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Začíná veřejná debata o rozvoji našeho města
Varnsdorf začíná v současné 

době zpracovávat svůj program 
rozvoje, jehož hlavním cílem je 
vyjasnění priorit budoucího vývo-
je města a rozvržení jednotlivých 
rozvojových činností na nejbližší 
léta. Důležitou součástí života ve 
městě jsou místní zájmové spolky 

          Technické služby s novým logem
         Čtěte na str. 3

Dopravní hřiště čeká oprava
Čtěte na str. 6

Hokejový buditel Karel Hornický
   Čtěte na str. 8

Manažer projektu Filip Mágr diskutuje se zástupci zájmových a neziskových organizací.

Město Varnsdorf vyhlašuje soutěž 
o nejkrásnější zahradu

Soutěž s názvem Nejkrásnější zahrada začne symbolicky 
první májový den. Zúčastnit se jí mohou všichni obyvatelé 
Varnsdorfu. Stačí pořídit fotografii na jedno z daných témat: 
zahrada, předzahrádka nebo balkon.

Do soutěže mohou být přijaty fotografie pořízené ve Varns-
dorfu a na Studánce. Každý autor se může zúčastnit maximálně 
se čtyřmi snímky. Přijaty budou fotografie v minimálním rozlišení 
300 dpi ve formátu JPG a s minimálním rozměrem 13x18 cm. Autoři 
je mohou posílat buď elektronicky na e-mail varnsdorf@varns-
dorf.cz nebo doručit osobně na sekretariát MěÚ na CD či DVD 
v obálce označené slovem „soutěž“. 

Ke každému snímku je nutné uvést jméno autora, datum a mís-
to pořízení fotografie. Vítaný je i krátký text o vyfotografovaném 
objektu. Účastník soutěže dále vyplní následující údaje: jméno, 
adresu trvalého bydliště, e-mail a telefonní kontakt. 

Zasláním fotografie prohlašuje účastník soutěže, že snímek-
pořídil osobně, souhlasí s podmínkami soutěže a se zveřejněním 
svého jména a adresy v městských médiích.Zároveň poskytuje 
organizátorovi právo využívat fotografii nejen v rámci soutěže 
a její propagace, ale i pro účely zveřejnění v Hlasu severu, 
na městském webu a možného použití v kalendáři města 
Varnsdorf.

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, na kterých jsou 
zachyceny osoby, nebo ty, které nesouvisí s tematikou soutěže 
či mají neetický obsah. Vyřazeni budou také ti soutěžící, kteří 
neuvedou pravdivé údaje.

Vítězné snímky vybere porota a na jejich autory čeká odměna. 
Uzávěrka soutěže bude v pondělí 31. srpna ve 12 hodin. Více 
informací najdete na městském webu.

 Roland Solloch, místostarosta
a příspěvkové organizace. Jejich 
názory jsou proto pro tvůrce pro-
gramu velmi cenné. 

Veřejné projednání s těmito 
organizacemi proběhlo ve středu 
22. dubna ve spolkové místnosti 
Městské knihovny Varnsdorf. Zú-
častnilo se ho 27 zástupců spolků 
a příspěvkovek z 90 pozvaných. 
Živě se diskutovalo o tom, jaké 
by město mělo být a co pro to 
všichni můžeme udělat. 

Nejdelší část debaty se točila 
kolem SWOT analýzy (silné a 
slabé stránky v současnosti -
příležitosti a ohrožení v bu-
doucnosti). Účastníkům byly 
zároveň rozdány dotazníky 
s prosbou o vyplnění do 
15. května a odevzdání na 

MěÚ projektovému manažero-
vi Marku Hartychovi. Zástupci 
spolků a příspěvkových organi-
zací mají také možnost doplnit 
zásobník projektů.

Program dalších setkání 
s občany
Pondělí 27. dubna od 18.00 hod.

Veřejné projednání s pod-
nikateli

Varnsdorfští podnikatelé se 
mohou vyjádřit k programu roz-

voje města v Pivovaru Kocour.
Pátek 15. května od 16.00 hod.

Vycházka s architektkou
Komentovaný odborný pohled 

na vzhled našeho města nabíd-
ne Ing. arch. Šárka Sodomko-
vá. Sraz účastníků na Náměstí 
E. Beneše.

Úterý 19. května od 17.00 hod.
Setkání s veřejností 
Zváni jsou všichni občané 

města Varnsdorf. Přijďte říci 
svůj názor na fungování a 
vzhled našeho města a předložit 
návrhy na zlepšení stávajícího 
stavu! Setkání se uskuteční 
v sále Lidové zahrady. 

Filip Mágr, zpracovatel, 
Martin Musílek, 

pověřený zastupitel města 
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU 

• Zloděj si kolo neužil
Jen několik málo minut od telefonického oznámení stačilo 

hlídce městské policie k vypátrání dvaadvacetiletého muže 
z Varnsdorfu, který u marketu Albert na ulici Národní odcizil 
uzamčené jízdní kolo. Strážníci jej i s tímto jízdním kolem zjistili 
v ulici Legií a celý případ tak bude mít dohru u příslušného 
správního orgánu městského úřadu.

• Hořící kontejner
Na základě telefonického oznámení o hořícím kontejneru 

zasahovala hlídka městské policie v ulici Poštovní, kde po pří-
jezdu zjistila, že zde šlehají plameny z plastového kontejneru na 
starý papír. Dále se na místě nacházeli dva mladíci, kteří svou 
duchapřítomností zachránili další blízké kontejnery tím, že je 
odtlačili do bezpečné vzdálenosti. Strážníci místo zabezpečili 
proti vstupu nepovolaných osob, a to až do příjezdu jednotky 
profesionálních hasičů ze stanice Varnsdorf, která provedla 
hasební zásah. Celou věc si pak převzali policisté z místního 
oddělení.

• Opilý a navíc agresivní
Dozorčí městské policie přijal telefonické oznámení o ležícím 

muži, pravděpodobně opilém, který se měl nacházet u objektu 
Penny marketu na ulici Kmochova. Strážníci na místě zjistili 
devětadvacetiletého muže z České Lípy, který jevil známky 
silné intoxikace alkoholem. Poskytli mu proto první pomoc a 
přivolali osádku RZS, která si muže převzala a převezla jej do 
zdravotnického zařízení k dalšímu ošetření. Vzhledem k tomu, 
že se muž začal chovat velmi agresivně, byl jedním ze strážníků 
při jeho převozu proveden doprovod a to s ohledem na zajištění 
bezpečnosti zdravotníků.

• Poctivý nálezce
Nález kompletních dokladů k motorovému vozidlu předal na 

služebnu městské policie poctivý nálezce z Varnsdorfu. Stráž-
níkům se v krátké době podařilo vyrozumět jejich majitele a 
doklady mu následně předat. 

• Použité injekce
Hlídka strážníků městské policie po oznámení občana měs-

ta na služebně policie ČR zajistila a převezla k likvidaci do 
sběrného boxu větší množství použitých injekčních stříkaček. 
Nacházely se u kontejneru na domovní odpad poblíž jednoho 
z domů na ulici Orlická. 

• Zlodějku vyšetřují policisté
Strážníkům velmi dobře známá devatenáctiletá žena z Ústí 

nad Labem byla přistižena při krádeži zboží v Penny marketu 
na ulici Kmochova. Jelikož se v jejím případě nejednalo o oje-
dinělé jednání, byla vyslanou hlídkou městské policie předána 
policistům z obvodního oddělení ve Varnsdorfu, kteří ve věci 
vedou další šetření.                Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

      
• Hasiči pomohli s odchytem psů 
Ne zcela obvyklý případ řešili varnsdorfští strážníci v dubnu 

tohoto roku. Poté, co zemřela žena, která v domě chovala sedm 
psů, byli požádáni, aby smečku odchytli. „Chtěli bychom velice 
poděkovat dobrovolným hasičům města Varnsdorf za příkladnou 
a obětavou pomoc při odchytu psů. Městská policie nedisponuje  
takovými ochrannými prostředky, které byly potřeba při tomto 
zákroku. Dobrovolní hasiči, ač k odchytu nejsou proškoleni, nám 
velice pomohli. Za vše jim patří upřímné poděkování.“

Strážníci MP Varnsdorf 

• Hledá se dívka z Děčína
Děčínští policisté pátrají od pondělí 20. dubna po šestnác-

tileté dívce z Děčína. Kristýna Plachá žila v Dětském domově 
v České Kamenici, odkud odešla v půl šesté ráno. O hodinu 
později byla spatřena v Děčíně před budovou hlavního vlako-
vého nádraží. Dívka je 165-170 cm vysoká, štíhlé postavy. Má 
hnědé oči, černé rovné dlouhé vlasy. V době odchodu měla 
na sobě šedou jarní krátkou bundu, světlé kalhoty a dámskou 
kabelku. Policisté hledají svědky, kteří by svou výpovědí mohli 
napomoci k jejímu vypátrání.

Petra Trypesová, KŘP Ústeckého kraje

Varnsdorfští radní rozhodo-
vali na své 12. schůzi 23. dubna 
zejména o veřejných zakázkách. 
Novou vyhlašují na opravy vy-
braných chodníků a komunikací. 
Další už přidělili. Následuje vý-
běr nejdůležitějších rozhodnutí 
Rady města Varnsdorf.

Opravy chodníků 
a komunikací

Rada města schválila pozmě-
něný Návrh celoplošných oprav 
místních komunikací a chodníků 
na rok 2015 a zároveň se roz-
hodla vyhlásit výběrová řízení na 
celoplošné opravy ulice Hřbitovní 
k č. p. 2393, Jateční, Severská, 
Západní (zhotovení obrub) a 
S. K. Neumanna. Výběrové řízení 
vyhlásila i na celoplošné opravy 
chodníků u divadla, v ulici Vý-

chodní od T.G.M. po Kollárovu 
a Kostelní.

Přidělení zakázek 
na vodovod a kanalizaci
Rada rozhodla o přidělení ve-

řejné zakázky malého rozsahu 
Odkanalizování objektu MěÚ č. 
p. 1838 v ulici T. G. Masaryka 
uchazeči MAJJ-KUPEC s. r. o.
z Děčína. Stejná společnost 
získala i další veřejnou zakázku 
opět malého rozsahu Vodovod a 
kanalizace ulice Nemocniční.

Streetworkoutový park 
v Západní

Městští radní přidělili také ma-
lou veřejnou zakázku Výstavba 
streetworkoutového parku Zá-
padní ulice 2984 uchazeči Enuma 
Elis s.r.o. z Prahy za 385.000 Kč
bez DPH za předpokladu schvá-

lení zajištění financování akce 
zastupitelstvem.

Rozšíření školky 
v Bratislavské

Další přidělení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu se týká Roz-
šíření mateřské školy v objektu 
základní a mateřské školy č. p. 
994 ve Varnsdorfu. To provede 
Miloslav Hantych z Markvartic u 
Děčína za cenu 846.362,26 Kč 
bez DPH.

Oprava Hanischovy hrobky 
Městští radní schválili dodatek 

ke smlouvě na opravu střechy 
Hanischovy hrobky na městském 
hřbitově. Celková cena díla se 
navyšuje na 406.919,50 Kč 
včetně DPH a prodlužuje se ter-
mín dokončení díla do 30. června 
letošního roku.                              r

Radní vyhlásili výběrové řízení 
na opravu chodníků a silnic

Těžko tomu uvěřit, ale ani 
stále se zvyšující životní úroveň 
a důsledné dodržování osobní 
hygieny nezabrání šíření tohoto 
parazita - vši dětské. Vrátil se 
do dětských kolektivů po něko-
lika desítkách let snad s ještě 
větší intenzitou než v minulosti. 
V posledních týdnech se ani 
Varnsdorf nevyhnul zvýšenému 
výskytu vší u dětí ve školách a 
školkách. 

Nejsme jedinou zasaženou 
oblastí nebo státem, veš dětská 
je rozšířená po celém světě, ně-
které studie dokazují, že toto na-
kažlivé onemocnění je častější, 
než například  dětské neštovice 
nebo infekce dýchacích cest. 

Nejpravděpodobnější příčinou 
této nemoci se zdá být účinnost 
léků, tedy spíše speciálních 
šampónů. Výrobci dokladují 
100% účinnost proti vším, 
jejich larvám i vajíčkům (hni-
dy). Ovšem tyto zkoušky jsou 
prováděny na laboratorním 
skle. Jiná je situace, když je 
vajíčko přilepené na vlasu. Le-
pidlo, které je složením vlasům 
velmi podobné, vajíčko před 
působením léku chrání. Jinými 
slovy: 100 % vajíček zabije jen 
takový prostředek, který zničí 
i naše vlasy.  

Nezbývá tedy, než všech-
na vajíčka pečlivě odstranit. 
Léčba pedikulózy je náročná 

finančně, technicky i časově 
a zdravotní pojišťovny na ni 
nepřispívají. Kromě pečlivé-
ho odvšivení od dospělých 
jedinců a larviček a odstra-
nění hnid (vajíček), je nutná 
výměna ložního prádla a 
pokrývek hlavy. Samozřejmě 
je nezby tné zkontrolovat 
případně léčit celou rodinu 
a oznámit výskyt pedikulózy 
v dětském kolektivu, kam dítě 
dochází, aby rodiče ostatních 
dětí rovněž provedli kontrolu 
pokožky hlavy, případně léčbu 
svých dětí. 

Lenka Šimůnková, 
epidemiolog KHS 

Ústeckého kraje 

Pedikulóza je nejčastější dětské onemocnění

Na svém 6. zasedání 23. 
dubna schválil i zastupitelé 
ve Studentském klubu Střel-
nice závěrečný účet města a 
účetní závěrku za rok 2014. 
Zastupitelstvo vyjádřilo sou-
hlas s loňským hospodařením 
města bez výhrad. Zároveň 
uložilo starostovi zajistit před-
ložení zprávy o hospodaření 
subjektů s majetkovou účastí 
města, které nebyly součástí 
závěrečného účtu, samostatně 
delegovanými zástupci města. 
Zastupitelé dále rozhodli o pře-
vedení výsledku hospodaření 
ve výši 1,6 mil. Kč do hlavní 
činnosti a jeho zapojení do 
rozpočtu na investice v oblasti 
bytového hospodářství.

r

Zastupitelé schválili účet města za rok 2014

Varnsdorfští zastupitelé schválili 23. dubna na zasedání ve Stu-
dentském klubu Střelnice účet města za minulý rok. Další zasedání 
Zastupitelstva města Varnsdorf se uskuteční ve čtvrtek 28. května 
od 15 hodin.
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Po uvedení moderního webu 
přicházejí Technické služby 
města Varnsdorf s další novin-
kou v oblasti své prezentace. 
Nové logo by mělo zároveň 
symbolizovat změny, kterými 
společnost vlastněná městem 
prochází. 

Po svém nástupu do funkce 
začal jednatele TS Roman 
Roubíček aktivně vyhledávat 
všechny dostupné možnosti 
dotačního financování jak cho-
du společnosti, tak příspěvku 
na mzdy zaměstnanců.

„Podařilo se nám zapojit do 
projektu Sociálně vyloučené 

lokality Ústeckého kraje. Z tohoto 
projektu jsme získali dotaci na 
zřízení devíti pracovních míst 
ve výši 810 tisíc Kč. Dále jsme 
získali dotaci z projektu Odborná 
praxe pro mladé do 30 let. Zde se 
jedná o jednoho kvalifikovaného 
zaměstnance na pozici řidiče. 
Výše dotace činní 108 000 Kč. 
Celkem jsme tedy během jediné-
ho měsíce získali částku 918 tisíc 
Kč,“ vypočítává Roman Roubíček.

Webová aplikace pro kontrolu 
odhlášených vozidel

Pokud vlastníte vůz, který je v Centrálním registru vozidel pouze 
odhlášen předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 
30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru 
silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně 
zanikne a už nepůjde přihlásit. 

Ministerstvo dopravy proto vytvořilo webovou aplikaci, jejímž 
prostřednictvím lze ověřit, zda je správně zapsán vlastník vozu, 
tzn. že vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je dostupná 
na webové adrese www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze 
provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. 
Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla 
dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlast-
níka vozidla k určitému datu.                            Nataša Golová, 

vedoucí odboru správních agend a dopravy

Fond ÚK je znovu otevřený
Od 20. dubna je možné znovu podávat žádosti o finanční příspěv-

ky z Fondu Ústeckého kraje. Příjem žádostí byl dočasně pozastaven 
před třemi měsíci v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bližší informace a 
formuláře najdou žadatelé na krajském webu.                                  r

Úředníci budou volat levněji
Díky veřejné zakázce na poskytování služeb mobilního operá-

tora ušetří město na služebních telefonech měsíčně 20 tisíc Kč. 
Smlouva s původním operátorem Vodafone Czech Republic, a.s., 
vypršela. Nové nabídky podali všichni tři nejvýznamnější operátoři -
O2, T-Mobile i Vodafone. Tu pro město nejvýhodnější (hlavním 
hodnotícím kritériem byla cena) podala společnost O2. 

Oproti předešlé smlouvě klesly ceny u základního neomezeného 
tarifu o 68 %. Výhodný tarif využívají nejen zaměstnanci městského 
úřadu, ale i příspěvkových organizací a akciové společnosti Regia. 
Nová smlouva byla uzavřena na 2 roky.

Radek Kříž, vedoucí organizačního odboru, ha

S novým logem nový přístup
V praxi to znamená sezonní 

navýšení zaměstnanců o 25 
procent, což významně přispěje 
ke zdárnému plnění zadaných 
úkolů městem v oblasti čistoty 
a úklidu.

Všichni zaměstnanci TS jsou 
proškoleni z bezpečnosti práce 
s důrazem na kontrolu požívání 
alkoholu nebo jiných látek v pra-
covní době. Kontroly probíhají 
standardním způsobem jako u 
jakékoli firmy. „Co se týče alko-
holu, máme nulovou toleranci. 
Při kontrolách jsme ale dopo-
sud žádný podobný přestupek 
neřešili,“ doplnil Roubíček.    ha

Varnsdorfské dopravní hřiště 
(jediné ve šluknovském výběž-
ku) čeká letos oprava. Ještě 
před tím si ho ale stihly užít děti 
z MŠ Zahrádka, pro které tu 
paní učitelky ve spolupráci se 
strážníky a záchranáři připravily 
část programu svého dopravního 
dne. Akce, která se uskutečnila 
ve čtvrtek 16. dubna, je sou-
částí projektového týdne, kdy 
se ve školce věnují především 
bezpečnosti v dopravě. 

Během akce si děti ověřily získané vědomosti z dopravní výchovy. Také se seznámily s prací záchranářů 
RZS Rumburk prostřednictvím J. Hozákové a M. Adámka. Prohlédly si sanitku varnsdorfské nemocnice 
a užily si s rodiči zábavné odpoledne. Vyvrcholením celé akce bylo upozornění na nebezpečný přechod 
v zatáčce ulice Kmochova, přes který denně rodiče i děti přecházejí.          Kolektiv MŠ Zahrádka, red

Týden bezpečnosti pro děti ze Zahrádky
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Varnsdorfské muzeum při-
pravuje na podzim roku 2015 
výstavu věnovanou historii 
místního střeleckého spolku. 
Návštěvníci výstav v rumbur-
ském muzeu a v Oblastním 
muzeu v Děčíně se budou moci 
seznámit s unikátně dochovaný-
mi malovanými terči, střeleckou 
výbavou, cenami pro vítěze 
střeleckých klání, medailemi, 
prapory, historickými fotogra-
fiemi a celou řadou dalších 
významných muzeálií. Kromě 
toho bude při vernisáži před-
staven zcela nový překvapivý 
exponát a také maskot muzea, 
který vzniká na základě tohoto 
tajemného exponátu! 

A teď již k samotné historii 
nejstaršího varnsdor fského 
spolku. Rostoucí význam 
místní podnikatelské vrstvy se 
výrazněji projevil již na konci 
18. století. Varnsdorf byl sice 
ještě vesnicí, ale vyšší společ-
nost se stále více přibližovala 
měšťanskému statusu. 23 je-
jích představitelů se v roce 
1794 dopracovalo k založení 
střelecké společnosti. U vzniku 
tohoto spolku nechyběli bohatí 
textilní podnikatelé bratři Josef 
a Franz Stolleovi a dědičný 
rychtář Altwarnsdorfu Johann 
Michael III. Goldberg. 

Historie varnsdorfského střeleckého spolku

Po dvou letech existence se 
střelci konečně dočkali i svého 
oficiálního potvrzení od majitele 
panství Aloise I. Ten jim udělil 
kromě celé řady výsad také pra-
por, který vlastnoručně vyšívala 
jeho manželka Karolína z Man-
derscheidtu-Blankenheimu. Rok 
1796 byl ale výjimečný i díky 
dalším důležitým událostem. 
Střelci se poprvé představili 
v uniformách a postavili také 
svoji první, zatím ještě dřevě-
nou, střelnici. 

V dalších číslech Hlasu seve-
ru se budou objevovat perličky 
z dějin spolku uzavřené vždy 
kvízovou otázkou. A tady je 
úvodní: Víte, z jakého rodu 
pocházel Alois I., majitel rum-
burského panství, do kterého 
patřil také Varnsdorf? Pokud 
znáte odpověď, neváhejte a 
volejte na číslo 737 917 848. 
První tři volající získají volný 
vstup na výstavu. 

Josef Rybánský, kurátor sbí-
rek Muzea Varnsdorf

Na královské střelby v srpnu 1845 věnoval terč tradičně vítěz 
předešlého klání Karl Goldberg. Nápis „Bey dem Fortschritt neuer 
Zeit, Denk auch der Vergangenheit“ můžeme volně přeložit jako 
„Při pokroku nové doby nezapomínej na minulost“. 

Je to asi tak pět let, co se 
chystám napsat tento článek. 
Snad mi naši studenti odpustí, 
že to tak dlouho trvalo. Bude to 
tím, že mnohem radši učím, než 
píšu. Ale teď už nenapsat prostě 
nelze. Máme totiž ve škole a ve 
městě mladé lidi, kteří se věnují 
literatuře a uměleckému předne-
su a jsou v tom tak dobří, že už pět 
let pravidelně některý ze studentů 
varnsdorfského gymnázia repre-
zentuje sebe, školu, město i kraj 
v celostátním kole nejvýznam-
nější přehlídky v tomto oboru. 

Wolkrův Prostějov se v po-
sledních pěti ročnících neobejde 
bez recitátorky z Varnsdorfu. 
Tradici začala Natálie Bočková 
v roce 2011, rok poté ji vystří-
dala Kateřina Pokorná. Při 
své druhé účasti v roce 2013 
se pak Natálie už nespokojila 
s pouhou účastí, ale odvezla si 
cenu poroty. Loni ji napodobila 
Adéla Pondělíčková. Ocenění je 
potěšující i zavazující, a tak Adéla 
neusnula na vavřínech, zapraco-
vala na novém textu a v červnu 
pojede do Prostějova podruhé. 
Gratulujeme a držíme palce!

Není to však jen Prostějov, 
kde díky našim studentům vědí, 
že Varnsdorf leží v Čechách. 

Z dvou účastí na Celostátní 
přehlídce umělecké činnosti cír-
kevních škol v Odrách na Moravě 
vytěžili čestná uznání přísných 
porot Romana Miloschewitscho-
vá, Štěpánka Hockeová, Lukáš 
Urban a Josef Šišulák.

Velmi úspěšně jsme za-
chytili i zrod nové recitační 
soutěže Čtvrtlístek, pořádané 
děčínským gymnáziem jako 
memoriál herce a dabéra Ros-
tislava Čtvrtlíka. I tato přehlídka 
má postupová regionální kola a 
národní finále. A i tady máme 
své slavné. Natálie Bočková 
vyhrála v roce 2012 úvodní 
ročník, Kristýna Krulišová se 
stala absolutní vítězkou toho 
loňského a i letos máme svého 

zástupce ve finále v osobě Ja-
roslava Švíře. 

Úspěchem nejčerstvějším 
se může pochlubit Josef Šišu-
lák, který nedávno postoupil 
z krajské přehlídky Dětská 
scéna v Lounech do národního 
finále ve Svitavách. Na úroveň 
krajského kola této přehlídky 
recitátorů školního věku už 
nakoukli i mnozí další šikovní 
Varnsdorfané (Jirka Buršík, 
Tomáš Friese, Gábina Hraba-
lová, Natálie Smetanová, Dan 
Rýdl). O budoucnost tohoto 
oboru je díky všem, kteří se 
dětskému přednesu věnují, 
dobře postaráno.

Martina Janáková, 
učitelka Gymnázia Varnsdorf

Varnsdorf je městem recitátorů

„Edisoni“ poznávali Maďarsko
24. března se delegace ZŠ Edisonova vydala na další exkurzi 

v rámci projektu Waste, tentokrát do malého městečka na jihovýcho-
dě Maďarska jménem Lakitelek. Děti čekala řada neopakovatelných 
zážitků, na které hned tak nezapomenou.

„Svezli jsme se koňským povozem nebo ochutnali pravé maďar-
ské langoše. V bývalé palírně si zase děti vyzkoušely psát brky a 
inkoustem z kůry stromů nebo vyrobit voňavý krém z olivového oleje, 
levandule a dalších bylinek,“ popisuje učitelka Jindřiška Šišková. 
V přírodním parku zase zažily děti pořádný adrenalin, když musely 
samy plavat ve člunech po jezeře. „Před závěrečnou projížďkou na 
koních dokonce naši dva nejpohotovější „speakři“ Týna s Láďou 
natočili krátký rozhovor do maďarské televize a stali se na okamžik 
mediálními hvězdami,“ doplňuje Jindřiška Šišková.

Oprava starokatolického kostela
V těchto dnech probíhá oprava fasády Starokatolického kostela 

ve Varnsdorfu.  Finanční prostředky na opravu části fasády získala 
zdejší farnost nejen z rozpočtu města Varnsdorf (ve výši  80 tisíc Kč),

ale podílí se na ní samozřejmě 
i Starokatolická církev v ČR
částkou 50 tisíc Kč a zdejší farnost 
přispěla částkou 20 tisíc Kč.
 Jsem rád, že tato památka ne-
slouží pouze věřícím křesťanům 
k bohoslužbám, ale je přístupna 
všem občanům našeho města. 
Vzpomeňme na Svatomartinský 
průvod, Mikulášskou nadílku, Živý 
betlém, koncerty varnsdorfské fil-
harmonie atd.  Děkuji všem, kteří 
na opravu přispěli a přispívají.              

Roland Solloch, farář

Velká cena Varnsdorfu v tanci
V sobotu 16. května bude Lidová zahrada hostit 17. ročník soutěže 

ve společenském tanci - amatérskou ligu SUT ČR. 
Na programu budou standardní a latinsko-americké tance dětí, 

juniorů, dospělých i seniorů. Na akci zvou Taneční škola STYL 
manželů Josefových, Taneční škola SWAY Jakuba Schneidera, 
Taneční studio STYLKLUB a Svaz učitelů tance ČR. 

Soutěž, ve které se představí taneční páry z celé země, začne 
v 11 hodin. Akci podpořilo Město Varnsdorf v rámci grantového pro-
gramu. Vstupné 50, děti 20 Kč.                                                               r

Varnsdorfští žáci navštívili také vinohradnické a ovocnářské stře-
disko Kecskemét, ve Felsölajos zažili drezuru divokých koní a jejich 
pozornosti neunikla ani Budapešť. Na břehu Dunaje navštívili 268 metrů 
vysokou budovu maďarského parlamentu, spatřili i uherské korunovač-
ní klenoty a prožili nevídanou okružní jízdu autobusem, který i plave. 

Poznámky psané dětmi při zpáteční cestě vlakem mluví za vše: 
„Nádherné a plné energie. - Museli jsme pořád mluvit anglicky. -
Nikdy jsem nejel kočárem taženým koňmi. - Chutnal mi řízek 
v jídelně parlamentu. - Bála jsem se, když autobus obojživelník vjel 
do Dunaje a plaval. - Nádherné zážitky na celý život!“

Projekt Waste má vést žáky ve všech partnerských školách 
k tomu, aby nebyli neteční ke svému okolí, snažili se o pořádek, šetřili 
energií, vodou, jídlem, aby nepotřebné třídili a maximálně využívali 
obnovitelné zdroje.                                                                                     r
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Řádková inzerce

Služby

Výcvik psů všech plemen 
Nabízíme základní i rozšířený 
výcvik pod vedením zku-
šených výcvikářů v ZKO 
Studánka. Informace na tel. 
777 155 429.

Nemovitosti

www.zalepsisluknovsko.cz
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Pronajmu byt 2+1 v rodin-
né vile, po rekonstrukci, od 1. 6 
2015 tel. 775 373 658.

Místnost k pronájmu na 
T. G. Masaryka 2093. Vhodné 
pro kosmetiku, masáže, nehty, 
kancelář. Cena 3.400 Kč včetně 
energií. První měsíc poloviční 
nájemné. Ihned k dispozici. Tel. 
605 244 671.

Prodám byt 2+KK v os. 
vl. Volat po 13. hod. Tel. 607 
650 445. 

          JOHNSON CONTROLS
Hledáme spolupracovníky

na šití autopotahů 
Nabízíme:
» náborový příspěvek 5.000 Kč
» po zapracování plat až 21.500 Kč
» 13. plat
» příspěvek na penzijní připojištění
» akce pro zaměstnance
» dárky k výročím
» vánoční dárky
» doprava
» stravování
Přijď se přesvědčit na vlastní oči! Každé úterý od 
9 hod. exkurze bez objednání. Dáreček na památku.
Adresa: Dubická 1800, Česká Lípa, tel. 487 803 402.

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

KONSTRUKTÉR
(Vhodné i pro absolventy)

Pracovní náplň
•  Práce s CAD (Unigraphics NX) - 3D + tvorba výkresů
•  Vývoj a konstrukce přípravků
•  Konstrukce vložek do vstřikovacích forem
•  Příprava dat/výkresů pro úpravy/opravy forem a náhradní díly
•   Zajišťování výroby dílů pro přípravky, formy -
    komunikace s dodavateli
•  Poptávání výroby nových dílů, náhradních dílů
Kvalifikační požadavky
•  SŠ/VŠ technického směru
•  Praxe na obdobné pozici vítaná 
•  Znalost technologie vstřikování plastů výhodou
•  Zkušenosti z konstrukce forem pro vstřikování plastů výhodou
•  Zkušenosti z oblasti konstrukčního zpracování ve 2D a 3D 
•  Znalost NJ nebo AJ - min. základní komunikace
•  Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
Předpoklady uchazeče
•  Technické myšlení 
•  Vysoké pracovní nasazení
•  Dobré komunikační schopnosti
•  Časová flexibilita
•  Důslednost a spolehlivost 
Další informace
Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu a 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte na personální 
oddělení k rukám paní Ing. Zuzany Dinhové.
PLASTON CR, s.r.o., Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová • e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com 
• tel. 412 314 411 • www.plaston.com

SKZ REALITY Varnsdorf, 
osvědčená realitní kancelář, 
www.skzreality.cz/reference-
klienti, tel. 603 536 548.

GEPARD FINANCE Varns-
dorf, nejvýhodnější hypotéka, 
www.gpf.cz/rumburk-snp, tel. 
603 536 548. VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Max. a přehledné uspořádání vašich věcí
Barevná skla LACOBEL, zrcadla, dýhy, lamina

Montáže a opravy p. MYKISA - Vdf tel. 602 940 579
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ

Vše na www.zaluzie-skrine.cz 

DEKYPERI Rumburk 
(u nádraží), čistírna peří, nové 
přikrývky a polštáře. Telefon 
412 332 462.

Prodám zahradu s chatkou 
ve Varnsdorfu, ulice Hřbitovní. 
Výměra 420 m2. Prodejní cena 
70.000 Kč. Tel. 777 232 038.

Pronajmu byt 3+1+L v ulici 
5. května ve Varnsdorfu. Tel. 
777 232 038. 

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?

Rádi vám vždy
vyhovíme 

a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,

volejte 
412 372 241/

linka 143

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
VARNSDORF

NABÍZÍ PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Informace na tel. 412 371 738, mobil: 604 619 483
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1.-3. 5. 2015  
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

8.-10. 5. 2015  
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 153/7, Děčín VI
tel. 412 539 928

Zubní
pohotovost

Svozy pytlového
tříděného 
odpadu

7. 5. 2015

Vzpomínky

Poradna ČOI
Česká obchodní inspekce poskytuje bezplatně rady

a informace občanům, zejména 
o právech spotřebitelů, uplatňování reklamací apod.

6. května 10.00-14.30 hod.
v zasedací místnosti

Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 
(přízemí, dveře č. 25)

Dne 28. dubna tomu bylo 6 let, co nás 
navždy opustila moje manželka a naše 
maminka, babička a prababička Ingrid 
Jančeková. 

S láskou vzpomínají manžel Josef, děti 
Josef, Jan a Dagmar s rodinami.

Dne 28. dubna tomu bylo 15 let, co nás 
navždy opustil můj drahý manžel, tatínek, dě-
deček a pradědeček pan František Šrank. 

Stále vzpomínají s láskou manželka a 
dcery s rodinami.

Je to jak včera, cos naposledy řekl mámo a 
táto. Pak jsi šel a svůj osud do rukou vzal. Nás 
jsi tady nešťastné v slzách zanechal.

 Dne 27. dubna tomu bylo 11 let, co zemřel 
náš syn Pavel Šulc. Prosíme, věnujte mu 
vzpomínku všichni, kdo měli jste ho rádi. 

Děkují nešťastní máma a táta.

Čas plyne, ale smutek zůstává. Dne 
24. dubna uplynulo 20 let, kdy nás navždy 
opustil milovaný manžel, skvělý tatínek, a dě-
deček a dobrý kamarád pan Josef Hovorka. 

S láskou vzpomínají manželka a dcera 
Martina s rodinou

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
pro školní rok 2015/2016

čtvrtek 14. května 2015
od 13 do 16 hodin

Ve stejném termínu proběhne 
zápis do přípravné třídy

v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700.
ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

se podávají ve všech mateřských školách. 
O přijetí rozhodne ředitel školy. 

Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí 
občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
je k dispozici v příslušné mateřské škole,

na odboru školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické 
podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.cz - 
odbory, formuláře, odbor školství, kultury a tělovýchovy.

Výročí ukončení 
2. světové války

Při příležitosti sedmde-
sátého výročí ukončení 
2. světové války v Evropě 
a osvobození naší vlasti 
organizuje Oblastní vý-
bor KSČM ve Varnsdorfu 
pietní shromáždění. Ten-
to akt bude zahájen dne 
9. května v 9 hod. u hrobky 
E. A. Mamulji  na místním 
hřbitově.Úmrtí

Werner Strobach          70 let  
Dušan Černý                45 let
Mária Smatanová         79 let
Oluše Buriánková         85 let
Otta Seifert                   65 let
Alena Hejduková          62 let
Galina Kečkešová        65 let
                                                
                                                

Březen

Dne 2. května uplyne 15 let, co tento svět předčasně opustil pan 
Petr Sobek v pouhých 43 letech.                Vzpomínají Sobkovi.

Dne 10. května uplyne již deset let od 
úmrtí mého manžela pana Miloslava Pecky. 
Kdo jste jej znali, věnujte mu s námi tichou 
vzpomínku. 

Stále s láskou vzpomíná manželka a dcera 
Iveta s rodinou

V rámci 12. ročníku němec-
kého Neisse Film Festivalu se 
v kině Centrum Panorama usku-
teční během druhého svátečního 
víkendu od 7. do 9. května 
třídenní přehlídka 70mm filmů.

NFF Panorama Festival 70 mm
připomene divákům dnes již 
téměř nepoužívaný f ilmový 
formát, který zprostředkovává 
divákům unikátní vizuální a 
zvukový zážitek. „Na přehlídku 
jsme se připravovali celých 10 
let od znovuotevření kina v 
roce 2005. Součástí příprav 
byla kompletní revize promíta-
cích strojů a především zásadní 
modernizace zvukového řetězce 
s využitím moderních digitálních 

Přehlídka „sedmdesátek“ v Panoramě
zvukových procesorů“, doplnil 
Pavel Nejtek.

Přehlídka uvede celkem osm 
celovečerních „sedmdesátek“, 
přednášky a doprovodný 
program.

Diváci budou mít možnost 
zhlédnout kvalitní výběr filmů, 
mezi kterými nebude chybět 
Spartacus režiséra Stanleyho 
Kubricka, film Goya od Konra-
da Wolfa nebo Doktor Živago 
Davida Leana.

Výhodné akreditace v před-
prodeji jsou dostupné na http:
//goo.gl/forms/B2z1VFNxdr 
za cenu 700 Kč na 3 dny nebo 
560 Kč na 2 dny. Na místě se 
diváci mohou akreditovat na 

3 dny za 756 Kč nebo 2 dny za 
616 Kč. Vstupenky na jednotli-
vá představení lze zakoupit za 
110 Kč vždy před začátkem 
projekce v pokladně kina.

Centrum Panorama je jedno 
z nejlépe konstrukčně řeše-
ných panoramatických kin ve 
střední Evropě zbudované na 
přelomu 60. a 70. let a navr-
žené pro projekce 70mm filmů 
na panoramatickém plátně 
s plochou 115 m2 a výškou 
7,1 m. Kino Panorama bylo uve-
deno do provozu v roce 1971 
jako sedmdesátimilimetrové 
kino s šestikanálovým zvukem. 
V kině se promítalo až do 
roku 1991. Unikátní technické 
vybavení bylo zachováno díky 
nadšení a zájmu majitele kina 
Pavla Nejtka, který se zchát-
ralého kina ujal v roce 2000 
a opětovně uvedl do provozu 
v roce 2005. Centrum Panora-
ma je řadou českých i zahra-
ničních novinářů označováno 
za nejkrásnější 70mm kino ve 
střední Evropě.

Tereza Swadoschová

SENÁTORSKÉ
DNY

Kancelář senátora 
Zbyňka Linharta

je pro veřejnost 
otevřena 

každé druhé, třetí a čtvrté
pondělí v měsíci, 

vždy od 14 do 16.30 hod. 
na adrese 

Generála Svobody 1905,
Varnsdorf.
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Masaryk Run se letos 11. dub-
na př iblížil hranici dvou 
t isícovek účastníků. Podle 
výsledkové listiny byl zřejmě 
jako jediný varnsdorfský běžec 

Brněnský automotodrom hostil opět běžce

Varnsdorfský volejbalový víkend 
Ve druhém dubnovém víkendu uspořádal TJ Slovan Varnsdorf 

hned dvě akce. Tou první byl premiérový ročník volejbalových deblů 
pro příchozí smíšené dvojice. Nutno poznamenat, že se nejednalo 
o pravé debly, neboť se hrálo na kurtu o menších rozměrech. Do 
turnaje se přihlásilo 7 dvojic nejen z Varnsdorfu, ale i z Rumburku, 
Mikulášovic a Liberce. S daným počtem přihlášených deblů hrál 
tedy každý s každým na dva sety do 15 bodů. K vidění bylo mnoho 
ze základů volejbalové abecedy, ale také urputná utkání, dlouhé 
výměny a někdy i akrobatické zákroky. Konečné pořadí nejlepších 
nakonec dopadlo takto:1. Janatka, N. Jindrová (Rumburk), 2. Devátý, 
J. Němečková (Varnsdorf), 3. Bláha, Jazyková (Mikulášovice). 

V neděli se pak ve sportovní hale představilo volejbalové mládí, 
pro které oddíl uspořádal II. ročník v barevném minivolejbalu pod 
názvem „O sladkosti velikonočního zajíčka“. Hrálo se ve dvou kate-
goriích minivolejbalu – červený (17 družstev) a modrý (6 družstev). 
Kromě domácích děvčat jsme přivítali družstva TU Liberec (2), Jiskry 
Nový Bor (3), Rumburku (5) a Velkého Šenova (1). Ty doplnil domácí 
TJ Slovan (5) a Tygřice VAŠ (7). 

Cyklistické výsledky
Kompletní česká špička se postavila na start prvního ze šesti 

dílů ČP XCO v Teplicích. Závod C1 přilákal na 400 závodníků 
z 8 zemí! Kategorii ELITE MEN/U23 vyhrál Jaroslav Kulhavý s časem 
1:37:08 hod. a s náskokem 20 s před Kristianem Hynkem. Jako 
15. dojel Michal Malík (čas 1:44:36.6) a 32. Jan Strož se ztrátou 
3 okruhů. Ze 73 startujících projelo cílem 64 cyklistů. V kategorii 
Expert (23 startujících) si 11. pozici zajistil Filip Holubář a v Masters 
(25 cyklistů) byl rumburský Herbert Schwarz 13., zatímco varnsdorf-
ský Jan Novota měl smolný závod a nebyl klasifikován.

Závod Okruhy pod Jehlou v České Kamenici otevřel 16. ročník 
sedmidílného seriálu Lasvit Peklo severu 2015. Uvádíme nejlep-
ší umístění závodníků Šluknovského výběžku. Kategorie Naděje 
I: 6. R. Synek (Varnsdorf); Juniorky: 1. A. Lhotáková, 3. K. Ze-
zulová; Mladší chlapci: 2. J. Kudláček; Starší chlapci + kadeti: 
2. F. Srbecký (všichni CK Šluknovsko); Junioři + muži: 1. M. Malík, 
9. T. Podrazil; Veteráni I: 1. J. Novota, 3. H. Schwarz, 10. M. Fatka; 
Veteráni II: 5. J. Kroupa, 7. J. Šeps (oba RETOS - ROTOS); Ve-
teráni III: 5. V. Šimonek (Cyklo Club Varnsdorf).                    ZdS

Po vítězství v okresním finá-
le se náš tým mladších žáků 
ZŠ náměstí vydal ve středu 
8. dubna na krajské f inále 
v basketbalu do Teplic. Cesta 
proběhla v dobré náladě a 
všichni už byli nažhaveni na 
první utkání proti Chomutovu. 
Po kvalitní rozcvičce vyhrává-
me 13:10 a vstup do turnaje se 
tedy podařil. V druhém utkání 
sice prohráváme s pozdějším 
suverénním vítězem Slavojem 

Litoměřice, ale náladu to klukům 
neubírá. Nejvíc nás mrzí poráž-
ka s Ústím nad Labem, kde kluci 
svojí nezodpovědností a laxností 
prospali první poločas. Jak se 
říká - konec dobrý, všechno 
dobré - porážíme v posledním 
utkání domácí Teplice 15:4 a ra-
dujeme se z bronzových medailí! 
Na úspěchu se podíleli tito hráči: 
David STRNAD - jednoznačný 
lídr týmu, dříč, střelec týmu, Pa-
vel KALA - pomaleji se rozjížděl, 

ale pak zabojoval a pomohl týmu 
svými koši, Jan JASANSKÝ - nej-
víc naběhaných metrů, výborný 
obranář, Filip KABELÁČ - ob-
rovský bojovník, schytal nejvíce 
ran, Radek KOŽNAR - střelec 
důležitých košů, Jan HEJDUK 
- někdy působí, že ani není na 
hřišti, ale vždy byl tam, kde měl 
být, Filip DAMAŠEK - „smíšek“ 
týmu, dal důležité body. Kluci, 
díky za vzornou reprezentaci 
naší školy!     Bc. Aleš Ondráček

Stupně vítězů pro baskeťáky

O uplynulém víken-
du proběhlo v Praze ve spor-
tovní hale Jedenáctka třídenní 
Mistrovství České a Slovenské 
republiky v silovém trojboji. 
V kategoriích RAW, tedy bez 
podpůrných dresů, se za oddíl 
Northern Strongman Varnsdorf 
mistrovství zúčastnili Kateřina 
Tarnóczy, Evžen Šeps, Ondřej 
Bandas, Robin Mazač a Václav 
Kolář. Evžen, Robin a Venca 
star tovali v trojboji poprvé. 
V celkovém hodnocení se Kat-
ka (ženy open do 60 kg) umís-
tila na 2. místě jak na MČR, tak 
i na sloučeném M ČR a SR 
s celkovým výkonem trojboje 
(dřep, bench, mr tvý tah) 
215 kg. Evžen (kategorie T1 do 
67,5 kg) obsadil s 300 kg 1. mís-
to na MČR a 3. ve sloučeném 
mistrovství. Robin (kategorie 
T2 do 82,5 kg) bral trojbojem 
405 kg 2. pořadí na MČR a 

3. na mistrovství obou republik. 
Ondra (kategorie T1 do 100 kg) 
vybojoval trojbojem 487,5 kg 
2. místa na obou mistrovstvích 
a proti minulému roku se zlepšil 
o 102,5 kg. Venca (kategorie 
muži open do 100 kg) vybojoval 
v tvrdé konkurenci závodníků 
9. místa na obou mistrovstvích, 

když nazvedal dohromady 
530 kg. Oddíl pod vedením 
trenéra Miroslava Tarnóczyho 
byl tentokrát opravdu úspěšný. 
Dovezl domů celkem osm me-
dailí - 1 zlatou, 5 stříbrných a 
2 bronzové. Byla to kvalitní sou-
těž ve skvělé atmosféře, záze-
mí vynikající.      Text a foto NS 

Siláci přivezli osm medailí

účasten P. Vodička (na fotu 
v čele pole běžců). A nevedl si 
na trati 10,4 km špatně. Jeho 
6. místo celkově z 1 134 lidí a 
4. v kategorii jsou příslibem 
možných úspěchů do budoucích 

závodů. Zejména na 10 km, na 
které se letos chystá. 

Na úvodním závodu Českého 
poháru v běhu do vrchu 2015 
v Jiřetíně p. J. startovalo také 

několik běžců ze Šluknovského 
výběžku. Na 6 km trati si mezi 
juniory doběhl pro pomyslnou 
bramborovou medaili P. Herman 
(TJ Slovan Varnsdorf) v čase 
39:24 min. V kategorii muži A 

se jako desátý umístil M. Stezka 
(Chřibská, čas 32:33) a o dvě 
místa zpět skončil D. Ďurovec 
(BK Varnsdorf, 34:48). Třináctý 
byl ještě J. Conk (Rumburk) 
a šestnáctý T. Hobza (Dolní 
Podluží). V kategorii muži B si 
čtvrté místo zajistil K. Valenta 
(BK Varnsdorf, 32:33) a šesté 
P. Suchý (Krásná Lípa, 33:56).
V kategorii Muži C byl K. Bez-
chleba (Jiřetín p. J., 34:21) třetí 
J. Chroust (Krásná Lípa, 36:39)
šestý. Mezi muži E zvítězil 
K. Sládek (Krásná Lípa, 45:52).
V kategorii ženy B skončila dru-
há T. Masopustová (Rumburk) 
s časem 38:38 min. a čtvrtá 
S. Vítková (Krásná Lípa, 40:43).
Celkem se tohoto těžkého závodu 
s převýšením 360 metrů zúčast-
nilo bezmála 80 běžců z celé 
republiky a tradičně nechyběla bý-
valá skvělá reprezentantka v kla-
sickém lyžování Blanka Paulů. 

BK/ZdS, foto archiv PV

V červeném minivolejbalu se hrálo na čtyřech kurtech systémem 
skupin a následným postupem do závěrečných bojů o celkové umís-
tění. O urputnosti a zajímavosti turnaje svědčí to, že o vítězkách 
turnaje rozhodl jeden míč, když druhá dvojice měla po sečtení všech 
bodů rozdíl ve skóre +3 a vítěz +4 vyhrané míče. Konečné pořadí 
v červeném minivolejbalu (17 týmů): 1. Tygřice 1 (Š. Ivaničová, 
Talianová), 2. TJ Slovan B (Hubáčová, Philippová), 3. Nový Bor C.
V modrém minivolejbalu se na rozdíl od červeného nehrálo na čas 
(5 minut), ale na dva hrané sety do 15 bodů a družstva byla troj-
členná. Konečné pořadí modrého minivolejbalu (6 týmů): 1. TU 
Liberec A, 2. TJ Slovan A (Podskalská, Gabrielová, Nováčková), 
3. TJ Slovan C (Balcarová, Lukáčová, E. Tomašová). Turnaj byl 
uskutečněn s přispěním grantu města Varnsdorf, za což děkujeme. 
Kompletní výsledky na www.volejbalvarnsdorf.sklub.cz a www.varn-
sdorf.cz.                                           Text a foto TJ Slovan – oddíl volejbalu
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Juniorky spanilou jízdou 
ligu zachránily!

 Varnsdorfští fotbalisté si 
po výhře ve Znojmě ze dvou 
domácích utkání se Sokolovem 
a Frýdkem-Místkem připsali 
„jen“ čtyři body. Po zaváhání 
Zlína (prohra 1:2 doma právě 
se Znojmem) se ale přeci jen 
vrátili na druhou příčku tabulky. 
Odložené utkání se Sokolovem 
se vyvíjelo dobře, v 18. minutě 
dostal domácí do vedení skvěle 
„vystřihnutými“ nůžkami Jan Kví-
da (na fotu skryt za hráči soupeře 
s číslem 10 a 4). Hosté ale toužili 
právě ve Varnsdorfu konečně 
bodovat a brzy po přestávce 
srovnali stav Kratochvílem. Oba 
týmy měly pak další šance, které 
už zůstaly nevyužity, a tak zápas 
skončil výsledkem 1:1. Druhým 
soupeřem v jednom týdnu byl 
v Kotlině Frýdek-Místek. Postave-
ní obou soupeřů jasně favorizova-
lo domácí FK, ale hosté překvapili 
odvážnou hrou, několika šancemi 
a nebylo daleko k překvapení. 
Skvělý gólman Radek Porcal 
(devátá vychytaná nula v sezo-
ně) a jediná přesná trefa utkání 
ze 73. minuty v podání Radima 
Breiteho (jeho sedmý gól) však 
pomohli varnsdorfskému týmu 

Shoda bodů se Zlínem a zbývá odehrát šest utkání 

Těžký úkol čekal basketbalové juniorky TJ Slovan Varnsdorf 
o víkendu v polovině dubna - vyhrát dvě utkání u soupeřek pro 
záchranu ligové příslušnosti. Sestupující Klatovy po předchozí kon-
tumaci výsledku, kdy se nedostavily k utkání ve Varnsdorfu, pojaly 
domácí zápas hodně vlažně a bez většího zájmu. BK Klatovy - TJ 
Slovan Varnsdorf 38:79 (8:19, 22:30, 28:61). Body: Grobarčíková 
22, Jínová 20, Stodůlková 14 (1x3), Martinovská 13, Škvorová 6 a 
Chlánová 4.

Poslední utkání play-out skupiny A ligy U19 ročníku 2014-2015 
bylo přímým soubojem s dobře známým soupeřem z Kladna 
o druhé místo v tabulce, znamenající udržení v soutěži. „Byli jsme 
si vědomi, že pokud zopakujeme koncentrovaný týmový výkon, 
máme reálnou šanci po dvou výhrách na naší palubovce zvítězit 
i potřetí v řadě a letos poprvé na Kladně. Jiná možnost díky vět-
šímu počtu výher soupeře v soutěži nebyla,“ uvedl trenér Zdeněk 
Strolený. A spanilá jízda závěrem soutěže měla na Kladně sladké 
vyvrcholení, když děvčata dokázala zvítězit v sedmém z posledních 
osmi zápasů! Sokol Kladno - TJ Slovan Varnsdorf 61:70 (23:10, 
35:34, 45:48). Body: Martinovská 16, Grobarčíková 15, Jínová 12, 
Stodůlková 11, Škvorová 8, Hrabáková 4 a Chlánová 4. Nezbývá 
než týmu hráček i trenérům Janu Šišulákovi a Zdeňku Strolenému 
k úspěšné záchraně ligové soutěže pogratulovat.             Redakce HS 

Nejmladšímu byly 2 roky, 
nejstaršímu 75

Běhy pro všechny věkové kategorie konané mimo dráhu pod 
názvem „Kdo uteče, …vyhraje“ načaly letošním ročníkem svou 
druhou desítku. Varnsdorfští pořadatelé z atletického oddílu TJ 
Slovan s Vernarovou ligou zapsali při prezenci startujících za slun-
ného dopoledne 50 závodníků, z nichž ten nejstarší měl uveden 
ročník narození 1940. A zde uvádíme výsledky nejlepších (pokud 
není uvedeno jinak, jde o varnsdorfské běžce a běžkyně), které 
zapsala Jaroslava Skalická. Kompletní výsledky a foto lze najít na 
www.varnsdorf.cz, příp. na www.atletika.cz. 

Drobotina - dívky ročník narození 2005 a mladší (trať 120 
m): 1. Michaela Čepeláková 18,4 s, 2. Alžběta Křížová 20,1, 
3. Linda Suchardová 21,2. Elévky r. n. 2004-2005 (420 m): 
1. Eliška Přerovská 1:22,6 min., 2. Laura Vápeníková 1:30,3, 
3. Marie Tillnerová 1:33,7. Mladší žákyně r. n. 2002-2003 (420 m): 
1. Natálie Susová 1:12,1, 2. Miluše Pásková 1:13,9. Mílařky OPEN 
(1 650 m): 1. Sára Godlová 6:56,3, 2. Natálie Susová 7:06,6, 
3. Michaela Čepeláková 8:44,0. Ženy OPEN (4 200 m): 1. Veronika 
Svobodová  18:07,6, 2. Jana Čiháčková 26:29,7, 3. Ivana Pásko-
vá, D. Podluží 26:34,5. Veteránky r. n. 1980 a dříve (4 200 m): 
1. Vladimíra Jínová 20:38,3. 

Drobotina - hoši r. n. 2006 a mladší (120 m): 1. Matěj Janda 
16,9 s, 2. Josef Tomašov 17,3, 3. Jan Starý 18,6. Elévové r. n. 
2004-2005 (420 m): 1. Jakub Zajíček 1:11,3 min. Starší žáci 
roč. 2000-2001 (1 650 m): 1. Tomáš Fajt 6:06,7. Mílaři OPEN 
(1 650 m): 1. Pavel Herman 5:54,0, 2. Petr Hájek 6:03,7, 3. Mi-
chal Podroužek 6:11,3. Muži OPEN (4 200 m): 1. Karel Valenta 
14:58,5, 2. Aleš Vohanka 15:14,0, 3. Milan Roudnický, SKŠ Jablonné 
v P. 15:21,0. Muži veteráni r. n. 1965-1956 (4 200 m): 1. Zdeněk 
Bufka, AC Č. Lípa 15:42,8, 2. Jan Rein, AC Rumburk 16:03,4. Muži 
veteráni od r. n. 1955 (4 200 m): 1. Karel Sládek, K. Lípa 22:02,2, 
2. Vladimír Šulc, Ústí n. L. 26:28,0.                             OA TJ Slovan 

ke třem bodům. Ve 24. kole FNL 
čekal FK duel v Karviné se sou-
peřem, který doma zatím pouze 
jednou prohrál. Utkání skoupé 
na šance a lapený PK Porcalem 
znamenaly cenný výsledek 0:0.

Juniorce se na jaře nadále 
nedaří plně bodovat. Zatím do-
táhla do remíz jen dva domácí 
zápasy    s Mladou Boleslaví a 
s Českými Budějovicemi. V za-
tím posledních utkáních podleh-
la v Plzni 3:0, doma Ostravě 1:3 
(vedoucí branku dal z PK Lan-
dovský) a v Brně inkasovala od 
lídra Juniorské ligy těžce 6:0.

Dorost U19 se po čtyřech 
prohraných duelech opět mohl 
radovat z vítězství. Na kvalitní 
trávě v Jiříkově porazil poslední 
tým tabulky z Kolína 3:0 (0:0) 
brankami Devátého, Černo-
horského a Vrabce. V Hradci 
Králové jej čekal tým Olympie 
ze spodní poloviny průběžného 
pořadí a poté návrat bez bodů 
po výsledku 2:1 (1:0). Gól dal až 
v závěru Hoke. V Písku výběr 
U19 také neuspěl. Domácí tým 
ze středu tabulky zaslouženě 
zvítězil 2:0 (0:0) a dorostu se 
cesta do stejného pásma po-
řadí vzdaluje.    Text a foto ZdS

Díky pilotnímu programu 
Českého svazu ledního hokeje 
na podporu malých klubů zís-
kal HC Varnsdorf zkušeného 
trenéra Karla Hornického. 
Muž s bohatými zkušenostmi 
z extraligových klubů Liberce 
a Mladé Boleslavi tu působí od 
ledna. „Mým hlavním úkolem je 

Varnsdorfskému hokeji pomáhá 
zkušený kouč Karel Hornický 

zvětšit hráčskou základnu, aby 
se mohl klub rozrůstat,“ říká Ka-
rel Hornický po prvním čtvrtletí 
stráveném v klubu.

Nejprve oslovil všechny ma-
teřské a základní školy ve městě 
a nabídl jim zdarma výuku brus-
lení. Zájem byl velký. Nabídku 

využily všechny školky a většina 
škol. Pak s dětmi třikrát týdně 
vyjížděl na led a zábavnou 
formou je učil bruslit. „Jde o to 
probudit v nich nejprve zájem. 
Jedině tak se mohou rekrutovat 
budoucí hráči,“ vysvětluje Hor-
nický. „Začínali jsme od prvních 
krůčků. Nejprve se děti na ledě 

podpíraly hrazdičkou, ale tu 
hned na prvním bruslení od-
kládaly a začaly si užívat pocit 
z jízdy,“ doplňuje. Během první-
ho období navštívily hokejovou 
školu Karla Hornického bezmála 
čtyři stovky dětí.

„Je to člověk, který žije ho-

kejem a vším, co se kolem něj 
děje. Děti si ho oblíbily, snažily 
se dělat vše, jak jim ukazoval a 
radil. Je radost pozorovat ho, jak 
pracuje s dětmi, jak je motivuje 
a chválí za každý maličký po-
krok. Jeho optimismus a dobrá 
nálada jsou nakažlivé. V oblibě 
je i u rodičů a prarodičů našich 
malých hráčů,“ pochvaluje si 
Stáňa Vaňková.

Tím ale role Karla Hornic-
kého ve Varnsdorfu nekončí. 
Současně působí jako metodik, 
spolupracuje s trenéry a podílí 
se i na organizaci klubu. Plánuje 
letní školu in-line bruslení, kte-
rá by se mohla rozeběhnout už 
v květnu. Pro zimní sezonu pak 
chystá další rozšíření aktivit. 
Rád by oslovil i školy a školky 
v okolních obcích.

Karel Hornický je sekretá-
řem Libereckého krajského 
svazu ledního hokeje a působí 
v komisi mládeže a ženského 
hokeje Českého svazu ledního 
hokeje. Jeho dcera Karolína 
hraje za Liberec a je členkou 
reprezentace ČR do 15 let.
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