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Opravy Zaječího potoka
před zahájením

Varnsdorf bral v Jiřetíně
obě nejvyšší příčky
Varnsdorfské základní školy obsadily dvě nejvyšší
místa v 16. ročníku Sportovních her svazku obcí Tolštejn.
Hry se konaly 12. června v Jiřetíně pod Jedlovou a spolu
s Varnsdorfskými se do bojů v šesti disciplínách zapojily
také školy ze Chřibské, Jiřetína p. J., Rybniště, Dolního
a Horního Podluží. Základní škola náměstí E. Beneše
excelovala ve čtyřech ze šesti disciplín (minigolf, sprint,
přespolní běh a hod na koš), ve fotbale ji překonala pouze
ZŠ Edisonova a v přehazované obsadila 5. místo. Edisonka
se v celkovém pořadí umístila se šestibodovým odstupem
na stříbrné pozici, bronzový stupínek si zajistilo Dolní
Podluží.

Pokud si vzpomenete na povodně z minulých let, jistě se vám
vybaví jméno Zaječího potoka, který dělal neplechu v ulici Karolíny
Světlé a Svatopluka Čecha. Na letošní rok jsou naplánovány navzájem související stavební akce, které by měly zmírnit průběh a
případné následky povodní.
První stavbou je zatrubnění části potoka v křižovatce ulic Na
Příkopech a Svatopluka Čecha. Je to v místech železničního
viaduktu u areálu Technických služeb. Půjde o opravu a zkapacitnění stávajícího zakrytého profilu ze skládaného kamene na
nové železobetonové potrubí o celkové délce 75 m s monolitickou
železobetonovou revizní šachtou. Souběžně v těchto místech proběhne stavba „Varnsdorf, Svatopluka Čecha - odstranění výusti DC
75“, jejímž investorem bude Severočeská vodárenská společnost
a.s. Bude zde položeno 202 metrů nového kanalizačního potrubí.
Technické řešení obou akcí je vzájemně provázáno a bude zde
třeba zajistit koordinaci. Předpokládaným termínem prací je období
od 31. července do 31. října 2014. Dopravní omezení bude spočívat
v částečné (a po určitou dobu úplné) uzavírce v křižovatce ulic Na
Příkopech a Svatopluka Čecha.
Na výše popisovanou stavbu bude navazovat první etapa opravy otevřeného koryta Zaječího potoka v úseku od křižovatky ulic
Karolíny Světlé a Stromovka o délce cca 96 m. Součástí je i oprava
dvou silničních propustí. Zde se počítá s termínem od 18. srpna do
30. listopadu 2014. Po dobu opravy silniční propusti v ul. Stromovka
bude v místě úplná uzavírka.
V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele uvedených staveb.
Odbor správy majetku a investic se občanům omlouvá za dopravní
omezení způsobená těmito stavebními akcemi.
OSMI, ham

Výstavy na Hrádku
Měsíc červenec bude na
Hrádku vyhrazen repríze výstavy
s názvem Křižovatky varnsdorfského výtvarného umění, kterou
připravilo v roce 2010 Muzeum
Varnsdorf ve spolupráci s Městskou knihovnou a městem Varnsdorf. Návštěvníci Hrádku se
budou moci seznámit s historií
a vývojem místního výtvarného
umění, které bylo ještě v 17. a 18.
století spjato především s církevním prostředím, z něhož se
během následujícího století
vymanilo. Mecenáši a objednateli se staly především soukromé
osoby z řad nové společenské
vrstvy bohatých továrníků a
podnikatelů. Další vrcholné
období varnsdorfského uměleckého mikrosvěta následovalo ve
20. a 30. letech 20. století, kdy
zde působila celá řada výrazných
uměleckých osobností. Stranou
zájmu nezůstane ani naše
nejznámější výtvarnice druhé
poloviny 20. století - lužickosrbská malířka Hanka Krawcec.
Josef Rybánský
V srpnu na Hrádku uvidíme
prodejní výstavu obrazů varnsdorfské malířky Jiřiny Novákové.
Hrádek je otevřen denně od
10.00 do 18.00 hodin.
-r-

Základní škole náměstí, která zopakovala loňský triumf,
i Základní škole Edisonova, která se z loňského pátého
místa vypracovala na stupně vítězů, patří velké poděkování za reprezentaci města.
ham, foto Ivo Šafus

INZERCE

Praporečníci sedmi krajů - hbití Italové s pestrými prapory a bubny zahajovali 13. června na Střelnici
varnsdorfskou část Mezinárodního folklorního souboru Tolštejnského panství.
Foto Ivo Šafus
Na líce
aneb art brut
pro radost

JAKÉ ULICE LETOS OPRAVÍME?

Foto I. Šafus

OD ČERVENCE VLAKEM DO SEBNITZ

Čtěte na str. 4

ČECH, ODVAHA A BARBADOS

Příští číslo Hlasu severu vyjde 11. července 2014. Redakční uzávěrka 30. června 2014.

Děti
obdarovaly
rumburskou
nemocnici
Čtěte na str. 3
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Našli pohřešovanou

Na základě požadavku policistů z obvodního oddělení Policie
ČR ve Varnsdorfu strážníci městské policie spolupracovali při
pátrání po pohřešované ženě. Téměř po dvanácti hodinách
ji hlídka úspěšně vypátrala v katastru Studánky. Žena byla
v naprostém pořádku. Další úkony pak již provedla Policie ČR.

• Zásah u požáru travního porostu

Po oznámení požáru louky na Děčínské ulici strážníci na
místě zjistili zahoření travního porostu menšího rozsahu.
Vlastním hasicím přístrojem zabránili jeho většímu rozšíření,
než se o celkové uhašení místa postarali přivolaní hasiči ze
stanice HZS Varnsdorf.

• Zajištění použitých injekčních stříkaček

V Mladoboleslavské ulici hlídka zajistila několik kusů použitých injekčních stříkaček, na které telefonicky upozornil jeden
z občanů.
V souvislosti s touto událostí si dovolujeme občany upozornit,
aby při nálezu vždy kontaktovali strážníky, kteří sběr a likvidaci
tohoto nebezpečného materiálu zajistí.

• Sběrači kovů byli zadrženi

Díky všímavosti občana hlídka zadržela dva jim dobře známé
mladíky z Varnsdorfu, kteří v Žitavské ulici rozebírali použitý
elektrospotřebič. Pod dohledem strážníků místo uklidili a poté
odtud byli vykázáni. O jejich dalším osudu bude rozhodnuto na
příslušném odboru městského úřadu, kam byla celá věc postoupena. Včasným zásahem hlídky bylo mimo jiné zabráněno
možnému vzniku černé skládky nebezpečného odpadu.

• „Nákup“ bez placení

Osmnáctiletá žena z Varnsdorfu byla zadržena ostrahou
marketu Albert, když za zboží z oddělení drogerie nehodlala
řádně zaplatit. Přivolaní strážníci ji nejprve předvedli na místní
oddělení PČR ke zjištění totožnosti a následně „ocenili“ její
činnost blokovou pokutou.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Sousedská potyčka

Koncem května došlo mezi sousedy v Mozartově ulici
k nedorozumění, které vyústilo ve vzájemné fyzické napadení
obou zúčastněných. Na místo přivolaní policisté původně
celý incident prověřovali s ohledem na možné spáchání
přečinu ublížení na zdraví. Po prošetření celé události rumburští policisté věc předali do rukou zástupců města, kteří
o následcích incidentu rozhodnou. Přestupci hrozí finanční
pokuta do tří tisíc korun.
Nprap. Petra Trypesová, PČR,
Oddělení tisku a prevence Děčín

Z DIÁŘE STAROSTY
5. 6. - Účast na schůzce redakční rady webu města
7.-8. 6. - Účast na Tolštejnských slavnostech
9. 6. - Jednání s předsedou dozorčí rady Technických služeb
města Varnsdorf Ing. Vl. Bartoněm
- Řešení občanských podnětů
10. 6. - Předsednictvo Hospodářské a sociální rady okresu Děčín
11. 6. - Pracovní schůzka k otázkám bydlení se zástupci ministerstva pro místní rozvoj
12. 6. - Zahájení sportovních her DSO Tolštejn v Jiřetíně p. J.
- Jednání s a.s. EKO servis
- Zasedání rady města
13.-14. 6. - Účast na programu Folklorního festivalu Tolštejnského
panství
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 12. 6. 2014 rozhodla: • Schválit Městské knihovně Varnsdorf
změnu závazných ukazatelů na rok 2014. • Vzít na vědomí zprávu o vyúčtování příspěvků
z rozpočtu města za rok 2013. • Zveřejnit záměr převést stavbu na p. p. č. 30/15 v k. ú. Varnsdorf
a doporučit Zastupitelstvu města stanovení ceny za prodej stavby na p. p. č. 30/15 v k. ú. Varnsdorf ve výši 1 Kč. • Přidělit veřejnou zakázku „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu“ - 3. etapa
uchazeči Technické služby města Varnsdorf, s. r. o., a pověřit starostu města uzavřením smlouvy
o dílo s touto firmou za cenu 687.600 Kč bez DPH. • Zrušit usnesení o veřejné zakázce „Snížení
energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf“ ze dne 15. 5. 2014 a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí - společností HARTEX
CZ s. r. o., Litoměřice za cenu 4.506.084,20 Kč bez DPH. • Vyhovět žádosti MUDr. H. Albrechtové
a ukončit nájem v č. p. 1254 (dětská poliklinika) dohodou k 31. 8. 2014. • Schválit řádnou roční
účetní závěrku TS města Varnsdorf, s. r. o., k 31. 12. 2013. • Schválit podání projektu z Programu
prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2014 - 2. kolo a zajistit jeho spolufinancování.
• Jmenovat paní Bc. Marcelu Loukovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Domu dětí a mládeže
Varnsdorf, příspěvková organizace, s účinností od 1. 8. 2014. • Jmenovat pana Mgr. Bc. Petra
Šmída na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská
994, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 1. 8. 2014. • Odvolat paní Bc. Lenku
Holanovou z funkce člena kulturní komise Rady města Varnsdorf a z funkce člena komise pro
výchovu a vzdělávání Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2010-2014 na vlastní
žádost. • Schválit přerušení provozu školních družin v době letních prázdnin od 14. 7. do 15. 8.
2014 na Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821 a Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše
469. • Vydat nařízení města Varnsdorf č. 2/2014 Tržní řád (rozšíření seznamu tržišť a tržních míst
o prostor u Haf-Haf shopu na Pražské ul. a vedle lékárny na ul. Legií). • Schválit účetní závěrku za
rok 2013 příspěvkovým organizacím ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše, ZŠ Varnsdorf, Seifertova,
Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova, ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská, ZŠ Varnsdorf, Edisonova, MŠ
Varnsdorf, Národní, MŠ Varnsdorf, Nezvalova, MŠ Varnsdorf, Pražská, MŠ Varnsdorf, Poštovní,
MŠ Varnsdorf, Křižíkova, MŠ Varnsdorf, T. G. Masaryka, MŠ Varnsdorf, Seifertova, Školní jídelna
Varnsdorf, Edisonova, Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše, Městská knihovna Varnsdorf,
Městské divadlo Varnsdorf, Nemocnice Varnsdorf; neschválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf. • Schválit finanční příspěvek na nadstandardní
reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu Bc. Miroslavu Koktovi ve
výši 10.000 Kč. • Poskytnout finanční příspěvek na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce
podpory sportu ve městě Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu ve výši 6.000 Kč.

O kriminalitě v příhraničí... Knihovna mění
Jak moc jsou vztahy mezi Čechy a Němci v pohraničí narušeny
kriminalitou? Existuje na hranicích atmosféra strachu a nenávisti,
jak to popisují některá média? A dá se s tím něco dělat? Přibližně
tak zněly otázky navozené v projektu „Příhraniční kriminlita jako
jedna z příčin xenofobie a návrhy řešení z komunální perpektivy“,
týkajícím se oblasti od Šluknovského výběžku po Žitavsko. Zpracovatelem byl Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí.
Za město Varnsdorf na projektu spolupracoval místostarosta
Karel Dubský. Poskytl aktuální informace o bezpečnostní situaci,
preventivních opatřeních ve městě a o spolupráci s německými
obcemi. Poukázal na cestu drog z Čech do Německa a naopak
převoz kovového materiálu z Německa do českých výkupen odpadů. Příhraniční kriminalitu nicméně považuje za vedlejší produkt
problémů, jejichž řešení místní samosprávy již několik let marně
požadují po politicích.
37stránková studie shrnuje fakta a názory komunálních politiků
z českých a německých obcí a navíc je konfrontuje s obrazem,
který o soužití na hranicích vytvářejí média. Především jde o kriminalitu páchanou českými (a na Žitavsku též polskými) občany
na německém území a o jejím vlivu na vzájemné vztahy občanů
těchto zemí.
Prohlášení, které vzešlo ze závěrečného semináře 3. června
v Novém Boru, apeluje na koordinaci činnosti policií ČR a Německa a poukazuje na jejich nedostatečnou personální i materiální
vybavenost. Konstatuje ale, že nevraživost Němců vůči Čechům
kvůli kriminalitě v pohraničí je médii často zveličována, protože je
dobrým „prodejním artiklem“. Přesto existuje a lze ji mírnit akcemi
podporujícími vzájemné společenské styky. Karel Dubský si ze
semináře odnesl i naději na nové dotační tituly, které by napomohly
meziobecní spolupráci přes hranice - přestože by jich mohla využít
až nová vedení radnic, která vzejdou z letošních komunálních voleb.
ham

zavírací den

V dnešní příloze s přehledem akcí ve městě najdete
informaci o prázdninovém
provozu městské knihovny.
Kromě prázdninových omezení
dochází i ke změně zavíracího
dne. Dosud to byla středa. Od
1. července bude ve středu
otevřeno a naopak v pondělí
zavřeno (i po prázdninách).
Totéž bude platit i pro Městské
informační středisko v téže budově.
Pozor také na nové telefonní číslo do informačního
střediska: 775 398 650.
-r-

Ordinace dětské
lékařky změní
adresu
Ordinace praktické lékařky
pro děti a dorost MUDr. Kateřiny Palacké ke 30. červnu
ukončí provoz v budově dětské
polikliniky na Poštovní ulici.
Od 1. července již bude
ordinace v provozu na adrese:
Karlova 1419, Varnsdorf.
-r-
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MyšLenka aneb sloupek starosty Od 5. července jedou vlaky do Sebnitz

O červnovém
sportování
Květen se proměnil do června. Období, které vítají školáci, doba,
kdy léto už připravuje všechny své prázdninové trumfy. Sluníčko
se snaží zahnat tmavé mraky a tahá lidi na procházky. Je to také
čas, který nabízí spoustu nejrůznějších aktivit, programů, soutěží,
závodů, slavností a festivalů. Kalendáře a stránky místního tisku se
zaplní pozvánkami a termíny. Ten, kdo by chtěl stihnout všechno,
má problém s rozhodnutím, kterou akci navštívit a kterou vynechat.
Až někdy cítím trošku lítost nad tím, že plánování pořadatelů nám
nedopřeje vidět vše, co bychom si přáli.
Ale to jsem se dostal ve svém uvažování trochu jinam, než jsem
původně zamýšlel. Chtěl jsem vlastně připomenout činnost lidí, kteří
se ve svém volném čase scházejí a bez nároku na odměnu odvádějí
spoustu práce - tentokrát v oblasti sportu. Období nastupujícího léta
zviditelňuje práci příznivců všech pohybových aktivit, a tak se můžeme potkávat na závodech, soutěžích, utkáních a hrách pro malé
i velké. Je dobře, že díky práci dobré party lidí z naší sportovní komise
a dalších spolupořadatelů se na start nejrůznějších přeborů mohou
postavit malí i velcí závodníci a v nejrůznějších disciplínách změřit
své síly - olympiáda mateřských škol, atletická měření sil pro první
i druhý stupeň základek, Mezinárodní letní sportovní hry mládeže...
Vím, že činnost organizátorů nespočívá jen v účasti na závodech,
ale že za úspěchem každé akce je ukryto velké množství neviditelné
práce. Právě za tím účelem se pravidelně schází parta sportovně
naladěných lidí shromážděných kolem Zbyňka Šimáka, který komisi
vede. Jejich práce, odváděná ve prospěch města a našich lidí, si
zaslouží veřejného uznání. Proto také touto cestou posílám poděkování. Nejenom jako formalitu, ale především jako uznání zásluh
lidí ze sportovní komise. Jako červená nit se jejich letošní činností
odvíjejí přípravy na jednu z nejdůležitějších akcí roku v našem městě
- Silvestrovský běh, který oslaví krásné kulaté jubileum. Na start závodu se postaví běžci již po padesáté - a já bych rád ještě přidal přání
úspěchu organizátorům a radosti účastníkům.
Martin Louka

První etapa opravy podlah v hasičárně
V rámci této akce bude provedena rekonstrukce podlahové krytiny
garáží vozidel a přilehlé dílny. Tuto akci jsme využili i pro vzdělávání
mládeže, která navštěvuje kroužek mladých hasičů. Před pokládkou betonu proběhla odborná přednáška o postupu rekonstrukce
podlah od zaměření až po zprovoznění. Během realizace bude mít
mládež možnost sledovat postup prací a získat tím technické a
praktické znalosti rekonstrukce budov. Projekt „Hasičská zbrojnice
Varnsdorf“ je spolufinancován Evropskou unií z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader Programu
rozvoje venkova ČR.
Ing. Petra Votočková, projektová manažerka; foto miw

Začátkem prázdnin se dočkáme naplnění více než patnáctiletých snah o obnovení
vlakové dopravy přes státní
hranice mezi Dolní Poustevnou
a Sebnitz. Provoz zde fungoval
od roku 1905 do zrušení v roce
1945. Koncem loňského roku
byl obnoven železniční svršek.
Vlaky tudy začnou projíždět
v sobotu 5. července. V pátek
a sobotu 4. a 5. července bude
poustevenské nádraží dějištěm
oslav se zábavným programem.
5. a 6. července budou cestující
přepraveni za symbolických 10 Kč
(jízdenky v prodeji ve vlaku a ve
stanicích Děčín hl. n., Rumburk
a Šluknov).
Podstatně se zrychlí doprava
ze severní části výběžku do Děčí-

na. Obnovení trati má ale značný
význam i pro turistiku.
Na dotaz, jaké další změny
jízdního řádu k tomuto datu
máme očekávat, nám dopravní
oddělení krajského úřadu
sdělilo, že:
- na lince U8 (Děčín - Česká
Kamenice - Rumburk) budou jen
drobné změny v souvislosti se
změnami vlaků linky U27, základní vlaky však beze změn;
- linka U27 (Mikulášovice Rumburk) bude nadále v provozu jen o víkendu, vlaky budou
posunuty o cca 30 min. z důvodu návazností v Mikulášovicích
dolní nádr. ze/do směru Sebnitz,
Bad Schandau, Děčín;
- na lince U28 (Děčín - Bad

Schandau - Dolní Poustevna Rumburk) dochází ke změnám
časových poloh vlaků v souvislosti s prodloužením vybraných
vlaků pro průjezd celou trasou;
- na lince Trilex (Rybniště/
Seifhennersdorf - Varnsdorf Zittau - Liberec) k žádným změnám nedojde.
Autobusové linky budou do
konce roku 2014 zachovány dle
stávajícího stavu. Od 1. 1. 2015
dojde ke změně dopravce na
základě transparentní soutěže
(stávajícího dopravce BusLine,
a.s. nahradí nový dopravce
Autobusy Karlovy Vary, a.s.) a
ke změnám jízdních řádů, které
budou reagovat na nové vedení
vlakových linek.
ham

Děti obdarovaly rumburskou nemocnici
Dne 4. června 2014 přijely
děti z 1. stupně ZŠ Východní
ve Varnsdorfu spolu s paní učitelkou Mgr. Alenou Smetanovou
navštívit dětské oddělení Lužické
nemocnice v Rumburku, aby zde
osobně předaly finanční dar ve
výši 8.000 Kč.
Děti z této základní školy spoří
tradičně a pravidelně. Každý měsíc jedna třída za pomoci svých
maminek doma napeče dobroty,
vytvoří z nich malé svačinky a
ty pak v průběhu školního roku
prodává svým spolužákům ve
škole. Takto získané peníze děti
věnují tam, kam samy rozhodnou.
Naši nemocnici varnsdorfské děti
letos obdarovaly již počtvrté. Patří
jim za to veliké poděkování celé
společnosti Lužické nemocnice a
polikliniky, a.s.
Za odměnu byla pro děti a paní
učitelku připravena exkurze v nemocnici, během níž děti nahlédly
do jejího zákulisí, tedy na místa,
kam se běžně nedostanou. Se
svými průvodci Ing. Urbanem
a Mgr. Drahotovou si prošly
jakousi životní cestou. Návštěva

novorozeneckého oddělení, kde
začíná životní příběh každého
z nás, pokračovala přes dětské
oddělení. Zde je postaráno
o každé dítě, které z nějakého
důvodu potřebuje lékařskou
pomoc nebo nemocniční péči.
Poté se děti podívaly na rentgenové pracoviště, kde je stejně
jako vloni nejvíce zaujal přístroj
tzv. „tunel“ - CT. Na rentgen se
dostane třeba ten, kdo se vážněji
zraní, a pokud je úraz tak komplikovaný, že je třeba operačního
zákroku, vede cesta dále přes
operační sál nebo může skončit
v sádrovně. I tato místa si děti

s paní učitelkou mohly prohlédnout. Nakonec byly provedeny
oddělením rehabilitace, odkud se
již pacienti vracejí zpět do běžného života. Zde se děti se svými
zdravotními průvodci rozloučily
a odjely do školy s příjemnými
pocity dobrého skutku.
Velice si vážíme této úžasné
aktivity a paní učitelce Mgr. Aleně
Smetanové i jejím dětem a jejich
maminkám touto cestou ještě
jednou srdečně děkujeme.
Za vedení Lužické nemocnice
a polikliniky, a.s.
Mgr. Erika Drahotová manažerka kvality

V jakých komunikacích se letos dočkáme oprav?
Jako každý rok odsouhlasila rada města na základě doporučení dopravní komise několik komunikací
a chodníků, které projdou letos větší rekonstrukcí. Celoplošné opravy formou nového asfaltového
koberce technologií AB se dočká ulice Západní od hasičárny k bazénu a ulice Nezvalova u mateřské
školy. Náklady na tyto dvě akce jsou odhadnuty ve výši cca 1,2 mil. Kč. Pro technologii penetrace,
tedy kamenným posypem s asfaltovým postřikem, vhodným zejména pro okrajové čtvrti a komunikace s nižším provozem, byly vybrány části komunikace Hřbitovní a části komunikace Severská, dále
komunikace Na Měkovině, Zhořelecká, Hraniční stezka, Karlova (v sídlišti) a dvě etapy komunikací na
Studánce, vše v částce cca 1,8 mil. Kč.
Chodníky se i letos budou provádět v zámkové dlažbě, a to v ulicích Střelecká u gymnázia, Mladoboleslavská, na Národní u Alberta, v ulicích Kostelní a Mariánská.
Náklady na opravy chodníků jsou
.
odhadovány na cca 2,9 mil. Kč.
Celkově tak město letos počítá s investicí do oprav komunikací a chodníků ve výši 6 mil. Kč. Vybrané
úseky chodníků a komunikací budou v souladu s vnitřním předpisem města transparentně vysoutěženy,
což většinou sníží výslednou cenu díla oproti předpokládané, stanovené dle ceníků stavebních prací.
Tyto ušetřené prostředky mohou pomoci při dalších běžných opravách komunikací.
JS
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Spontánní
bubnování
na Edisonce
Ve čtvrtek 12. června nájemníci paneláků v okolí ZŠ
Edisonova určitě zaznamenali
nebývalý hluk - zvuk šamanských afrických bubnů djembe,
který v některých chvílích mohl
připomínat příchod bouřky s krupobitím. Počasí nám však naopak přálo, a proto jsme tři hudební workshopy spontánního
bubnování uspořádali v areálu školní zahrady, v zeleni pod
vzrostlými borovicemi. Na
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Týden dětské radosti
ve školce Na Kopečku

Na líce... aneb art brut pro radost
Přízemí Městské knihovny Varnsdorf opět hýří barvami. Z obrazů,
které zde jsou vyvěšeny, tentokrát přímo tryská život, radost, také
přátelství a laskavost. Tyto vlastnosti jsou typické pro díla ve stylu
art brut, čili umění v syrovém stavu. Nikdo jiný než lidé s nějakou
formou postižení, většinou mentálního, nedokáže v tomto stylu
malovat. Tak čistou mysl a duši totiž mají pak už jen děti.
Svá díla, jak už z úvodu vyplynulo, prezentují na profilové výstavě
zdravotně postižení klienti Agentury Pondělí z Rumburku - Pavel Šimral, Sylva Revajová, Josef Bína, Lada Mandíková, Mirek Kratochvíl,
Katka Lejsková a Jana Abrhámová. Nese název „Na líce“, což by
měl být protipól k „na ruby“. Díla jsou typická pro své autory, kteří na
papír přenášejí své pocity a postřehy z okolí. U někoho se například
projevují pocity z práce v sociálním podniku Čokoládovna Mana tak, že
se oblíbenou barvou stala čokoládová a na jednom z obrazů najdete
i čokoládovou pralinku. Další autor zase štětcem vyjadřuje své fantazie
z vesmírných končin, jiný ukazuje kouzlo přírody, jak je vidí svýma očima.
Výtvarnou skupinu odborně vede Zdeněk Staněk, za což mu
patří velká poklona. Malířům však poskytuje v tvorbě naprostou volnost. Jejich díla jsou také na prodej a zamluvit si je
můžete u personálu knihovny (minimální cena za obraz 250 Kč,
ale můžete i „přihodit“). Kousek čiré radosti ze života je, myslím,
dobrou investicí. Celá částka putuje přímo k autorovi.
Výstavou se můžete kochat až do 29. srpna.
Alena Marie Dančová
Poznámka šéfredaktora: Jak si tak na počítači zrovna čtu Alenčin
příspěvek, uvědomím si, že stačí pozvednout oči, abych dal nadpisu za pravdu. Zeď nad mým monitorem krášlí pestrá abstrakce
z loňské výstavy, a to od autora prvně jmenovaného.
ham

Tak jako každý rok i letos se v naší mateřské škole uskutečnil
Týden dětské radosti - pět dní netradičních činností, her a zábavy.
Jednou z akcí byl pěší výlet na kopec Špičák. Ač se počasí zprvu
kabonilo, den se nakonec vydařil náramně, a to především zásluhou
pana Josefa Reisingera a jeho cvičených čtyřnohých svěřenců. Děti
zhlédly rozmanité ukázky výcviku psů, jako hledání nebezpečných
předmětů, reagování na povely, aportování, zneškodnění útočníka
apod.
K všeobecně dobré náladě přispěl i následný piknik v trávě nad
vynikající šunkovou pizzou z varnsdorfské restaurace Prishtina.
Dětem lupalo až za ušima a i my učitelky jsme si moc pochutnaly.
Tímto za nádherně strávené dopoledne panu Josefu Reisingerovi
i firmě Prishtina děkujeme.
Dále bychom chtěli vyjádřit poděkování varnsdorfské nemocnici,
která neváhala k nám „na kopeček“ vyslat své sanitní vozidlo a
umožnit dětem prohlídku jeho vybavení pro převoz pacientů. Děti
si mohly vyzkoušet některé zdravotní pomůcky a dozvěděly se řadu
zajímavých a důležitých věcí o poskytování první pomoci.
Bc. Marie Rejfová, MŠ Varnsdorf, Národní 1617

Leccos se nevešlo... Měsíc červen byl mimořádně bohatý na
akce a na mnohé z nich se v tomto čísle nedostalo - Tanambourrée,
Stars pro město, Tolštejnské slavnosti, Literární Varnsdorf... S ohlédnutím nebo aspoň připomenutím ve zkratce se k nim vrátíme příště.
-r-
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třicet bubnů a spoustu dalších
rytmických nástrojů a doplňků
přivezl do školy Ing. Jan Sueneé
Marek z Prahy, který bubnování
vedl a nechal 75 dětí ze 3. až
8. tříd zažít něco neobvyklého,
hudebního a zábavného právě
s prvky spontánního sebevyjádření. Věřím, že bubnování naše
sousedy nenazlobilo, ale naopak
potěšilo tak jako nás, účastníky.
A těm, kteří byli rušeni třeba ze
spánku po noční službě, děkuji
za shovívavost.
L. Ondráčková, ředitelka ZŠ
Edisonova, foto ham

Blahopřání

A léta běží vážení...
Milá Drahuško,
nastal čas loučení. Přejeme
Ti mnoho dalších let zaslouženého odpočinku a pohody.
Hlavně vše nejlepší k Tvým
60tinám. Hodně elánu a nových
plánů Ti přejí všechny holky z naší školky Zahrádka.

Firma PLASTON CR, s.r.o. vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

RECEPČNÍ / ASISTENT
Vaše kvalifikace
• Středoškolské vzdělání
• Znalost anglického jazyka - slovem i písmem
• Německý jazyk - výhodou
• Znalost práce na PC - Word, Excel, Internet, Power Point
• Zkušenost práce s penězi - výhodou
• Řidičský průkaz skupiny B
Vaše dovednosti
• Komunikační schopnosti
• Odpovědnost
• Časová flexibilita
Nabízíme
• Práce v týmu nadnárodní společnosti, příjemné pracovní
prostředí
Další informace
Nástup od 15. 8. 2014. Přihlášky k výběrovému řízení
včetně maturitního vysvědčení a profesního životopisu zasílejte na personální oddělení k rukám paní
Ing. Zuzany Dinhové, případně e-mailem, nejpozději
do 30. 6. 2014.
PLASTON CR, s.r.o.
Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová
e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com
tel. 775 760 755

Firma PLASTON CR s.r.o., Šluknov
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

MISTR MONTÁŽE
Vaše kvalifikace
• Středoškolské vzdělání
• Německý jazyk - výhodou
• Znalost práce s PC - Word, Excel
• Řidičský průkaz skupiny B
Vaše dovednosti
• Práce na 3 směny
• Velká míra odpovědnosti
• Časová flexibilita
• Technické zaměření
Nabízíme
• Perspektivní práce v týmu nadnárodní společnosti
• Příjemné pracovní prostřední
• Možnost kvalifikačního rozvoje
Další informace:
Nástup od 1. 8. 2014. Přihlášky k výběrovému řízení
včetně dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a
profesního životopisu zasílejte na personální oddělení
k rukám paní Ing. Zuzany Dinhové, případně e-mailem,
nejpozději do 30. 6. 2014.
PLASTON CR, s.r.o.
Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová
e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com
tel. 775 760 755
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Čech, odvaha a Barbados
Co mají společného tato slova? 9. června zavítal do Varnsdorfu černošský muzikant Mark
Sandiford. Absolvoval talkshow
v hodinách angličtiny v několika
školách a místním internátu
Bratislavská o hudbě a své cestě
k úspěchu. Studenti kromě zajímavého životního příběhu od něj
vyslechli zvláštní slova: „Děkuji
vám, odvážným Čechům, že jste
změnili situaci v mém národě.“
Češi - a odvážní? A změnili život
celého národa? Mark musel vysvětlovat. 20 km od Varnsdorfu
leží vesnička Herrnhut (Ochranov), kam se v 18. století stáhla
skupina křesťanů nazývajících
se Moravští bratři. Tito se posléze rozešli do celého světa, aby
měnili životní podmínky v oblastech, které byly horší než v naší
zemi. Několik z nich se nechalo
dokonce prodat za otroky na ostrov Barbados (černoši totiž viděli

v bílých jenom otrokáře, a aby si
misionáři u nich získali důvěru,
ponížili se na jejich úroveň). Po
pádu otroctví tam Moravští bratři
vybudovali vzdělávací systém a
dali otrokům šanci na jiný život.
Markova rodina po dvě staletí
navštěvovala „moravskou“ školu
ve své vesnici. Dlouhou dobu si
mysleli, že Morava je v Africe.
Hudebník přes rok vydělává
peníze, aby mohl v červnu a
červenci jezdit do Čech koncertovat ve školách. Jeho poselství
je prý stejné, jaké jsme přinesli
my Barbadosu. „Dbejte na
vzdělání, učte se, nacházíte
se v nejdůležitější části života.
Jak se dnes naučíte přistupovat
k učení, ovlivní váš život za
6 let,“ zvýšeným hlasem zdůrazňoval Mark. Sice to všichni
tušíme, ale když tuto myšlenku
přináší obrovitý černoch s velký-

mi náušnicemi, studenti s hrůzou
kývali a snažili se souhlasit.
Zajímavým vrcholem týdne
byla 10. června slavnost páťáků
z IZŠ Karlova. Mark na jejich
rozlučce s prvním stupněm vystoupil s třemi rapovými písněmi,
s poselstvím, aby se při dalším
studiu snažili být co nejlepšími
žáky, a opětovným děkováním
českému národu. Myslím, že
páťáci na takovou oslavu budou
dlouho vzpomínat.
Na závěr jsem se Marka
zeptal: „Myslíš si dnes, že náš
národ je stále významný? “
Ušklíbl se a odpověděl: „Ve vaší
historii je několik momentů, kdy
jste ovlivnili dění na celém světě.
Najděte ten pohon sebedůvěry,
který jste měli, a opakujte to. Do
té doby chci jezdit já k vám a
připomenout vám kus historie,
na který jste zapomněli - ale my
na ostrově Barbados NIKDY.“
Za klub EXIT77 a apoštolskou církev Martin Penc, red.
kráceno

Výjezd mířil k oslavenci
Když v neděli 8. června dopoledne do Žitavské ulice
zamířila kolona hasičských
aut s nepřeslechnutelnými
zvukovými efekty, vypadalo to
na nějakou děsivou událost,
ne-li živelní katastrofu. Ve
skutečnosti šlo o „děsivých“
oslavencových padesát. Veliteli
varnsdorfských dobrovolných
hasičů Jiřímu Suchardovi přijeli
k životnímu, ale i služebnímu
výročí (přes dvacet let v čele
Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Varnsdorf!) gratulovat
hasiči ze širokého okolí včetně
německých kolegů.
Kdo je zvědavý na atmosféru
hasičských gratulací a originální dárky, může zhlédnout
reportáž na www.pozary.cz.
Tam se i dočte, že Jirka „pro
jednotku už obětoval tolik času
a sil, díky kterým máme pro
obyvatele Varnsdorfu a okolí
starou techniku ve výborném

Nemovitosti
Koupím byt 1+1 ve Varnsdorfu. Tel. 723 502 664.
Prodej levných nemovitostí ve Šluknovském výběžku (Rumburk, Varnsdorf, Kr.
Lípa). Více na www.skzreality.cz.
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.
Prodám byt 1+1 v OV, ul.
Karlova, zcela zrekonstruován.
Mob. 728 728 555.

Služby
Najdeme vám nejlepší hypotéku. Volejte 603 536 548.

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.

Různé
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.
Ich Bernd suche einen
weiblichen Partner schlank
und sportlich, zwischen 4652 Jahren, etwas deutsch
sprechend, abenteuerlustig,
romantisch, spontan. Ich bin
1,70 cm groß, schlank, 58 kg,
leicht kurze blonde Haare. Anruf
Abends unter 0049 3583 837
783 (Zittau). Danke Bernd.

Gratulantem (vpravo) je Dieter Neumann, bývalý velitel jednotky
FFW Großschönau.
stavu a dokonce jsme získali
i techniku novou.“ Je to vlastně
poděkování i za nás občany,
kteří jsme na pomoci hasičů
v těžkých chvílích závislí.
Hasiči z Varnsdorfu, Krásné
Lípy, Rumburku, Kytlic, Seifhennersdorfu a Großschönau pře-

dávají gratulaci i touto cestou:
vše nejlepší, rodinnou pohodu,
pevné zdraví a další dlouhodobé
působení u hasičů!
Redakce HS se připojuje a
svému redakčnímu kolegovi
přeje další krásná léta, mnoho
radosti a elánu. red., foto miw
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UNIQA pojišťovna a.s.
Vám nabízí tyto druhy pojištění:

• Pojištění bytových domů, rodinných domků, chalup
• Pojištění domácností (živel, odcizení, odpovědnost)
• Pojištění osob - životní, úrazové, zdravotní
• Investiční životní pojištění, Skupinové životní pojištění
• Soukromé zdravotní pojištění, Stavební spoření RSTS
• Cestovní pojištění, Zdravotní pojištění pro cizince
• Pojištění vozidel (odpovědnost, havarie, odcizení, živel atd.)
• Pojištění právní ochrany pro řidiče i vlastníky vozidel (DAS)
• Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
• Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli
• Pojištění obcí i měst, pojištění průmyslových podniků
• Pojištění soukromých lékařů a zdravotnických zařízení
• Přerušení provozu lékařů, advokátů a živnostníků
• Pojištění přepravy zásilek i odpovědnosti přepravce
• Pojištění lesů, veletrhů, výstav, cestovních kanceláří

Generální agentura Varnsdorf: Kancelář: Poštovní 3126, 40747

Varnsdorf (Obchodní dům PRIMA), tel.+fax: 412 373 880
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mob. 603 578 627 - Jaromír JOSEF, mob. 604 862 242 - Marta
Maryšková, mob. 733 684 059 - Lucie Bali Šoltésová
E-mail: jaromir.josef@uniqa.cz, marta.maryskova@uniqa.cz,
lucie.balisoltesova@gmail.com
Úřední hodiny: po-čt 9.00-12.00, 13.00-16.00 hod., pá 9.00-12.00, 13.0015.00 hod. (jinak dle tel. dohody). Těšíme se na spolupráci. Hledáme
též další spolupracovníky i do jednatelství v Rumburku.
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Vzpomínka
Dne 24. června tomu byly 4 roky, co nás
navždy opustil pan Václav Čerych.
Vzpomeňte s námi. Moc nám chybíš.
Manželka, děti a známí
Dne 1. července by se dožil 90 let náš drahý
manžel, tatínek a dědeček Jaromír Krupka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jindřiška, dcery Miluše a Lenka
s rodinami
Kdo žil v srdcích těch, jež opustil, na toho
se nezapomíná.
Dne 2. července vzpomeneme 13. výročí
úmrtí našeho tatínka a manžela Volfganga
Horáčka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 7. července uplyne 1 smutný rok, co
nás opustil pan Ivan Motl, a 24. července
uplyne 16 let od odchodu tatínka Ladislava
Motla.
Vzpomínají manželka, děti a další příbuzní.

Dne 8. července tomu bude 15 let, kdy nás
navždy opustil pan Ludvík Rychlovský.
Manželka Alena, dcera Iveta, vnučka Míša
a zeť Luboš

DOBROTOVY
FARMÁŘSKÉ
TRHY
11. července

kuřátkový
mejdánek aneb
žádní polští brojleři
Na nádvoří
Klubu Střelnice od
12.00 do 17.00 hod.

Z ubní

pohotovost
28.-29. 6. 2014
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72
Děčín II-Nové Město
412 523 410
5-6. 7. 2014
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7
Děčín VI-Letná
737 501 440
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Paní učitelka Knapová
Dne 25. května navždy odešla varnsdorfská učitelka,
členka Kulturního sdružení občanů ČR německé národnosti
a jedna z prvních členek Kruhu
přátel muzea Varnsdorf Mgr.
Růžena Knapová (křtěná jako
Rosemarie). Narodila se 10. ledna 1925 ve Varnsdorfu.
O života běh paní učitelky
jsem požádal osobu nejpovolanější, bývalého ředitele
varnsdorfského gymnázia Mgr.
Antonína Foreta.
Do historie varnsdorfského
školství zasáhla paní Růžena
Knapová v roce 1959, když byla
přijata jako učitelka českého
jazyka na zdejší jedenáctiletou
střední školu.
Ředitel Jiří Janáček, vzděláním filozof, spisovatel a budoucí
vysokoškolský pedagog, měl
dobrý odhad při výběru uchazečky o místo: ve škole se dařilo humanitním předmětům, cizí
jazyky a literatura byly v oblibě,
studenti uspěli na předních místech v republice v recitačních a
výtvarných soutěžích. Proto
vzdělaná a kultivovaná učitelka
byla pro velikou školu přínosem
(jedenáctiletka ve Varnsdorfu
měla v době své existence v letech 1953-1962 vždy kolem
30 tříd s tisícovkou žáků).
Nový školský zákon v r. 1961
znamenal konec jedenáctileté
střední školy a vznik nové školy gymnazijního typu - střední

Studenti na návštěvě Senátu
Na pozvání senátora Jaroslava Sykáčka navštívila koncem
školního roku skupina studentů
Vyšší odborné školy a Střední
školy Varnsdorf sídlo Senátu
Parlamentu ČR.
Studenti měli možnost navštívit nejvýznamnější prostory
Valdštejnského paláce (sídlo
Senátu) a díky poutavému výkladu průvodkyně se seznámit
s historií tohoto významného
objektu i s jeho současným
využitím.
Studenti si i přímo vyzkoušeli,
jak se sedí v lavicích jednacího
sálu, tedy v místech, kde se
spoluvytváří zákony státu a tím
i rozhoduje o směřování života
našich občanů v současnosti
i v budoucnosti. Ti odvážnější

Svozy pytlového
tříděného odpadu

3. 7. 2014

také poseděli za předsednickým
stolem nebo dokonce na místě
předsedy Senátu.
Druhá část programu byla
věnována besedě se senátorem, který hovořil o obsahu své
práce, o problémech souvisejících s výkonem senátorského
mandátu i o tom, že v Senátu
převažuje snaha nacházet
společně přijatelná řešení projednávaných záležitostí. Dostalo
se i na otázky účastníků besedy
zaměřené například na situaci
na Ukrajině nebo na osobní
život senátora. Na všechny
otázky dostali upřímné uspokojivé odpovědi.
Návštěva Senátu přispěla
k získání nových poznatků
studentů o této instituci a
přiblížila jim konkrétní náplň
práce senátora. K nevšednímu
zážitku a celkové spokojenosti
studentů přispělo i malé pohoštění zajištěné senátorem
J. Sykáčkem.
M. Hoch

všeobecně vzdělávací školy
(SVVŠ). Paní Růžena Knapová pokračovala v pedagogické
činnosti na Základní devítileté
škole, Varnsdorf Střelecká. Pamětníci vzpomínají na zajímavé
literární soutěže o národních a
místních pověstech, na pokusy
o vydávání školního časopisu
a na poutavě vyučovanou
němčinu.
Mimořádně velké úsilí město muselo vyvinout při otevření
hraničního přechodu v r. 1967
a při popularizaci světové
premiéry Missy solemnis o rok
později - k tomu bylo třeba
dostatek vzdělaných občanů
města, kteří znali jeho historii
a byli odhodláni mu pomoci.
Mezi tyto lidi patřila paní Růžena Knapová.
V roce 1972 byla přeložena
na Střední odborné učiliště
v Zahradách u Rumburku.
Nelze opomenout ani další
aktivity této agilní ženy. Od
prvopočátku se angažovala
v Kulturním sdružení občanů
ČSSR (později ČR) němec-

ké národnosti. Organizace
vznikla v roce 1969 a jen ve
Varnsdorfu se do ní přihlásilo
300 členů. Paní Knapová byla
později zvolena i její celostátní
předsedkyní a zastupovala německou menšinu v Radě vlády
pro národnostní menšiny.
Stejně tak intenzivně se
snažila spolupracovat s Kruhem
přátel muzea Varnsdorf a byla
vždy ochotna pomáhat s překlady, ale i radou pamětníka.
Závěrem mého vzpomínání
nelze opomenout, že již koncem padesátých let mohly jak
děti ze smíšených německých
rodin, tak i české děti využívat
výuky německého jazyka pod
vedením pedagogů Knapové,
Gulichové a Bílka.
Jak jinak zakončit vzpomínku
na člověka, který celý svůj život
zasvětil náročné pedagogické
práci a rozdávání životních
zkušeností malým i velkým bez
rozdílu všem stejnou mírou,
nežli velkým poděkováním
člověku, na kterého se tak
hned nezapomíná.
ŠMIK

Slavnostní pasování
prvňáčků na čtenáře
Školní rok končí některým prvňáčkům nejen prvním vysvědčením, ale také pasováním na čtenáře v rámci Akce Prvňáček,
kterou tradičně připravuje Městská knihovna Varnsdorf. V sobotu
14. června prvňáčci, kteří si celý školní rok v dětském oddělení
pilně půjčovali knížky, přišli spolu se svými rodiči a sourozenci prožít odpoledne plné zábavy,
soutěží a radosti. Půlhodinku si děti užily s veselou pohádkou Divadélka Koloběžka a pak
se nahrnuly do dětského
oddělení knihovny, kde
svědomitě plnily soutěžní
úkoly a kvízy. Potom už
se vydaly na cestu za
čtenářskými průkazy.
Knihovnice je schovaly do
knih, takže hledání bylo
pro některé prvňáčky téměř dobrodružstvím. Ani
rodiče nepřišli zkrátka měli možnost z pěti vylosovaných slov na místě napsat krátkou báseň, čehož se zhostili vskutku statečně. Samotné
pasování na čtenáře bylo opravdu slavnostní, děti byly napjaté a
rozechvělé, stejně jako mnozí rodiče. Prvňáčci dostali na památku
diplomy i dárky, fotografovali se jednotlivě i hromadně.
Akcí Prvňáček, do níž se mohou každoročně přihlásit žáci prvních tříd v průběhu měsíce září a října, se knihovna snaží přispět
k podpoře čtenářství a ukázat dětem, že kniha může být kamarádem a společníkem, který je bude provázet celým životem.
M. Müllerová, knihovnice dětského oddělení,
foto I. Martinovská
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Navštivte Varnsdorfského upoutance
Zaváhá ten, kdo nepřijde zhlédnout největší koncentraci
upoutaných akrobatických modelů a upoutaných maket skutečných
letadel na severu Čech. Konkrétně kde? Na stadionu v Kotlině ve
Varnsdorfu dne 5. a 6. července 2014 od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Za vstupné 20 Kč budou k vidění nejen pěkné modely na zemi
i v letu, ale také soutěž akrobatických modelů. A poprvé v Česku

Model UT-2 Jakovlev Petra Skurčáka, předního modeláře
v Evropě, bude soutěžním želízkem v ohni domácího LMK.
s komentováním, aby každý poznal, co se právě pokouší závodník odlétat. V průběhu soboty 5. 7. se předvedou i automobiloví
modeláři a modeláři s radiem řízených letadel a vrtulníků. Adrenalinovým zážitkem bude i ukázka souboje rychlých upoutaných
modelů a někteří z vybraných diváků budou mít možnost pod
vedením instruktora vyzkoušet si jejich řízení.
Ing. Josef Bartík

Atletické jaro mládeže TJ Slovan
Kalendář, nekalendář - atletům začalo jaro tradiční soutěží výškařek a výškařů počátkem dubna, který je do své poloviny ještě
přípravným obdobím. K doplnění silových schopností posloužilo čtyřdenní soustředění v areálu lyžařů - skokanů u lomnických „Popelek“.
Ty se svými pěti můstky a s hojností kyslíku splnily svůj úkol opět
výtečně. Závěr měsíce patřil 10. ročníku běhu „Kdo uteče, vyhraje“
a v květnu přišly konečně na řadu dráhové soutěže.
První kolo družstev nejmladších žáků zajišťoval AC Česká Lípa
a varnsdorfští elévové skončili čtvrtí. K lepšímu umístění jim chybí
ještě alespoň dva závodníci kvalit Š. Vencla a J. Zajíčka. Úvodní
kolo dospělých uspořádal AC Jablonec. Za Slovan zde závodily
dívky a ženy od starších žákyň po dospělé. Přes značnou absenci
maturantek a marodek se jim překvapivě podařilo vybojovat druhé
místo. Nejvýrazněji k němu body přispěly P. Dubská (22), K. Veselá (19), B. Plocarová (15), J. Čiháčková (9), N. Gočíková (9) a
T. Košínová (9). Mladší žactvo se sjelo k soutěži družstev do České
Lípy. Děvčat byl plný počet (12), chlapci bojovali v pěti. Po sečtení
bodů však bylo pořadí obrácené. Děvčata skončila čtvrtá, chlapci
druzí. Nejvíce bodů u dívek získaly Veverková (55), Nováková
(53), Susová (50), Pásková (49), a Quaiserová (44). Vyrovnanost
chlapců je značná: Šon (57 bodů), Nedošínský (56), Netuka (53),
Kollár (50). Poslední soutěží května byl přebor Libereckého kraje
staršího žactva, dorostu a juniorů na jabloneckém stadionu. Opět
zde uspěli chlapci, zatímco děvčata obsadila v lepším případě čtvrtá
či pátá místa. Za bojovnost chválíme S. Godlovou, která se doslova
odevzdala svým disciplínám, běhu na 300 m a 200 m překážek.
Z hochů dorazili na přebor pouze tři a všichni odjížděli s bronzovými medailemi. Junior J. Špalek za čas 4:46,86 min. na 1 500 m,
dorostenci P. Herman za 5:06,86 na stejné trati a P. Hájek za výkon
54,84 s na 400metrové trati. Květen je pro mladé atlety mimořádně
náročný. Hned na úvod dráhové sezony musejí absolvovat soutěže
atletického svazu a současně řadu těch školních pořádaných AŠSK.
Protože jde vždy o několik málo jedinců, omezuje tento fakt jejich možnosti dosáhnout takových výkonů, které by je svou kvalitou nominovaly na mistrovství České republiky. Po celoroční pravidelné přípravě
v oddíle tak jejich cílená práce končí krajskými přebory. Skalický

Sezona vyznavačů kol je v plném proudu a každý víkend probíhá po celé republice mnoho
cyklistických akcí. Český pohár
cross country (XCO MTB) 2014
odjel třetí závod v Kutné Hoře,
kde M. Malík skončil dvanáctý.
Průběžně je devátý, vede T. Paprstka o bod před J. Kulhavým.
Český pohár v maratonu
(XCM MTB) 2014 na extrémní
trati Hipodromu v Mostu zaznamenal na dlouhé trati 72 km
62. místo Jirky Švorce (9. v M4049, průběžné 10. po dvou závodech) a 121. Honzy Šepse (27.
v M 40-49). Na krátké trati skončil
Jan Novota 6. (3. v M30-39), ale
byl mezi těmi, kteří zabloudili.
Seriál Kolo pro život měl na
programu další závody. V Koutech nad Desnou skončil Jan
Strož 4., Michal Malík 7. a na
Orlíku si Strož své umístění
zopakoval. Na zatím posledním z červnových zápolení na
Ještědu skončil dokonce druhý,
třicet sekund za vítězem Pavlem

Boudným. Ten si v Liberci připsal
již čtvrté prvenství v letošním seriálu KPŽ.
AUTHOR MARATON TOUR
2014 pokračoval na Bezdězu
(50 km) a také legendárním Králem Šumavy. V prvně uvedeném
si Václav Zemler zajistil pořadí na
začátku druhé stovky startovního pole, které čítalo více jak 900
účastníků. V kategorii M50-59 to
pro něj znamenalo 11. pořadí. Na
Šumavě, na trati dlouhé 105 km,
dojel 42. Jiří Švorc (12. v M40-49)
a 107. Jiří Dužár (5. V M50-59).
Startovala také téměř tisícovka
cyklistů a cyklistek.
Silniční Extraliga Masters
absolvovala dvě časovky do vrchu Rašovka u Českého Dubu,
nejdříve individuální a pak hromadnou po kategoriích. V kategorii A (nad 30 let) zvítězil v obou
Jan Novota, v kategorii E (70 let a
více) byl Herbert Michel nejdříve
první a poté druhý. Další den oba
cyklisté vyzkoušeli tradiční Tour
de Malá Skála, kde si ve svých

kategoriích připsali Honza druhé
pořadí a Herbert třetí.
Peklo severu pokračovalo
časovkou na Jedlovou. Umístění cyklistů z našeho města a
nejbližšího regionu - Naděje II:
7. O. Boczan; Kadeti: 11. V. Hofman; Muži: 3. F. Holubář,
7. T. Procházka, 13. V. Hladík;
Veteráni I: 1. H. Schwarz,
4. J. Novota, 6. A. Vohanka, 17.
Z. Kohout; Veteráni II: 6. J. Boczan, 13. J. Šeps, 14. M. Král,
15. J. Fabry; Veteráni III: 2. M.
Spurný, 7. V. Šimonek, 8. R. Kamenický, 10. M. Vohnout, 12. P.
Spurný, 13. J. Pospíchal.
Na Kytlickém duatlonu
zaznamenali varnsdorfští jezdci tato pořadí: 14. A. Vohanka
(8. v kategorii), 20. M. Spurný
(2.), 33. M. Smrčka (18.), 36.
M. Jindřich (19.), 68. L. Dospělová (8.). Ve štafetách byli Jirka
Kalivoda s A. Kabátovou 3. ve
štafetách a open závod mužů
vyhrál V. Zemler.
ZdS

Duatlonisté ZŠ náměstí překvapili
Skvělý závod, skvělá atmosféra. Po půlročním metodickém i kondičním tréninku se
kluci z TT Draci při ZŠ náměstí
zúčastnili závodu v duatlonu, pořádaném triatlonovým oddílem
Triade Děčín ve spolupráci se
Slavata triatlon tour, a prvně si
vyzkoušeli kombinaci běh - kolo běh. V konkurenci závodníků,
kteří se tomuto sportu věnují
aktivně a naplno, se neztratili.
Ba naopak. Martin Vaňák byl
na bedně díky skvělému závěrečnému finiši. Ztrátu 40 m
z kola bleskově smazal v závěrečném běhu a dokonce dotíral
i na vedoucího Martina Košíka.
I naši další závodníci se umístili
v popředí startovního pole:
Tomáš Fajt (4.), Dan Pípa (5.),
Vojta Hofman (7.), Láďa Nedomlel (9.) a Dominik Vu (12.).
Velkým plusem je vyrovnanost
týmu. Hodně potěšil nadšený
výkon a hlavně bojovná snaha
nedat nic zadarmo. Zaměřit se
však musíme na přechody disciplín, kde se ztrácejí drahocenné
vteřiny. Věřím, že v dalších závodech se budou moci ukázat
i borci Vojta Nedošínský a Jakub
Krofián. Již nyní se těšíme na
další závody s kompletním TT
(plavání - kolo - běh), kterými
budou Varnsdorfský TT 20. 7. a
Železný knedlík 2. 8. v Děčíně.
V. Zemler, ZŠ náměstí Varnsdorf

Šachové střípky
V Liberci se konal Memoriál Pavla Šimíčka organizovaný Lokomotivou Liberec. Hrálo se na devět kol s časovým limitem 2x15
minut na partii. Mezi třiatřiceti účastníky především z Libereckého
kraje byli také dva z našeho regionu. Krásnolipský Jiří Průdek se
6,5 body dosáhl na třetí místo, varnsdorfský Václav Vladyka uhrál
o bod méně a to mu stačilo na deváté pořadí. Se 7,5 body zvítězil
turnovský Ondřej Sýkora.
Na turnaj v Kunraticích u Cvikova dopadl nejlépe z varnsdorfských
hráčů Michal Papoušek, skončil mezi mladšími žáky druhý (4 body
ze 7 možných). Václavu Paulusovi se ve starších žácích nedařilo,
byl až osmý (5 bodů) a Marcel Locker sedmnáctý (4).
ZdS

Šipky a kulečník na Sloupáku nekončí
K příspěvku Miroslava Exnara v minulém HS o ukončení turnajů
v šipkách i kulečníkové LHL ve Sloupáku se písemně vyjádřil
nový majitel Julius Nagy: „Vše pokračuje dál a v lepším. Došlo
k vymalování prostorů, položení nové podlahové krytiny, instalaci velkoplošné obrazovky a dalším vylepšením. Šipky se stále
hrají beze změny, kulečník brzy získá nové plátno. Současným
restauracím se tak zvýší konkurence a hráči budou mít možnost
větší volby. Srdečně zveme všechny soutěžící i hosty k posezení ve Sloupáku.“
red.

Rodinné odpoledne účastníky nadchlo
Letní streetballová
liga Šluknovska
Vyznavači basketu si i přes léto opět přijdou na své. Termíny turnajů
LSLŠ jsou 28. června a 16. srpna ve Varnsdorfu a 13. září v Rumburku. Více na www.basketvarnsdorf.cz.
TJ Slovan-basket

Remíza s vedoucím
Velkým Březnem

Domácí Mžik sebral dosud neporaženému Velkému Březnu
bod po remíze 3:3 (pro zajímavost: sady 7:7). Přesto šťastnějším mužstvem byli hosté, neboť Varnsdorfští měli zraněného
Aleše Ondráčka (zablokován krční obratel). S tím šlo hrát
úspěšně velmi těžce. Body domácích zajistili M. Žižlavský,
M. Hájek a pár M. Žižlavský s R. Šustrem.
Mžik

Ještě několik hodin před ním
proběhl nábor malých fotbalistů za účasti hráčů A-týmu a byl
zpestřen mnoha dovednostními
soutěžemi. Zřejmě i veliké parno
způsobilo, že účast dětí s rodiči
nenaplnila zcela očekávání.
Pokud ale chtějí najít cestu
k fotbalu, mohou každé úterý a
čtvrtek od 17.00 hod. navštívit
tréninky u varnsdorfské sportovní haly.
Program Rodinného odpoledne s FK Varnsdorf se sice
odehrál v neskutečném vedru,
na své si přesto přišli jak děti,
tak dospělí. Atrakcí, hudby a občerstvení bylo dostatek, nemohl
chybět přátelský fotbálek sponzoři vs. stará garda a přitažlivé
mažoretky. Líbivé džbánky
obdrželi od klubu v rámci pro-

Siláci s tituly vítězů i z ME
Oddíl silového trojboje Varnsdorf dosud sbíral medaile pouze
na národní úrovni. Díky skvělým
výsledkům na MČR a SR mohli
jeho borci změřit své síly i na
ME federace GPC, které se konalo ve dnech 2.-7. června 2014
v Trutnově. Soutěžilo se jak
bez speciálních dresů (RAW),
tak s jejich použitím (EQUIP).
Nabitý soutěžní týden měl
tedy na pořadu disciplíny dřep,
benchpress, mrtvý tah a trojboj
ve třech kategoriích dorostenců,
po jedné juniorské a open a dále
v pěti masters (od 40 let výše).
To vše muži, ženy. Téměř 400
soutěžících z 20 zemí je zřejmě
největší účastí na dosavadních
ME. ČR reprezentovali na ME
i varnsdorfští lifteři dorostenec
Richard Šos, junior Ladislav
Žítek a bratři Piankové.
V mrtvém tahu (RAW) Richard
ve váze do 82,5 kg dosáhl až na
výkon 180 kg a zajistil si titul
mistra Evropy. Jan v open do
60 kg končil pokusy s 192,5 kg,
což znamenalo také vítězství
a navíc druhé místo v open
absolutně bez rozdílu vah. Na
druhý den v trojboji (RAW)
Honza zvládl dřep se 150 kg,
benchpress s 87,5 a mrtvý tah
s 182,5 kg. Celkový výkon 420 kg
vystačil opět na prvenství,
přitom z důvodů šetření sil si
vystačil na mrtvém tahu jen se
dvěma pokusy.
Čtvrtý den mistrovství přišly
na řadu disciplíny s použitím speciálních dresů (EQUIP). Junior
Ladislav Žítek ve váze do 75 kg
pokořil v benchpressu třetím po-

kusem 167,5 kg, byl o 15 kg lepší
než Rus Aslanbek Pchikhachev
a dosáhl na titul mistra Evropy.
Navíc skončil absolutně pátý
mezi juniory. Následoval mrtvý
tah, kde nastoupil hned trojlístek
závodníků z OST. Richard Šos
své úspěšné vystoupení na
šampionátu zakončil s 205 kg a
to pro něj značilo druhý titul mistra
Evropy. Velmi napínavý závod se
uskutečnil v kategorii open mezi
bratry Pianky (oba váha do 60 kg).
Honza se druhým pokusem na

díky závodníkům OST v hodnocení národů fantastické první
místo. V pátek byl na programu
trojboj (EQUIP), ve kterém bojoval Dan ve váze do 67,5 kg.
V dřepu zvládl nejvíce 185 kg,
v benchpressu krásných 135 kg
a přišel mrtvý tah, Danova parádní disciplína. Po 185 zdolal
200 kg a následně svých rekordních 210 kg. Celkovým výkonem
530 kg si zajistil první místo ve
své kategorii.
Šampionát byl výborně připravený a i přes stovky startujících

O autogram zpěvačky Olgy Lounové byl pochopitelný zájem.
Foto Ivo Šafus
gramu třetiligoví „matadoři“ ze
70. let. Po seskoku parašutistů
s vlajkami Varnsdorfu, TOSu,
SAN Plus a FK přišly ještě
ukázky leteckých modelářů
varnsdorfského LMK. V průběhu akce skvěle bavila nejen děti
zpěvačka Olga Lounová a komu
bylo opravdu příliš horko, mohl
si na zeleném pažitu užít vodní
tříště z kropících zavlažovačů.
Prvními letními změnami v ká-

dru druholigového týmu jsou odchody hráčů T. Mikiniče, D. Cany, L. Jakubovského, R. Macha
a nejspíše i M. Volfa.
FK Varnsdorf i FAŠV Varnsdorf byly přiděleny statuty
sportovního centra mládeže a
sportovního střediska mládeže.
Tribunál talentované mládeže
rozhodl o přidělení statutů
SpSM a SCM i pro soutěžní
ročník 2014-2015.
ZdS

Rozdilné výsledky volejbalistek

Obě družstva volejbalistek si o víkendu v úvodu června rovněž
užila veder, a to při svých soutěžních utkáních. Béčko přijelo do
Šluknova v juniorské sestavě, což se na výsledcích i hře odrazilo.
První set úvodního zápasu vypadal až do stavu 14:14 nadějně. Pak
už se ale projevila větší hráčská zkušenost domácích a výsledek
utkání zněl 2:0. Druhý duel byl obrazem prvního. Dívkám Slovanu
navíc přestal vycházet příjem podání, a tak domácí ženy dotáhly
utkání v klidném tempu do vítězného konce 2:0. I tak si naše hráčky
zaslouží pochvalu.
Ženy A v posledním domácím utkání soutěže přivítaly
družstvo Rokytnice nad Jizerou, které přijelo pouze v šesti,
a tak mu ve velkém horku v
druhém utkání již nestačily
síly. První dva sety úvodního
utkání odehrál domácí tým
v pohodě s výsledky 25:16
Jeden z útoků žen Slovanu proti
a 25:19. Po malé změně v Rokytnici n. J. Foto oddíl volejbalu
sestavě se Rokytnici podařilo
třetí set rozhodnout pro sebe 21:25, ale čtvrtý patřil opět jasně nám
(25:11) a i výhra 3:1. V druhém utkání si naše ženy připsaly první
set pro sebe 25:20. Soupeřky ještě stačily kontrovat výhrou druhého
těsně 26:28, ale to jako by naše ženy nakoplo. Šly odhodlaně za
druhým vítězstvím a získaly je opět 3:1 po setech 25:22 a 25:8. Foto a
výsledky jsou k nahlédnutí na http://volejbalvarnsdorf.sklub.cz. P. D.
INZERCE

195 kg ujmul průběžného vedení,
ale pokus s 205 kg nebyl uznán.
Dan šel přes činky vážící 190,
200 kg a nakonec dal lehce konečných 207,5 kg. Ve váhové kategorii Dan Honzu porazil, ovšem
po přepočtu v absolutním pořadí
open se Honza umístil druhý
a Dan třetí (vliv momentálních
vah obou borců). V mrtvém tahu
získala Česká republika zejména

závodníků z celé Evropy se podařilo zabezpečit výbornou soutěž bez nejmenších komplikací.
Poděkování patří tréninkovému
partnerovi Luboši Šosovi za
podporu při trénincích i na závodech a firmě Regia, a. s. Ve velké
míře pak městu Varnsdorf, které
oddíl podpořilo v rámci Koncepce
podpory sportu na rok 2014.
Jan Pianka, foto OST

J
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zprostředkování ocenění nemovitostí
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