje určitý čas, nezbývá, než
požádat občany o trpělivost.
K otázce církevních restitucí se také vyjádřil poslanec J. Foldyna,
který sdělil, že ČSSD připravila návrh zákona, který má úřadům prodloužit lhůtu na rozhodování o vydání požadovaného majetku. Senátor
J. Sykáček pak připomněl, že v Rumburku zahájila činnost bezplatná
poradna, kde naleznou pomoc lidé, které trápí dluhy či exekuce. Stejná
poradna bude v dohledné době otevřena i v našem městě.
Účastníci besedy ocenili bezprostřednost a kvalifikovanost odpovědí a informací ministrů a upřímnou snahu problémy našeho
regionu a města skutečně řešit.
Dr. Miloslav Hoch

Jistě jste si už povšimli
výkopových prací, které začaly na křižovatce Národní a
Mladoboleslavské ulice (čili
u marketu Penny pod nádražím)
a pokračují dále směrem do
města. Firma UGA s. r. o. z Kamenického Šenova zde provádí
opravu plynovodu kvůli jeho havarijnímu stavu. Vyměnit potrubí
je třeba po celé délce Národní
ulice. Pro letošek je plánována
I. etapa, která končí u křižovatky
s Mozartovou ulicí.
Podle sdělení Zdeňka Lukáše
z firmy UGA bude asi dvousetmetrový úsek pro vozidla uza-

vřen úplně, a to v době od
druhého červnového týdne do
konce června. Chodníky pro
pěší zůstanou průchodné.

V příštím roce bude provedena výměna ve zbytku Národní
ulice až k náměstí.
Text a foto ham

Hrádek oslavil stodesítku
Dokončení ze str. 1
Ve středu 14. května se v knihovně konala hojně navštívená
přednáška o dějinách Hrádku,
připravená pracovníky muzea. Vznikem stavby v letech
1903-1904 se zabýval Josef
Rybánský, jeho kolegyně Re-

nata Procházková pak publiku
předala mnoho objevných informací o architektovi Hrádku
Antonu Möllerovi a nakonec se
Josef Zbihlej věnoval celé poválečné historii. Hodně zaujaly
archivní dokumenty tehdejšího
městského národního výboru

.

Renesanční tance v podání taneční skupiny Graciela

k rekonstrukci Hrádku koncem
šedesátých let. Živou polemiku
mezi pamětníky pak vzbudila
etapa let devadesátých, kdy už
to s dominantou města vypadalo
„pěkně nahnutě“.
V největší stručnosti ke zbývajícím akcím, které ohlašoval
plakát: Výtvarné soutěže „Hrádek očima dětí“ se zúčastnily tři
školky - Bratislavská, Křižíkova
a Poštovní, jejich práce jsou
vystaveny v domě dětí a mládeže, který soutěž pořádal.
Na jazzovém večeru u Kocoura
15. května hostovala polská
zpěvačka Oktawia Kawecka
s doprovodnou skupinou. Poslední akce k výročí byly určeny
sportovcům - Běh na Hrádek a
Fichtl sprint na Hrádek. O nich
se dočtete na straně 8.
ham, foto Ivo Šafus
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Integrovaný záchranný systém v akci
Ve středu 14. května 2014
se za sportovní halou sešly
všechny složky integrovaného
záchranného systému. Jejich
cílem bylo seznámit žáky prvních stupňů varnsdorfských škol
s náplní své práce. Skupinky
ze všech šesti varnsdorfských
škol (Speciální základní škola,
ZŠ Karlova, ZŠ Bratislavská,
ZŠ Východní, ZŠ náměstí, ZŠ
Edisonova) postupně obcházely
stanoviště, kde se seznamovaly
s prací jednotlivých složek. Děti
si mohly vyzkoušet výstroj pořádkových policistů, na dalším
stanovišti prověřit svou rychlost
na radaru dopravních policistů.

Kriminalisté cvičně odebrali každému dítěti otisk prstu, s hasiči
pak děti sestavovaly evakuační
zavazadlo a procvičily fyzickou
zdatnost při nácviku záchrany
při povodních. Strážníkům
městské policie předvedly jízdu
zručnosti a se skauty a řidičem
dopravní služby Nemocnice
Varnsdorf nahlédly pod pokličku
sanitky a první pomoci. Dalším

stanovištěm byla ukázka zbraní
používaných policisty.
Na plánované ukázky služební kynologie a simulované nehody se přišly podívat i skupinky
z některých mateřských škol.
V mezidobí si pak děti měly
možnost prohlídnout vozy všech
složek. Policisté jim ukázali i vysílačky, spustili houkačky či je
vyvezli do výšky na hasičské
plošině. K vidění byla i další neobvyklá vozidla, jako například
hasičský člun, auto s ramenem
či auto německé policie. Cenným
článkem organizace byli žáci
1. ročníku Vyšší odborné školy
a Střední školy Varnsdorf, oboru bezpečnostně právní činnost,
kteří se pod taktovkou Václava
Laciny starali o jednotlivé skupinky dětí a i jiným způsobem
napomáhali ke zdárnému průběhu dopoledne.
Akce se, až na počasí,
vydařila a děti odcházely plné
nevšedních zážitků. Materiální odměny zajistilo město
Varnsdorf, Hitrádio FM a další
sponzoři. Díky této akci si plán
prevence kriminality splnil jeden
ze svých cílů.
Mgr. Romana Cupalová,
manažer prevence kriminality,
foto Ivo Šafus
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Okresní kolo soutěže
mladých cyklistů - BESIP
7. května se na dětském dopravním hřišti, v areálu hasičské
zbrojnice a na parkovišti u kina Panorama uskutečnilo okresní
kolo Soutěže mladých cyklistů. Soutěž připravila a realizovala
již po dvanácté Městská policie Varnsdorf a na vlastním průběhu
se podílela i Policie ČR, která uvolnila z řad Okresního ředitelství
Děčín - dopravní služby dva dopravní policisty pod vedením npor.
Martina Votrubce. Ti byli členy hodnotitelské komise spolu se
strážníky MP.
Soutěž zahájil místostarosta města Karel Dubský, zástupce
BESIPu Ústeckého kraje Jan Pechout, npor. Martin Votrubec za
Policii ČR a velitel MP Varnsdorf. Potom již děti soutěžily ve třech
disciplínách: v jízdě na dopravním hřišti podle dopravního
značení a pokynů policistů,
v jízdě zručnosti po překážkové dráze, kde prokazovaly
svou zručnost při ovládání
kola, a ve znalostech pravidel
při psaní testů z dopravní
výchovy a zdravovědy (poskytnutí první pomoci).
Soutěže se zúčastnila družstva těchto škol: ZŠ Karlova, ZŠ Dolní Podluží, ZŠ Bratislavská,
ZŠ Edisonova, ZŠ náměstí E. Beneše a Gymnázium Varnsdorf.
Počasí nebylo objednáno, v prvopočátku sprchlo, ale v průběhu
klání se vyčasilo a teploty byly vcelku příjemné.
Bylo dosaženo těchto výsledků:
Jednotlivci - I. kategorie - dívky: 1. Kateřina Jedličková (ZŠ
nám.), 2. Nela Petružálková (ZŠ D. Podluží), 3. Viktorie Průšová
(ZŠ nám.); chlapci: 1. Vojtěch Hladík, 2. Jaromír Petružálek (oba
ZŠ D. Podluží), 3. Lukáš Berdich (Gymn. Varnsdorf). II. kategorie dívky: 1. Michaela Koubová (ZŠ D. Podluží), 2. Hana Těšitelová,

Jak to bylo s kolaudací nové lékárny
Rád bych upřesnil informaci
tiskového mluvčího řetězce
Ing. Michala Petrova o údajném
zdržení otevření lékárny Dr.Max
ve Varnsdorfu z důvodu chyby
v kolaudačním rozhodnutí, zveřejněnou v minulém čísle HS „Lékárnu zdrželo kolaudační
řízení“.
O vydání kolaudačního souhlasu (kolaudační rozhodnutí se
na nové stavby nevydává již od
1. 1. 2007) požádal stavebník
Česká lékárna, a.s., dne 15. 11.
2013; výzva ke kontrolní prohlídce byla oznámena dne 21. 11.

2013, závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena 10. 12.
2013 a kolaudační souhlas byl
vydán dne 12. 12. 2013, vše ve
lhůtách stanovených zákonem,
ještě v loňském roce.
Žadatel, společnost Česká
lékárna, a.s., byla s účinností
od 1. 11. 2013 sloučena fúzí
s dalšími společnostmi do nové
společnosti Česká lékárna holding, a.s., ale žádost o vydání
kolaudačního souhlasu podala
chybně ještě původní společnost. Proto nový nástupce,
Česká lékárna holding, a.s.,

požádala dopisem ze dne 3. 1.
2014 o provedení změny názvu
stavebníka do již vydaného
kolaudačního souhlasu, což
stavební úřad opatřením provedl dne 6. 1. 2014. K převzetí
této písemnosti stavebníkem,
resp. jeho zástupcem, došlo
až při druhém doručení, dne
7. 2. 2014.
Zdržení otevření nové lékárny
tedy nebylo způsobeno chybou
stavebního úřadu.
Ing. Martin Togner,
vedoucí stavebního úřadu

Festival Nisa: Varnsdorf aspoň v porotě
Od 7. do 11. května se konal
11. ročník filmového festivalu
Nisa. Město Varnsdorf tentokrát
hostitelem nebylo, ale mělo zastoupení mezi účastníky filmové
dílny a také v porotě - v osobě
PhDr. Martina Musílka. Na
snímku s rybou v ruce vítězka
„zvláštní ceny“ Spezialpreis
Lenka Šikulová a porotci Marta
Trzeciak, Martin Musílek a
Christian Zimmermann.
Foto Hannes Rönsch

3. Natálie Smetanová (obě Gymn. Varnsdorf); chlapci: 1. Josef
Železný, 2. Jaroslav Jaroslav (oba Gymn. Varnsdorf), 3. Martin
Tesař (ZŠ D. Podluží).
Družstva - I. kategorie: 1. ZŠ Dolní Podluží, 2. ZŠ nám.,
3. Gymnázium Varnsdorf. II. kategorie: 1. Gymnázium Varnsdorf,
2. ZŠ Dolní Podluží, ZŠ náměstí.
Družstva umístěná na prvních místech postupují do krajského
kola, které se v letošním roce koná v Ústí nad Labem. Ceny pro
vítěze dodalo regionální zastoupení BESIPu, město Varnsdorf a
mnoho sponzorů.
Za občerstvení, ceny a opravu zařízení DDH patří poděkování
sponzorům: TOS, NOPROSU, Pernik, Ing. Berger, Řeznictví Vohnout, Tiskárna TRIO, Nápoje J. Vít, Nápoje Buřič, Nápojka Richter,
Ryšavý, Cukrárna Sluníčko, Cukrárna Dlask, Lékárna Šmíd, SoDrink Suchomel, Slavík, Kola Brabec Rumburk, Rybárna Pšenička,
Tabák Bílý, Restaurace Pražák, Autoškola Cibulka, Vitana, Večerka U Káti, Papírnictví Pachmanová, Lékárna Legií, Goldcentrum,
GEZ, spol. s. r. o., ELEKTROPOL, spol. s. r. o., Benzina Studánka
a VIA Koloc, dále Sparkasse Neugersdorf, Baby Market Krejčí,
Pekařství Legií, Potraviny Pěček, ČS - Vondrák, Útes, s. r. o.,
Klempířství Novák, Restaurace Bohemia, NP České Švýcarsko, Pasovský, Žlutý drak a MAS Šluknovsko. Bez těchto našich sponzorů
by nebylo možno soutěž pro děti uskutečnit v takové kvalitě, v jaké
proběhla.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf
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V polovině května proběhlo v našem městě několik akcí ke 110. výročí otevření vyhlídkové restaurace Hrádek. Některé měly oddechový, sportovní a soutěžní charakter.
Pro zájemce o samotnou historii Hrádku byla ale nejpřínosnější přednáška pracovníků varnsdorfského muzea, která zaplnila sál knihovny 14. května, tedy v předvečer
výročního data. Pro ty, kdo se nemohli zúčastnit, připravil J. Rybánský krátké shrnutí, několik méně známých dobových fotografií z výstavby a překlad článku z varnsdorfských novin Abwehr, který tehdejší čtenáře seznamoval s podobou nové dominanty města.

Hrádek, jak to vlastně bylo? (1904-2014)

Ukázka mistrovsky zvládnuté tesařiny na
nedokončené stavbě Hrádku

Hrádek v plné kráse jen těsně po dokončení

Secesně vyzdobený interiér restaurace

Letos si připomínáme 110 let od otevření výletní
restaurace s vyhlídkovou věží na Hrádku, který
je se svými 467 metry nad mořem nejvýraznější
přírodní dominantou města Varnsdorfu. Původní
název vrchu Worbsberg byl nahrazen během
první poloviny 19. století názvem novým s lehce
romantickým podtextem. Začalo se chodit na
Burgsberg. Tehdejší vlastivědci předpokládali, že
v minulosti stával na vrcholu kopce středověký hrad.
Tento fakt se sice nikdy nepodařilo prokázat, stal se
však možná mimoděk důvodem, proč Burgsberg,
česky Hrádek, nezůstal pustým vrchem na věky.
V roce 1895 se v restauraci hotelu Burza na
náměstí sešli čelní představitelé varnsdorfského
veřejného života, aby prodiskutovali další možná
zkrášlení obce. Během vzrušené debaty přednesl
starosta města Karl Raimund Goldberg záměr vystavět na Hrádku rozhlednu. Vzletnou myšlenku přijali
za svou i členové místní sekce Horského spolku pro
nejsevernější Čechy. A není náhodou, že si přáli,
aby na vršku vyrostla stavba, která bude připomínat
právě středověký hrad. Dvěma architektonickými návrhy vyšel vstříc vkusu objednatelů místní významný
architekt Anton Möller. Nejprve byl ke stavbě doporučen nákladnější návrh, podle kterého se na
Hrádku měla vypínat budova v monumentálním
gotizujícím stylu. Kvůli vysokým nákladům došlo
ale k přehodnocení situace a k realizaci byl vybrán
druhý, o něco levnější návrh. I přesto se finanční
prostředky sháněly těžko. Nakonec se spolku podařil
husarský kousek, když získal od knížete Johanna II.
Liechtensteina na velmi výhodný úrok půjčku
50 000 korun, která sanovala téměř polovinu stavebních nákladů. Kníže Liechtenstein měl ale jednu
podmínku - na čepu nebude pouze luxusní plzeňské
pivo, ale také mok uvařený v rumburském pivovaru.
Konečně mohla stavba vypuknout. Firma Modesta Nardelliho 11. května 1903 začala s úpravami
terénu a hloubením sklepů. Mezitím již dobrovolníci
vynášeli na zádech v jednoduchých dřevěných
krosnách tisíce a tisíce cihel, které pod vrchol
kopce navozili zcela zdarma varnsdorfští formani.
Stavbu řídil osvědčený tandem. Nejvyšší vedení
bylo předáno do rukou městskému staviteli a tvůrci
projektu Antonu Möllerovi. Faktickým vedením pak
byl pověřen jeho kolega, stavební mistr Franz Rott.
Stavba pokračovala více než hladce, a tak za rok a
čtyři dny, tedy 15. května 1904, mohlo proběhnout
za hojné účasti nadšené veřejnosti slavnostní
otevření nové dominanty města.
Restaurace sloužila veřejnosti
až do roku 1945, kdy ji převzala
Československá armáda. Oddíl
pohraniční stráže na Hrádku
působil až do roku 1967. V následujících dvou letech byl Hrádek
zrekonstruován, takže 7. února
1969 mohl začít znovu sloužit
široké veřejnosti. V roce 1991
byla stavba zprivatizována a po
nedokončené rekonstrukci začala její devastace. V roce 2000,
takřka v hodině dvanácté, vznikl
Nadační fond Hrádek-Burgsberg
a propukla postupná rekonstrukce
zdevastované dominanty města.

Opravená věž přivítala první návštěvníky v roce 2003. O dva roky
později byla zprovozněna obřadní síň a výstavní prostory v prvním patře objektu. Marně ale zatím žízniví a hladoví návštěvníci
hledají restauraci, která by jim nabídla občerstvení po náročném
výstupu. Odměnou jim budiž alespoň krásný rozhled do okolí.
Josef Rybánský, fotografie poskytlo Oblastní muzeum Děčín,
pobočka Varnsdorf

Upravené venkovní posezení na tzv. Vogelherde

Jak na vyhlídku lákal dobový tisk...
Po stejnoměrně stoupající serpentinovité cestě se dostaneme
na rozlehlý prostor, tzv. Vogelherde, ležící na jižní straně kopce.
Vogelherde je vhodná pro dětské hry, ale i pro pořádání velkých
slavností či koncertů. Z tohoto prostranství dojdeme přírodním
terénem na upravené terasy a schody vedoucí vpravo k hlavnímu
vchodu a vchodu do věže, vlevo pak na velké venkovní schodiště
k otevřené terase a k verandě v přízemí.
Celou jižní stranu objektu lemují otevřené sklepy, které budou
sloužit jako pivnice se zamykatelným výčepem. Dvě velké místnosti
pak budou využívané jako pivní a vinný sklep. K západnímu průčelí
stavby je připojená 12,15 m dlouhá, 6,9 m široká a více jak 4 m
vysoká veranda se dvěma na diagonále stojícími nárožními věžičkami, která je přístupná přímo z otevřené terasy nad venkovním
schodištěm. S verandou sousedí dva velké hostinské pokoje. Oba
jsou masivně provedené a vybavené výtečnými kamny, mohou tudíž
sloužit i v třeskuté zimě. Hostinské lokály v přízemí jsou řazené
za sebou a velká rohová místnost u hlavního vchodu vede přímo
do věže a k prostorám v prvním patře. Na severozápadním konci
se po schodišti schází do sklepů, jakož i do kuchyně s místností
na mytí nádobí.
Po masivních schodech ve věži se dojde do prostor prvního
patra. Zde jsou umístěné další dvě hostinské místnosti, které mají
sloužit uzavřeným společnostem. Především místnost situovaná
na východě nabízí z oken malé věžičky rozhled po celém údolí
Mandavy. Na severní straně v prvním patře bude umístěn byt
nájemce restaurace, skládající se ze dvou pokojů.
Na půdě je vestavěna pouze jednoduchá komůrka, přístupná
z druhého patra věže. Až do této výše je vybudované masivní
schodiště, pak se již postupuje po schodišti dřevěném. Ve třetím
poschodí věže se nalézá zakrytý balkon, ze kterého se nabízí
krásný výhled na celé Lužické i Jizerské hory a Krkonoše. Po
šnekovém schodišti, vedoucím uprostřed věže, se konečně dostaneme do posledního patra, kde se nám otevře úplný rozhled do
všech světových stran. Celkový pohled na budovu se nabízí nejen
z dálky, nýbrž obzvláště z „Vogelherde“, kde je každý náročný
výstup odměněn romantickým pohledem na Hrádek, který se na
vrcholku kopce pne jako šípkový zámek.
Zdroj: Abwehr, 34. ročník, číslo 39, 14. 5. 1904, s. 3-4
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Začínají Dobrotovy farmářské trhy
Počínaje 30. květnem se na nádvoří Klubu Střelnice budou každý
druhý pátek od 12.00 do 17.00 hodin konat Dobrotovy farmářské trhy,
na kterých budete moci zakoupit všeliké dobroty z českých polí, zahrad a farem. Po skončení trhů proběhne losování o farmářský košík
(plný dobrot) v restauraci Střelnice s doprovodným programem.
Vzhledem k omezenému počtu spolehlivých dodavatelů jsme se
rozhodli Dobrotovy trhy organizovat zpočátku malé co do počtu stánků, ale s důrazem na spolehlivou a stálou dodávku kvalitních českých
produktů. Najdete zde výhradně zeleninu, masné výrobky, mléčné
výrobky, ryby a jiné zboží z tuzemska. Postupně budeme usilovat
o rozšiřování sortimentu na základě požadavků zákazníků s ohledem
na možnosti regionální produkce.
Termíny nejbližších Dobrotových trhů ve Varnsdorfu:
30. května 2014 - Co máj českým farmářům nadělil
13. června 2014 - Trh bude součástí Mezinárodního folklorního
festivalu
27. června 2014 - Červnový zeleninový koktejl přináší kvalitu
z našich polí.
11. července 2014 - Kuřátkových mejdánek aneb žádní polští brojleři.
Vyvrcholením Dobrotových trhů v letošním roce budou jedinečné
Slavnosti dobrot ve Varnsdorfu 11. září 2014.
Na farmářské trhy v roce 2014 vás zvou partneři: MAS Šluknovsko,
svépomocné družstvo Mandava, portál lokalni-ekonomika.cz a ověření prodejci kvalitních regionálních produktů.
MAS Šluknovsko

Festival začne
ve Varnsdorfu
Posedmé se uskuteční ve
Šluknovském výběžku ve dnech
13.-15. června 2014 Mezinárodní
folklorní festival Tolštejnského
panství. Pořádá ho folklorní soubor LUŽIČAN z Krásné Lípy.
Divákům se představí folklorní soubory z Maďarska, Slovenska, Itálie, z Hlinska, Liberce,
z valašské Rusavy, Kojetína a
Krásné Lípy, dechový orchestr
ZUŠ Němčice nad Hanou,
Pražské mažoretky a JBO
z Bernsdorfu (SRN).
Festival odstartuje v pátek ve
Varnsdorfu v areálu Střelnice,
kde budou zároveň probíhat farmářské trhy. V 15 hodin začíná
„Odpoledne s cimbálem“ (Lužičan), od 17.00 hod. vystoupí
Skupina praporečníků z Itálie,
Lužičan, varnsdorfský ŽAKOR,
Lidová hudba Ivana Pašky ze
Slovenska, folklorní soubor Piros Rózsa z Maďarska, Hanácká
Beseda z Kojetína a valašský
Rusavjan.
Sobotní vyvrcholení festivalu
se uskuteční v Krásné Lípě na náměstí: 10.00 hod. dětské folklorní
soubory, 13.30 hod. krojovaný
průvod městem, po celé odpoledne hlavní galaprogram. Na náměstí bude i Staročeský jarmark
s ukázkami řemesel. Večer si
pořadatelé připravili pro diváky
volná vystoupení před Křinickým
pivovarem a Penzionem Lípa.
V neděli od 10.00 hod. se
uskuteční mše svatá v kostele
sv. Máří Magdalény a po jejím
skončení závěrečné zpívání
všech přítomných souboráků
před kostelem.
Podle tisk. zprávy ředitele
festivalu Petra Semelky

strana 6

Animátor v cestovním ruchu

Vyšší odborná škola a
Střední škola Varnsdorf,
Středisko oborů služeb a
cestovního ruchu jako jediná
v celém Ústeckém a Libereckém
kraji nabízí nové vzdělávací zaměření. Jedná se o čtyřleté maturitní studium oboru Animátor
v cestovním ruchu. Škola tak
reaguje na poptávku cestovních
kanceláří a hotelů, které chtějí mít
na pozicích animátorů odborníky
s odpovídajícím vzděláním.
Animátor je specializovaný
druh průvodce v cestovním
ruchu, který se o volnočasové
aktivity klientů v dané destinaci
stará. Organizuje sportovní, kulturní či například wellness program pro turisty různých zájmů
a věkových kategorií. Samozřejmostí je nutná jazyková výbava,
kterou získává již studiem na

Tolštejnské slavnosti
14. ročník

7.-8. června 2014

Chata Slovan a hrad Tolštejn v Jiřetíně p. J.
SOBOTA

17.00 hod. Zahájení u chaty Slovan v Jiřetíně pod Jedlovou, hry
a soutěže pro děti
21.00 hod. Světluškový průvod na Tolštejn, na hradě ohnivá
show, Bílá paní, hudební produkce v hradní restauraci

NEDĚLE

10.00 Zahájení
Program pro děti v podhradí - Vildova stezka, divadlo eMILLIon,
rytíři z Labských skal
14.00 AUDIENCE purkmistrů a rychtářů Tolštejnského
panství
- Uvedení nových členů Rytířské družiny Berky z Dubé
- Rytíři z Labských skal
- Graciela - renesanční tance
- Divadlo eMILLIon - pohádka pro děti
- Losování vstupenek návštěvníků v kompletních historických kostýmech
16.00 - Bohemian Bards - skupina středověké muziky, která vás
bude provázet po celé slavnosti
17.00 - Ukončení slavností
Návštěvníci v kompletním historickém kostýmu mají vstup
zdarma!
Jejich vstupenky budou opatřeny zvláštním číslem a v závěru
slavností z nich budou vylosováni tři výherci.
Prezentace projektů realizovaných MAS Šluknovsko z Programu
rozvoje venkova
Po celý den stánky s občerstvením a řemesly • pivní stan Pivovaru
Kocour Varnsdorf
• Nedělní vstupné: děti do 120 cm zdarma
děti do 15 let 30 Kč • dospělí 50 Kč
• Areál hradu bude po dobu slavností v neděli 8. 6. od 9.00 do
17.00 hodin uzavřen pro neplatící návštěvníky. POVOLENO
OÚ Jiřetín p. J.
• V neděli 8. 6. od 9.00 hod. zákaz vjezdu automobilů k hradu!
Odstavné parkoviště za Jiřetínem p. J., dále 20-30 min. pěšky!
Pro držitele ZTP a další zájemce odvoz zajištěn.
• INFORMACE: IC Tolštejnského panství, tel. 412 379 336 •
www.tolstejnskepanstvi.cz

naší škole, neboť v rámci oboru
jsou vyučovány tři světové jazyky: anglický, německý a ruský.
Absolventi tohoto oboru se
na pracovním trhu jistě neztratí.
Studium je zaměřeno rovněž na
aktuální dění v cestovním ruchu,
který je jedním z nejrychleji se
rozvíjejících odvětví světové
ekonomiky. Samozřejmostí je
připravenost pro další studium
na vysokých či vyšších školách.
Uplatnění mohou absolventi nalézt v mezinárodních hotelových
řetězcích, cestovních kancelářích, informačních centrech, v zahraničí atp.
Již v průběhu studia mají žáci
možnost vyzkoušet si výkon své
budoucí profese v zahraničí.
Konkrétně v rámci tříměsíční

stáže na řeckých ostrovech
Kos a Rhodos, kde se zapojí do
animátorských týmů v hotelech a
hotelových komplexech.
Nový obor s sebou přináší rovněž nutnost inovace školských
zvyklostí. Výuka nebude probíhat pouze pod přísnou taktovkou
učitele, právě naopak, učitel se
stane členem animačního týmu
a všichni společně budou trénovat a kreativně tvořit rozmanité
volnočasové aktivity pro cílové
skupiny turistů. Každý z absolventů si pak po skončení studia
odnese ze školy vlastní portfolio
volnočasových aktivit, z něhož
bude při výkonu své profese
čerpat. Mgr. Šárka Štruplová
Růžičková
(REKLAMNÍ ČLÁNEK)

Tábory s angličtinou Wattsenglish
letos zamíří do vesmíru
(Jiřetín pod Jedlovou, 15. 5. 2014) - Také o letošních prázdninách pořádá společnost Wattsenglish oblíbené letní příměstské tábory pro děti. Tentokrát se ve 4 prázdninových termínech
promění Klub Vokaba v Jiřetíně pod Jedlovou ve vesmírnou loď,
odkud budou děti vyrážet objevovat planety, hvězdy a komety.
To vše v angličtině a s kvalifikovanými lektory. Tábory jsou pro
všechny děti do 10 let. Zúčastnit se mohou pokročilí i naprostí
začátečníci, kteří s angličtinou nemají zkušenosti.
Tábory s angličtinou rozhodně nejsou o lavicích a učení, jak by se
mohli mnozí rodiče obávat. Angličtina po celou dobu tábora probíhá hrou
a podle osvědčené metodiky Wattsenglish. „Angličtina je do táborového
dění zakomponována naprosto přirozeně a spontánně, je součástí táborových her, výletů, sportovních i výtvarných aktivit,“ říká Mgr. Kristina
Petráčková, ředitelka Wattsenglish ve Šluknovském výběžku.
Spousta her a dobrodružství
Dobrodružné poznávání planet, život na Zemi okem kosmonauta nebo výprava za mimozemšťany. Letošní ročník příměstského
tábora v Klubu Vokaba bude plný zážitků. „Jako každoročně čeká
děti spousta her, dobrodružství, soutěží a samozřejmě také angličtina. Na cestu do vesmíru se s nimi vydá kvalifikovaná a zkušená
lektorka, která jim pomůže překonat všechny nástrahy neznámého
mezihvězdného prostoru,“ dodává ředitelka.
„Rodiče mohou mít jistotu, že své děti svěřují profesionálům,“
doplňuje metodička táborů Michaela Pavlátová. „Výběr lektorů je
velmi přísný. Společnost Wattsenglish dbá na to, aby i čeští vedoucí
měli vynikající úroveň angličtiny.“
Smysluplně strávený čas
Příměstské tábory Wattsenglish jsou určené dětem do 10 let, trvají
pět dní a rodičům nabízejí smysluplně strávený čas jejich dětí o letních
prázdninách. „Děti se učí velmi rychle, z pozice lektorky je pro mě těžké
předat tyto zážitky a zkušenosti rodičům. Doma může být komplikovanější přimět děti ke komunikaci v angličtině. V kurzech a na táborech
to jde samo. Jsem proto ráda, když se k nám občas připojí maminka
nebo táta a stráví s námi lekci nebo den na táboře. Na vlastní oči vidí
své dítě dělat pokroky,“ říká lektorka Angela Larson.
Děti přicházejí na tábor vždy ráno mezi 7.45 a 8.00 hod. a
odpoledne mezi 15.45 a 16.00 hod. se vracejí domů. „Takže tábor
zvládnou i ti nejmenší, kteří mají problém odloučit se na delší čas
od rodičů,“ uzavírá Michaela Pavlátová.
Termíny turnusů:
pro děti do 6 let 7. 7.-11. 7. a 14. 7.-18. 7.
pro děti od 6 do 10 let 21. 7.-25. 7. a 11. 8.-15. 8.
Cena: 2.900 Kč (celodenní pitný režim, teplý oběd, svačina, celodenní program se 3 bloky angličtiny, vstupné a jízdné na výletech,
pedagogický dohled)
Více informací a online přihlášky najdete na: www.wattsenglish.cz nebo Mgr. Kristina Petráčková, tel. 775 327 990, wattsenglish@post.cz.
(REKLAMNÍ ČLÁNEK)
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Nemovitosti

Různé

Koupím byt 1+1 ve Varnsdorfu. Tel. 723 502 664.

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

Pronájem bytu 1+1 s přísl.,
balkonem a soukr. parkov., 1. p.
RD ve Vdf v klidné čtvrti a zeleni. 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
353 773, 412 374 847.

Výcvik psů všech plemen
Nabízíme základní i rozšířený
výcvik pod vedením zkušených výcvikářů v ZKO Studánka se sídlem u ZKO Varnsdorf (Špičák). Informace na
tel. 777 155 429.
Chcete zde inzerovat?
hs@varnsdorf.cz,
412 372 241/linka 143

Prodej levných nemovitostí ve Šluknovském výběžku (Rumburk, Varnsdorf, Kr.
Lípa). Více na www.skzreality.cz.

.

Prodám dům ve Vdf 1+3.
Tel. 775 029 957.

Služby
Najdeme vám nejlepší hypotéku. Volejte 603 536 548.
Chcete se uzdravit? Poradenství pro fyzické i duševní
zdraví. Pomoc při hledání příčin nejen psychosomatických
obtíží (bolesti, stres, alergie,
dys. poruchy, ...). Bc. St. Nádvorníková, tel. 606 529 791,
www.zijtesvujzivot.info.
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Vzpomínka
Dne 31. května tomu bude 10 let, co
nás nvždy opustila naše milovaná Ilonka
Hudecová.
Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeňte s láskou s námi. Rodina
Dne 3. června uplyne 12 let, co nás opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček Vladimír Janoušek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka Dáša, dcery Renáta a Romana
s rodinami
Dne 4. června tomu bude 16 smutných
let, co nás navždy opustila paní Jiřina
Hrobníková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manžel a synové s rodinami.
Dne 9. června uplynou dva roky od úmrtí
naší maminky paní Anny Šilhánkové.
Letos by se dožila 87 let.
S láskou vzpomínají syn Vláďa a dcera
Alena s rodinami.

Blahopřání
Dne 21. května oslavil 80. narozeniny
manžel, tatínek,dědeček a tchán Miloslav
Bleha.
Pevné zdraví, pohodu a vše nejlepší do
dalších let Ti upřímně přeje celá rodina.

Z ubní

pohotovost
31. 5.-1. 6. 2014
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10, Děčín IV
tel. 412 532 216
7.-8. 6. 2014
MUDr. Kamila Sýkorová
Tylova 650/17, Děčín II
tel. 412 519 624

Svoz zákazníků

ZDARMA

11. 6. 2014
Odjezd: Varnsdorf, AN
ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum
Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR
se bude konat

v úterý 10. 6. 2014

od 15 hodin
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

DOBROTOVY
FARMÁŘSKÉ
TRHY
30. května

... aneb co máj
českým farmářům
nadělil

13. června

Trh bude součástí
Mezinárodního
folklorního festivalu.
Nádvoří
Klubu Střelnice od
12.00 do 17.00 hod.

Svozy pytlového
tříděného odpadu

5. 6. 2014
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Představili
Kridela
Pražanům

Členové Rumburského
komorního orchestru vystoupili
10. května v přeplněném kostele
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
v Praze s dílem rumburského
barokního skladatele J. Ch. Kridela. Sólového partu se zhostila Helena Krausová (Chřibská), kterou doprovodil smyčcový kvartet ve složení Zdeněk
Kraus a Igor Heinz z Varnsdorfu, M. Englerová a P. Bydžovský
z Velkého Šenova se šluknovským varhaníkem P. Englerem.
Výkon našich hudebníků pochvalně zhodnotil i významný
český hudební vědec docent
PhDr. Tomislav Volek, který po
koncertě obdržel od souboru
CD s nahrávkou Kridelových
chrámových arií, objevených a
spartovaných Igorem Heinzem.
Celý koncert byl reprízován
23. května v kostele P. Marie
v České Kamenici.
ZJ

Kam rádi
chodíte
s dětmi?
V polovině května byl na
internetu spuštěn projekt „Rodiče, zmapujme dětem Česko“.
Jeho cílem je zmapovat všechna místa, kde by se rodinám
s dětmi mohlo líbit, ať už se jedná
o dětská hřiště, restaurace či
ubytování s dětským koutkem
apod. Na nekomerční portál
www.ekoutky.cz mohou své
informace vkládat jak firmy,
které mají ve své provozovně
dětský koutek (či alespoň pastelky, omalovánky), tak rodiče,
kteří mohou kromě zadávání
nových míst také sdělit své
dojmy a ohodnotit místa, která
již s dětmi navštívili. Registrace
firem i uživatelů je zdarma a
uživatelům jsou nabízeny i zajímavé bonusy a odměny.
Nejeden dětský koutek funguje i ve Varnsdorfu, a tak jsme
v redakci zvědavi, které z nich
se objeví jako první a co na ně
rodiče říkají.
ham
INZERCE

Josef Zbihlej zve
všechny své spolužáky
od 1. třídy na tradiční
setkání v restauraci
Maxim. V sobotu

14. června v 17 hod.

Běh na Hrádek
Po loňské premiéře, která byla součástí městských slavností, se
letos 17. května uskutečnil druhý ročník Běhu na Hrádek. Pořádal ho
SK Paintball Varnsdorf za přispění městského grantového programu.
Znovu přišli i mnozí z těch, kdo si strmou trať vyzkoušeli posledně,
ale jediný Jakub Zajíček obhájil ve své kategorii loňské vítězství.
Uvádíme první tři místa v každé kategorii:
Předškoláci, 100 metrů: 1. Daniel Bulejko 00:41, 2. Lukáš
Sláma 00:42, 3. Anna Jandová 00:47. Žáci 1.-3. třída, 300 metrů:
1. Matěj Janda 01:38, 2. Martin Klaus 01:56, 3. Ondra Boczan 02:09.
Žákyně 1.-3. tř., 300 metrů: 1. Kristýna Křížová 02:08, 2. Kristýna
Tenglová 02:20, 3. Maruška Kochová
02:22. Žáci 4.-5. tř., 300 metrů:
1. Jakub Zajíček 01:29, 2. Jakub Lorenc
01:50, 3. Filip Werner 02:24. Žákyně
4.-5. tř., 300 metrů: 1. Dominika Tvrdá 02:16, 2. Hana Zavadilová 02:21,
3. Petra Křivánková 02:38. Žákyně 6.9. tř., 600 metrů: 1. Marina Melkonova
04:15, 2. Petra Šmídová 05:16, 3. Blanka Pastvová 05:44. Žáci 6.-7. tř., 600 metrů: 1. Jakub Neubauer
03:26, 2. Matouš Dubovecký 04:16, 3. Tomáš Resler 04:17. Žáci 8.9. tř., 1 000 metrů: 1. Jakub Burda 05:24, 2. Ondřej Cecho 05:56,
3. Pavel Křivánek 06:08. Ženy OPEN, 1 000 metrů: 1. Tereza Masopustová 05:21, 2. Martina Buršíková 06:50, 3. Petra Řihalová 06:58. Dorostenci a junioři, 1 000 metrů: 1. Petr Hájek 04:21, 2. Lukáš Horáček
04:56, 3. Pavel Řehula 05:12. Muži, 1 000 metrů: 1. Jiří Švorc st. 04:29,
2. Marek Moldan 04:37, 3. Vladimír Šrachta 04:41. Text a foto ham

Fichtl sprint na Hrádek podruhé
Po loňském nultém, zkušebním ročníku se jel v rámci oslav výročí otevření rozhledny na Hrádku letos první oficiální ročník Fichtl
sprintu na vrchol. Vzhledem k očekávanému a bohužel i reálnému
nepříznivému počasí (zima a drobný déšť) se na startu sešlo pouze
šest obětavých a netrpělivých závodníků.
Fichtl sprint od loňského roku doplňuje obnovený běžecký závod
na vrchol městské dominanty. Po dokončení běhů na jeden kilometr
vyrazily motocykly o obsahu 50 ccm na svůj jediný pokus o vítězství.
Za mohutného povzbuzování publika a v jednom případě i aktivní
pomoci fandících diváků a běžců se všem šesti jezdcům podařilo
dosáhnout vytouženého cíle.
V kategorii klasik, tedy neupravených silničních strojů, jezdci dojeli
do cíle v pořadí 3. Vít Lux, 2. Dušan Komárek a 1. Jiří Sentner.
V kategorii speciál, kde již upravené závodní motokrosové stroje
s tradičními „fichtly“ spojuje jen motor o původním obsahu, dojeli
závodníci v pořadí: 3. Rudolf Plíhal, 2. František Nečas st. a 1. Petr
Lorenc. Vyhlášení výsledků proběhlo jako v loňském roce společně
s běžci na parkovišti u Hrádku.
V závěru bychom za pořádající Motosportklub Varnsdorf rádi poděkovali nejen
zúčastněným jezdcům, ale
i pořadatelům běhu, kteří nám
pomohli s měřením časů a
mysleli na nás i s odměnami.
Všechny zájemce o motorismus srdečně zveme do
našeho sportovního areálu
pod Studánkou na tradiční
čtyřhodinový Fichtl cup 2014
zařazený do seriálů Fichtl
mazec, který se uskuteční v
sobotu 21. června od 10 hodin.
JS, foto ham
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Z CYKLISTICKÝCH VÝSLEDKŮ

Prvenství obhájil tým VOŠ a SŠ K. Světlé
Den před druhým květnovým svátkem se uskutečnil osmý ročník
fotbalového turnaje středních škol Pohár osvoboditelů. Prvně se jej
zúčastnila družstva Gymnázia Rumburk a Střední lesnické školy
Šluknov, čímž doplnila tradiční varnsdorfská školní družstva na počet
šesti týmů. Ty nejdříve hrály ve dvou skupinách a podle umístění
poté o konečné pořadí.

Hned z kraje května se jel
zvučný maraton Bohemia v Novém Boru. Charakter hlavní trasy: délka 45 km, převýšení 950
m, lesní a polní cesty 80 %,
asfalt 20 %. Varnsdorfští a někteří další cyklisté z regionu se
umístili následovně - junioři a
muži: 5. F. Holubář; veteráni I:
1. J. Novota, 8. H. Schwarz,
18. Z. Kohout; veteráni II: 16.
J. Boczan, 20. V. Kubík, 26. M. Hozák; veteráni III: 7. V. Šimonek,
8. M. Spurný.

Radvaneckej Šajn Kap,
pořádaný Lužickým horským
spolkem jako noční závod na
horských kolech, byl i s pomocí
„čelovek“ docela masakrem.
V mužích byl H. Schwarz třetí,
A. Vohanka sedmý a M. Spurný
ve veteránech třetí.
AUTHOR MARATON TOUR
2014 má odjety dva závody.
V Branžeži v Českém ráji stejně
jako v Lipníku nad Bečvou skončil
J. Strož šestý. Ten druhý v Lipníku
(AUTHOR ŠELA MARATHON)

na trati 92 km byl zároveň
úvodním dílem Českého poháru 2014 maratonských závodů
XC. Na 175. pozici jej dokončil
J. Švorc (33. V M40) a na 237.
J. Dužár (16. V M50). Cílem
projelo 540 závodníků, dalších
80 z různých důvodů nedokončilo.
Ve druhém dějství seriálu
Kolo pro život, Tour Škoda
Auto si na trati 56 km vybojovali
umístění v první desítce mezi
více jak 650 jezdci M. Malík (6.)
i J. Strož (9.).
ZdS

Siláci OST obstáli na dvou akcích

Umístění ve skupině A: 1. VOŠ a SŠ K. Světlé Varnsdorf,
2. Gymnázium Rumburk, 3. Gymnázium Varnsdorf. Umístění ve skupině B: 1. Střední lesnická škola Šluknov, 2. VOŠ a SŠ Bratislavská
Varnsdorf, 3. VOŠ a SŠ Mariánská Varnsdorf. Zápasy o konečné
pořadí: o 5.-6. místo Gymnázium Varnsdorf - VOŠ a SŠ Mariánská
2:0; o 3.-4. místo Gymnázium Rumburk - VOŠ a SŠ Bratislavská
2:1; o 1.-2. místo VOŠ a SŠ K. Světlé - Střední lesnická škola Šluknov
2:0. Konečné pořadí: 1. VOŠ a SŠ K. Světlé, 2. Střední lesnická
škola Šluknov, 3. Gymnázium Rumburk, 4. VOŠ a SŠ Bratislavská,
5. Gymnázium Varnsdorf, 6.VOŠ a SŠ Mariánská.
Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Luděk Černohorský
z týmu vítězů, na postu gólmana se nejlépe představil Patrik
Klouda z rumburského gymnázia, oba ligoví mládežničtí hráči
FK Varnsdorf. Poděkování patří rozhodčím, hlasateli Zbyňku
Šimákovi, Monice Vaňákové, zdravotním sestrám a všem
mužstvům za hladký průběh turnaje.
Text a foto ZdS

Mžik dovezl výhru z Děčína
Varnsdorfský tým tenistů nad 45 let se utkal ve veteránské soutěži
na dvorcích LTC Děčín s družstvem CANABA Děčín a zvítězil 2:4.
Bodovali R. Šustr a M. Hájek ve dvouhrách a dvojice M. Klusoň M. Žižlavský a M. Hájek - R. Šustr v deblech. Tenisté Jiřetína podlehli
ve stejném kole doma Velkému Březnu 2:4. Úspěšní byli jen P. Havlíček a A. Krejčí. Před derby Jiřetína se Mžikem měli oba soupeři na 4.,
resp. 5. místě po třech kolech soutěže shodně 6 bodů.
M. K.

Tradiční fotbalové setkání ve Vilémově
V pořadí 13. setkání Spolku bývalých hráčů a funkcionářů
Šluknovského výběžku nad 60 let se koná ve sportovním areálu
ve Vilémově v sobotu 14. června 2014 od 14 hodin.
LS

Volejbalistky klopýtly
Ženy Slovanu prohrály v Doksech 3:2 (21, 15, -12, -22, 13), když
z 2:0 vyrovnaly na 2:2 a pak v tie-breaku za stavu 14:13 přišla fatální
chyba a utkání tak ztratily. Ve druhém už nedaly soupeřkám šanci
po výsledku 0:3 (-12, -23, -19). Domácí duely s vedoucí Poniklou
byly odloženy na 1. červen.
P. D.

Na 3. mistrovství ČR v benchpressu organizace FČST-GPC powerlifting
v Semilech startoval za Oddíl
silového trojboje Varnsdorf premiérově dorostenec Ríša Šos
(váha do 82,5 kg), jako junior se
představil Láďa Žítek (do 75 kg)
a v open kategorii Dan Pianka.
Všichni v kategorii EQUIP. Ríša
i přes ne zrovna ideální přípravu
dal postupně 80, 95 i 102,5 kg.
V juniorech zasáhl Láďa i do boje
o absolutní pořadí. Po lehkém základu na 140 kg mu bylo uznáno
také 160 kg. Dva pokusy o nový
národní rekord se 167,5 kg se
nepovedly. Oba sice vytlačil, ale
proti pravidlům zvednutý zadek
na lavičce rozhodčí nepřehlédli.
Dan se v kategorii open potkával
se stejnou technickou chybou
jako Láďa. Proto mu nebyl uznán
první pokus na 120 kg. Na podruhé je již zdolal a třetí se 130 měl
obdobný průběh jako první, proto mu byl zapsán pouze základ.
Přes veškeré problémy všichni
nakonec získali první místa
ve svých kategoriích a Láďa
k tomu přidal skvělé třetí místo
v absolutním pořadí juniorů.

Vyzkoušejte
si hornettlon

Naše originální soutěž spojuje triatlon a kvadriatlon pro jednotlivce i týmy, které absolvují
závod štafetovým způsobem.
Je tak vhodný pro všechny
typy sportovců od profesionálu
až po amatéry či hobbíky. Vše
se odehrává v Hradčanech
u Ralska 14. června. Od 8.30
hod. je akreditace, v 11.00 hod.
pak start. Disciplíny: plavání
500 m, horské kolo 20 km,
kolečkové brusle 11 km a běh
5 km. Kolečkové brusle nejsou
zařazeny v triatlonu. Více informací na www.hotnettlon.cz
O. Litresits, ředitel závodu

V závěru dubna se ve Starých
Křečanech konalo mistrovství
ČR a SR v benchpressu asociace WUAP CZECH REPUBLIC. Do soutěže zasáhlo také
několik lifterů z Německa. První
za OST vstoupil do bojů junior
Láďa Žítek (váha do 75 kg). Po
klidném základu na 140 kg druhý pokus se 160 kg nevyšel, ale
na třetí je vytlačil. Jan Pianka
(open, do 60 kg) zahájil lehce
na 100 kg a zrovna tak pokořil
105 kg činku. Bohužel, třetí pokus na 110 kg uznán nebyl. Dan
si vedl lépe (open, do 67,5 kg).
Výtlaky se 120 i se 130 kg byly

bez nejmenších pochybností.
Třetí vystoupení se 140 kg se
nezdařilo, což má na svědomí
i komplikovaná příprava na
soutěž. Za uvedené výkony si
borci OST odvezli ze známého
prostředí dvě prvenství (Láďa,
Jan) a Danovo druhé pořadí.
Láďa navíc v absolutním hodnocení juniorů a dorostenců
skončil třetí.
Závěrem se sluší poděkovat
organizátorům mistrovství a
městu Varnsdorf, které v rámci
Koncepce podpory sportu oddíl
podpořilo.
Jan Pianka, OST

Skvělá umístění mladých běžců

Polevského běhu lyžařů se vedle úspěšného varnsdorfského
mládí zúčastnili i starší kolegové, kteří poprvé vyzkoušeli trať
v okolí Jedličné. Na dorostenecké 5km trase zvítězil P. Herman.
Junioři a muži běželi 10 km, kde junior D. Ďurovec obsadil 3. místo
v kategorii a 50. celkově. K. Valenta s P. Vodičkou doběhli ve svých
kategoriích na 5., resp. 14. místě a v celkovém pořadí to pro oba znamenalo umístění na začátku třetí desítky startovního pole.
ZdS

Nejlépe plavali Pricl a Koštejn

Kraulařského víceboje v Lounech, jeho 11. ročníku, se zúčastnily
téměř dvě stovky plavců a plavkyň (ročník narození 1999 a 2000-2003)
z dvaceti oddílů středních, západních a severních Čech. Ve 25metrovém
bazénu se šesti drahami nechyběli ve čtyřech disciplínách ani zástupci
Slovanu Varnsdorf. Plavalo se na 50, 100, 200 a 400 m volný způsob.
Lépe si vedla mužská část výpravy, a to v kategorii ročníku 1999. Vladislav Pricl si mezi 43 účastníky vybojoval v součtu bodů ze všech tratí
6. místo a hned za ním skončil Ondřej Koštejn. Martinu Jiráskovi připadlo
19. pořadí. Z plavkyň Slovanu si nejlépe počínala Dominika Tvrdá, startující v kategorii 2000-2003. Ta se v poli 67 závodnic umístila na solidním
12. místě a nejlépe si vedla na 200 m volný způsob, kde byla desátá.
Další plavkyně Slovanu Adriana Koldová skončila v této kategorii na
26. místě. V Lounech se snažili výrazněji prosadit také Marina Melkonová, Jan Eichler, David Petr a Tomáš Blažek. Na umístění alespoň v první
třetině výsledkových listin ale zatím jejich výkony nestačily.
ZdS

V Rumburku vznikl ragbyový klub
Když loni v září skupinka nadšenců pro ragby založila v těch
nejskromnějších podmínkách občanské sdružení Alba Rumburk,
nepředpokládala, že již za osm měsíců bude se svým týmem slavit
první vítězství na ragbyových hřištích. Pokud byste se chtěli stát hráči
ragby a splňujete věkové rozmezí 7 až 99 let, jste srdečně zváni. Tréninky probíhají na letním stadionu v Rumburku každé pondělí a čtvrtek od 16.00 hod. Více na www.ragby-rumburk.cz Mgr. V. A. Drda

Jaro se áčku nevydařilo
Juniorky vyhrály kvalifikaci o ligu

Basketbalové juniorky TJ Slovan Varnsdorf si vybojovaly o víkendu
postup do ligy, když nečekaným způsobem přehrály Karu Trutnov B
57:52 i domácí Lokomotivu Liberec 91:67. Blahopřejeme.
red., foto H. Těšitělová

Předposlední domácí duel
sezony odehrál FK Varnsdorf
proti Pardubicím kvůli přívalům dešťů na hodně nasáklém
terénu. Po nabuzení se výhrou
v Mostu svého soupeře sice
zdolal 2:1 (2:1), ale kdyby
utkání skončilo remízou, asi
by se podstatná část z necelé
pětistovky diváků nedivila. Vyrovnávací a svou čtvrtou branku v sezoně vsítil ve 25. min.
Radim Breite (na fotu z utkání
s Ústím) a vítěznou o deset
minut později Nikolas Daníček.
Zápas v Třinci přinesl prohru
1:0 (1:0). Branka padla hned
v úvodu a domácí dohrávali od
60. minuty po vyloučení s deseti hráči.
Juniorka inkasovala příděl
5:1 (1:0) v Třinci, který na jaře

Poháru rozhlasu vládly školy výběžku

Okresní kolo Poháru rozhlasu
2014 v atletice je již minulostí.
Přes chladné a vlhké počasí se
závody vydařily a k vidění byla
řada velice kvalitních výkonů,
které musely potěšit všechny
pedagogy a trenéry. Dle výsledků jednotlivých kategorií
hrály prim školy Šluknovského
výběžku.
Mladší žáci: 1. ZŠ Kamenická Děčín (3 659 bodů),
2. ZŠ nám. E. Beneše Varnsdorf
(3 638), 3. ZŠ U Nemocnice
Rumburk (3 260). Mladší žákyně: 1. Gymnázium Varnsdorf
(3 948), 2. ZŠ Želenice Děčín
(3 820), 3. ZŠ Komenského
náměstí Děčín (3 663).
Starší žáci: 1. ZŠ Edisonova
Varnsdorf (5 635), 2. ZŠ nám.
E. Beneše Varnsdorf (5 316),
3. Gymnázium Varnsdorf (4 793).
Starší žákyně: 1. Gymnázium Rumburk (4 824), 2. ZŠ
U Nemocnice Rumburk (4 723),
3. Gymnázium Varnsdorf (4 711).
V super hodnocení (součet
bodů všech čtyř kategorií) byl
výsledek následující: 1. Gymnázium Varnsdorf (16 554
bodů), 2. ZŠ U Nemocnice
Rumburk (16 094), 3. ZŠ nám.
E. Beneše Varnsdorf (16 031).
Soutěží na atletickém stadionu
ve Varnsdorfu se ve čtvrtek
15. května zúčastnilo 13 škol
okresu Děčín a reprezentovalo
je 426 žáků. Závody organizovaly DDM Děčín a AŠSK Děčín,
hlavní váha však ležela na pořa-

dateli ZŠ nám. E. Beneše a AO
Varnsdorf.
Závěrem chci poděkovat
nejen soutěžícím, ale také
pořadatelům, rozhodčím a
žákům z devátých ročníků
pořadatelské školy, především
však Tomáši Šmidílkovi, který
zajišťoval servis výsledků

(www.zs-namesti.eu; http:
//online.atletika.cz/vysledky.as
px?idk=19945). Díky jim celá
soutěž proběhla hladce a bez
problémů. Postupujícím týmům
přeji mnoho úspěchů v krajském
finále.
V. Zemler, ZŠ nám. E. Beneše
Varnsdorf, foto Ivo Šafus

doma prvně vyhrál. Na stav
4:1 snižoval Černý. Dva domácí
zápasy proti Znojmu (předehrávka) a Slovácku přinesly
plný počet bodů po výhrách 5:1
(2:0) a 3:2 (2:1). Se Znojmem dal

sledních třech zápasech doma
sedmnáct branek. Naposledy
to odnesl klub RMSK Cidlina
z Nového Bydžova výsledkem
8:4 (3:0). Domácí vedli v 52. už
5:0, hosté ovšem do 75. snížili

čtyři góly P. Rudnytskyy, jeden
M. Spáčil, proti Slovácku se trefili M. Volf, T. Mikinič a M. Kouřil.
V předehrávce v Příbrami juniorka zopakovala výsledek z Třince. Na konečných 5:1 upravoval
v samém závěru Kučera.
Dorost U19 nastřílel v po-

na 5:4! Závěr pak patřil domácím. Góly Neumann 3, Kučera
s Čurgalim po 2 a Bulíř. Střetnutí
v Trutnově devatenáctka dokázala otočit ve svůj prospěch. Prohrávala 1:0, ale góly Kučery, Kolára,
Zounara a Devátého jej dotáhla
do vítězného konce 1:4.
ZdS

Třetí místo varnsdorfský Mělník neuhájil
Kulečníková 1. Lužická hospodská liga uzavřela koncem
dubna závěrečným 14. jarním kolem sezonu 2013-2014. Vyhrál
ji celkem s přehledem českolipský tým Pod poštou před áčkem
Sport Baru Nový Bor. Poslední kolo rozhodlo ve vzájemném derby zápasu o třetím místě. Varnsdorfský Mělník A v něm prohrál
v domácím prostředí s družstvem U Jelena A Velký Šenov 2:4 a
musel mu přenechat bronzovou příčku. Další zástupce Šluknovského výběžku, tým KK Krkovička skončil sedmý. Z této soutěže letos
nikdo nesestupuje a novými účastníky dle pořadí ve 2. LHL by měly
být týmy Rafani Rybniště a RC Peklo Varnsdorf. O derby utkání
družstev výběžku tedy nebude v příští sezoně nouze.
První Lužická liga - konečná tabulka 2013-2014
1. Pod poštou Česká Lípa 28 23 0 5 115: 53 46
2. Sport Bar A Nový Bor
28 17 0 11 96: 72 34
3. U Jelena A Velký Šenov 28 14 1 13 82: 86 29
4. Mělník A Varnsdorf
28 14 1 13 90: 78 29
5. Pilínkov A Liberec
28 14 0 14 87: 81 28
6. Český Lev A Mimoň
28 12 1 15 80: 88 25
7. KK Krkovička Brtníky
28 8 2 18 69: 99 18
8. U Miloše A Česká Lípa 28 7 1 20 53:115 15
Pořadí dvou nižších soutěží LHL uvedl Hlas severu v čísle 8, které vyšlo 18. dubna.
ZdS
INZERCE

J
•

zprostředkování ocenění nemovitostí

HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 34. Vydává město Varnsdorf v nákladu 2 100 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor Martin Havlíček (telefon 412 372 241,
linka 143), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah
inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 30. května 2014. Příští číslo vyjde 13. června 2014.

