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Zastupitelstvo: zelená pro sběrný dvůr
a úpravu prostranství u „Věžičky“
Poslední jednání zastupitelů
před prázdninovou pauzou a
(pravděpodobně) předposlední
ve volebním období 2010-2014
se odehrálo 26. června v sále
Střelnice. Těsně před koncem
školního roku nepřekvapuje
slabší účast: na začátku jednání třináct, v průběhu maximálně
šestnáct zastupitelů. A když už
jsme u jejich počtu - ten zůstane i v příštím volebním období
stejný jako dosud, tedy 21. Návrh na zvýšení jejich počtu, jak

to avizovaly příspěvky Ing. Jakubce v předchozích číslech Hlasu severu, předložen nebyl, a v září už by byl bezpředmětný, protože
zákon umožňuje jednat o změně nejpozději 85 dní před komunálními volbami. A ty se budou
konat 10. a 11. října.
Ale vraťme se k červnovému
zasedání. V úvodní diskusi veřejnosti a zastupitelů padl dotaz
na záměry města s nemocnicí městem běží fáma, že se jí město chce zbavit. Odpověď sta-

rosty byla stručná: Ano, je to
fáma. Obyvatelé Hraniční ulice
se připomněli s požadavkem na
veřejné osvětlení. Návrh na úplné zrušení poplatků za odpad,
vyslovený K. Posseltem, by byl
aktuální až pro nové zastupitele ale ani pro ně by jistě nebylo
jednoduché v příjmech města
obětovat cca 8 milionů korun.
V bloku převodů majetku města bylo bezesporu nejvýznamnějším rozhodnutím odkoupení
Pokračování na str. 3
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Sběrem zachránili malý les

Přes 57 tun - to je výsledek sběru papíru (44 tun) a
plastů (13 tun) na školách ve Varnsdorfu v uplynulém
školním roce. S přehledem nejúspěšnější byla ZŠ náměstí (18,8 tun papíru a 2,2 tuny plastu), následovaná
Interaktivní ZŠ Karlova a ZŠ Edisonova. Z mateřských
škol se nejlépe dařilo MŠ Křižíkova a MŠ Pražská (ale
jsou to největší školky ve městě) a mezi středoškolskými
zařízeními získalo navrch středisko VOŠ v Mariánské ulici
před střediskem v Bratislavské.

Střecha zimního stadionu už mění panorama města
Hlásili se skoro všichni. Les rukou byl odpovědí na
starostovu otázku: Kdo z vás doma třídí odpad?
Slavnostního předávání odměn vítězné škole, kde
právě probíhal „den školní radosti“, se 26. června ujali
Adam Cedrych za firmu EKO servis, regionální zástupce společnosti EKO-kom Ing. Martin Holubec a starosta
města Martin Louka. Ze speciálních odměn za pořadí
v rámci školy se mohli radovat žáci 3. A a za jednotlivce
Filip Damašek z 5. třídy. Sesbíraným množstvím papíru
tato škola prý zachránila spoustu stromů. Potěšitelné je,
že množství vytříděného odpadu rok od roku stoupá.
Text a foto ham

Přerušení dodávky tepla

Po týdnech očekávání se stavební ruch na zimním stadionu rozjel na plné obrátky. Zahájení montáže
konstrukce střechy je v tomto období nepřehlédnutelnou událostí.
O tom, jak pokračuje jedna z nevýznamnějších stavebních akcí města - II. a III. etapa zastřešení
zimního stadionu, se v úterý 23. 6. 2014 přišli přesvědčit členové vedení města.
Kontrolní den se konal za účasti pracovníků odboru správy majetku a investic, projektantů a zástupců
zhotovitele stavby firmy Skanska. Všichni zúčastnění byli seznámeni s aktuálním stavem probíhajících
prací a byli přítomni při průběhu montáže plnostěnných dřevěných lamelových vazníků a podpůrných
ocelových sloupů, tvořících vlastní nosnou konstrukci střechy. V dalších fázích stavby, o kterých vás
budeme průběžně informovat, bude provedena montáž vícevrstvého střešního pláště, fasádního
systému, strojovny pro odvlhčovací jednotku, osvětlení, mantinelů a vlastního vybavení ledové plochy.
Předpokládaný termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 31. leden 2015.
Milan Hanousek, Ing. Jaroslav Beránek, foto ham
O čem jednalo
Sdružení
pro rozvoj
Šluknovska v Lipové
(Foto ham)

Čtěte na str. 3

V době od čtvrtka 7. srpna do úterý 12. srpna bude přerušena
dodávka teplé užitkové vody do města. Důvodem jsou každoroční
revize rozvoden a opravy na teplárně. K obnovení dodávky by mělo
dojít v odpoledních hodinách v úterý 12. srpna.
Ing. Miroslav Novotný, ředitel Teplárny Varnsdorf, a.s.

HLÍDKY A HŘIŠTĚ PRO KOVÁŘSKOU
JAK REKONSTRUOVAT MUZEUM?
ŘEŠENÍ PRO EXODUS ZE ŠLUKNOVSKA?

Příští číslo Hlasu severu vyjde 29. srpna 2014. Redakční uzávěrka 18. srpna 2014.

INZERCE

Rozhlédneme
se jednou
z rozhledny
na Špičáku?
(Koláž JL)

Čtěte na str. 5
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Zásah s defibrilátorem a další spolupráce se
zdravotníky
Strážníci na základě požadavku operačního střediska záchranné služby Ústeckého kraje uskutečnili další tři výjezdy
k ohroženým osobám. V prvním případě hlídka poskytovala
v Mozartově ulici předlékařskou první pomoc ženě, která
byla v bezprostředním ohrožení na životě a musela pak být
urgentně transportována do nemocnice vrtulníkem letecké
záchranné služby. Druhý případ se odehrál v objektu pošty,
kde strážníci před příjezdem záchranky resuscitovali ženu se
zástavou srdečního oběhu a v bezvědomí, a to s použitím AED
defibrilátoru a nepřímé srdeční masáže. Třetím případem byla
asistence osádce sanitky RZS u muže se zdravotními obtížemi
v restauraci v Tyršově ulici.

• Mladík se shledal se svým telefonem

Poctivý nálezce odevzdal zánovní mobilní telefon značky
LENOVO na služebnu městské policie s tím, že jej nalezl poblíž
vlakového nádraží. Strážníci šetřením zjistili majitele - studenta
jedné z místních škol, kterému pak telefonní přístroj předali.

• Chlapec měl zřejmě velkou žízeň

Hned několik nápojů najednou se pokoušel odcizit v marketu
Billa chlapec z Varnsdorfu. Byl však zadržen ostrahou a vzhledem k tomu, že nedosahoval zákonné věkové hranice, byla celá
věc předána na příslušný odbor Městského úřadu Varnsdorf.

• Nalezeno odcizené motorové vozidlo

Díky telefonickému oznámení hlídka v Raisově ulici vypátrala
odcizené motorové vozidlo VW Golf. Místo události bylo hlídkou
zajištěno a celou věc pak převzali přivolaní policisté z obvodního
oddělení PČR Varnsdorf.

• Chtěla si přilepšit krádeží

Hlídka vyjela do Penny marketu v Žitavské ulici po oznámení,
že tam zadrželi neplatícího zákazníka. Strážníkům zde byla
předána žena z Varnsdorfu, která si chtěla „přilepšit“ krádeží
několika šamponů. Po objasnění celé záležitosti byla ženě uložena bloková pokuta. Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Tahanice o peníze

Do rukou varnsdorfské samosprávy míří k projednání
případ z letošního 18. dubna. Oznamovatelka se obrátila
na varnsdorfské policisty poté, kdy ji údajně o část finanční
hotovosti připravila jiná žena. Odpolední setkání čtyř lidí, jež
spojovala finanční hotovost položená na stůl v místní herně,
skončila v rukou rumburských vyšetřovatelů. Jak se policejním
prověřováním ukázalo, mezi přítomnými ženami vznikla potyčka
o peníze, o kterých se každá z nich domnívala, že na ně má
právo. Došlo až na urážky, a tak se do celé věci vložili zdejší
policisté. Výsledkem je postoupení zmiňované kauzy k rukám
varnsdorfských úředníků, kteří by měli rozhodnout o dalším
vývoji celého incidentu.
Nprap. Petra Trypesová, PČR,
Oddělení tisku a prevence Děčín

Píše místopředseda parlamentu
Dopis od místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jana Bartoška, který 26. května navštívil Varnsdorf:
Vážený pane starosto,
děkuji za milé přijetí ve Vašem městě.
Problémy Varnsdorfu a jeho okolí jsou evidentně umocněny vysokou nezaměstnaností v celé oblasti, a tak řešení skutečně vyžaduje
součinnost státních orgánů a těch, kteří práci dávají. Jsem velmi
potěšen, že jste mi ukázali, že práci na zlepšení situace nevzdáváte,
a pevně věřím, že se podaří nastartovat alespoň trend ke zlepšení.
Těším se na další setkání s Vámi a děkuji za Váš aktivní a pozitivní přístup.
V úctě Jan Bartošek
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 26. 6. 2014 rozhodla: • Schválit Mateřské škole Varnsdorf,
Nezvalova a Základní škole nám. E. Beneše změnu závazných ukazatelů na rok 2014. • Zadat
přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2014 externí auditorské společnosti. • Vzít na
vědomí Zprávu o výsledku prověření správnosti hospodaření za rok 2013 v příspěvkové organizaci
Dům dětí a mládeže Varnsdorf. • Přidělit veřejnou zakázku „Úpravy prostranství v okolí Věžičky
ve Varnsdorfu“ uchazeči: STRABAG a. s., Dubí a pověřit starostu města uzavřením smlouvy
o dílo s touto firmou za cenu 7.529.868,45 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování této akce zastupitelstvem města. • Zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor
v č. p. 3013 (označený jako místnost č. 16, 17 a 18). • Stanovit cenu za prodej částí
p. p. č. 7721/5 v k. ú. Varnsdorf ve výši 550 Kč/m 2. • Zachovat provoz zubních ordinací
v budově č. p. 1254 (MUDr. Peigznach a MUDr. Peigznachová) a nerealizovat stavební úpravy dle předloženého návrhu (úprava náhradních prostor pro 2 zubní ordinace
v budově polikliniky č. p. 2060). • Přidělit veřejnou zakázku „Výměna oken ZŠ Bratislavská,
č. p. 994 ve Varnsdorfu“ uchazeči: SAMAT, spol. s r. o., Jiřetín pod Jedlovou a pověřit starostu
města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 936.225,19 Kč bez DPH. • Schválit vnitřní
platový předpis příspěvkových organizací v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy, návrh
změn složek platu a schválit výši osobních příplatků a platových tříd ředitelům příspěvkových
organizací. • Schválit výjimky z počtu dětí v mateřských školách pro školní rok 2014/2015.
• Schválit vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem
Varnsdorf za 1. pololetí 2014. • Schválit vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti rady města a předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města.

Hlídky a hřiště - hlavní pomoc pro Kovářskou
„Bezpečí pro všechny“ - tak
byla nazvána beseda pro
veřejnost ve středu 18. června
do spolkové místnosti v budově
knihovny. Moderovala ji manažerka prevence kriminality
Romana Cupalová a účastnili
se také zástupci města (starosta M. Louka, radní B. Křížová),
vedoucí odboru sociálních věcí
J. Fibiger, velitel městské policie
M. Špička a preventistka pro
národnostní menšiny Policie ČR
M. Kokešová.
R. Cupalová informovala
o dotačních projektech v letošním roce. Ministerstvo vnitra
přispěje na zamřížování oken
v přízemí domu s pečovatelskou
službou v Lesní ulici. Okna totiž bývají předmětem zájmu
vandalů či pokusů o vloupání

i přes napojení objektu na pult
centralizované ochrany městské
policie. Další dva projekty uspěly
v druhém kole - dětské hřiště a
akce Kapka dětské radosti.
Pro občany byla připravena dotazníková akce o vnímání pocitu
bezpečí, jejíž výsledky poslouží
k určení cílů pro prevenci kriminality v dalších letech. Hlas severu
vás s výsledky průzkumu seznámí v některém z příštích vydání.
K preventivním aktivitám patřila
též prezentace integrovaného záchranného systému pro děti pořádaná 14. května u sportovní haly.
Většina účastníků besedy byla
podle očekávání z Kovářské ulice a zajímaly je hlavně plány pro
tuto lokalitu. Od začátku června
jsou opět zřízeny hlídky složené
z místních obyvatel romské

Z DIÁŘE STAROSTY
18. 6. - Sdružení pro rozvoj Šluknovska - jednání v Lipové
- Beseda „Bezpečí pro všechny“ v knihovně
19. 6. - Zahájení basketbalového zápasu reprezentací ČR a SRN
do 18 let
20. 6. - Jednání s firmou poskytující internet
- Jednání o webové prezentaci města a městského informačního centra
21. 6. - Předání diplomů absolventům VOŠ
- Vítání občánků města
23. 6. - Seznámení s postupem prací na zastřešení zimního stadionu
- Jednání o projektu rekonstrukce budovy muzea
24. 6. - Řešení občanských podnětů
- Účast na výroční schůzi Klubu českého pohraničí
- Účast na fóru „Exodus jako řešení?“
25. 6. - Pracovní schůzka k technickému zajištění závodu Tour de
Feminin
26. 6. - Schůzka k webovým stránkám svazku obcí Tolštejn
- Vyhodnocení sběru tříděného odpadu v ZŠ náměstí E. Beneše
- Zasedání rady města a zastupitelstva města
28. 6. - Účast na zahájení Letní streetbalové ligy Šluknovska
30. 6. - Schůzka starostů svazku obcí Tolštejn

komunity, a to formou veřejně
prospěšných prací. Z větší části
je financuje Úřad práce. Jejich
úkolem je dohlížení na pořádek.
Zatím fungují od pondělí do
pátku v počtu dvou trojčlenných
skupin a jednoho koordinátora.
K poznání jsou podle žlutých
vest se jmenovkou. V případech
situací, které přesahují jejich pravomoc, jsou povinny kontaktovat
městskou, případně státní policii.
Od příštího roku je plánováno jejich posílení, aby mohly působit
nepřetržitě.
Obyvatelé v Kovářské uznali,
že se zde zlepšil pořádek. Ale irituje je obtěžující hlučné a vulgární chování sousedů - zpravidla
nezaměstnaných Romů žijících
ze sociálních dávek.
K problému přispívá velké
množství dětí, jimž chybí hřiště. Právě jeho vybudování je
na pořadu dne. Na besedě se
ukázalo, že obyvatelé z „majority“ by hřiště přivítali, ale co
nejdále od svých vlastních domů
či bytů, a na jeho umístění se
mezi sebou neshodnou. Věřme,
že herní prvky budou nakoupeny
a dětem poslouží.
Další beseda bude zaměřena
na bezpečnost seniorů a koná
se v klubu Pohádka ve středu
23. července od 15 hodin. ham

Plavecký bazén
o prázdninách

Plavecký bazén bude po
dobu třech týdnů od 28. července do 17. srpna uzavřen.
Otvírací doba od 1. 7. do
27. 7.: pondělí až neděle 9.0021.00 hodin.
Po celé dva prázdninové měsíce nebude v provozu sauna. -r-
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Zastupitelstvo: zelená pro sběrný dvůr
a úpravu prostranství u „Věžičky“
Dokončení ze str. 1

pozemku vedle technických služeb (první krok k nabytí parcely
byl učiněn už na minulém zasedání). Prostředky na tento nákup,
tj. necelé tři miliony korun, by mohly být získány z nevyplacených
dividend a.s. EKO servis z minulých let. Starosta dostal za úkol za
tímto účelem požádat o svolání valné hromady akciové společnosti.
Připomeňme, že účelem transakce je získat prostor pro nový sběrný
dvůr a vyřešit tím prostorovou krizi v areálu, o který se dělí TS a EKO
servis. Starostovi bylo rovnou uloženo zadat zpracování studie a
rozpočtu na revitalizaci areálu i vybudování sběrného dvora. Vedoucí
odboru životního prostředí Ing. Brzák upozornil na očekávaný vývoj
v dalších letech - omezení až úplný zákaz skládek nevytříděných
odpadů povede k rozšiřování třídíren.
Město odkupuje také nevelký pozemek u sídla družstva Průkopník. Kromě logičtějšího majetkového uspořádání v této lokalitě
bude mít změna i ekologický efekt: město si jako nový vlastník spíše
poradí s problémem odstavených autovraků, jimiž zdejší komunikaci
„zkrášluje“ majitel blízké nemovitosti.
Na řadu přišel i návrh na odkoupení jedné garsoniéry na Kovářské. Obyvatelka jej nabídla městu za stejnou cenu, za jakou ho od
města před sedmi lety koupila, aniž tušila, že se zakrátko ocitne
v pasti „vyloučené lokality“. Za toto gesto se přišli přimluvit někteří
další občané a podpora byla cítit i v části zastupitelstva, a to včetně
úvah o postupném vykoupení dalších bytů. Oponenti poukazovali na
to, že byty budou prakticky nepronajímatelné a že situace v lokalitě
se tím stejně nevyřeší. Na tahu je ostatně vláda se svými sliby
legislativních změn zamezujících kšeftování s dávkami na bydlení.
Výsledek hlasování právě v tomto případě asi ovlivnila neúčast pěti
zastupitelů: ke schválení odkupu bytu chyběl jeden hlas.
Pokud si ještě vzpomenete, že jsme v Hlasu severu kdysi
prezentovali budoucí úpravu prostranství u „Věžičky“, vězte, že se
přiblížila doba realizace. Byla již vybrána stavební firma STRABAG
a.s. Zastupitelé schválili financování akce (9,1 mil. Kč včetně DPH)
rozložené do let 2014 a 2015, samotné práce mají proběhnout
v období srpen - listopad 2014. Bližší informace o rozsahu stavby a
souvisejících dopravních omezeních přineseme v dalším čísle.
Následovaly zprávy o činnosti Severočeské vodárenské společnosti a.s. a společnosti REGIA a.s. za rok 2013, poté i schválení
stanov společnosti REGIA a.s. a společenské smlouvy Technických
služeb města Varnsdorf s.r.o. - šlo o změny vyžadované novým
zákonem o obchodních korporacích.
Mezi finančními záležitostmi bylo mj. schváleno bezúplatné předání
majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města a byl odsouhlasen posun termínu vrácení finanční výpomoci poskytnuté školce
na Nezvalově ul., protože Euroregion Nisa jako poskytovatel dotace
na mezinárodní projekt odsunul vyúčtování až na prázdniny. ham

Téma pro starosty - kostely,
vlaky, pódium, fotbal...
Čtvrtletní schůzky Sdružení pro rozvoj Šluknovska „kolují“
postupně po všech obcích výběžku. 18. června přišla na řadu
malá obec Lipová u Šluknova, která se může pochlubit vzorově
rekonstruovaným podstávkovým domem. Právě v jeho stylové
podkrovní zasedačce si starostové vyměňovali novinky a radili se
o společných záležitostech. Postavili se proti návrhům jízdních řádů,
které mají být platné od příštího roku, a krajskému úřadu napíšou
dopis s požadavkem na zachování současné návaznosti vlakových
spojů. Vyměnili si zkušenosti s údržbou církevních památek ve svých
obcích. Řešili údržbu mobilního pódia pro kulturní akce a finanční
úhrady za jeho využití. Pódium si ze společných prostředků pořídili
před 13 lety. Technicky ho donedávna obhospodařovaly Technické
služby Varnsdorf, nyní si ho vzala na starost firma Josefa Šusty.
Jednání starostů ze Šluknovska mělo i svou „sportovní rubriku“ to když se pochlubili, že čtyři z nich byli členy vítězného českého
fotbalového týmu starostů v turnaji Euroregion Cup. Pavel Svoboda
z Lipové dokonce jako nejlepší hráč turnaje.
Další část jednání se týkala projektu „Meziobecní spolupráce“,
o němž se dočtete v jiném článku.
ham
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Jak rekonstruovat muzeum?

K otázce z nadpisu se 23. června na radnici uskutečnila
porada, které se zúčastnila
většina členů rady města, Ing.
arch. Pavel Horký, pracovníci
varnsdorfského muzea, ředitel
Oblastního muzea v Děčíně
Mgr. Milan Rosenkranc, zástupci
krajského úřadu - odboru kultury a památkové péče, odboru
správy majetku a investic MěÚ
Varnsdorf, Kruhu přátel muzea
Varnsdorf a městský architekt
Ing. arch. Vlastimil Kaut.
Pavel Horký na zakázku
města zpracovává projektovou
dokumentaci k rekonstrukci
muzea. Na poradě předložil
variantu dispozičního řešení,
která oproti původnímu záměru
počítá s několika prvky navíc například s nárožní přístavbou,
zastřešením atria a propojením
traktů budovy tak, aby vznikl
ucelený prohlídkový okruh. Tato
podoba vychází vstříc koncepci
moderní muzejní expozice, tak
jak ji připravují pracovníci muzea, ale jde nad rámec původního zadání projektu. Schůzka
všech zainteresovaných stran
ukázala, že část návrhů nebude
přijatelná pro památkáře a že
rozsah stavebních úprav půjde
nejspíš cestou kompromisu.

Dalším krokem bude konzultace
přímo s památkáři a poté další
kolo jednání se zadavatelem tedy varnsdorfskou radnicí.
Budova muzea, která patří
městu, je kvůli havarijnímu
stavu od roku 2009 uzavřena.
Sbírkové předměty jsou uloženy v provizorně zřízeném

depozitáři v bývalých jeslích
v ul. Legií. Krajský úřad, který je
zřizovatelem Oblastního muzea
Děčín (včetně jeho varnsdorfské
pobočky), by podle slov svého
zástupce v krajním případě uvažoval o přesunu sbírek do lépe
zabezpečených objektů mimo
Varnsdorf.
ham

Malá část muzejních sbírek, nyní nedobrovolně skrytých v depozitáři, se vydává do ulic. Alespoň formou velkoplošných vyobrazení
na šesti oboustranných přenosných roll-upech. K výběru jedenácti
takto prezentovaných předmětů v zimě proběhla internetová anketa.
První příležitostí ke zhlédnutí „muzea v ulicích“ byly Dobrotovy trhy
na nádvoří Střelnice v poslední červnový pátek.
Kruh přátel muzea Varnsdorf získal pro tento účel grant od Ústecké komunitní nadace ve výši 38 tisíc korun.
Foto Filip Mágr

Starostové se vyslovili pro podporu
meziobecní spolupráce

Obec Lipová se 18. června
2014 stala dějištěm prvního
oficiálního setkání představitelů
obcí v územním obvodu obce
s rozšířenou působností (dále
ORP) Rumburk a ORP Varnsdorf v rámci realizovaného
projektu Podpora meziobecní
spolupráce. Celý název projektu
je „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR
v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností“. Cílem projektu je posílit meziobecní
spolupráci, nositelem projektu je
Svaz měst a obcí České republiky
(dále SMO ČR).
Do projektu se zapojilo 185
z celkem 205 území správních
obvodů ORP v České republice.
Na Šluknovsku se do projektu zapojila obě ORP - Rumburk
s 12 městy a obcemi a Varnsdorf
se 6 městy a obcemi. Smluvními
partnery SMO ČR jsou Dobrovolný svazek obcí Tolštejn a
Svazek obcí Sever. Oba z finančních prostředků projektu
zaměstnaly čtyřčlenné pracovní
týmy, skládající se vždy z koordinátora, pracovníka pro tvorbu
analýz a strategií, tematického
experta pro volitelnou oblast a

asistenta. Dalšími důležitými
činiteli při realizaci projektu
jsou tzv. motivující starostové za každé ORP jsou to vždy dvě
osoby.
Pracovní týmy v období od
prosince 2013 až do června
2015 vypracují podklady pro
tvorbu dvou strategických
dokumentů. Každý z nich bude
obsahovat čtyři oblasti. Tři
témata (předškolní výchova
a základní školství, sociální
služby a odpadové hospodářství) byla určena Svazem měst
a obcí, čtvrté téma si zvolí
každá ORP sama na základě
individuálních potřeb svého
území. Strategické dokumenty
budou zpracovány na období
2014 až 2023.
Na tomto prvním setkání
starostů z obou ORP oba týmy
prezentovaly pracovní návrhy
Strategie na základě svých
vlastních analýz a zjištění
získaných ze statistických dat
od SMO ČR a ČSÚ a z dotazníkových šetření v jednotlivých
.
obcích. Hosty setkání byli zástupci SMO ČR Ing. Perglerová
a Ing. Černý.
Představitelé obcí obou ORP
se shodli, že čtvrtým, volitelným

tématem bude cestovní ruch.
Bude vypracována odborná
analýza a návrh řešení na koncepci rozvoje cestovního ruchu
v území ORP Rumburk a ORP
Varnsdorf.
O projektu více zde: http:
//www.obcesobe.cz/o-projektu
Ing. Eva Hamplová,
koordinátorka MOS
za ORP Rumburk
Dana Dudková, koordinátorka MOS za ORP Varnsdorf
Red. kráceno

Kurzy první pomoci
V červnu na Tolštejnských
slavnostech jste se mohli poprvé seznámit s novou službou,
se kterou k nám přicházejí dva
dlouholetí pracovníci Zdravotní
záchranné služky Ústeckého
kraje. Ve čtyřech kurzech - pro
předškoláky, pro I. a II. stupeň
základních škol a pro středoškoláky - se dozvíte řadu zajímavých
postupů, jak správně a rychle
poskytnout první pomoc, doplněnou o řadu zážitků a zkušeností
z praxe. Každý účastník kurzu
na závěr obdrží certifikát. Více
informací najdete na www.kurzypomoci.cz nebo na tel.: 734
702 026, 725 201 290.
JS
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Fotokronika

Tanambourrée 2014 - 16. ročník festivalu scénického tance
přilákal do varnsdorfských interiérů i exteriérů soubory z celé
republiky. Pořadatelé ze ZUŠ Varnsdorf a o.s. Etuda prima mohli
být opět spokojeni. Snímek je ze úvodního programu v divadle ve
čtvrtek 5. června, kdy se uvedlo Divadlo Vydýcháno ze ZUŠ Liberec,
konkrétně z představení Jednou v Chelmu.
Foto Ivo Šafus

Tolštejnské slavnosti. Vedro bylo k nesnesení (své by o tom
mohli vyprávět kostýmovaní účinkující!) a možná i proto na slavnosti
v kulisách hradu neproudily takové davy jako obvykle. Naše momentka je ovšem z večerní ohnivé show prvního dne programu v pátek
7. června, kdy bylo přece jen příjemněji.
Foto Michal Šafus
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Řešení pro exodus?
Odcházejí lidé ze Šluknovska
hromadně „za lepším“, nebo je to
jen fáma? Místní akční skupina
Šluknovsko se rozhodla na toto
téma spustit veřejnou debatu,
a proto 24. června svolala na
Střelnici fórum „Exodus jako
řešení?“ Podnětem bylo kromě
jiného alarmující zjištění z průzkumu mezi žáky středních škol:
většina středoškoláků se chystá
po škole odejít jinam, mimo výběžek. Už teď zde místní firmy těžko
získávají kvalifikované a loajální
zaměstnance - i přes zdejší vysokou nezaměstnanost.
Organizátor fóra Martin Zíka
říká, že statistiky ukazují poměrně malý úbytek obyvatel, ale že
spíše než úbytek počtu obyvatel je zde citelný úbytek kvality:
schopní lidé hledají uplatnění
mimo náš region a naopak zde
přibývá těch, kteří nestojí o práci
a nechají se živit státem.
Možnosti diskutovat na zmíněném fóru využilo několik starostů (včetně varnsdorfského),
zástupci Hospodářské a sociální
rady Děčínska, Okresní hospodářské komory a o. p. s. České
Švýcarsko a někteří místní
podnikatelé i veřejnost.
V diskuzích byly nepřeslechnutelné hlasy podnikatelů v cestovním ruchu, stěžujících si na
kvalitu přípravy ve školách. Pro
nepoužitelné absolventy přísluš-

ných oborů už mají ustálenou
pejorativní přezdívku: koblihy.
„Jak je například možné, že
s maturitou z němčiny nejsou
,koblihy‘ schopni obsloužit
německého zákazníka?“
Není to jediná bolest. Dalšími jsou pokles cen nemovitostí
v regionu, nedostatek lékařů,
ale i dobrých řemeslníků (své
v tom činí i blízkost Německa,
kde lze získat uplatnění za
podstatně lepších mzdových
podmínek) nebo zpustlé tovární
areály, jejichž majitelé je často
nemají v úmyslu smysluplně
využít pro podnikání.
„Středoškoláci a vysokoškoláci z regionu mizí a místo nich
přicházejí sociálně nepřizpůsobiví lidé vyživovaní státem. Ti
o práci nestojí, tedy určitě ne za
mzdy, které jsou na Šluknovsku
obvyklé,“ říká se v tiskové zprávě z fóra. Nekompromisně zní
i komentář k postoji státu: „Vláda
potřeby Šluknovského výběžku
již desítky let systematicky ignoruje, jen občas pošle pár
delegátů na prohlídku místního ,sociálního safari‘ nebo
komando těžkooděnců, když
už je opravdu akutní potřeba
zkrotit ,dravou zvěř‘.“
Fórum „Exodus jako řešení?“
mělo za smysl aspoň pojmenovat, co se v nejsevernějším
regionu České republiky děje.

Žačky z Bratislavské byly nejúspěšnější
Eliška Zahnová, Aneta Mádlová a Tereza Krajčovičová - tato
tři děvčata ze ZŠ a MŠ Bratislavská si z Prahy přivezla prvenství
v soutěži „Svět očima dětí“, a sice v kategorii audiovizuální techniky.
Jejich úspěšným želízkem v ohni byla prezentace akce „Bratislavská
fandí Soči“. Škola byla spolu s dalšími dvěma vyhlášena „Školou
roku“ a získala dar ve formě tiskárny.

Školní akademie ZŠ náměstí. Řada očitých svědků se shodla,
že letošní akce (12. června) patřila k tomu nejlepšímu, co jsme
v tomto žánru u nás kdy viděli. Bohužel ne na všechny rodinné příslušníky a kamarády účinkujících se dostalo místo v sále. Pro takové
příležitosti nám prostě chybí nafukovací divadlo. Foto Ivo Šafus

Stars pro město. Do třetice z divadelního jeviště, tentokrát z taneční show v režii skupiny Stars 15. června. Ovace
sklízely všechny věkové kategorie od mrňat po Babča Stars a
nechyběli ani hosté - Lizard Dolní Poustevna. Foto Ivo Šafus

Děti vytvářely výtvarné, literární a audiovizuální práce na čtyři
zadaná témata. Výsledky posuzovala porota složená ze zástupců
ministerstva vnitra. Konkurence byla opravdu silná: celkem 780
prací z téměř 160 školských zařízení.
Dívky si pro ceny jely 19. června do Národního domu na pražských Vinohradech. Kromě ceremoniálu si užily kulturní program
s kouzelníkem a tanečním a hudebním vystoupením.
Partnerem ministerstva vnitra bylo již tradičně Národní muzeum, které umožnilo oceněným dětem navštívit zdarma výstavy
v Náprstkově muzeu. Samozřejmostí byla i prohlídka Muzea Policie
České republiky.
ham, podle tisk. zprávy Ministerstva vnitra ČR

Z diskuze vznikl dokument „Šest
klíčových bodů pro obnovu
Šluknovska“, který poputuje
směrem k Ústeckému kraji,
poslancům i na ministerstva.
Najdete ho například na webech www.decin.cz nebo http:
//alternativazdola.cz. Zde alespoň titulky šesti kapitol: 1. Podpora lokální ekonomiky, zaměstnanosti a vzdělávání propojeného s praxí - 2. Zvýšení
úrovně péče o občany a zlepšení
občanské vybavenosti - 3. Posílení veřejné mobility v regionu
(doprava) - 4. Péče o krajinu a
životní prostředí a renesance
místního patriotství - 5. Využití
potenciálu cestovního ruchu
jako hospodářského odvětví 6. Podpora komunitního života
a obnova skutečných místních
hodnot.
Další fórum se má sejít v dubnu příštího roku v Děčíně. „Tam
se politiků znovu nahlas zeptáme, co za dobu svého působení
pro Děčínsko a Šluknovsko
udělali,“ říká Martin Zíka. ham

Pohádkový les...
ale ve škole
Říkáte si, že to nejde? Ale jde!
Na vlastní kůži si to 24. června ozkoušeli žáci ZŠ náměstí
Varnsdorf a také ti, kteří se
nebáli zavítat do naší školy
v odpoledních hodinách. Pro
všechny odvážlivce byl připraven pestrý program a pro ty
šikovné i sladká odměna. A co
jsme na své dobrodružné cestě
viděli a zažili?
Kromě velké spousty různých
kvízů a her jsme si mohli zkusit,
jak složité je přenášet kapku
vody, že mávat kouzelnou hůlkou
není tak lehké, jak se na první
pohled zdá, zhlédli jsme dramatizaci klasické pohádky Popelka
či maňáskové představení Bob a
Bobek v Africe. Ale to není vše!
Ze shledání s opravdovým Spidermanem jsme si odnesli velkou
pavučinu na tváři, a kdyby nebylo
čarodějnice, ze které jsme měli
respekt, byli bychom pomalovaní
úplně celí. To už nás ale lákala
krásná Locika se svými dlouhými
vlasy a my jsme nakoukli do světa
pohádek bratří Grimmů. Znaveni a plni dojmů jsme si chtěli při
našem putování odpočinout na
velké měkké postýlce. Ale co
to? Hrášky, všude hrášky. Teď
už víme, jak se cítila princezna
na hrášku. Přece jenom bude
lepší ulehnout do našich vlastních postýlek a nechat si něco
pohádkového zdát…
Jana Skořepová,
koordinátorka projektu
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Literární Varnsdorf 2014

Městská knihovna letos pořádala jedenáctý ročník literární
soutěže. Její výsledky byly vyhlášeny v pátek 13. června. Dvě
poroty (jedna pro publicistiku a prózu, druhá pro poezii) hodnotily
celkem 53 prací od 48 literátů. Prozaických a básnických příspěvků
bylo shodně po dvaadvaceti, tradičně skromnější publicistika byla
zastoupena devíti texty.
Již od prvního ročníku (1993) se propozice soutěže drží důsledné
anonymity autorů. Porotci i organizátoři se jejich jména dozvídají
teprve po vyhodnocení. Pokušitelé literárních múz se tak nemusejí
obávat, že by u porotců hrály svou roli (ať už kladné, či záporné) předsudky vůči hodnoceným autorům. Přesto se zdá, že řady zájemců
o tento druh umělecké tvorby řídnou. Vždyť proti jejich předloňskému
počtu (69) jich o třetinu ubylo. Nicméně podle porotců to neuškodilo
kvalitě - spíše se ztenčil štůsek těch příspěvků, které mohli hned
s prvním čtením odložit „mimo mísu“. Na druhou stranu, žádného
z účastníků nevyzdvihli na piedestal prvního místa, čímž dali najevo,
že výjimečný literární objev se nekonal.
Ale nevadí, zajímavých a čtenářsky působivých textů bylo i tak
na výběr. Část z nich zazněla během vyhlášení výsledků, které se
tak zároveň stalo literárním podvečerem. Ukázky četli varnsdorfští
gymnazisté sdružení v recitačním souboru Barvy textu a titíž se
postarali o povedené hudební předěly (klavír + zpěv, saxofon).
Organizátoři soutěže se vrátili k milé a užitečné praxi, když knižní
sborník ze soutěže vydali již v den vyhlášení výsledků. Na antologii Polotam lze kromě pohotovosti ocenit kvalitní grafickou úpravu
(vznikající „samodomo“ v knihovně), barevný ilustrační doprovod,
medailonky autorů...
Potěšující okolností je též osobní přítomnost obou tříčlenných porot
(s předsedy Vladimírem Píšou a Ivo Harákem), připravených věnovat
se autorům a probrat s nimi úskalí jejich literárního snažení. Což
mohlo potěšit zejména hosty z Prahy, Jičína či Brna, když už vážili tu
cestu. A že jsme to vlastně ještě nezmínili - právě Brňané byli nejpočetnější skupinou účastníků soutěže. Zásilky ovšem přišly i z Havířova, Opavy, Chrudimi... Čest místních tvůrců na výsledkové listině zachraňovali Veronika Svobodová (Varnsdorf), Roman Tadič (Rumburk)
a Miroslava Kubešová (Jiříkov).
ham, foto Ilona Martinovská
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Budeme mít rozhlednu na Špičáku?

Není to dlouho, co redakci
Hlasu severu navštívil občan
našeho města s dotazem, zda
se uvažuje o výstavbě rozhledny
na vrchu Špičák. Přinesl s sebou novinový výstřižek o nově
otevřené rozhledně Hraběnka
na Větrném vrchu v Ostrově,
protože právě její podoba by se
mu líbila. Téma rozhledny na Špičáku se občas někde objeví, a
tak jsme se rozhodli tyto iniciativy shrnout a najít třeba zajímavý
námět do budoucna.
S rozvojem průmyslu v 19.
století, rozrůstání měst a navyšování počtu jeho obyvatel
nastal ve volných dnech i velký
rozvoj pěší turistiky. Na téměř
každém rohu vyrůstaly malé
útulné hostince, ve větších aglomeracích nebo na křižovatkách
turistických a silničních cest
vznikaly restaurace zájezdní a

Na všech třech vrcholech proto
vznikala a zanikala vyhlídková
místa. Zatímco na „Pěnkaváku“ to vždy skončilo u nízké
dřevěné příhradové vyhlídky,
na Hrádku vznikla na počátku
20. století monumentální kamenná rozhledna s velkou restaurací
a zázemím. Na Špičáku (544 m
n. m.) byla první dřevěná vyhlídka postavena už koncem 19. století. Později zde byly postaveny
3 restaurace, a to vždy převážně dřevěné konstrukce. Ta první, patrně největší a nejbohatší
s prosklenou čtrnáctimetrovou
vyhlídkovou věží, byla uvedena
do provozu 12. července 1898
a po sedmi letech provozu byla
27. listopadu 1905 zcela zničena
požárem od acetylenové lampy.
Jelikož si návštěvníci služby
vyhlídkové restaurace rychle
oblíbili, od následujícího roku

žila nejvyššího věku, tak jako
v předchozích případech podlehla po necelých 20 letech
existence koncem roku 1949
zničujícímu požáru. Od roku
1950 je tedy vrchol kopce opět
prázdný a jen kamenná podezdívka z roku 1898 a následujících objektů připomíná smutný
osud tří zajímavých staveb.
Během posledních několika
let nastal občasný zájem o výstavbu či provozování vyhlídky
na Špičáku, ale těmto aktivitám
vždy zabránily majetkové poměry. Pozemky na celém vrchu
jsou ve vlastnictví Lesů České
republiky a zatím se ještě nepodařilo zdárně dotáhnout převody některých lokalit na město
Varnsdorf. Částečný úspěch
se již podařil na Hrádku, kde
byla většina lesů na město již
převedena. Předpokládáme, že

honosnější, které poskytovaly
kromě restauračních služeb
i další přidanou hodnotu, ať již
ve formě ubytování nebo třeba
rozhledu po okolní krajině. Tak
vznikaly další a další vyhlídkové restaurace, rozhledny,
lesní divadla a další zajímavé
nápady. Nejinak tomu bylo i ve
Varnsdorfu. Těmto aktivitám a
iniciativám velmi pomohl i nový
zákon o sdružování a spolčování, v jehož důsledku vznikaly
hasičské, střelecké, sportovní,
ale také turistické spolky. Ty
stály v mnoha případech i za
výstavbou sálů, restaurací nebo
vyhlídek. Téměř v každé obci
proto nalezneme tělocvičnu
(Turnhalle nebo sokolovnu) či
restauraci se sálem Střelnice.
Naše město nabídlo pro
vyhlídkové kochání hned tři
vrchy. Hrádek (dříve Ptačí háj),
Šibeniční vrch na Pěnkavčím
návrší a nejvyšší místo Špičák.
Zajímavostí je, že všechny tři vrchy leží přímo na státní hranici
a tvoří tak předěl mezi Českem
a Německem (dříve mezi Rakousko-Uherskem a Pruskem).

poskytovala nepřetržitý letní
i zimní provoz. Kromě letních turistů se totiž vyhlídka v zimních
měsících brzy stala oblíbeným
cílem stále početnější skupiny
sáňkařů a později i lyžařů. Proto hned následující rok (1906)
byla na jejím místě postavená
nová vyhlídková restaurace ve
stylu horské boudy. Ani její život
nebyl příliš dlouhý, moderní
acetylenové lampy zřejmě opět
stály za jejím vyhořením o 9 let
později, v noci ze 4. na 5. července 1915. Od roku 1925 do
roku 1927 zde stála provizorní
prkenná bouda s občerstvením,
ale i ta podlehla plamenům. Po
patnácti letech bez stálé vyhlídky
byla v roce 1930 postavena na
základech předchozích staveb
malá chata s letním výčepem,
která byla o tři roky později rozšířena na vyhlídkovou restauraci
s prosklenou vyhlídkovou věží.
Objekt přečkal bez úhon druhou
světovou válku a zničila jej až
železná opona a nově vzniklé
hraniční pásmo. Chatu zabrali
příslušníci pohraniční stráže,
a přestože se tato stavba do-

město bude pokračovat v těchto
iniciativách i na Špičáku, který
by si obnovení vyhlídky také zasloužil. V dnešní době určitě bez
restaurace a dalšího zázemí, ale
příklady z celé republiky a stálý
přiliv turistů, cykloturistů a geocacherů nás přesvědčují, že obliba
rozhleden je vysoká. Určitě by
v případě vážného zájmu měla
být vypsána architektonická
soutěž, neboť většina rozhleden
se dnes pyšní maximální originalitou. Proto si zde umím představit zajímavou, nepříliš vysokou
rozhlednu z nových materiálů,
vzhledově navazující např. na
jednu z variant původních vyhlídkových věží. Rozhodně je to
zajímavý nápad a inspirace pro
další zastupitele.
V Palmeho kronice se uvádí,
že po jednom z požárů druhý
den ráno občané známý vrch
bez siluety restaurace nepoznávali. Zato my si dnes siluetu
Špičáku s novou a krásnou
dominantou, například jako na
přiložené vizualizaci, představit
rozhodně umíme.
JS, vizualizace JL

Výsledková listina Literárního Varnsdorfu 2014
Publicistika
1. cena neudělena
2. cena Veronika Svobodová (Varnsdorf)
3. cena Tereza Voborníková (Tisá)
Čestné uznání Hana Dvořáková (Havířov)
Próza
1. cena neudělena
2. cena Jana Trhlíková (Praha)
3. cena Bohumír Procházka (Jičín), Vendula Vartová (Stará Boleslav)
Čestná uznání Gabriela Brázdová (Brno), Božena Šalovská (Děčín)
Poezie
1. cena neudělena
2. cena Vendula Vartová (Stará Boleslav), Roman Tadič (Rumburk)
3. cena Miroslava Kubešová (Jiříkov), Ondřej Hložek (Opava)
Čestná uznání Blanka Křivánková (Praha), Martin Koreček (Chrudim), Daniela Gvuzdová (Brno), Renata Přikrylová (Brno)

Roman Tadič z Rumburku (vpravo) diskutuje o svých básnických
pokusech s porotcem Ivo Harákem. Mezi nimi v kolébce právě pokřtěný sborník Polotam.
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Strategie pro Šluknovsko bude v září
Místní akční skupina Šluknovsko děkuje všem, kdo se aktivně
zapojili do tvorby komunitně
vedené strategie místního rozvoje. V současné době probíhá
zpracování všech získaných
informací do podoby dokumentu, který určí hlavní rozvojové
cíle nejsevernější oblasti České
republiky, zahrnující 41 obcí
(Šluknovsko, východní část okresu Děčín, severní části okresu
Česká Lípa). V tomto regionu žije
74 000 obyvatel a právě jim bude
MAS Šluknovsko podle zmíněné
strategie zajišťovat minimálně do
roku 2020 dotační prostředky pro
různé záměry, od zvelebování
veřejných prostranství a zlepšování občanské vybavenosti, přes
ochranu životního prostředí, až
po podporu místních podmínek
pro podnikání.
Během uplynulého roku jsme
vyvinuli mnoho úsilí, abychom
zjistili priority našich obyvatel.
Pořádali jsme různá setkání
s veřejností, podnikatelské

kavárny, průzkumy na školách
atd. Publikovali jsme informace
ve všech lokálních médiích i na
webových portálech obcí a snažili jsme se oslovit co nejvíce
lidí, zástupců místních spolků, neziskovek, církví, škol a
veřejné správy. Nasbírali jsme
množství dotazníků v kampani
nazvané „Vize pro náš život“.
Uspořádali jsme fórum „Exodus
jako řešení?“, jehož smyslem
bylo zjistit, do jaké míry a proč
odcházejí obyvatelé Šluknovska
z regionu a jak tomuto nepříznivému jevu čelit. Nová strategie
bude publikována na začátku
září 2014. Poté bude veřejnost
opět vyzvána k jejímu připomínkování před úplnou finalizací.
Na tvorbě strategického plánu
MAS Šluknovsko zodpovědně
pracuje řada odborníků díky
podpoře z operačního programu
„Technická pomoc“ Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
Souběžně se zpracováváním
strategie nabízí Místní akční

Nové regionální výrobky
z Českosaského Švýcarska

Po 7. kole certifikace regionálních výrobků se značkou „Českosaské Švýcarsko regionální produkt“ se tímto oceněním může chlubit
pivo Falkenštejn z Křinického pivovaru a saský Räuchermann - Kouřící panáček vyrobený z břízy. Nově byly certifikovány i zážitky. Jako
prvním se této pocty dostalo Loretánským slavnostem v Rumburku,
Velikonoční jízdě a Nožířským slavnostem z Mikulášovic a balíčku
turistických aktivit „České Švýcarsko - to jede“, které připravuje
České Švýcarsko, o.p.s.
Koordinátorem regionální značky je České Švýcarsko, o.p.s.
Značka patří do Asociace regionálních značek a je udělována
v Českém Švýcarsku, na Šluknovsku (ve spolupráci s MAS Šluknovsko) a na území Saského Švýcarska. V regionu je již certifikováno
28 produktů a letos nově i 4 zážitky. Certifikát platí na dva roky a
opravňuje výrobce k užívání značky na certifikovaných produktech
i propagačních materiálech.
Značka garantuje původ výrobku v regionu, kvalitu a šetrnost
k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, které mají v regionu
dlouholetou tradici nebo jsou převážně z místních surovin. Posuzuje
se i podíl ruční práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a výjimečné
vlastnosti produktu. Většinu výrobků lze zakoupit na informačních
střediscích v Českém Švýcarsku i ve Šluknovském výběžku.
Podle tisk. zprávy o.p.s. České Švýcarsko

Matylda z hor a Samurai oceněné pochoutky z Varnsdorfu
Po zkušenostech z minulých ročníků bychom byli překvapeni,
kdyby v letošním ročníku některý z varnsdorfských výrobců neuspěl
v soutěži „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje - Kraje
Přemysla Oráče“.
Ocenění ze sedmého ročníku opět putuje jak do Mlékárny Varnsdorf (nyní součást Polabských mlékáren) - za kolekci sýrů Matylda
z hor, tak do Pivovaru Kocour za pivo Kocour IPA Samurai. A to letos
bylo do soutěže přihlášeno 159 výrobků od 43 výrobců.
Oficiální předání diplomů a cen bude při zahájení letošního
veletrhu Zahrada Čech 12. září v Litoměřicích.
ham

skupina Šluknovsko možnost
spolupráce na zásobníku projektů, které se budou ucházet
o podporu formou finančních
dotací. O tomto zásobníku
by měli dobře vědět zejména
zástupci občanského sektoru,
to znamená různé spolky a zájmová sdružení, protože právě
nyní je ideální čas přemýšlet
o tom, jaké zajímavé projekty by
bylo potřebné v blízké budoucnosti uskutečnit. Pokud právě vy
nosíte v hlavě zajímavé nápady,
konzultujte je v kanceláři MAS
Šluknovsko ve společenském
domě Střelnice Varnsdorf. Informace o zásobníku projektů
a strategii místního rozvoje
vám poskytne manažerka MAS
Šluknovsko Ing. Eva Hamplová
na čísle 724 778 296 nebo můžete navštívit oficiální web
www.mas-sluknovsko.cz.

Střípky
z regionu
V Krásné Lípě po šesti letech
příprav schválili nový územní
plán města. Zastupitelstvo projednalo administrativu II. etapy
splaškové komunikace a rozsah
obnovy povrchů místních komunikací v další části výstavby kanalizace. Díky projektu „Varovný
protipovodňový systém“ bude ve
městě vybudován nový digitální
městský rozhlas, pořízen digitální povodňový plán a hladinu
Křinice pohlídají čidla.
Starosta Krásné Lípy Ing. Zbyněk Linhart se stal novým
předsedou správní rady obecně
prospěšné společnosti České
Švýcarsko. Nestátní nezisková
organizace iniciuje rozvoj a
ochranu přírodních i kulturních
hodnot regionu Českého Švýcarska. Linhartovým předchůdcem
byl PaedDr. Jan Eichler.
Město Šluknov připravuje
rekonstrukci náměstí v několika
etapách. Letos se dočká obnovy spodní část náměstí, která je
v nejhorším stavu. Většina plochy
náměstí, které je součástí památkové zóny, bude předlážděna.
Počítá se s úpravou parčíku a
výměnou osvětlení.
Město Rumburk navýší
základní kapitál Lužické nemocnice (jejímž je největším
akcionářem) ze současných
necelých dvou milionů na více
než 22 milionů korun.
Z regionálních médií vybral
ham
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Překážková klání studentů gastronomie
Vyšší odborná škola a Střední škola ve Varnsdorfu, Středisko
služeb a cestovního ruchu pořádalo v polovině června na sportovním
hřišti své školy 11. ročník Soutěže zručnosti žáků gastronomických
oborů. Zúčastnilo
se ji 33 studentů.
Vítězové každé kategorie, kterými se
stali Tereza Doležalová a Michal Vávra,
získali za méně jak
tři minuty svého
soutěžení poukaz
na týdenní pobyt pro
dvě osoby se snídaní v tříhvězdičkovém
horském hotelu Žalý
na Benecku.
František Bajnar,
garant soutěže;
foto Petr Novotný

Projekt končí, ale služby v Kostce pokračují

Hana Volfová z krásnolipského komunitního centra Kostka oznámila, že k 30. červnu skončil jeden z jeho nejrozsáhlejších projektů
„Aktivizace rodin“. Jeho cílem bylo zajistit klientům ze Šluknovského výběžku poskytování dvou chybějících sociálních služeb odborného sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi.
Pracovníci poradny s klienty nejčastěji řešili vše kolem dluhů a
exekucí, bydlení, majetkových vztahů nebo hledání zaměstnání.
Velmi úspěšné bylo poradenství v případě insolvencí, které byly
u více jak 80 klientů soudem schváleny. Poradnu navštěvovali
v prvním roce projektu více občané Krásné Lípy, v dalších letech
už převažovali klienti z okolních měst.
Sociálně aktivizační služby podporují sociální integraci rodin
s dětmi. Důraz byl kladen na individuální sociální pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností, dovedností a prevenci předčasného
ukončování vzdělávání dětí. Rodiny byly zapojeny do skupinových
aktivit s využitím metod canisterapie, arteterapie, psychoterapie.
Působnost služby je ve Šluknovském výběžku.
„Podle našich zkušeností a zájmu klientů vnímáme jako velmi
potřebné finanční a právní poradenství, a proto jsme také požádali
o navýšení dotace,“ sdělila Hana Volfová.
Po ukončení projektu Aktivizace rodin obě služby pokračují za
finanční podpory ministerstva práce a sociálních věcí, ovšem s nižší
kapacitou. Ve spolupráci s Asociací občanských poraden a Probační
a mediační službou bude poradenství také více zaměřeno na oběti
trestné činnosti. Poradenství a pomoc se zpracováním insolvencí
(oddlužení) bude zajištěno v komunitním centru v Krásné Lípě
spolupracující organizací, a to za úhradu.
Podle tiskové zprávy p.o. Kostka Krásná Lípa

TÍSŇOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Hasiči
Zdravotní záchranná služba
Policie
Městská policie
Tísňové volání
(hasiči, záchranka, policie)

150
155
158
156
112

Pohotovostní služba
- dodavatele el. energie:
NONSTOP
800 900 666
- dodavatele zemního plynu:
NONSTOP
1239
- dodavatele vody:
NONSTOP
840 111 118
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodám dr. byt 3+1 po
část. rekonstrukci. Ul. Husova,
cena dohodou. Tel. 737 441
905. Prosím SMS. Odpovím.
Prodej levných nemovitostí ve Šluknovském výběžku (Rumburk, Varnsdorf, Kr.
Lípa). Více na www.skzreality.cz.
Prodej bytu 2+1 v OV, ul.
B. Krawce 2521, Vdf. Nutno vidět. Cena 312 tis. Tel. 728 648
045, jen vážným zájemcům.

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.
Prodej chaty 3+kk v Jiřetíně, osada Rozhled, celoročně
obyvatelná, pozemek 677 m2.
Cena 790 tis. Kč. REALITY
Janošek s.r.o., Varnsdorf, tel.
602 354 389.
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Pronajmu byt 1+1 s přísl.,
ul. K. Světlé, třetí panelový
dům od Lidlu, 1. patro. Volný,
ihned k nastěhování. Prosím
jen vážné zájemce. Telefon
602 104 585.
Koupím byt 1+1 (s lodžií
nebo balkonem) v OV nebo
družstevní. Nejlépe v blízkosti
centra. Tel. 605 700 947.

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.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy
vyhovíme
a poradíme.
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 412 372 241.

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.
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Soutěž o: „Nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“
Kategorie: Pekařské výrobky (jemné pečivo, sladké pečivo, trvanlivé pečivo, perníčky)

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

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.

VÍTĚZ 2014
SVATEBNÍ KOLÁČKY

PEKAŘSTVÍ LIMMA
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
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Vzpomínka
Život je dar, proto ho žijme s láskou a
vděčností.
Dne 14. července by se dožil 45 let pan
Karel Hofman. Vzpomeňte spolu s námi na
člověka, který neváhal žít pro druhé. Všem
nám moc chybí.
Maminka, bratr, horolezci, kamarádi a
milovaná dcera Markétka

Dne 17. července tomu bude 20 let, co
nás navždy opustil pan Prokop Wesley
a zároveň 18. července uplynou 2 roky od
úmrtí paní Marie Wesleyové.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami

Dne 21. července tomu bude 6 let, kdy
navždy utichlo srdíčko naší milované dcery
Romanky Schuppanové.
S láskou v srdci stále vzpomínají rodiče.

Dne 29. července to bude 6 let, co nás
navždy opustil pan Jan Karásek.
S láskou vzpomíná manželka Eva, děti
Roman a Eva s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 30. července uplyne 5 let, co nás
navždy opustila moje babička Zdeňka
Polcarová.
S láskou vzpomíná vnučka Šárka s rodinou.
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Narození

Blahopřání
Dne 22. července oslaví své 80. narozeniny
naše maminka, babička, manželka a tchyně
Anna Blehová.
Přejeme Ti pevné zdraví, pohodu a vše
nejlepší do dalších let.
Dcery Dana a Lída s rodinami

Dne 17. srpna se pan Jaroslav Eichler
dožívá krásných 75 let. Přejeme hlavně
pevné zdraví.
Manželka Jarmila a dcery s rodinami

Milá Zdeničko Jakouběová, 13. srpna
oslavíš krásné narozeniny, ke kterým ti ze
srdce přejeme mnoho štěstí, zdraví a lásky.
Kolektiv MŠ Zahrádka

Dne 23. července oslaví své 90. narozeniny pan Václav
Kovář.
Hodně štěstí, zdraví a radosti přejí syn Ladislav s manželkou,
vnuk Ladislav s manželkou a pravnouček Ládíček.

P oděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat celému personálu LDN ve
Varnsdorfu, že se s největší péčí starali o paní Jiřinu Polákovou
v její nejtěžší chvíli života.
Zarmoucená rodina
Mateřská škola Čtyřlístek děkuje řeznictví Vohnout za sponzorování vuřtů a pití pro děti na našem společném zahradním
opékání. Byla to dobrota.

Dne 31. července uplyne 6 let, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička Miloslava Barešová. 22. srpna by
se dožila 84 let.
S láskou vzpomíná dcera Eva s rodinou.

19.-20. 7. 2014
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72
Děčín II-Nové Město
412 523 410
26.-27. 7. 2014
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
412 151 056

Svozy pytlového
tříděného odpadu
17., 31. 7.,
14., 28. 8. 2014

16.-17. 8. 2014
MUDr. Rita Rambousková
Riegerova 773/72, Děčín II.
412 526 250
23.-24. 8. 2014
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
412 151 056

Kamila Varadiová
Vladko Baláž
(Ester Varadiová)
Lucie Maryšková
Jakub Matas
(Jakub Matas)
Petra Martincová
Jiří Martinec
(Michal Martinec)
Michaela Štikarová
Martin Štikar
(Ondřej Štikar)

Úmrtí
Červen - Červenec
Josef Bubák
Marie Bidrmanová
Jiřina Poláková
Růžena Peníšková
Ema Godlová
Marie Valková
Jaromíra Novotná

63 let
64 let
80 let
87 let
65 let
83 let
83 let

Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště
na Národní ul.)
8.00-16.30 hod.

DOBROTOVY
FARMÁŘSKÉ
TRHY
11. a 25. 7.
8. a 22. 8.

2.-3. 8. 2014
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI.
412 539 928
9.-10. 8. 2014
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. Legií 1083/10, Děčín IV
412 532 216

Martina Sakajtová
Bertin Gorol
(Patricio Sakajto)

Středa 23. 7. 2014

Z ubní pohotovost
12.-13. 7. 2014
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
412 544 539

Veronika Pošvová
Izahir Vishi
(Adrian Vishi)

na nádvoří
Klubu Střelnice od
12.00 do 17.00 hod.
INZERCE

Svoz zákazníků

do OC FORUM
Liberec
ZDARMA
30. 8. 2014

Tam: Varnsdorf AN
v 9.30 hod.
Zpět: OC FORUM
v 15.40 hod.

J
•

zprostředkování ocenění nemovitostí
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Letním sportovním hrám vládla gymnázia

Na vzpomínkovém turnaji Tlapa cup konaném 14. 6. nešlo sedmi týmům až tolik o vítězství. Po delší době byl v Kotlině k vidění
i hostující ženský tým, který rozhodně nezklamal. Největšího potlesku přihlížejících se však dočkalo přestávkové vystoupení varnsdorfské taneční skupiny Babča stars ve westernovém stylu. Foto ZdS

Setkání bývalých fotbalistů výběžku

Ve Vilémově se v polovině června opět sešli bývalí fotbaloví
hráči a činovníci Šluknovského výběžku nad 60 let na 13. společném setkání. Letos se dostavil rekordní počet 96 členů, z nichž
někteří vážili cestu např. až z Přerova, Brna nebo Plzně, další
se zúčastnili poprvé a jiní u toho být z různých důvodů nemohli.
V rámci tradičně pestrého a bohatého programu včetně občerstvení
bylo tentokráte hodně slyšet o bývalých varnsdorfských hráčích.
Láhev pravé moravské slivovice si v kopech na malou prázdnou
branku vystřílel až ve vyřazovacím boji Jan Dula. Nejstaršími
účastníky byli varnsdorfský Jiří Hulán spolu s Milanem Kořínkem
z Dolní Poustevny a z největší dálky, z Brna, přicestoval Milan
Gašo, fotbalista Slovanu z první varnsdorfské třetiligové éry. Dík
patří všem funkcionářům za zorganizování této neobvyklé, ale přítomnými ceněné akce a všichni se těší na setkání v roce 2015. ZdS

Atletické přebory jednotlivců
V červnu pokračovaly Krajské přebory jednotlivců Libereckého
kraje soutěží mladšího žactva v Jičíně. Vynikl zejména Jakub Šon,
který v běhu na 150 m bral bronz za čas 50,51 s a ve sprintu na
60 m 5. místo časem 8,45 s. Z výkonů dalších varnsdorfských nadějí
uvádím osobní rekordy Natálky Susové v hodu míčkem 38,87 m
(6. místo) a polepšení Tomáše Fajta v běhu na 800 m na 2:45,32 min.
(7. místo). Stejné pořadí bez zlepšení osobního rekordu obsadila
také Eliška Veverková v krátkém sprintu (60 m za 8,88 s).
Přebor žen a mužů OPEN se uskutečnil na libereckém stadionu.
Z našeho oddílu se ho zúčastnila pouze Blanka Plocarová. Její
zlepšení osobního rekordu na 100 m za 13,02 s znamenalo třetí
místo a bronzovou medaili. Ten druhý Blance utekl o 8 setin (200 m
za 28,45 s). Rekapitulace úspěchů na uvedených přeborech pasuje rok 2014 pro varnsdorfskou atletiku na bronzový, neboť součet
medailových umístění jednotlivců představuje 5 třetích míst. Není
tedy divu, že trenéři by uvítali širší lesk medailí i více dekorovaných
svěřenců.
Skalický

Šachové střípky
Z turnaje ve Šluknově si varnsdorfské šachové naděje odvezly tři poháry za vítězství. Své věkové kategorii i celkově jasně dominoval Václav Paulus, vyhrál všech 8 partií. Ve dvou mladších pak uspěli i Michal
Papoušek (5,5 bodů) a Marcel Locker (5). Pro něho to byl první vítězný
turnaj. Tímto úspěchem sezona mladých šachistů skončila. K ostřílenému V. Paulusovi, hrajícímu již i soutěže dospělých, se letos přidal
M. Papoušek. Ten absolvoval osm turnajů a v sedmi stál na stupních vítězů. Velké zlepšení zaznamenali Marcel Locker i Jiří a Marian Mikušovi.
Na otevřeném přeboru Turnova v rapid šachu hrál i varnsdorfský Václav Vladyka. Z devíti partií si připsal šest bodů a to
stačilo mezi padesáti osmi startujícími na jedenácté místo. Zvítězil turnovský Zdeněk Maršálek s osmi body.
ZdS

V programu sportovních
zápolení předprázdninového
období ve Varnsdorfu jsou
každoročně Letní sportovní hry
mládeže středních škol. Jak si
ve třech dnech konání vedly,
ukazují výsledky jednotlivých
sportů. Uvedeny jsou vždy
první tři, případně se daného
sportu více škol nezúčastnilo.
Nejdříve výsledky dívek tenis (účast 2 škol): 1. Gymnázium Rumburk, 2. Gymnázium
Varnsdorf. Stolní tenis (5):
1. VOŠ Bratislavská, 2. Gymnázium Rumburk, 3. Gymnázium
Varnsdorf. Florbal (4): 1.SZDŠ
a OA Rumburk, 2. Gymnázium
Varnsdorf, 3. Gymnázium Rumburk. Volejbal (5): 1. Gymnázium Varnsdorf, 2. Gymnázium
Rumburk, 3. BRD Ebersbach.
Atletika (5): 1. Gymnázium
Rumburk, 2. Gymnázium Varnsdorf, 3. SLŠ Šluknov. Celkové
pořadí LSHM - dívky: 1. Gymnázium Rumburk, 2. Gymnázium
Varnsdorf, 3. VOŠ Bratislavská,
4. SZDŠ a OA Rumburk, 5. SLŠ
Šluknov, 6. BRD Ebersbach.
Chlapci - tenis (4): 1. Gymnázium Varnsdorf, 2. Gymnázium Rumburk, 3. VOŠ K. Světlé.
Stolní tenis (6): 1. Gymnázium
Rumburk, 2. Gymnázium
Varnsdorf, 3. VOŠ Mariánská.
Nohejbal (6): 1. VOŠ Bratislavská, 2. Gymnázium Varnsdorf,
3. SLŠ a SOŠ Šluknov. Florbal
(7): 1. SLŠ a SOŠ Šluknov,
2. Gymnázium Rumburk,
3. VOŠ Mariánská. Volejbal
(4): 1. Gymnázium Varnsdorf,
2. Gymnázium Rumburk, 3. VOŠ

SAMAT tour 2014
Tradiční sportovní akce pro
malé i velké cyklisty se letos
koná pojedenácté, a to dne
30. srpna ve Sportovním areálu
v Jiřetíně pod Jedlovou.
Starty závodníků jsou v 9.30
hod. pro kategorie A1 - odstrkovadla, A2 - děti do 7 let, A3 děti do 10 let. V 10.00 hod. pro
kategorie B - děti do 15 let (malé
v doprovodu rodičů). V 11.00 hod
pro kategorie C - mládež a
dospělí od 16 do 99 let. Zápis
účastníků závodu vždy do 30
minut před startem, hlavní
cenou je kolo. Vylosovaní závodníci získají hodnotné ceny,
které věnovali sponzoři akce, a
pro ty malé bude navíc připraveno občerstvení zdarma. Na
účast se těší hlavní pořadatel
SAMAT s.r.o., výrobce plastových oken a dveří, ve spolupráci
s Cyklosport Bartys Varnsdorf
a Rumburk.
B. Rajtrová, SAMAT

K. Světlé. Malá kopaná (7):
1. Gymnázium Rumburk, 2. Gymnázium Varnsdorf, 3. SLŠ a
SOŠ Šluknov. Atletika (7):
1. Gymnázium Varnsdorf, 2. VOŠ
K. Světlé, 3. SLŠ a SOŠ Šluknov.
Celkové pořadí LSHM - chlap-

ci: 1. Gymnázium Varnsdorf,
2. Gymnázium Rumburk, 3.
SLŠ a SOŠ Šluknov, 4. VOŠ
K. Světlé, 5. VOŠ Mariánská,
6. VOŠ Bratislavská, 7. SZDŠ
a OA Rumburk.
Zbyněk Šimák, vedoucí LSHM

Výsledky olympiád základních škol
Sportovní soutěže 1. - 5. ročníků ZŠ se uskutečnily již na samém
sklonku května. Dívky - atletika: 1. ZŠ náměstí, 2. ZŠ Edisonova
3. ZŠ Seifertova, 4. ZŠ Bratislavská. Florbal: 1. ZŠ Edisonova, 2. ZŠ
Karlova, 3. ZŠ náměstí, 4. ZŠ Seifertova. Celkové pořadí ZŠ - dívky: 1. ZŠ Edisonova, 2. ZŠ náměstí, 3. ZŠ Seifertova, 4. ZŠ Karlova,
5. ZŠ Bratislavská. Chlapci - atletika: 1. ZŠ náměstí, 2. ZŠ Seifertova, 3. ZŠ Edisonova, 4. ZŠ Bratislavská, Florbal: 1. ZŠ náměstí, 2. ZŠ
Seifertova, 3. ZŠ Edisonova, 4. ZŠ Bratislavská, 5. ZŠ Karlova. Kopaná: 1. ZŠ Seifertova, 2. ZŠ náměstí, 3. ZŠ Bratislavská, 4. ZŠ Edisonova, 5. ZŠ Karlova. Celkové pořadí ŽŠ - chlapci: 1. ZŠ náměstí,
2. ZŠ Seifertova, 3. ZŠ Edisonova, 4. ZŠ Bratislavská, 5. ZŠ Karlova.
Olympiády 2. stupně ZŠ měly termín konání v polovině června.
Dívky - basketbal: 1. Gymnázium Varnsdorf 2. ZŠ Edisonova,
3. ZŠ náměstí. Florbal: 1. Gymnázium Varnsdorf, 2. ZŠ náměstí,
3. ZŠ Edisonova. Celkové pořadí ZŠ - dívky: 1.Gymnázium
Varnsdorf, 2. ZŠ náměstí, 3. ZŠ Edisonova. Chlapci - basketbal:
1. Gymnázium Varnsdorf, 2. ZŠ Edisonova, 3. ZŠ náměstí. Florbal:
1. ZŠ náměstí, 2. ZŠ Edisonova, 3. Gymnázium Varnsdorf. Celkové
pořadí ZŠ -chlapci: 1. ZŠ náměstí, 2. ZŠ Edisonova, 3. Gymnázium
Varnsdorf.
Zbyněk Šimák, vedoucí soutěží

Pátý ročník Varnsdorfské
padesátky je minulostí
Celkem 37 týmů se zúčastnilo 21. června jubilejního pátého ročníku
Varnsdorfské padesátky na motokrosové trati mezi Varnsdorfem a
Studánkou. Do kategorie Klasik (téměř neupravené stroje Jawa Pionýr) se přihlásilo 8 týmů, do kategorie Speciál 24 týmů a do letošní
nové kategorie Ořežplech 5 strojů. Dvanáct
závodních týmů reprezentovalo náš region,
z toho 10 týmů je z našeho města.
Po nezbytné registraci závodních týmů
a technické přejímce
strojů byl s úderem
poledne zahájen hlavní čtyřhodinový maraton. Počasí jako v loňském roce vydrželo po celý den bez deště a jezdci a celé zázemí
se postupně pokrývali vrstvou všudypřítomného prachu.
V nejsledovanější kategorii Speciál se po dlouhých šesti letech
štěstí usmálo na další z pořádajících týmů, a tak první místo obsadil
domácí Klima Centrum Team (otec a syn Nečasovi - na fotu), na
druhém místě skončil Špejchar Racing Team ze Semil a třetí místo
připadlo Plasteko Teamu ze Studence u Horek. V kategorii Klasik
získali všechna medailová místa přespolní, první místo tým Bamboocha z Čisté u Horek, druhé místo Oto Moto z Dubnice a třetí
místo Jakoloni ze Semil. I v nové kategorii Ořežplech se lépe dařilo
přespolním: první místo získal Gunner Team z Čisté u Horek, JPJ
NeBuNe z Nedaříže skončili druzí a jako třetí skončil tým ČS2tS
opět z Čisté u Horek.
Závod Varnsdorfská padesátka patří do seriálu Fichtmazec 2014,
jehož poslední závod se odehraje v září v areálu Pivovaru Kocour
a kde bude také celý ročník uzavřen a vyhodnocen. Více informací
o závodu a také informace, za jakých podmínek a kdy můžete
využívat trať na Studánce, naleznete na www.mskvdf.cz nebo
na facebookovém profilu Moto sportklub Varnsdorf v AČR.
JS, FN, foto archiv MSK

Ještě k minulé sezoně
několika statistickými údaji
Prohráli u nás,
ale byli spokojeni

Ve třech přípravných zápasech reprezentace mužů ČR U18 s věkově stejně starým týmem SRN došlo v Děčíně a Varnsdorfu
k výsledkům 62:60, 79:93 a 61:62. Druhé utkání vidělo 250 příznivců basketu ve varnsdorfské sportovní hale; navíc byli svědky
odměňování nejlepších jednotlivců z mládežnických družstev
TJ Slovan. Výběr byl těžký, ale přesto je jejich výčet bohatý a pro jeho
rozsah jej zde nelze uvést. Jedna zaznamenaná myšlenka z tohoto
oceňování je důležitá a hodna pamatování: Ať vyhraje kdokoliv,
vítězství je určeno nemnohým, ale radost ze hry je pro všechny.
Vedení týmu ČR na závěr poděkovalo organizátorům a městu
Varnsdorf za skvělé uspořádání akce a přípravu skvělých podmínek.
TJ Slovan-basket

Obhajoba třetího místa
unikla o fous

Několika statistickými údaji
se ještě vrátíme do uplynulých
sezon 2. ligy a do skončené
Fotbalové národní ligy (FNL).
V ročníku 2010-2011 uhrál
Varnsdorf 37 bodů (podzim
21/jaro 16, doma 27/venku
10) a skončil 13. O rok později
získal 42 bodů (16/26, 21/21),
bylo z toho 7. místo. V předminulé sezoně dosáhl zatím
na rekordních 49 bodů (26/23,
35/14), což znamenalo konečné
5. pořadí a velkou spokojenost.
Uplynulá sezona pak skončila
v malinko skromnějších číslech
47 (28/19, 25/22), a přesto
z toho vyšlo dosud nejúspěšnější umístění, 4. příčka. Nejlepším
střelcem FNL se stal Vaněček
z Hradce Králové (17 branek)
před táborským Strnadem (13)
a mosteckým Procházkou (12),

bývalým hráčem Varnsdorfu.
Za něj dal nejvíce gólů Matěj
Kotiš (7) a Tomáš Mikinič
(5). Nejvíce čistých kont zaznamenal brankář Toma (14)
z Táborska, druhý byl Křížek
(12) z Českých Budějovic a
třetí Holý (10) ze Žižkova. Varnsdorfští gólmani Radek Porcal
a Vilém Fendrych šli ze hřiště
bez inkasované branky 6x a
4x. Největší návštěvností doma
se může chlubit Frýdek-Místek,
téměř 52 tis. diváků (průměr
zhruba 3,5 tis. na zápas) před
Českými Budějovicemi s 33 tis.
(2,2 tis.) a Hradcem Králové
s 27 tis. (1,8 tis.). Varnsdorf
patřil v této statistice do středu
pořadí s 11 tis. (0,7 tis./utkání).
Hůře na tom byli s počtem příznivců v Mostu, Třinci, Vlašimi a
u sestupujících pražských týmů
Vltavínu a Bohemians.

Novou fotbalovou sezonu
2014-2015 zahájí v ČR nejvyšší
soutěž, nově pojmenovaná
SYNOT LIGA, v sobotu 26. července. Ve stejný den se hraje
od 17.00 hod. 1. kolo POHÁRU
ČESKÉ POŠTY, v němž se
FK Varnsdorf střetně venku
s vítězem utkání předkola Chrastava - Vilémov. V pondělí 28. července startuje JUNIORSKÁ
LIGA, v níž bude Varnsdorf hostit
Příbram. Další pondělí zajíždí tým
U21 do Třince a poté přivítá celek
Bohemians. Nový ročník FNL se
otevře o víkendu 2.-3. srpna.
Varnsdorfský FK se utká doma
s Ústím n. L., o týden později zajíždí k duelu s Táborskem a poté
hostí Pardubice. Budou namlsaní
příznivci díky TV přenosům z MS
chodit na domácí fotbaly v hojnějším počtu? To napoví úvodní
soutěžní kola podzimu. ZdS

Strož proháněl budoucího mistra světa

Tenisti Mžiku po výhře 4:2 se Spartakem Děčín
V závěrečném utkání letošní soutěže seniorů nad 45 let porazil
varnsdorfský Mžik družstvo LTC Děčín 4:2. O vítězství se zasloužili
R. Šustr, A. Ondráček a především závěrečné debly M. Žižlavský R. Šustr a R. Mládek - A. Ondráček.
Konečná tabulka:
1. Jiskra Velké Březno 7
2. Slovan Jiřetín
7
3. Spartak Děčín
7
4. Quick Stop Děčín 7
5. Mžik Varnsdorf 7
6. Canaba Děčín
7
7. Sokol Jalůvčí
7
8. LTC Děčín
7

5
4
4
4
3
1
0
0

2
2
1
0
2
3
3
1

0
1
2
3
2
3
4
6

30:12 19
29:13 17
28:14 16
25:17 15
22:20 15
15:27 12
11:31 10
10:32 8

Slovan Jiřetín deklasoval Jalůvčí v jeho prostředí 0:6. V konečném pořadí tak obhájil druhé místo. V našlapaném středu
tabulky zbyla na Mžik nakonec pátá příčka. K obhájení loňského
třetího místa stačila „maličkost“ - přetavit jednu remízu ve výhru.
Vítězem soutěže se opět stalo Velké Březno. ZdS, foto Mikl50

Olympiáda MŠ
Kategorie Berušek a Cvrčků soutěžily 12. června v disciplínách
běh na 30 m, skok z místa a hod míčkem. Předškoláci a předškolačky měli stejné disciplíny, ale trať běhu byla prodloužena na
50 m. Celkové pořadí 1. MŠ Křižíkova - Sluníčko, 2. MŠ Seifertova Jeřabinka, 3. MŠ T. G. Masaryka - Stonožka, 4. MŠ Národní - Na
Kopečku, 5. MŠ Nezvalova - Čtyřlístek, 6. MŠ Pražská - Zahrádka,
7. MŠ Poštovní - Slovíčko, 8. MŠ Bratislavská - Hvězdička. Celkem
se soutěží zúčastnilo cca 150 dětí. Zbyněk Šimák, vedoucí soutěží

Český pohár v maratonu
(XCM MTB) 2014 měl po závodu
v Mostu na programu v pořadí 15. ročník International Malevil Cupu, prvně zařazeného
do světové maratonské série.
Na start v Jablonném v Podještědí se na něj ve všech kategoriích sjelo více jak jeden a
půl tisíce startujících, což svědčí
o jeho oblíbenosti, a čekaly je tratě
na 100, 65 a 40 km. Na té nejdelší
se představili všichni čeští elitní
bikeři i s olympijským vítězem
z roku 2012, čerstvým vicemistrem Evropy, a týden po Malevilu
i mistrem světa v maratonu
J. Kulhavým. A také bronzovým
medailistou z ME XC 2014
J. Škarnitzlem. Chyběl jen
vítěz posledních dvou ročníků
Malevil Cupu K. Hynek, který
už ladil formu v Jižní Africe,
dějišti maratonského MS. Že
mezi tuto plejádu es už patří
i Jan Strož, je známo. Potvrdil
to favoritům jak v samotném
závodě, tak i třetím místem
za Kulhavým a Škarnitzlem.
Vzdyť tato trojice nadělila
nejbližším pronásledovatelům
odstup osm a více minut! Po
triumfu na malevilských 65
km v roce 2012 a loňském nedokončení nejdelší trasy zde
Strož dosáhl dalšího velkého
úspěchu. Michal Malík dojel
tentokráte mezi elitou na třináctém místě. Stovku si v krás-

né přírodě Lužických hor odmakali také Jiří Švorc (21.
v M40-49), Jan Mádl, Jiří Dužár
a Jan Pospíchal (5., 19. a 30. pořadí v M50-59). Na krátké, 40km
trati si celkové 5. místo vybojoval
Filip Holubář a na třetí místo na
bedně mu chybělo osm vteřin.
Vystoupil na ni ale stejně, protože v kategorii Junioři 17-18 let
dojel druhý.
Seriál Kolo pro život měl
sedmé pokračovaní ve Vrchlabí (Špindl Tour Škoda Auto).
A znovu zazářil Jan Strož, když
před největšími soupeři Splítkem a Ježkem dojel do cíle
s náskokem přes čtyři minuty.
ZdS, foto J. Kocian

Jan Strož jede na Malevilu
ještě před Škarnitzlem.

Povedená reprezentace
mladého atleta

Český atletický svaz pořádá jednou ročně mezikrajová utkání
mladšího žactva. Letos se na jablonecké Střelnici utkaly výběry
čtyř krajů. Stavitele liberecké reprezentace zaujaly výkony varnsdorfských žáků Jakuba Šona a Patrika Gaspara natolik, že je do
družstva nominoval. Smůla si, bohužel, zasedla na Jakuba. Jeho
heroický výkon v krajské soutěži družstev o týden dříve přinesl
bolestivé zhmoždění stehenního svalu a do Jablonce tedy cestoval pouze Patrik. Jeho úkolem bylo dobře bodovat pro družstvo
v běhu na 300 m a smíšené štafetě na 8x100 m. Na třístovce skončil šestý časem 44,82 s, což znamenalo 4 body, nový oddílový a
samozřejmě i osobní rekord závodníka. Po sečtení všech bodů
děvčat i chlapců bylo pořadí krajů následující: 1. Liberecký 188,5
bodu, 2. Pardubický 163,5, 3. Hradecký 137, 4. Ústecký 130 bodů.
Oddíloví trenéři jsou samozřejmě na tyto výsledky přiměřeně hrdí
a těší se na další podobné úspěchy svých svěřenců. Skalický
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