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O POZEMKU PRO SBĚRNÝ DVŮR 
EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? 

ČTYŘMĚSTÍ SONDOVALO SPOLUPRÁCI 
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 26. ČERVNA

Edisonka
hostila
děti z pěti
zemí
(foto Ivo Šafus)

Poněkud
utajený

mistr světa
Miroslav Kokta
(foto archiv MK)

Čtěte na str. 6

INZERCE

Po návštěvě tří členů vlády, 
o které jsme psali v předchozím 
čísle, se u starosty Varnsdorfu 
ohlásili členové obou komor 
českého parlamentu. Dalšími 
z politiků, kteří se u nás chtěli na 
vlastní oči přesvědčit o situaci 
ve vyloučených lokalitách, byli 
Jaroslav Zeman (senátor za 
Jablonec nad Nisou a starosta 
Albrechtic v Jizerských horách) 
a Ing. Jan Bartošek (místopřed-
seda Poslanecké sněmovny a 
místostarosta města Dačice). 
Schůzky v pondělí 26. května 
se zúčastnili mj. také staros-
tové Krásné Lípy, Jiřetína pod 
Jedlovou, Dolní Poustevny 
a Velkých Hamrů, biskupský 
vikář pro diakonii Dr. Vojtěch 
Eliáš, předseda krajské orga-
nizace KDU-ČSL Ing. Václav 
Hynčica, pracovníci Charity 
ČR, bezpečnostních složek a 
sociálního odboru městského 
úřadu.

Tématem byla situace ve 
vyloučených lokalitách, jak se 

Zákonodárci ve Varnsdorfu

Pokračování na str. 3

Většina měst a obcí reguluje chování občanů na svém 
území obecně závaznými vyhláškami. Nejinak je tomu 
i v našem městě, kde se nechtíc můžeme dostat do problé-
mů při jejich řešení - a jak říká klasik: „Neznalost zákona ne-
omlouvá“! Důležité je také připomenout, že občanem není 
jen obyvatel našeho města, ale každý jeho návštěvník.

Řada čtenářů si teď řekne, že co si pamatuje, tak rozhod-
ně nic špatného proti nějaké vyhlášce nedělá, a neuvědo-
mí si, že v mnoha případech ignoruje třeba i vyšší právní 
předpisy (vyhlášky, nařízení a zákony), když si na veřejné 
komunikaci umyje auto saponáty nebo po úklidu obchodu 
či společných prostor vylije kýbl do kanálu u silnice (např. 
dětská poliklinika), odkud tyto splašky pak odtékají dešťo-
vou kanalizací bez čištění přímo do řeky Mandavy.

Během letní sezony se můžeme dostat do konfliktu 
s několika vyhláškami, a to zejména s článkem 2 Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2008 (o ochraně nočního klidu a 
regulaci hlučných činností), kde se říká, že noční klid je 
stanoven na dobu od 22.00 hod. do 6.00 hod. V této době 
platí zákaz rušení nočního klidu (tj. občané jsou povinni 
zachovávat klid a omezit hlučné projevy). Podle téže máme 
povinnost zdržet se provozování zařízení a přístrojů, které 
jsou používány při práci na zahradě, při zpracování dřeva a 
kovů a způsobují hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, 

Vyhněte se konfliktu 
s vyhláškami

Nečekaný návrat zimních radovánek? Ne. To děti dostaly od hasičů k svátku radovánky v pěně. 
U Kocoura 1. června fotil Ivo Šafus.

s ní vyrovnat a jak zabránit další-
mu nárůstu negativních jevů, jak 
zde zapojit charitativní projekty. 
Podle Jana Bartoška bude mož-
né ze státního rozpočtu uvolnit 
půl miliardy korun na podporu 
terénní práce. Starostové ape-
lovali na změnu směrnic pro ve-
řejně prospěšné práce, aby obce 
nemusely po několika měsících 
propouštět lidi, kteří se osvědči-
li. Přivítali by také, kdyby výplata 
sociálních dávek byla vázána 
na veřejnou službu, jak tomu 
bylo dříve. Nejvíc se ale mluvilo 

o legislativě kolem sociálních 
dávek na bydlení. Senátor Ze-
man požádal poslance Bartoš-
ku o podporu senátního návrhu 
změny zákona o hmotné nouzi, 
který směřuje do Poslanecké 
sněmovny. Starostové také při-
pomněli nutnost změny zákona 
o odpadech, aby se zamezilo 
neustálé drobné kriminalitě. 

Už bez senátora Zemana, kte-
rý odjel za jinými povinnostmi, se 
hosté podívali do Kovářské ulice a 
program zakončili pracovní veče-
ří v Pivovaru Kocour.              ham
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Čtěte na str. 11

Analýza vnímání pocitu 
bezpečí občany města

V průběhu června je k dispozici v elektronické i v listinné podobě 
dotazníkové šetření, které je zaměřeno na vnímání pocitu bezpečí. 
Dotazník navazuje na analýzu, kterou v roce 2008 zpracovali studenti 
3. ročníku VOŠ a SŠ a jejíž výsledky pak byly předmětem absolventské 
práce. V letošním roce se této analýzy zhostil Městský úřad Varns-
dorf, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, za podpory a spolupráce 
Komise prevence kriminality (KPK). Její výsledky budou porovnány 
s předchozí a dále budou sloužit ke stanovení problémových lokalit 
z pohledu občanů, k vytyčení dílčích i dlouhodobých cílů plánu pre-
vence kriminality, na němž rovněž komise pracuje. V neposlední řadě 
pak budou s výsledky analýzy seznámeni zastupitelé a radní města. 
Zároveň je analýza jedním ze stanovených cílů pro tento rok. 

Dotazník je k dispozici ve dvou formách, a to elektronicky na 
www.varnsdorf.cz a v listinné podobě, která je k dispozici v tomto 
čísle Hlasu severu a dále na podatelnách obou budov městského 
úřadu a v Městském informačním centru. Své odpovědi můžete 
odevzdávat tamtéž, a to do 30. 6. 2014. Stejný termín platí i pro 
elektronické dotazování. 

Vašich připomínek, postřehů a názorů si velmi vážíme a 
děkujeme za spolupráci.                  Mgr. Romana Cupalová, 

manažer prevence kriminality 
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 29. 5. 2014 rozhodla: • Schválit záměr provést nové dozdívky 
balkonů v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu a pověřit starostu města podpisem Dodatku 
č. 1 na tuto akci, kterým se navyšuje celková cena díla na 1.962.739 Kč včetně DPH z důvodu 
provedených víceprací. • Schválit návrh celoplošných oprav místních komunikací a chodníků na 
rok 2014. • Vyhlásit výběrové řízení na celoplošné opravy komunikací: ul. Hřbitovní k č. p. 2425, 
ul. Hřbitovní k č. p. 3175, ul. Hřbitovní k č. p. 3364, ul. Na Měkovině, ul. Severská I, ul. Severská 
II, ul. Zhořelecká, ul. Hraniční stezka, ul. Karlova k č. p. 2795, ul. Studánka I, ul. Studánka II, ul. 
Západní, ul. Nezvalova k MŠ. • Vyhlásit výběrová řízení na akci celoplošné opravy chodníků: ul. 
Střelecká u BG, ul. Mladoboleslavská, ul. Národní u Alberta, ul. Kostelní za č. p. 2632-34, ul. Mari-
ánská od Melantrichovy. • Pověřit starostu města podpisem smlouvy o spolupráci při rekonstrukci 
chodníku a opěrné zdi na Národní ul. ve Varnsdorfu uzavřené mezi městem Varnsdorf a společností 
SWPF CZ Retail s. r. o. • Přidělit veřejnou zakázku „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu 
sportovní haly, Západní č. p. 2984 ve Varnsdorfu“ uchazeči: J. I. H. - sportovní stavby s. r. o., 
Praha 10 a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 588.888,89 Kč 
bez DPH. • Schválit finanční příspěvky na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory 
sportu ve městě Varnsdorf Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469 ve výši 6.000 Kč a 
sportovnímu oddílu Northern Strongman Varnsdorf o. s. ve výši 6.000 Kč. • Jmenovat Ing. Martina 
Tognera, Ing. Martinu Resovou a paní Janu Neubauerovou do funkce náhradníka Komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2010- 2014. 
• Neschválit poskytnutí finančního daru Občanskému sdružení STATIM - Babybox pro odložené děti.

 

XXXVI. zasedání zastupitelstva se koná dne 
26. června 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

• Nebezpečí na kolejích
Telefonické oznámení o spadlém stromu na kolejích 

v prostorách vlakové zastávky Staré nádraží v ulici U Splavu 
strážníci přijali přes tísňovou linku L 156. Neprodleně byly 
učiněny všechny kroky k odvrácení střetu vlakové soupravy 
se stromem. O jeho odstranění z kolejiště se postarali hasiči 
ze stanice HZS Varnsdorf.

• Ošetření poraněného muže
Strážníci na své služebně zajistili prvotní ošetření muže, který 

si v časných ranních hodinách vlastní neopatrností způsobil sil-
ně krvácející tržnou ránu na dlani ruky. Zraněného transportovali 
do místní nemocnice k odbornému ošetření.

• Opuštěné vozidlo
Na tísňové lince L 156 dozorčí přijal oznámení o opuštěném 

motorovém vozidle zaparkovaném na ulici Karolíny Světlé, a to 
s klíči zasunutými v zámku dveří. Hlídka vozidlo zabezpečila a 
vyrozuměla jeho majitele, který si pak klíče převzal.

• Nález kabelky s doklady
Dámskou kabelku s osobními doklady a mobilním telefonem, 

objevenou v jednom z nákupních košíků v marketu Albert, pře-
dala na služebnu MP všímavá občanka z Varnsdorfu. Službu 
konající strážníci nález převzali a poté zajistili jeho předání 
majitelce.

• Pomoc zraněné ženě
V průběhu výkonu služby zjistila motorizovaná hlídka star-

ší ženu, která si po pádu na zem v Západní ulici způsobila 
poranění horní končetiny. Strážníci jí poskytli první pomoc a 
převezli ji do varnsdorfské nemocnice, kde byla předána do 
péče zdravotníků.         Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

Nezaměstnanost 
o něco klesla 

K datu uzávěrky byla k dispozici statistika nezaměstnanosti 
k 30. dubnu 2014. Podle údajů Úřadu práce přesáhla ve Šluknov-
ském výběžku 10,5 procenta (proti prosinci 2013 klesla o 6,44 %). 
Ve srovnání větších měst si nejlépe stojí Rumburk s více než 8,5 
procenty a nejhůře Šluknov. Čísla vyjadřují podíl nezaměstnaných 
osob na obyvatelstvu ve věku 15-64 let.

• Chceš trávu, perník...?
Dvojice varnsdorfských obchodníků s drogami čelí obvi-

nění z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Dvojice 
z Varnsdorfu měla na blíže neurčených místech v období  od 
listopadu  2007 do listopadu  2013  nabízet a dodávat konopí 
a pervitin různým zájemcům. V rámci obchodu s drogami si 
měli přijít navíc na částku přesahující jedenáct tisíc českých 
korun. Oběma hrozí trest odnětím svobody od jednoho až do 
pěti let nebo peněžitý trest.       Nprap. Petra Trypesová, PČR, 

Oddělení tisku a prevence Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Výzva poškozeným obchodníkům
Dvojice podnikatelů ze Šluknovského výběžku připravila desítky 

českých obchodníků o výdělky. Svým podnikáním vytvořili dluh pře-
sahující 2.343.000 Kč. Od března loňského roku oslovovali různé 
společnosti, které postupně dodávaly do společností SUDKOVAR 
s.r.o., CI2 s.r.o. a Supra Holding s.r.o. široký sortiment zboží - po-
traviny, drogerie, kancelářský i papírenský materiál, mlékárenské 
výrobky, cukroviny, zahradnické zboží a mnohé další. Obchodníci 
si pokaždé nechali na odebrané zboží vystavit faktury, které do 
současné chvíle nebyly uhrazeny.

S oslovenými podnikateli komunikovali především prostřednictvím 
e-mailových adres a telefonních hovorů. Po odebrání zboží se zpra-
vidla dalšímu kontaktu s obchodníky vyhýbali. Rumburští kriminalisté 
pracují na desítkách případů, které nasvědčují skutečnosti, že byl 
spáchán zločin podvodu, za který oběma obviněným mužům hrozí až 
osmiletý trest odnětím svobody. Trestní stíhání obou zúčastněných 
zástupců zmiňovaných společností přivedlo oba muže do vazby.

Policie se touto cestou obrací na případné další poškozené 
společnosti a podnikatele, kteří mají nenaplněné pohledávky 
u společnosti SUDKOVAR s.r.o., CI2 s.r.o. a SUPRA HOLDING 
s.r.o., aby se neváhali obrátit na tísňovou linku 158, případně přímo 
na tel.: 974 432 481 nebo na e-mailovou adresu: krpulk.uo.dc.2o-
ok.podatelna@pcr.cz.            Nprap. Petra Trypesová, PČR, 

Oddělení tisku a prevence Děčín

Dolní Podluží                77                  9,27 %       831 
Horní Podluží                39                   7,05 %       553 
Chřibská                89                   9,11 %       977 
Jiřetín pod Jedlovou              53                12,33 %       430 
Rybniště                54                11,46 %       471 
Varnsdorf            1 148               10,66 %   10 766 
Varnsdorfsko celkem       1 460              10,41 %  14 028 
Další vybrané obce:    
Krásná Lípa               265               11,55 %    2 294 
Rumburk               670                8,66 %    7 736 
Šluknov               500               13,14 %    3 806 
Šluknovský výběžek  
celkem
Okres Děčín celkem        9 689              11,01 % *   90 118 

Míra
neza-

městnanosti 

Evidovaní 
 dosažitelní

uchazeči 
o zaměstnání

Obec nebo území 

Počet
obyvatel
ve věku
15-64 let

3 889          10,52 %        36 984 
 

*11,01 % je oficiální údaj za okres Děčín. Matematicky neodpovídá 
rozdělení uchazečů o zaměstnání podle obcí. Rozdíl je způsoben 
tím, že software nepodporuje automatický výpočet statistik (proto se 
hodnoty za obce nepočítají ve stejný okamžik jako hodnoty za okres). 

Podle podkladů krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí n.L. 
zpracovala IK.

Zájem o evropské 
volby - ani ne 

13 procent
K volbám do Evropského 

parlamentu přišlo do varns-
dorfských volebních místností 
(včetně jedné studánecké) 
1 620 lidí. To je 12,95 % z opráv-
něných voličů. Celostátní účast 
byla 18,2 %.

V Evropském parlamentu 
budou zastoupeni ANO 2011 
(4 mandáty), TOP 09 + STAN 
(4), ČSSD (4), KSČM (3), KDU-
-ČSL (3) ODS (2) a Strana svob. 
občanů (1).

Pro srovnání, jak se hlasova-
lo ve Varnsdorfu:
1. ANO 2011 - 18,8 %
2. ČSSD - 16,8 %
3. KSČM - 14,0 %
4. TOP 09 + STAN - 11,0 %
5. ODS - 7,6 %
6. Úsvit - 6,2 %
7. Česká pirátská strana 4,1 %
8. Strana svob. občanů 3,6 %
9. Koalice DSSS a SPE 2,8 %
10. KDU-ČSL 2,6 %

Nejvíce preferenčních hlasů 
od varnsdorfských voličů obdr-
želi prof. PhDr. Jan Keller, CSc. 
(ČSSD) - 66; Ing. Jaromír Koh-
líček, CSc. (KSČM) - 59; JUDr. 
Jiří Pospíšil (TOP 09) - 52.

Na volebních lístcích byla 
k nalezení jména čtyř varnsdorf-
ských kandidátů. V závorce je 
počet přednostních hlasů 
v celostátním součtu: Lukáš 
Kohout (Aktiv nezávislých 
občanů, 28 přednost. hlasů), 
Jozef Koleno (Komunist. stra-
na Českosl., 85), Jiří Moravec 
(DSSS, 85) a Zdeněk Štěpánek 
(Čes. pirátská str., 240). Jejich 
strany se do Evropského par-
lamentu neprobojovaly.   ham
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Z DIÁŘE STAROSTY

.

Großschönau, Rumburk, Seifhennersdorf a Varnsdorf. Spolek 
čtyř měst (ač první z nich má pouze statut obce) vystupuje pod 
neformálním označením Čtyřměstí, a to od podpisu dohody v úno-
ru loňského roku. Seifhennersdorf v prosinci hostil první „summit“ 
starostů a radních a další porady se měly konat vždy asi po roce. 
Letos bylo pořadatelství na Varnsdorfu. Kvůli podzimním komunál-
ním volbám bylo praktické se k posledně diskutovaným problémům 
vrátit už před prázdninami. Proto varnsdorfský starosta pozval ko-
legy z partnerských měst už na 28. květen. Spolupořadatelem byl 
Euroregion Nisa, který zajistil tlumočníka a občerstvení.

Na naší radnici se tak potkaly tříčlenné delegace Seifhennersdor-
fu (se starostkou Karin Berndtovou), Großschönau (se starostou 
Frankem Peukerem), Varnsdorfu (vedle Martina Louky též radní 
Jiří Sucharda a pracovnice úřadu Jiřina Trebatická) a za Rumburk 
starosta Jaroslav Trégr.

Téma železniční dopravy se dá shrnout do optimistické zprávy, 
že spojení přes Varnsdorf do Seifhennersdorfu je zachráněno 
přinejmenším do roku 2020. Jsou i snahy o prodloužení spojů do 
Eibau - ať už kvůli přestupům na Drážďany, nebo jako turisticky 
atraktivního propojení varnsdorfského a eibauského pivovaru. 
Nejčilejší společné aktivity už léta fungují mezi hasiči, a to kvůli 
vzájemné koordinaci a výpomoci při povodních nebo tání ledu. 
Do naprosté spokojenosti ještě cosi chybí, a tak bylo v zájmu 
efektivnější komunikace domluveno zorganizovat schůzku veli-
telů hasičských sborů. Obce daly za úkol promyslet i společný 
systém propagace sportovních a kulturních akcí - a poohlédnout 
se po dotaci na jeho uvedení do života. Padlo několik námětů na 
zviditelnění přeshraniční spolupráce Čtyřměstí, kterou přislíbil 
finančně podpořit Ústecký kraj.

Podél Mandavy z Großschönau do Žitavy vede cyklostezka, 
která by zasluhovala prodloužit i na opačnou stranu do Rumburku 
nebo ještě lépe až k pramenům za Starými Křečany. Starostové 
si naplánovali obhlídku budoucí trasy přímo v terénu.      ham

Dokončení ze str. 1
motorových pil, vrtaček, křovinoře-
zů apod), a to v zastavěném úze-
mí města o nedělích a dnech pra-
covního klidu v době od 6.00 hod.
do 14.00 hod.

Druhou z vyhlášek je poměrně 
nová Obecně závazná vyhláš-
ka č. 3/2011 (o zabezpečení 
místních záležitostí veřejného 
pořádku a estetického vzhledu 
města), která byla přijata jako 
reakce na vyhrocení situace ve 
městě. Ta umožňuje městské 
policii postihovat na veřejných 
prostranstvích vybraných lokalit 
především požívání alkoholic-
kých nápojů, umísťování nábytku 
a předmětů sloužících k odpočinku 
a sezení na místech, která k tomu 
nejsou určena. Součástí vyhlášky 
je barevná příloha se zakreslením 
lokalit, ve kterých se nechtěné 
aktivity stávaly či stávají a kde je 
město jednoduše nechce. Je to 
především okolí městské knihovny 
s přilehlým parkem a hřištěm, dále 
oblast kolem Červeného kostela, 
druhé budovy MěÚ a ubytovny 
v ulici T. G. Masaryka. Nově byla 
upravena oblast kolem bývalého 
hotelu Sport a ubytovny Garnex 
včetně doplnění o příjezdovou 
cestu k MŠ Nezvalova. Dále je 
v příloze uvedena oblast kolem 
vlakového nádraží, autobusového 
nádraží, náměstí E. Beneše a ulice 
Legií až k bývalé Jednotě. Aktuál-

Vyhněte se konfliktu s vyhláškami

Zasedání zastupitelstva 
města 29. května mělo stopro-
centní účast - i když ne hned 
od začátku, postupně se přece 
jen sešlo všech 21 zastupitelů. 
A občané? Jejich polovina 
sálu by zela prázdnotou, kdyby 
nedorazila skupina lidí bydlících 
zřejmě v okolí Technických 
služeb a znepokojených úmys-
lem města vykoupit sousední 
pozemek. Doslechli se dokonce 
cosi o „spalovně odpadu“. To byl 
jistě „informační šum“ a místosta-
rosta Ing. Poláček takový záměr 
vyvrátil. Skutečnost je taková, že 
prostor v Technických službách 
nevyhovuje pro činnosti, které 
zde už probíhají. Na novém 
pozemku se počítá se zřízením 
moderního sběrného dvora. Ve 
stávajícím areálu TS se tím po-
může k vyřešení doposud kom-
plikovaného provozu překladiště 
odpadu, provozovaného firmou 
EKO servis. Zastupitelstvo zatím 
schválilo záměr pozemek odkou-
pit, o vlastním nabytí do majetku 
města se bude jednat příště.

Panu Vu Linh Ngoc (= Karel) 
hrozilo, že město odstoupí od 
pronájmu a převodu bývalé 

tržnice na Národní, kde má vy-
růst obchodní dům. Důvodem 
byl dluh za užívání parcel i za 
pronájem bývalého zahradnictví 
u městské policie. Sám pan Vu 
zastupitelům sdělil, že šlo o ne-
dorozumění ohledně podmínek 
uzavření smlouvy, a zároveň 
se ukázalo, že dlužné částky 
byly na poslední chvíli přece jen 
uhrazeny. Smluvní podmínky 
zavazují zkolaudovat obchodní 
centrum nejpozději do konce 
roku 2018.

Z dalšího programu stojí 
za zmínku několik projektů, 
o jejichž financování bude město 
žádat. Dva z nich, které mají být 
financovány z programu Preven-
ce kriminality Ministerstva vnitra 
ČR, se týkají dětí z rizikových 
rodin a sociálně vyloučených 
lokalit a prevence internetových 
podvodů. Jiný projekt - „Konso-
lidace IT a nové služby TC ORP 
Varnsdorf“ - umožní mimo jiné 
zavedení nebo zlepšení někte-
rých elektronických služeb pro 
občany i úředníky radnice.

Zastupitelé se z předlo-
žených materiálů seznámili 
s hospodářskými výsledky a 

činností Technických služeb 
města Varnsdorf, společnosti 
EKO servis Varnsdorf, Nadač-
ního fondu Hrádek-Burgsberg 
a Sboru dobrovolných hasičů 
Varnsdorf za rok 2013.

Městské informační středis-
ko již od 1. července nebude 
spadat pod a.s. Regia a stane 
se součástí městské knihovny. 
Tato organizační změna si 
vyžádala schválení dodatku ke 
zřizovací listině knihovny a kon-
cepce Městského informačního 
centra.

Vraťme se ještě na začátek 
zasedání, které je vyhrazeno 
podnětům obyvatel a členů 
zastupitelstva. Ing. Reiber 
kritizoval dopravní situaci ve 
městě - zmíněn byl mj. zákaz 
stání na Poštovní ulici a nepře-
hledné místo v Edisonově ul. 
PhDr. Mgr. Moravec upozornil 
na malou obeznámenost lidí 
s městskými vyhláškami a dopo-
ručil připomenout jejich existenci 
v Hlasu severu. Což v tomto 
čísle aspoň částečně činíme. 
Ing. Novotný se pozastavil nad 
obvyklým nepořádkem kolem 
„hotelu“ Sport.                      ham

O novém pozemku pro sběrný dvůr

21. 5. - Seminář zastupitelstva k odpadovému hospodářství
22. 5. - Vernisáž výstavy mateřských škol „Šnečí bál“ v divadle
          - Účast na recitační přehlídce gymnázia
23.-24. 5. - Volby do Evropského parlamentu - zahájení voleb, 
               návštěvy volebních místností ve Varnsdorfu a na Studánce
26. 5. - Schůzka se senátorem J. Zemanem a místopředsedou 
            Poslanecké sněmovny J. Bartoškou.
27. 5. - Setkání starostů s biskupem litoměřickým Mons. Janem 
            Baxantem v Litoměřicích.
28. 5. - Seznámení s výsledky kontroly dotace na technologické 
             centrum ORP Varnsdorf
          - Jednání partnerských obcí „Čtyřměstí“
29. 5. - Jednání o činnosti aktivu pro občanské záležitosti
              - Schůzka a podpis memoranda k projektu Tolštejnský Cyklo-
            track v Jiřetíně p. J.
          - Zasedání rady a zastupitelstva města
30. 5.-1. 6. - Propagační cesta Tolštejnského panství - Hodonín, Holíč
2. 6.   - Předsednictvo MAS Šluknovsko
3. 6.   - Jednání svazku obcí Tolštejn v Jiřetíně p. J.
          - Valná hromada a. s. Regia
          - Valná hromada s. r. o. Technické služby města Varnsdorf

Uzavírka Národní ulice 
Od pondělí 9. června bude z důvodu rekonstrukce plynovodu 

úplně uzavřena ulice Národní v úseku od restaurace Beseda až 
k ZUŠ (banka ČSOB). Povolení k uzavírce počítá s ukončením 
k 31. červenci. Provádějící firma UGA předpokládá skutečné 
ukončení uzavírky kolem poloviny července. Chodníky pro pěší 
zůstanou průchozí.

Objízdná trasa pro osobní automobily je po ulicích Nymburská, 
Jarošova, Partyzánů a Otáhalova.                                              -r- 

Čtyřměstí sondovalo další 
spolupráci ně došlo u hasičárny, kde bylo 

původně zakresleno jen dětské 
dopravní hřiště a park nad hasi-
čárnou, k doplnění o parkoviště a 
park u Centra Panorama včetně 
plochy naproti marketu Penny. 
Oblast kolem plaveckého bazé-
nu, sportovní haly a ZŠ Edisonova 
byla doplněna o problematickou 
část sídliště Pražská u bývalého 
domu dětí a mládeže. Dalšími 
oblastmi jsou park za Střelnicí 
a prostranství u ZŠ Střelecká, 
park u divadla včetně parkoviště 
a schodiště u divadla. Poslední 
nově doplněnou oblastí, uvede-
nou v příloze pod číslem devět, 
je celé sídliště Kovářská včetně 
části Žitavské ulice.

Zapomenout bychom neměli 
ani na Obecně závaznou 
vyhlášku č. 12/2005 (o udr-
žování čistoty veřejných pro-
stranství, ochraně životního 
prostředí a ochraně veřejné 
zeleně na území města Varns-
dorf), kde se ve článku 3 hovoří 
o znečišťování a poškozování 
veřejných prostranství. Jedná 
se zejména o ponechávání a od-
hazování jakýchkoliv předmětů 
mimo místa k tomu určená, pře-
plňování nádob na odpad a jeho 
svévolné vysypávání, převracení 
nádob na odpad, vylepování 
i jiné upevňování a rozptylování 
plakátů, letáků a jiných ozná-
mení mimo místa k tomu účelu 

určená, vyklepávání nebo vypra-
šování koberců, rohožek a jiných 
znečištěných předmětů mimo 
místa k tomu určená a znečiš-
ťování výkaly chovaných zvířat.

Dodržovat bychom měli i vy-
hlášky a nařízení týkající se tá-
boráků a pálení ohňů. Povoleno 
je spalovat pouze suchý odpad 
rostlinného původu chemicky 
neošetřený barvou či nátěry 
v rozumném množství. Tuto čin-
nost občan nemusí nikam hlásit 
(firma ano), ale nesmí tím poru-
šovat vyhlášku o ovzduší a také 
nadměrně obtěžovat sousedy.

Žádná vyhláška (ostatně jako 
každý byrokratický předpis) není 
všemocná. Tyto předpisy ale 
umožňují strážníkům městské 
policie a příslušníkům Policie 
ČR účinněji zasahovat a napo-
máhat tím ke zlepšení veřejného 
pořádku, vzhledu města a také 
k omezení negativních spo-
lečenských jevů. Důležité je 
rovněž případné hříšníky upo-
zorňovat na existenci těchto a 
dalších vyhlášek a v případě 
potřeby bez váhání vyžadovat 
jejich dodržování prostřednic-
tvím bezpečnostních složek.

A trochu statistiky na závěr. 
Za prvních pět měsíců letošního 
roku bylo strážníky městské po-
licie za porušení vyhlášek města 
uděleno celkem 49 blokových 
pokut, kterými bylo vybráno na 
místě 42.600 Kč. Pouze jedna 
pokuta ve výši 500 Kč byla ře-
šena složenkou.                     JS
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Exodus jako řešení?
MAS Šluknovsko připravuje 
fórum o odcházení obyvatel

Během posledních pěti let odešly z Děčínska a Šluknovska 
tisíce obyvatel za lepší budoucností. Tento společenský trend se 
stává reálnou hrozbou pro většinu strategických oblastí, ať už jde 
o rozvoj podnikání, sociální smír, zajištění důležitých společenských 
funkcí nebo udržitelnost kulturního života. V plné míře se začínají 
projevovat různé paradoxy. Například místní firmy mají vážné pro-
blémy získat kvalifikované a spolehlivé zaměstnance, přestože míra 
nezaměstnanosti je poměrně vysoká. Pedagogové upozorňují na 
nezájem rodičů o studijní výsledky svých dětí, i když to má zásadní 
vliv na jejich budoucí životní perspektivu.

Jsme svědky jevu, kdy 
vzdělané a kvalifikované lidi 
postupně nahrazují sociálně 
rizikové skupiny občanů, kte-
rým pojem místní rozvoj nic 
neříká ani nic říkat nemusí, 
protože žijí ze sociálních dávek 

od státu. Nemají proto žádnou ekonomickou motivaci seznámit se 
s místními pravidly, tradicemi a veřejným životem, aby mohli lépe 
získat uplatnění a své místo v komunitě. Pro mnohé obce to před-
stavuje velkou zátěž, a dokonce i bezpečnostní riziko.

Místní akční skupina Šluknovsko, která v současné době inten-
zivně pracuje na komunitně vedené strategii místního rozvoje pro 
programové období 2014 až 2020, se odcházením obyvatelstva 
musela začít vážně zabývat poté, kdy její průzkum na středních 
školách naznačil, že většina mladých lidí hodlá ihned po dokonče-
ní studií náš region opustit. Tím vyvstává zásadní otázka: Komu 
bude rozvojová strategie sloužit, když mnoho perspektivních lidí 
z regionu odejde?

A právě touto otázkou se bude zabývat fórum „Exodus jako 
řešení?“, které MAS Šluknovsko svolává 24. června do Varnsdor-
fu. Cílem fóra je zmapovat situaci a vytvořit prostor pro vyjádření 
kompetentních osob, firem, neziskovek a institucí. „Musíme dát hlavy 
dohromady a ptát se, v jaké míře se odcházení obyvatel děje, jaké 
dopady to bude mít a co by se mělo dělat, aby lidé opět přijali Šluk-
novsko jako svůj životní prostor a domov. Pak teprve budeme moci 
vyslat směrem k Ústeckému kraji a vládě srozumitelný signál,“ říká 
organizátor fóra Martin Zíka

O tom, že problém odcházení lidí ze Šluknovska má zásadní 
význam, svědčí i to, že fórum „Exodus jako řešení?“ získalo záštitu 
hejtmana Ústeckého kraje. Další informace najdete na www.mas-
-sluknovsko.cz.                                                      MAS Šluknovsko

Stejné problematice bude věnována i 11. podnikatelská kavár-
na v pondělí 16. června od 18 hodin v Klubu Střelnice. Hostem 
večera pořádaného MAS Šluknovsko a portálem Vylep.info bude 
etikoterapeutka Mgr. Irena Kubátová.                                       -r-

Výtvarný obor Grafický de-
sign, který je možné studovat 
na středisku technických a 
uměleckých oborů při VOŠ a 
SŠ ve Varnsdorfu, vyhlašuje 
výtvarnou soutěž pro žáky 
2. stupně ZŠ a pro studenty SŠ. 
Tématem soutěže je „město“. 
Prostřednictvím umění může-
te popsat, kde žijete, jaká je 
historie vašeho města, jeho 
silné a slabé stránky, na které 
je potřeba upozornit. Zkrátka 
vystihněte, jak „město mluví“.

Téma zpracujte buď klasic-

Vyhlášena výtvarná soutěž „Město mluví“
kými výtvarnými technikami, 
jako jsou kresba či malba, 
nebo moderním způsobem 
vyjádření,např. v grafických 
programech či prostřednictvím 
fotografií, které budete dále 
v počítači upravovat nebo 
vytvářet koláže.

Práce nám zašlete nejpozději 
do 31. srpna 2014 na adresu 
Vyšší odborná škola a Střední 
škola Varnsdor f, Středisko 
technických a uměleckých 
oborů, Mariánská 1100, Varns-
dorf 407 47, nebo na e-mail: 

t . janoskova@vosassvdf.cz, 
r.mimrova@vosassvdf.cz.

Výsledky soutěže budou 
slavnostně vyhlášeny 2. října 
2014 v Městském divadle ve 
Varnsdorfu, kde vítězové zís-
kají hodnotné ceny, např. foto-
aparáty a mp3 přehrávače.

Pokud máte jakékoliv dota-
zy, obraťte se na Bc. Terezu 
Janoškovou - tel. 412 315 054 
nebo na Bc. Růženu Mimro-
vou - tel. 412 315 049 nebo na 
www.vosvdf.cz.

Bc. Tereza Janošková

Dopravní týden v MŠ Zahrádka
Ve dnech od 19. 5. do 23. 5. 2014 proběhl v naší MŠ projektový 

týden s názvem Děti a doprava. Každý den děti objevovaly nové po-
znatky o dopravě a silničním provozu. V pondělí a v úterý navštívily 
obchod a servis Cyklosport Bartys ve Varnsdorfu. Pan Bartáček 
je seznámil s přípravou kola před jízdou a bezpečnostními prvky 
pro děti na kolo.

Ve středu naši školku navštívila vzácná návštěva, nprap. Petra 
Trypesová, mluvčí Krajského ředitelství Ústeckého kraje, která děti 
seznámila se správným chováním v silničním provozu.

Ve čtvrtek učitelky uspořádaly pro mladší děti dopravní dopo-
ledne na školní zahradě. Děti si vyzkoušely svou zručnost a um 
ve slalomu na koloběžkách, skládaly puzzle s obrázky dopravních 
prostředků, hledaly odpovědi na otázky s dopravní tematikou a 
poznávaly dopravní značky. Dopoledne bylo ukončeno názornou 
ukázkou ze zdravovědy.

V pátek bylo vše završeno programem pro starší děti na doprav-
ním hřišti pod vedením velitele MP Varnsdorf M. Špičky.

Celý týden se vydařil a děti byly oceněny osvědčením a sladkou 
odměnou. Všem výše zmiňovaným děkujeme za pomoc při vedení 
dětí k bezpečnému pohybu v silničním provozu.

Kolektiv MŠ Zahrádka

Z Penzionu Pod Jedlovou 
startovala ve čtvrtek 29. května 
propagační jízda cyklistů, kteří 
v deštivém a chladném počasí 
obětavě podpořili „Tolštejnský 
Cyklotrack“. Projekt, na který 
svazek obcí Tolštejn získal do-
taci od Nadace Partnerství, se 
chýlí k závěru. Do konce června 
se mezi turisty dostane speciál-
ní mapa s vyznačením jedné 
okružní šedesátikilometrové 
cyklotrasy a pěti dalších tras 
různé obtížnosti. V pelotonu se 
objevilo několika starostů, zá-
stupců Ústeckého i Libereckého 
kraje a cyklomládež ze Schrö-
dingerova institutu. Vydali se na 
„dětskou“ trasu, ale i tak je čeka-
lo nezanedbatelné převýšení -
vždyť jedna ze zastávek byla 
na hradě Tolštejně. Ještě před 
startem v Penzionu Pod Jedlo-
vou všichni připojili své podpisy 
k memorandu „Partnerství na 
Tolštejnském Cyklotracku“. 
Záštitu nad memorandem pře-

Propagace Cyklotracku pod Tolštejnem
vzal hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček. Jde mimo 
jiné o prosazení výstavby tu-
ristického mostu na Šébru. Ten 
už má i stavební povolení a hle-

dají se finanční zdroje - spolu 
s úpravou okolních komunikací 
jsou náklady vyčísleny na cca 
13 milionů korun.

Text a foto ham

Šnečí bál 
v divadle

Sto a pět obrázků se šneky - 
aneb, jak to okomentoval staros-
ta Martin Louka, „největší šnečí 
sešlost na světě je teď v našem 
divadle“. Téma „Šnečí bál“ si totiž 
letos vybraly varnsdorfské škol-
ky pro další společnou výstavu, 
která je ve foyeru divadla k vidě-
ní do konce září. Na vernisáži 
22. května si její návštěvníci 
vyslechli písničky o zvířatech, 
Sboreček Zahrádka př itom 
využil i nové hudební exotické 
nástroje - cajony nebo cabasy 
(čti: kachony, kabasy), které si 
MŠ Pražská mohla výhodně 
pořídit po úspěchu v soutěži 
ve hře na cajon. Na nejlepší 
malé výtvarníky pak čekaly 
příjemné odměny.            ham

Podpis k memorandu připojili i starostové Varnsdorfu a Jiřetína  
pod Jedlovou Martin Louka a Josef Zoser.



12/2014                                                                    strana 5

Střípky z regionu

Předplatné na novou divadelní 
sezonu je již v prodeji

Stávající divadelní sezona sice ještě neskončila, ale Městské 
divadlo Varnsdorf má již připraven plán na sezonu 2014/2015. Od 
2. června je již také v prodeji předplatné na všechny předplatitelské 
skupiny.

Ceny předplatného i přes mírné zdražení ve skupině A (nyní 
150 Kč/představení) zůstanou oproti běžnému prodeji velmi 
výhodné. V předplatitelské skupině A mohou abonenti koupí 
předplatného ušetřit 780 Kč (předplatné 1.200 Kč, plné vstupné 
1.980 Kč), v případě skupiny C 410 Kč (předplatné 850 Kč, plné 
vstupné 1.260 Kč).

Upozorňujeme, že stávajícím předplatitelům budou jejich stálá 
místa blokována pouze do konce srpna, poté budou nabídnuta 
ostatním zájemcům.

Diváci a posluchači se mohou těšit také na mnoho dalších velmi 
zajímavých pořadů mimo předplatné. Z koncertů jsou to například 
zářijový koncert Sarah & The Adams, v listopadu koncert americ-
ké jazzové legendy Michaela „Patches“ Stewarta, v lednu koncert 
amerického soul-funkového srdcerváče Chrise Kazariana nebo 
dubnový koncert jednoho z nejlepších kytaristů světa Australana 
Gwyna Ashtona. I pro novou sezonu jsme nachystali několik přímých 
přenosů baletních představení v Centru Panorama, konkrétně jde 
o tituly Manon, Alenka v říši divů a Labutí jezero, všechny z Krá-
lovského baletu v Londýně.

Dočkají se i příznivci divadla Sklep, které k nám přijede v březnu 
2015.

V neposlední řadě je třeba zmínit i další ročník Mezinárodního 
jazzového festivalu Mandava Jazz 2014, který se uskuteční od 
1. do 12. října 2014. V listopadu proběhne i tradiční divadelní festival 
Vítr z hor s jeho nevšední a progresivní dramaturgií.
Skupina A
Giuseppe Verdi - Aida
V. Katcha & J. Sibre - Hostina dravců
Nikolaj Vasiljevič Gogol - Hráči
Dan Gordon - Cena za něžnost
Yasmina Reza - 3 verze života
Ronald Harwood - Kvartet
Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky
Franco D´Alessandro - Římské noci
Předplatné B
Jaroslav Němeček - Čtyřlístek
Darina Martinovská - Vánoční diamant
Ondřej Sekora - Brouk Pytlík
Svatava Pavlová - Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil
Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková - Indiáni ze šuplíku
Skupina C
Marc Camoletti - Byt na inzerát
Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce
Jean Barbier - V Paříži bych tě nečekala, tatínku
Zoltán Egressy - Postaveni(í) mimo hru
Francis Veber - Blbec k večeři
Předplatné D
Božena Němcová - Princezna se zlatou hvězdou na čele
Pavel Šrut - Bob a Bobek na cestách
Vladislav Kracík - Pohádky z mléčné dráhy
Jaroslav Pustka, Tomáš Kraucher - Jak se Honza učil čarovat
Jiří Trnka - Zahrada
Skupina K
Duo Angelorum - Řeč andělů
Koncertní Trio
Trio Bel Canto - Jarní koncert
Kristina Fialová - Zrcadlení
Trigonum Musicum

Více na http://divadlo.varnsdorf.cz, MĚSTSKÉ DIVADLO 
VARNSDORF, Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf, Tel. 412 372 568, 
E-mail: divadlo@varnsdorf.cz

Stadion u sportovní haly byl 
3. června dějištěm 4. ročníku 
soutěže „Mladý záchranář - do-
kaž, že umíš - o putovní pohár 
ředitele HZS ÚK, územního 
odboru Děčín“.

Soutěž měla prověřit znalost 
žáků z oblasti požární ochrany 
a ochrany obyvatelstva, bezpeč-
nostně dopravní tematiky, fyzic-
kou zdatnost, prohloubit znalosti 
a dovednosti ze záchranářské 
problematiky a ochrany člověka 
při mimořádných událostech. 
Jedenáct čtyřčlenných druž-
stev (2 chlapci + dvě dívky) z II. 
stupně základních škol prošlo 
postupně jedenácti stanovišti. 
Nejúspěšnější byli žáci z Velké-
ho Šenova, za nimi se umístila 
ZŠ a MŠ Benešov nad Plouč-
nicí a bronzový stupínek patřil 
ZŠ nám. E. Beneše Varnsdorf. 
Do krajského kola v Teplicích 

bohužel postupují právě jen 
dvě první družstva.

Soutěž pořádal Hasičský zá-
chranný sbor Ústeckého kraje, 
územní odbor Děčín a krajské 
ředitelství HZS ve spolupráci 
s Krajským a okresním sdru-
žením hasičů Čech, Moravy a 

Slezska, Sportovním klubem 
hasičů Ústeckého kraje, městy 
Rumburk a Varnsdorf, Policií ČR 
KŘP Ústeckého kraje, územní 
odbor Děčín a Zdravotnickou 
záchrannou službou, oblastní 
středisko Děčín.

Text a foto ham

U haly soutěžili mladí záchranáři

Takže prostředky individuální ochrany... Co vy na to?

Místní akční skupina Šluknov-
sko ve spolupráci s Provozně-
-ekonomickou fakultou České 
zemědělské univerzity Praha 
zahájila v únoru 2014 v Klubu 
Střelnice ve Varnsdorfu Vir-
tuální Univerzitu třetího věku. 
Studující senioři měli možnost 

ve čtrnáctidenních intervalech 
absolvovat pilotní kurz Astro-
nomie v rámci letního semestru 
akademického roku 2013/2014. 
Je potěšující, že všichni naši 
studenti byli úspěšní a mohli 
z rukou organizátorů převzít 
pamětní listy. Při slavnostním 

aktu v Klubu Střelnice ve středu 
21. května byl přítomen starosta 
Varnsdorfu pan Martin Louka, 
který ocenil aktivitu posluchačů 
kurzu i jejich neutuchající touhu 
po získávání vědomostí. Všem 
úspěšným studentům spolu 
s manažerkou MAS Šluknovsko 
ing. Evou Hamplovou blahopřáli 
k úspěšnému absolvování 
kurzu.

Pokud vás zaujala možnost 
studia Univerzity třetího věku 
v našem městě, neváhejte a 
kontaktujte nás prostřednictvím 
e-mailu massluknovsko@at-
las.cz nebo na tel. 724 778 
296, abyste mohli po vyplnění 
přihlášky absolvovat od září 
2014 kurz na téma „Lidské 
zdraví“. Těšíme se na vás!

Irena Mencová, 
kontaktní osoba projektu, 

MAS Šluknovsko

Studujícím seniorům blahopřál starosta Varnsdorfu

• V Horním Podluží probíhá druhá etapa výstavby kanalizace. Polovinu nákladů hradí Státní fond 
životního prostředí. Po napojení domácností na kanalizaci se očekává zlepšení kvality vody v místním 
potoce. Po položení potrubí se téměř všude dočkají nového živičného povrchu ulic.

• V Jiřetíně pod Jedlovou zprovoznili kompostárnu s kapacitou 150 tun biologicky rozložitelného odpa-
du ročně. Bude sloužit občanům a chalupářům z Jiřetína, ale i obci Dolní Podluží, která byla účastníkem 
projektu. Většinu nákladů pokryla dotace z evropských fondů prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí. Obec jej žádá ještě o financování strojního dovybavení kompostárny.

• Město Krásná Lípa vytvořilo ve spolupráci s Úřadem práce Rumburk celkem 38 nových pracovních 
míst v rámci veřejně prospěšných prací. Místa jsou vytvořena do konce letošního roku a jsou určena 
především pro dlouhodobě nezaměstnané a další specifické skupiny uchazečů o zaměstnání. Zapojí 
se do úklidu a údržby města. Další místa by město chtělo vytvořit ještě v podzimních měsících.

• Šluknov obdržel dotaci 4,4 mil. korun na zateplení školní tělocvičny a ze svého rozpočtu vloží 1,2 mil. 
korun, navíc nechá za 2,6 mil. korun rekonstruovat sociální zařízení a interiér. Zámecký park ve městě 
se dočkal nového dláždění příjezdové komunikace.                         Z regionálních médií vybral ham
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Na scéně Švédové se svou vůdčí osobností - učitelem Johanem

Pochvala dětem za účast 
a přinesené spotřebiče

Pracovníci odboru životního prostředí se v neděli 1. června 
s několika stánky připojili k oslavám Dne dětí v areálu Pivovaru 
Kocour. Děti si mohly procvičit správné třídění odpadů, zjistit obsah 
sáčku v hmatové stezce a vyzkoušet své znalosti z přírody či vyřešit 
rébus. Také mohly z domova přinést vysloužilý elektrospotřebič. Za 
to vše je čekala odměna v podobě různých dárků a upomínkových 
předmětů. Celkem se sebralo 70 drobných elektrozařízení (vysa-
vač, mixéry, vrtačky, telefony, lampičky, fény), cca 2 kg baterií, dvě 
televize a dva notebooky.

Za spolupráci a poskytnutí odměn pro děti patří dík firmám EKO 
servis Varnsdorf, a.s., EKO-KOM, a.s., Elektrowin, a.s., Asekol, 
s.r.o., Ekolamp, s.r.o., CHKO Lužické hory, Lesy ČR, NP Šumava, 
NP České Švýcarsko, o.p.s. České Švýcarsko, Uniles a za sladkosti 
firmě Dimatex CZ, spol. s r. o.

Odbor životního prostředí, foto Ing. I. Pejchová

V pátek 30. května se ho-
dinu po poledni od domu dětí 
vypravila skupinka neandrtál-
ců, aby strávila noc v divočině. 
Cesta nás vedla směrem ke 
Špičáku. Ten jsme obešli po 
jeho východním úbočí až k Po-
svátnému stromu, kde jsme pro 
usmíření s bohy úrody provedli 
šamanský rituál. Ten se naší 
tlupě vcelku povedl, jelikož 
jsme byli bohatě obdarováni 
potravinami na další pouť. Dru-
há zastávka byla v okolí skalních 
bloků, kde jsme pro budoucí po-
kolení zanechali jeskynní malby. 
Odtud už to bylo jenom co byste 
kamenem dohodili do Pravěké 
osady. Základní tábor jsme 
rozbili téměř přímo na hrani-
cích germánské země a mocné 
říše, jež sluje Bohemia. Ihned 
jsme se pustili do stavby chýší. 
Použili jsme vše, na co jsme 
v hlubokém hvozdu narazili -
klacky, kořínky, kameny, kosti, 
kůže... Když už jsme měli všich-
ni kde spát, tak jsme společnými 
silami ještě vybudovali Svatyni. 
A později se ukázalo, že jsme 
udělali dobře! Po náročné 
práci nám všem znatelně vy-
hládlo. Neměli jsme však nic, 
čím bychom tuto nepříjemnou 
základní potřebu utišili, a proto 
jsme se museli vypravit na lov 
mamutů. Někdo byl úspěšný 
více, jiný méně, ale masa jsme 
měli spoustu. Pomocí křesadla 
jsme rozdělali oheň a začali 
maso péci. A právě v tuto chvíli 
se z oblohy spustil obrovský 
déšť. Každý popadl kus peče-
né flákoty, suchý mech ze své 
chýše a rychle se přestěhoval 
do Svatyně. S deštěm se také 
trochu ochladilo, tak jsme se 
všichni co nejvíce zavrtali do 
kůží a mechu a za vyprávění 
pohádek postupně usínali.

22. květen se zapíše do kro-
niky jako datum, kdy se konal 
„nultý“ ročník recitačního mini-
festivalu. Uspořádala ho ve svém 

Dostatek volného pole pro tvořivost byl i na Dni dětské radosti po-
řádaném 31. května domem dětí a mládeže u penzionu Fontána. 

Foto Martin Hoško

Edisonka hostila šikovné 
děti z pěti zemí

World Asks for Sustainable Treatment Efforts, čili WASTE - 
vzpomínáte? O mezinárodním ekologickém projektu dětí a učitelů 
ZŠ Edisonova jste se v minulých číslech už dočetli, když líčili své 
cesty do Švédska a Holandska. Teď byla na řadě varnsdorfská 
škola, aby pohostila partnerské školy ze Švédska, Nizozemska, 
Maďarska, Polska a Portugalska.

Dny od 13. do 17. května byly naplněny pestrým programem, ve 
kterém nejdůležitější roli hrála voda. Proto i exkurze do varnsdorf-
ské čističky, výlet do Českého Švýcarska či workshopy, jejichž 
výsledkem byly modely anglických, francouzských či japonských 
zahrad a parků, plakáty o ekologické dopravě, módní kreace nebo 
„roboti“ z odpadových materiálů, chemické pokusy, vysazení lípy -
„stromu přátelství“ před školou..., ale hlavně spousta nových 
zkušeností, známostí a zážitků. K nim jistě přispělo i ubytování 
zahraničních návštěv - žáků v rodinách. A všichni se již těšili na 
závěrečný páteční večer. Ten byl sice poznamenaný nedochvil-
ností některých výprav, ale čekání se vyplatilo. Ze všech scének 
a pěveckých výstupů na mě největší dojem udělal pěvecký kánon, 
do kterého švédská skupina zapojila všechny ostatní, a Maďaři, 
kteří si pro tuto příležitost přivezli své lidové hudební nástroje. 
V sobotu pak byla v plánu ještě prohlídka Prahy. Projekt tím nekon-
čí. Ještě čeká Polsko a Maďarsko...               ham, foto Ivo Šafus

Pravěká osada pod Špičákem

Ráno nás z pelechů vytáhly 
hřejivé paprsky rozesmátého 
sluníčka. Všichni uchopili své 
oštěpy a vydali se na hon na 
ještěra plastovce. Potom jsme 
také nalovili několik ryb a po-
snídali. Plni sil jsme se vydali 
pokořit mohutné skalisko za 
osadou, kde jsme měli za úkol 

pátrat po dinosauřích vejcích. 
Měli jsme štěstí, protože jsme 
na dvě narazili. Po návratu do 
osady jsme na jejích hranicích 
vztyčili dvě mohutné kamenné 
mohyly. Potom už nastal čas 
zabalit si své věci a zamířit 
zpátky domů do civilizace.

Text a foto Martin Hoško, 
DDM Varnsdorf

Na počátku bylo slovo...
sále městská knihovna spolu 
s Akademií příslibu Gymnázia 
Varnsdorf. Bezmála tříhodinový 
maraton recitačních vystoupení 

žáků a studentů varnsdorfských 
škol svědčil o úrodě talentů, 
s nimiž by stálo za to dále praco-
vat. Což ostatně činí například 
právě gymnázium, zejména 
v osobě organizátorky přehlídky 
Mgr. Martiny Janákové. Nere-
citovaly se jen „básničky“, ale 
i náročné prozaické texty - a 
porota spotřebovala nečeka-
nou porci času, než se shodla, 
jaký komu vystavit diplom. 
O zpestření se postaraly „mezi-
hry“, které prověřily inscenační 
kreativitu dětí: každá skupina 
měla na přípravu scénky 
podle zadaného literárního 
textu pouhých 40 minut. Jednu 
z nich zachytil přiložený snímek 
Ivo Šafuse.        

ham

Den dětské radosti byl u Fontány
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KAMENICKÝ CHLÉB 
 

LÉTY PROVĚŘENÁ KLASIKA 
   

PEKAŘSTVÍ LIMMA, Pražská 2952, 407 47 Varnsdorf, tel.: 734 571 518 
Otevírací doba: Po – Pá: 5.30 – 17.00 hod, So: 6.00 – 11.00 hod. 

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

Schrődingerův institut při-
pravil pro děti od 6 do 13 let  
v době letních prázdnin sedm 
příměstských táborů s názvem 
„Léto s kočkou“. Po roce se opět 
sejdeme na klášteře sv. Karla 
Boromejského v Jiříkově a 
prožijeme dobrodružné prázd-
niny plné her, výletů, poznávání 

okolí, naučných aktivit, vaření, 
tvoření, sportování a mnoho dal-
ších. Jednotlivé turnusy začínají 
vždy v pondělí. (Podmínkou je 
alespoň deset přihlášených.) 
Přihlásit se můžete na jeden 
či několik týdnů, a to do 30. 
června pro červencové termíny 
a do 31. července pro srpnové 

termíny. Program je vytvořen 
kvalifikovanými učiteli a skládá 
se ze sportovních, kulturních, 
turistických, táborových a nauč-
ných aktivit od pondělí do pátku, 
vždy od 8.00 do 16.00 hodin. Tě-
šit se můžete na celotáborové 
hry, např. Indiánský týden, Tým 
badatelů, Kočičí olympiádu, 
Záchranářský týden, Noe a jeho 
archa, Po stopách rozhleden a 
Cestovatelský týden.

Př ihlášky ke stažení na 
www.sinstitut.cz.

Bližší informace na troja-
novaN@seznam.cz nebo na 
telefonu +420 733 116 053.

„Léto s kočkou“ je určeno pro 
všechny děti ze Šluknovského 
výběžku, které chtějí prožít část 
prázdnin trošku jinak.  

Jana Trojanová

 Léto s kočkou - prázdniny trochu jinak

Dobrovolnická organizace 
Strakapoud po půl roce...
Co si představit pod pojmem dobrovolnictví? Jeho význam je 

již obsažen v samotném slově – dobrá vůle projevená skutky. Ve 
všeobecné deklaraci o dobrovolnictví nalezneme definici:„Dobro-
volnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti.“ 
Dobrovolníkem je tedy člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat 
čas, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo činnostem bez 
nároku na odměnu.

Ze zkušenosti dobrovolníků vyplývá, že dobrovolnictví přináší do 
jejich života větší spokojenost, nové zážitky, neformální vzdělávání, 
nová přátelství a dobrý pocit, že užitečným způsobem využili svůj 
volný čas. Nezištná pomoc druhým je jednou z možných cest, které 
dávají našemu životu smysl.

Naše organizace se zaměřila na dvě oblasti, do kterých by ráda 
zapojila varnsdorfské dobrovolníky. Jednou z nich je doučování 
vytipovaných žáků ZŠ v jejich domácím prostředí. V druhém pololetí 
si doučování v rodinách vyzkoušelo již pět dobrovolníků přibližně 
na 1-2 hodiny týdně a stali se tak doučovanému dítěti společníkem 
a přítelem v oblasti, kterou sám těžko zvládá.

Dobrovolnice R. Svobodová popisuje, co jí přináší radost při 
doučování: „Když se můj žáček zlepší v doučované látce a také 
z dárečků, které jsem od něj dostala. Jsem ráda, že mezi sebou 
máme dobrý vztah.“

Do druhého programu, který probíhá ve varnsdorfské nemocnici 
na oddělení LDN, se prozatím zapojilo celkem devět dobrovolníků. 
Dvě dobrovolnice si pod vedením Reginy Vašátové připravují pro-
gram ve výtvarné dílně, která probíhá jednou za čtrnáct dní. Ostatní 
se zapojili jako společníci na pokoji pacientů. Jejich snahou je pře-
devším naplnit volný čas pacientů, ať už rozhovorem, doprovázením 
na vycházku či do kantýny, nebo spolu hrají deskové hry.

Dobrovolník J. Vasilopulos zhodnotil přínos dobrovolnické služby 
i pro něj samotného: „Člověk se zde neustále vzdělává a začne 
chápat stáří úplně novým způsobem. Budujeme, ať chceme nebo 
ne, sami sebe.“

Jako koordinátorka dobrovolnických programů se raduji z dobro-
volníků, jakým způsobem se ujali své nové zodpovědnosti, chválím si 
spolupráci s rodinami a školami, které jsou zapojeny do doučování. 
Ráda bych poděkovala sestrám a vedení oddělení LDN Nemocnice 
Varnsdorf za jejich podporu a otevřenost pro nové věci.

Těšíme se na další zájemce ochotné zapojit se do našich progra-
mů. Více informací naleznete na www.dcstrakapoud.cz nebo telefo-
nicky na č. 608 433 492.                              Bc. Petra Šimková, DiS., 

apoštolská církev, koordinátorka dobrovolnických programů
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Služby

RůznéNemovitosti

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.

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.

Jsme úspěšnou Sparkasse s bilanční sumou více než 2,8 miliardy € a 
s cca. 625 zaměstnanci. Díky našemu vedoucímu postavení na 
bankovním trhu hornolužického Trojzemí využívají našich služeb a produktů 
ve stále větší míře také čeští zákazníci. Na dobu zástupu za mateřskou 
dovolenou (pracovní smlouva na dobu určitou na 2,5 roku) hledáme 

bankovního poradce(-kyni) 
Požadujeme: 
• zkušenosti v ekonomické a hospodářské oblasti, ukončené středoškolské 
  vzdělání s maturitou, ekonomické zaměření výhodou 
• znalost českého a německého jazyka slovem i písmem 
• schopnost jednat se zákazníky, odpovídající sociální kompetence 
• dobrou uživatelskou znalost práce s PC 
• samostatnost, flexibilitu a schopnost pracovat i v náročných situacích 
• znalost místních poměrů příhraničního regionu 
• uplatnění a pracovní nasazení v našich příhraničních pracovištích 
• řidičské oprávnění 

Náplň práce: 
• navazování obchodních kontaktů a získávání nových klientů 
• poradenství pro české zákazníky 
• vedení korespondence 

Nabízíme: 
• další personální vzdělávání a zvyšování kvalifikace 
• zajímavé platové ohodnocení a jistý sociální systém 
• flexibilní pracovní dobu 
• pracovní místo v moderních prostorách našich poboček, převážně pak 
  v pobočce v Seifhennersdorfu 

Vaše kompletní podklady uchazeče o místo v německém jazyce zašlete 
nejpozději do 25. června 2014 na personální oddělení: 

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 
Postfach 1166 
D-02751 Zittau 

V případě dotazů jsou Vám k dispozici paní Ivana Dudková (telefon 
+49 3586 40841 34, ivana.dudkova@spk-on.de) a paní Sieglinde Hartmann 
(telefon +49 3583 603 140). 

Sparkasse
Oberlausitz-Niederschlesien



Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště
na Národní ul.)

Středa 18. 6. 2014
8.00-16.30 hod.
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SENÁTORSKÉ
DNY

Ing. Jaroslava Sykáčka
Městský úřad Varnsdorf 

pondělí 
16. 6. 2014
15.00-17.00 hod.

Poděkování

Svozy pytlového
tříděného odpadu

19. 6. 2014

DOBROTOVY 
FARMÁŘSKÉ 

TRHY
13. června

a
27. června
Na nádvoří 

Klubu Střelnice od 
12.00 do 17.00 hod.

Vzpomínka

Zubní 
pohotovost

14.-15. 6. 2014  
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619  

21.-22. 6. 2014
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

Květen
Jiří Klepal 65 let
Kateřina Stankovičová 
                              5 týdnů
Růžena Jägermanová 91 let
Anna Hanousková 92 let
Růžena Knapová  89 let
Josef Jiskra 68 let
Oldřich Macháček   68 let

ÚmrtíNarození
Jana Beránková
René Ziesemann
(Sarah Ziesemann)

Miroslava Dvořáková
Vlastimil Chod
(Josef Chod)

Barbora Havlíčková
Karel Chládek
(Dominika Chládková)

Eva Kaňová
Tomáš Neuvirt
(Julie Neuvirtová)

Lenka Böhmová
Michal Málek
(Lena Málková)

Svoz zákazníků 
do OC FORUM 

Liberec 
ZDARMA  
21. 6. 2014

Tam: Varnsdorf AN 
v 9.30 hod.

Zpět:  OC FORUM 
v 15.40 hod.

Dne 23. června uplyne 6 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný syn Jaroslav 
Budina. 5. července by se dožil 59 let. 

S láskou vzpomínají rodiče, bratr a synové 
s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko bez Tebe 
žít, láska však nekončí, věčně Tě v srdci 
budeme mít.

Dne 3. června uplynulo 12 let, co nás 
navždy opustil náš milovaný syn a bratr 
Vladimír Janáček. 

Za tichou vzpomínku děkují rodiče a sestra 
Jindřiška s rodinou.

Dne 12. června uplynul 1 rok, co nás 
navždy opustila naše maminka, babička a 
prababička Magdalena Němcová.

Vzpomeňte s námi. Rodina Němcova

Dne 10. května 2014 měl pan Josef Radoň autonehodu. Strážný 
anděl p. Karel Petrů zavolal manželovi lékaře a poskytl mu okamži-
tou pomoc. Ještě jednou moc děkujeme. Největší poděkování patří 
také lékařům a sestřičkám v Liberci, Rumburku a Podhájí.

Radoňovi

KLUB ČESKÉHO
POHRANIČÍ

vzpomene
20. výročí založení 

(1994-2014)

24. června
od 14.00 hod.
v seniorklubu
POHÁDKA

Porážka v derby s Jiřetínem, 
ale překvapivé body z Děčína

Derby seniorské soutěže mezi domácím Jiřetínem a Mžikem 
Varnsdorf přineslo výsledek 4:2. Za vítěze bodovali J. Kňourek, 
P. Havlíček, A. Krejčí a pár J. Kňourek, P. Havlíček, za poražené 
A. Ondráček a pár M. Žižlavský, M. Klusoň. Dalším silným sou-
peřem venku byl Spartak Děčín. Po překvapivém stavu 2:2 po 
singlech došlo k nečekanému dramatu i rozhodnutí v deblech. 
Heroickým výkonem jej skvěle zvládli varnsdorfští hráči a výhra 
4:2 je trochu překvapivá, ale zasloužená. K vítězství dopomoh-
lo i taktické nasazení jednotlivých hráčů jak v singlech, tak 
především v deblech. Výsledky: Teršl - M. Hájek 2:6, 2:6; Kašák - 
M. Klusoň 6:1, 6:3; Havlík - R. Šustr 3:6, 6:2, 7:10 (!); Hanzalius -
A. Ondráček 6:3, 1:6, 10:6 (!); Havlík, Kašák - A. Ondráček, 
M. Hájek 6:4, 3:6, 7:10 (!); Hanzalius, Paldus - M. Žižlavský, 
R. Šustr 3:6, 3:6. Vzhledem k tomu, že Slovan Jiřetín pouze remi-
zoval v Děčíně s Canabou 3:3, soutěž pro nás dostala opět nový 
náboj a motivaci. Doma nás nyní čeká silné Velké Březno (15. 6.) 
a po něm pak LTC Děčín (22. 6.).      Milan Klusoň, vedoucí Mžiku

Šipky a kulečník na Sloupáku končí
Ve Sloupovém sále se po březnovém turnaji uskutečnilo druhé ze 

čtyř letošních měření sil v elektronických šipkách. Deset účastníků 
(5 žen, 5 mužů) bylo nalosováno do postupového pavouka a hrálo 
se na dvě porážky. K překvapení na prvním místech konečného 
pořadí nedošlo a favorité potvrdili své kvality. Zvítězil J. Mrkvič-
ka před O. Voženílkem a P. Feiglovou. Další hráči se seřadili na 
4.-8. pořadí takto: Z. Elfmarková, J. Vinklárková, M. Elfmark, 
J. Svobodová, J. Štochl. Po dvou turnajích vede J. Mrkvička, druhá je 
P. Feiglová a o třetí místo se zatím dělí manželé Elfmarkovi.

Uvedený turnaj byl ve Sloupáku poslední, neboť z důvodu no-
vého majitele budou ty další v restauraci Kovárna. Zde bude hrát 
1. Lužickou hospodskou ligu 2014-2015 v kulečníku i tým RC Peklo. 
Všichni soutěžící z Pekla věří, že i na Kovárně najdou dobré předpo-
klady k provozování svých restauračních sportů.   Miroslav Exnar

Máte malé dítě a nudí vás 
obyčejné procházky? Chcete 
sportovat a zároveň se seznámit 
s dalšími aktivními maminkami? 
V tom případě je venkovní cvi-
čení s kočárkem MaMaFIT 
určeno právě pro vás. Hodina 
je koncipovaná jako intervalový 
trénink, který střídá aerobní a 
silovou složku - běh a cvičení 
s kočárky, posilování... Je ur-
čená nejen maminkám, které 
již mají zkušenost se cvičením 
(před nebo po porodu), ale 
všem, kdo chtějí získat skuteč-

MaMaFIT nejen pro maminky s kočárky
ně dobrou fyzičku a zhubnout 
po porodu kila navíc. To vše ve 
společnosti vašich dětí.

Lekce vede Markéta Málková 
každé pondělí a středu od 11.00 
do 12.00 v prostoru od sportovní 
haly až po dětské hřiště u teni-
sových kurtů. Sraz vždy před 
vchodem do sportovní haly.

První hodina je pro každou 
zájemkyni zdarma jako ukáz-

ková. S sebou je potřeba mít 
dostatek pití, deku, případně 
ručník, svačinku a hračku pro 
děťátko. Cvičební pomůcky 
jsou k zapůjčení u lektorky. 
Více informací naleznete na 
Facebooku www.facebook.com/
groups/MaMaFitVarnsdorf/ a na 
e-mailové adrese matetka.ro-
xy@gmail.com.

Markéta Málková

Hravé cvičení pro děti od 1 do 3 let
pod vedením instruktorky PhDr. Jany Votápkové mohou využít 
rodiče, kterým by nebylo zatěžko vypravit se se svými ratolestmi 
do krásnolipského mateřského centra Beruška (podkroví školní 
družiny ZŠ Krásná Lípa). Cvičení ve skupince maximálně 10 dětí a 
rodičů trvá 30-45 minut a je doprovázeno písničkami, básničkami 
a říkadly. Rozvíjí se psychomotorické, senzomotorické a rozumové 
dovednosti, jemná motorika a praktické dovednosti. Permanentka 
na pětihodinový blok stojí 200 Kč, jednotlivé lekce 55 Kč. Je dobré 
informovat se předem na telefonu +420 777 576 698 nebo na 
e-mailu cviceni.krasnalipa@gmail.com. Další informace naleznete 
na www.komunitnicentrum.com.

-r-

Se zpožděním se k nám 
dostala informace, že 
pravidelné svozy do NC 
Géčko Liberec společ-
ností BusLine a.s. byly do 
odvolání pozastaveny. 
Omlouváme se za mylnou 
informaci o termínu svozu 
v předchozím vydání.
Svozy do OC FORUM Libe-
rec nadále pokračují.



      12/2014                                                                                         strana 11

Poněkud utajený mistr světa
Jsou události, o kterých nás 

masová média neinformují, 
anebo jen letmo. Případně jsou 
informace známé jen v užších, 
specializovaných kruzích zájmu, 
či se na ně narazí náhodou. Patří 
k nim i zisk titulu mistra světa v jiu-
-jitsu varnsdorfským rodákem Bc. 
Miroslavem Koktou (23 let). Spor-
tovní specialista na sebeobranu a 
bojové sporty, instruktor izraelské 
krav magy (volně přeloženo je to 
boj zblízka a není sportem, ale 
systémem), trenér thajského boxu, 
to je jen část výčtu jeho zaměření.

Kudy vedla cesta k propra-
cování se k takovému záběru 
a v tak mladém věku? 

„Oba rodiče jsou sportovci 
a od mládí mě k aktivitě vedli. 
Začínal jsem s plaváním a fot-
balem, následovala amatérsky 
cyklistika, dále lezení a několik 
dalších sportů. K těm úpolovým 
jsem se dostával pozvolna přes 
thajský box a judo hlavně díky 
trenéru Jandovi. Po dokončení 
gymnázia v Rumburku sport 
ovlivnil i volbu VŠ, a tak čtvrtým 
rokem studuji sportovní speciali-
zaci na bojové sporty na Fakultě 
tělesné výchovy a sportu UK 
v Praze. K závodění jsem se 
dostal vlastně náhodou, když 
mě k němu trenéři přemluvili  
v judu, později také v thajském 
boxu, brazilském jiu- jitsu a 
v neposlední řadě i v nejkom-
plexnější disciplíně MMA, která 
je v laických kruzích opředena 
doslova mýty.  Ale zatím jsem 
se v bojových sportech setkal 
s méně zraněními než v míčových 
hrách. Závodění v plno kontaktní 
izraelské formě jiu-jitsu bylo 
vyústěním mých snah o kom-
plexní pojetí boje. V Hisardutu, 
jak se tento styl v Izraeli nazývá, 
se smí používat úderových 
i kopacích technik, hodů, pák, 
škrcení i znehybnění, což mi díky 
zkušenostem z různých bojových 
sportů vyhovuje.“

Přiblížíš čtenářům zatím 
tvůj dosavadní sportovní 
vrchol? 

„V dubnu jsem se účastnil 
světového šampionátu v jiu-ji-
tsu a jednalo se o akci velkého 
významu, což dokládá účast 
reprezentací ze čtyř kontinentů: 
zhruba 350 dětí a 200 dospě-
lých. Podařilo se mi zvítězit 
v devíti zápasech a získat tak 
titul v kategorii muži do 80 kg a 
také v open weight. Zde soutěží 
vítězové všech kategorií bez 
rozdílu váhy a technické úrovně 
o titul absolutního šampiona. 
Většinu zápasů jsem ukončil 
před limitem vzdáním soupeře. 
Ačkoli se to v zápasech nezdá, 

Šachové střípky

Z CYKLISTICKÝCH VÝSLEDKŮ
Druhý závod Českého poháru XCO MTB 2014 se všemi čes-

kými jezdci ELITE se po teplické premiéře jel v Bedřichově. Skvělé 
10. místo si zajistil Michal Malík. Na vítěze J. Kulhavého ztratil pět 
minut. Oba uvedení cyklisté jeli tréninkově i na exhibici Pražské 
schody, ale bez výraznějšího umístění.

Jan Strož i Michal Malík se opět prosadili do první desítky pořadí 
třetím a pátým místem v dalším závodu seriálu Kolo pro život, kte-
rým byly Jestřebí hory (délka 58 km) v Úpici. Zvítězil Pavel Boudný, 
který vede i v průběžném pořadí po třech závodech před Strožem, 
Malík je čtvrtý. V uvedeném závodu byl dále Jan Mádl 73., ale třetí (!)
v kategorii M50 a Jiří Dužár 125., ve stejné kategorii osmý.

Maraton přes Jizerskohorské rozhledny ABB Cup (54 km, 350 
startujících) měl početnější varnsdorfské zastoupení závodníků. Ti 
si připsali následující pořadí: 7. J. Novota (5. v ME), 68. J. Švorc st. 
(15. v M40), 94. M. Spurný (6. v M50), 170. M. Vohnout (12. v M50, 
ale s defektem) 198. M. Král (57. v M40), 211. M. Hozák (62. v M40) 
a 215. J. Pospíchal (19. v M50).

Rumburský XC Dymník přinesl pro cyklisty z našeho města vícero 
předních umístění. Naděje I (roč. nar. 2008-2010): 3. R. Synek; 
Veteráni I: 2. J. Novota, 8. M. Jindřich, 9. Z. Kohout; Veteráni II: 
3. J. Švorc st., 4. J. Šeps, 5. J. Bosczan, 7. M. Hozák; Veteráni 
III: 5. V. Šimonek; Muži: 2. J. Podrazil, 3. F. Holubář.              ZdS

mimořádně se dbá na úctu 
k soupeři, respekt ke společným 
hodnotám a fair play.“

I tento sport přináší s sebou 
jisté náklady spojené s výstrojí, 
cestováním, nebo ne? 

„Bohužel nebo možná bohu-
dík nesoutěžím ve fotbalu ani 
v hokeji, kde se na této úrovni 
mohou sportovci živit svými 
výkony. Proto jsem si hradil 
veškeré náklady s akcí spojené 
sám. U nás není svaz, který by 

V Novém Městě pod Smrkem se uskutečnil krajský přebor v rapid 
šachu. Varnsdorfské vyznavače této hry zastupovali pouze dva hráči. 
Václav Paulus skončil v kategorii starších žáků třetí a Michal Papoušek 
v kategorii mladších druhý. Na dalším turnaji v České Lípě si oba 
nadějní šachisté svá hodnotná  umístění prohodili.

Na bleskovém turnaji Pohár osvobození v Krásné Lípě za účasti 
15 šachistů opanovali přední pozice domácí šachisté v pořadí 
T. Buchcar (23 bodů), J. Průdek (22) a F. Třešňák (21). Hrál každý s kaž-
dým dvakrát a po polovině turnaje byl varnsdorfský M. Zapletal čtvrtý 
(10,5 bodu). V druhé už se mu vedlo hůře a nakonec mu patřilo sedmé 
místo (16). K. Sládek skončil dvanáctý a V. Paulus čtrnáctý.           ZdS

Volejbalistky zdolaly 
Poniklou jen jednou

Po porážkách ve Vysokém nad Jizerou dvakrát 3:1 hostily ženy 
TJ Slovan Varnsdorf vedoucí celek soutěže z Poniklé. Začaly s vervou 
a po vedení 7:0 dotáhly set i přes malé problémy k vítězství 25:18. Další 
dva skončily po podobných průbězích 25:19 a 25:18. První utkání tedy 
dopadlo úspěšně 3:0. Druhé už mělo i z důvodu pozměněné sestavy 
jiný vývoj s výsledky úvodních dvou setů 12:25 a 15:25. Až třetí set 
s původní sestavou naznačil možný zvrat, vyzněl pro domácí 25:21. 
Ve čtvrtém, za stavu 12:15, se ale při dotahování náskoku soupeřek 
zranila klíčová hráčka Iva Bučková, což rozhodlo. Domácí ženy sice 
dál bojovaly, ale Poniklá zvítězila 22:25 a druhé utkání 1:3.          P. D. 

                   TENISOVÉ KEMPY 
            VARNSDORF 2014

Varnsdorfský tenisový oddíl připravil na léto dva kempy s dopro-
vodným programem pro děti od 5 do 15 let (od 4 let dle dohody) 
v termínech 14. 7.-18. 7. a 18. 8.-22. 8. Náplň kempu proběhne na 
tenisových kurtech oddílu denně od 9.00-15.30, v případě nepřízni-
vého počasí v hale. Cena představuje 500 Kč/den nebo 2.000 Kč/
týden a zahrnuje tenisové tréninky, pronájem kurtů, svačinu, 
oběd, pití a závěrečný táborák. Přihlášky lze zasílat písemně na 
TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf. Možno také 
elektronicky: zdarskyj@seznam.cz, tomas.hetes@seznam.cz či 
telefonicky: Jiří Žďárský 602 951 852, Tomáš Heteš 728 444 060 
případně osobně na tenisových kurtech ve Varnsdorfu, nejdéle 
však do 20. 6. 2014. TJ TO Varnsdorf si vyhrazuje zrušit tenisový 
kemp pro nenaplnění kapacity kempu.    TO TJ Slovan Varnsdorf

Semifinálový zápas Mirka (vpravo) proti těžké váze v soutěži 
o absolutního vítěze turnaje

závodníky sdružoval, a tak je na 
každém, aby se účastnil meziná-
rodních turnajů, sbíral zkušenosti 
a kvalifikoval se na větší závody. 
Všeobecně platí, že u sportů, kde 
není mnoho peněz, je alespoň 
prozatím čistota.“

Čemu se dál krom studia a 
tohoto sportu věnuješ a jaké 
jsou tvé nejbližší studijní a 
sportovní plány? 

„Sport je úzce spojen i s mojí 
specializací, kterou je sebe-

obrana. Rád předávám svoje 
zkušenosti se sebeobranou 
Krav Maga v oblasti bezpečnosti 
osob, ať již v civilních kurzech, či 
v ozbrojených složkách. Jeden 
otevřený kurz probíhá pravidelně 
i pro občany ve Varnsdorfu. Mimo 
tuzemských čas od času učím 
také na seminářích v zahraničí. 
V poslední době se soustředím na 
ukončení ročníku na VŠ, ale také 
na přípravu na některé turnaje. 
Ve volném čase, kterého není 

mnoho, relaxuji vypadáváním z le-
tadla nebo lezením po skalách.“  

Nejčerstvějším soutěžním vy-
stoupením Mirka byla účast na 
turnaji NAGA (North American 
grappling asociation) v Dort-
mundu. Na našlapaném turnaji 
s účastníky od Ruska po Anglii 
utržil ve své kategorii stříbro. 
Prohrál až ve finále, kde podlehl 
domácímu profesionálnímu MMA 
zápasníkovi Maxu Wendlerovi. 

ZdS, foto archiv MK

První ohlédnutí za sezonou 
stolních tenistů

O tom, že v příští sezoně bude mít oddíl Slovanu Varnsdorf 
v okresní soutěži čítající 11 družstev zastoupení všemi svými pěti 
týmy, Hlas severu už informoval. Zklamání je ze sestupu áčka 
z kraje, radost z postupu E-týmu v rámci okresu. Oporami svých 
družstev v nedávno skončené sezoně byli P. Tůma, P. Šimek, 
O. Golla, J. Peleška, V. Chlan, M. Charouzek, Žatečka ml., 
J. Somič a mohla by být jmenována řada dalších. Všichni členové 
oddílu se nyní již těší na tréninky a zápasy v nové hale na místě 
bývalé Mechaniky. Krom navýšení počtu stolů na šest (dosud tři) 
zde budou mít hráči navíc potřebné modernější zázemí.    M. Exnar

SKVĚLÁ UMÍSTĚNÍ NA RUNTOUR
V polovině května se konal druhý běžecký závod národního 

seriálu RunTour v Plzni, kde Pavel Vodička vybojoval druhé místo 
na trati 5 km a prvenství mu uniklo o pár desetin sekundy. Karel 
Valenta doběhl ve věkové kategorii M49 sedmý na 10km trati. Třetí 
z celkem osmi závodů se běží 14. června v Hradci Králové.          ZdS
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Skvělý závěr jara fotbalových týmů
K poslednímu domácímu 

vystoupení FK v sezoně 2013-
2014 přijel Zlín. Za příjemného 
slunečného počasí se po pěk-
ných akcích brankami nejdříve 
prosadili Nikolas Daníček a 
Tomáš Mikinič. Výkon týmu a 
poločasové vedení 2:0 svádělo 
k optimismu. V 55. však Zlín 
snížil na 2:1, a když Matěj Kotiš 
o osm minut později nedal PK, 
nastaly chmury. Do konce utkání 
se už ale oba týmy gólově ne-
prosadily, a tak tři body zůstaly 
ve Varnsdorfu, kde bude i na-
dále působit kapitán týmu Matěj 
Kotiš. Námluvy Hradce Králové 
zůstaly nevyslyšeny. Posledními 
výsledky získané šesté místo jel 
na závěr ligy FK obhajovat do 
Karviné, která ztrácela dva body 
a po výsledku 1:2 (0:2) pět. Góly 
dali v 6. Nikolas Daníček a v 17. 
Jiří Schubert. Varnsdorfští fot-
balisté se tak dostali překvapivě 
na konečné 4. místo FNL (loni 

Mezistátní basket 
ve Varnsdorfu

5.), ale i díky nebodování Žižko-
va se Sokolovem v posledních 
dvou kolech a Ústí v nich uhrálo 
jen bod. Po jarních zakolísáních 
nakonec šťastné rozuzlení. 

Juniorka pokračovala v závě-
rečných utkáních sezony s pěti 
inkasovanými nebo vstřelenými 
góly. Dopadlo tak pět ze šesti 
duelů. V Jablonci inkasovala 
ve svém předposledním utká-
ní od devátého celku tabulky 
5:0 (2:0). V Kotlině s Teplicemi 
před 100 diváky naproti tomu 
zase vyhrála 5:1 (1:0) a posu-
nula se o bod právě před ně na 
17. místo. Branky dali ve 35. a 83. 
minutě Jurča, v 54. Ruszó, v 66.
Šťastný, v 73. Čurgali. V od-
vetné části l igy př idal tým 
k 11 podzimním bodům plných 
26 a na domácí utkání stálo za 
to chodit. Vždyť z nich odjely 
s prázdnou krom jiných klubů 
i juniorky Liberce, Ostravy, 
Sparty a naposledy Teplic. 

Před ME divize A hráčů U18 v Turecku bude prvním ze sparing-
partnerů reprezentace ČR tým Německa v Děčíně. V rámci kempu 
se oba celky utkají ve čtvrtek 19. června od 18.00 hod. ve varnsdorf-
ské sportovní hale. Zveme všechny příznivce.            TJ Slovan-basket 

Dorost U19 si poradil se 
Žižkovem 4:0 (0:0). Ten měl 
v úvodu několik gólových pří-
ležitostí, pak se ale nepro-
měněné šance střídaly do 
poločasu na obou stranách. 
Vítězné branky nakonec vsítili 
mezi 53. a 84. minutou Bulíř 3 
a Černý. Sezonu ukončoval tým 
v Letohradu, kde domácí celek 
v závěru duelu utnul výsledkem 
2:3 (2:1). Góly dali ve 14. min. 
Devátý a v samém konci v 88. 
Vosecký a v 90. Neumann.  
Sestava: Krajčovič - Šebora, 
Hauer, Devátý, Černohorský -
Čurgali, Zounar - Neumann, 
Spáčil (58. Vosecký), Smejkal 
(80. Hoke) - Bulíř. V posledních 
sedmi utkáních získal dorost 
proti soupeřům z dolní poloviny 
tabulky 17 bodů při skóre 29:12, 
potvrdil své osmé místo a na-
výšil svůj již tak solidní bodový 
náskok před nimi. Tým v sezo-
ně vedli trenér Pavel Hradiský a 
asistent Vlastimil Chod.          ZdS 

             Šos oplatil soupeři porážku
  
Varnsdorfský silák se představil ve Frýdlantu na mistrovství 

České republiky v silovém trojboji RAW (kategorie bez podpůr-
ných dresů). Opět nastoupil v nejtěžší váhové kategorii nad 120 kg
a měl možnost znovu se utkat s nymburským Balatkou, který jej 
nedávno porazil v Sokolově. V první disciplíně, ve dřepu, Luboš 
na úvod zvládl rovných 200 kg, pak si s klidem přidal dalších pat-
náct kilo a stejně lehce si poradil i s 225 kg. Zopakoval tak výkon 
z březnové soutěže a získal za dřep malou bronzovou medaili. 
V benchpressu začal se 165 kg, pak dal 172,5 a na závěr i 177,5 kg,
což znamenalo stříbro v této disciplíně. V mrtvém tahu se opakoval 
souboj o nový národní rekord mezi Šosem a Balatkou. Varnsdorfský 

silák zahájil opatrně na 270 kg, zatímco Balatka šel do vedení s 290 kg.
Šos takticky pokračoval na 285 kg, ale soupeř rovnou překonal 
sokolovský rekord s 305 kg. Nezbývalo než naložit 307,5 kg. Luboš 
je zvládl a vytvořil nový národní rekord. Balatka pak zkusil 308 kg,
byl však po předchozích výkonech vyčerpán a neuspěl. Silák 
z našeho města tak oplatil velkému soupeři porážku a odnesl si 
malou zlatou medaili. V celkovém součtu tři disciplín to znamenalo 
celkové třetí místo. Na soutěži Lubošovi sekundoval syn David 
a Dan Pianka. Poděkování patří městu Varnsdorf, které Oddíl 
silového trojboje podporuje.                   Jan Pianka, foto ČSST

Atletika pro I. stupeň ZŠ
Již tradičně začíná Olympiáda pro první stupeň atletikou, letos  

to byl již její 13. ročník. Malé závodníky přivítalo sice chladné a 
deštivé počasí, ale jako by to celé týmy včetně doprovodu ještě více 
posílilo. Výkony týmové i individuální byly na vysoké úrovni, navíc 
byly vyrovnanější než ty předchozí. První příčky obsadila družstva 
jak dívek, tak chlapců z pořádající ZŠ náměstí a v celkovém součtu 
nasbírala 213 bodů. Na druhém místě zanechala ambiciózní tým ZŠ 
Edisonova (170 bodů) i stále se lepšící ZŠ Seifertova (157 bodů). 
Čtvrté místo obsadila bojovná ZŠ Bratislavská, která většinou 
boduje v míčových soutěžích. Kompletní výsledkový servis je na: 
www.zs-namesti.eu. Organizaci zajišťovala ZŠ náměstí E. Bene-
še (třída 9. A), vyhlášení výsledků, předání pohárů a medailí pak 
komise pro tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorf.          V. Z.

Fotbalové naděje 
U11 doplňované ně-

kterými šikovnými mladšími hráči 
ročníku 2004 a 2005 měly těžké 
soupeře v Libereckém krajském 
přeboru. Na jaře neuspěly 
v Hrádku 7:5 a 14:4, venku po-
razily Turnov B 5:10 a prohrály 
s Turnovem B 8:0. Podobně si 
vedly v Mnichově Hradišti, kde 
přehrály domácí béčko 4:11 a 
odešly poraženy s áčkem 6:3. 
Na stadionu v Rumburku hostily 
týmy Jablonce, s kterými oba 
souboje zvládly po výsledcích 
10:3 a 9:5. V týmu nejčastěji nastu-
povali hráči Neumann, Ficzu, Šolc, 
Kabeláč, Hanych, Kubr a Svatoň. 
Nejpilnějšími střelci branek jsou 
Pavel Ficzu a Tadeáš Šolc. 

V úvodních jarních zápasech tým 
vedl V. Jindřich, v dalších pak 
Z. Kramer a vedoucí M. Blah-
níková.

Někteří z hráčů uvedeného 
výběru U11 se navíc snažili za 
FAŠV prosazovat v Okresním 
přeboru starších přípravek 5+1. 
Se sedmi kluby měl tým střídavé 
výsledky, které stačily na střed 
tabulky. Nejlépe si v této soutěži 
vedly Verneřice před Unionem 
Děčín. Na turnaji ve Verneřicích 
výběr FAŠV porazil Modrou 
3:0, Benešov 6:1, Šluknov 2:1, 
podlehl domácím 0:4 a rozešel 
se smírně s Unionem Děčín 
1:1. Tyto výsledky mu zajistily 
ve Verneřicích druhé místo. 
Na domácím turnaji FAŠV 

vyhrála, když porazila ve Varns-
dorfu druhé Verneřice 6:2, 
s třetím Unionem Děčín remízo-
vala 1:1, přehrála čtvrtý Forward 
One 4:0 a Modrou 10:0. Ostatní 
družstva nedorazila, a tak jim byla 
utkání kontumována. Za vítězství 
v turnaji dostal k pochvale každý 
z kluků navíc párek v rohlíku od 
šéfa klubovny Hilton. Vítězná 
sestava: Neumann (3 góly), Ka-
beláč (3), Šolc (7), Kubr (1), Trank, 
Hanich (1), Dědeček (1) a Svatoň 
(5). Trenér Z. Kramer, vedoucí 
V. Šubrtová. Po posledních dvou 
turnajích se tým vyhoupl na prů-
běžné třetí místo a na druhý Uni-
on ztrácel sedm bodů. Verneřice 
nadále suverénně vedly a zbývalo 
dohrát dva turnaje sezony v Děčí-
ně na Unionu a ve Šluknově.     ZK

FAŠV Tým U11 s vyrovnanou bilancí

Celkový vítěz Balatka uprostřed, třetí Šos vpravo.

   Vladimír Svoboda se synem Albertem budou na 
blížících se soutěžích hájit barvy LMK. 

Blíží se Varnsdorfský upoutanec 2014
Nejdůležitější akce LMK Varnsdorf s třemi soutěžemi se uskuteční ve dnech 5. a 6. července 2014 

v rámci Varnsdorfského upoutance na stadionu v Kotlině ve Varnsdorfu. Soutěž světového poháru 
F2B (upoutané akrobatické modely) s názvem Bohemia-Saxoni World Cup se bude  létat za účasti 
předních modelářů Evropy v sobotu 5. 7. od 14 
hod. (první kolo) a v neděli 6. 7. od 8.00 hod. pak 
zbývající dvě kola. Soutěž F4B a SUM (upou-
tané makety) je na pořadu 5. 7. od 8.00 hod. 
a předpokládá se mezinárodní účast předních 
modelářů Evropy. Kategorie UŠ (upoutané školní 
modely) přijde na řadu 6. 7. jako soutěž o Pohár 
Tolštejnského panství. Je vhodným doplňkem 
celého dění a příležitostí zalétat si vedle mistrů 
pro všechny domácí modeláře. Podrobnější in-
formace o těchto závodech na webových strán-
kách www.lmk.varnsdorf.net.      Ing. Josef Bartík 


