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Varnsdorfané slavili příchod 
jara pálením čarodějnic

Ještě v roce 2012 psaly regionální noviny, že zatímco všude 
se poslední dubnový večer pálí čarodějnice, ve Varnsdorfu sla-
víme odchod zimní vládkyně tohoto kraje Rampušačky do své 
ledové sluje a předání vlády máji. Tato tradice je však po dvou 
desetiletích minulostí. 

Město se přidalo k tradičním oslavám pálení čarodějnic, které 
jsou označovány také jako Valpuržina nebo Filipojakubská noc. 
Ať tak či tak, lidé se v noci z 30. dubna na 1. máje scházejí 
u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Nejinak tomu bylo i letos. 

Obnovený program pro děti u divadla včetně pohádky a soutěží 
v parku předcházel tradičnímu lampionovému průvodu, který do-
provodil sedm vybraných čarodějnic na velkou hranici připravenou 
uprostřed náměstí. Jejich společný odlet na věčnost a zároveň 
příchod jara doprovodil snad nejhezčí ohňostroj, jaký jsme zde 
zatím měli. Spousta dobrot, pití, ale i místních specialit čekala na 
hladové návštěvníky, kteří si při poslechu místní kapely mohli užít 
i sousední kolotočářské atrakce. 

Počasí nakonec také vyšlo. Pro odcházející zamilované a 
„prvomájovéhopolibkuchtivé“ páry byl na rybníčku u Billy při-
praven pod rozkvetlými břízami celonoční provoz osvětleného 
vodotrysku.                                                      Jiří Sucharda

Fotokronika z Pálení čarodějnic 2015 na str. 7
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Úžasný a obdivuhodný příběh 
píšou dva muži z Varnsdorfu a 
jejich psi. Příběh odvahy, síly a 
naděje. Romana Vaňka (38 let) 
a Miroslava Kaisera (41) spojil 
podobný osud. Oba přišli v do-
spělosti vinou cukrovky o zrak. 
Oběma se změnil život. Překo-
nali počáteční pocity bezmoci 
a beznaděje a rozhodli se žít 
naplno. Svůj handicap vzali jako 
výzvu a zdá se, že pro tyhle dva 
chlapy není nic nemožné.

Na konci minulého roku zís-
kali Roman a Miroslav další dva 
parťáky, přátele z nejvěrnějších. 
Vodící psi Nabuchodonozor a 

Nelson a Nabuchodonozor jsou naše oči

Miroslav Kaiser s Nelsonem a Roman Vaněk s Nabuchodono-
zorem

 Talentovaná dvojčata poslouchají své pány na slovo.

Nelson si okamžitě nové pány 
zamilovali. „Jsou to labradorští 
retrívři, sourozenci staří dva a 
půl roku,“ říká Miroslav Kaiser, 
pro kterého je Nelson už dru-
hým vodícím psem. „Nejdříve 
jsem si pořídil Bailey. Ta byla 
vůbec prvním vodícím psem ve 
Varnsdorfu,“ doplňuje. Zdravý 
člověk si nedovede představit, 
jak velkým pomocníkem je 
pro nevidomého speciálně 
vycvičený pes. Silně to pocítil 
Roman Vaněk, pro kterého je 
Nabu - říká se mu i zkráceně, 
prvním vodícím psem: „Člověk 
je teď opravdu samostatný. 
Psi jsou naše oči. Dávají nám 
nezávislost.“

Velmi brzy se navíc ukázalo, 
že jsou Nelson a Nabuchodo-
nozor výjimeční. Letos na jaře 
se Roman s Mirkem rozhodli 
své psy přihlásit na Mistrovství 
ČR ve výkonu vodících psů, a 
to i přesto, že nováčci běžně 
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU 

• Turistu přemohl alkohol
Dozorčí městské policie obdržel telefonické oznámení o leží-

cím opilci v areálu autobusového nádraží na místním náměstí. 
Vyslaní strážníci u objektu prodejny trafiky nalezli sedma-
padesátiletého německého občana, který to zjevně přehnal 
s alkoholem. Po kontrole jeho životních funkcí přivolali výjezd 
zdravotníků, kteří si muže převzali k dalšímu ošetření. 

• Noční výjezd first responderů
Vše odstartovala telefonická aktivace strážníků. Hlídka 

first responderů v jednom z domů na ulici Legií za použití 
automatického externího defibrilátoru a nepřímé srdeční ma-
sáže resuscitovala staršího muže, který byl postižen zástavou 
srdce. Vzápětí s tou samou osádkou sanitního vozu spěchala 
do panelového domu na ulici Kovářská, a to k dalšímu muži 
ohroženému na životě. Zde strážníci asistovali při jeho ošetření 
a transportu do zdravotnického zařízení.

• Zlodějky skončily na policii
Další tři hříšníky řešili strážníci městské policie v souvislosti 

s krádežemi v Penny marketech na ulici Žitavská a Kmochova. 
Zatímco dvaadvacetiletému muži z Varnsdorfu udělili za jeho 
jednání blokovou pokutu, čtyřiadvacetiletou ženu z Varnsdorfu 
a devatenáctiletou ženu z Ústí nad Labem předali k dalším 
úkonům na místní obvodní oddělení policie ČR.

• Spletl si vlak s dětskou atrakcí
Hlídka městské policie zasahovala na vlakové zastávce 

u Pivovaru Kocour v ulici Rumburská. Mělo tu dojít, dle prvotního 
telefonického oznámení, k napadení službu konající průvodčí 
vlakové soupravy skupinkou opilých lidí. Na místě bylo zjištěno, 
že si třicetiletý německý občan, notně posilněný alkoholem, 
spletl vlakovou soupravu s dětskou prolézačkou a svérázným 
způsobem se domáhal vstupu do vozu. Strojvedoucím vlaku 
bylo rozhodnuto o vyloučení muže z další přepravy a strážníci 
mu po dořešení celé věci doporučili počkat, až vystřízliví, a poté 
cestovat dalším spojem. 

• Muž se zdravotními obtížemi
Na služebnu městské policie bylo občanem města oznáme-

no, že se v ulici Bjarnata Krawce nachází ležící muž, který je 
s největší pravděpodobností postižen infarktem. Vyslaní stráž-
níci od zde přítomných osob zjistili, že lékařskou pomoc již za-
volaly. U muže proto vyčkali, za stálé kontroly jeho zdravotního 
stavu, a to až do příjezdu lékařky a osádky sanitního vozu, která 
zajistila následné ošetření a transport do nemocnice. 

Strážníci MP Varnsdorf

Euregion Nisa jde do nového období s novým vedením

Vedení města 
se omlouvá rodičům

Vedení města se omlouvá rodičům za komplikace, které jim 
vznikly v souvislosti s přihlašováním dětí do náhradních mateřských 
škol na období červenec a srpen 2015. Rada města postupovala 
v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 14/2005 Sb., na 
jejichž základě odsouhlasila přehled prázdninového provozu varns-
dorfských mateřských škol tak, aby byl zajištěn po oba měsíce 
nepřetržitý provoz. Samotný proces přijímání dětí do MŠ, který si 
určili ředitelky samy bez vědomí vedení města, se setkal s velmi 
nepříznivými ohlasy ze strany rodičů. S ohledem na tyto skutečnosti, 
bude pro příští období doporučena vhodnější forma pro přihlašování 
dětí do náhradních školek.                    Roland Solloch, místostarosta

V pátek 24. dubna se v pro-
storách zasedací místnosti za-
stupitelstva Libereckého kraje 
sešli zástupci 134 subjektů, 
kteří tvoří regionální sdružení 
Euroregion Nisa (ERN), na svém 
108. jednání, aby si zvolili na ná-
sledující dva roky nové vedení a 
získali informace o možnostech 
dalšího čerpání evropských 
finančních prostředků v letech 
2014 až 2020. Šluknovský vý-
běžek reprezentovali 4 zástupci 
všech 13 obcí, které jsou členy 
ERN. Na základě dohod staros-
tů z výběžku se členy rady stala 
obě pověřená města Varnsdorf 
a Rumburk, dále Krásná Lípa 
a obec Vilémov. Místopředsed-
nické místo si střídají pověřená 
města, nyní připadne Rumburku. 
Předsedou ERN zůstává hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta.

Pro naše občany, města a 
spolky jsou důležitější informa-
ce o možnostech čerpání financí 
v nejbližším období. Předpo-
kládá se, že již v druhém polo-
letí letošního roku bude možné 
čerpat f inanční prostředky 
v rámci česko-saském programu 
spolupráce, a to v celkové výši 
158 mil. eur (minule 207 mil.) ve 
4 prioritních osách. První osa se 
zabývá podporou přizpůsobení 
se změně klimatu, předcházení 

rizikům a řízení rizik. Z této osy 
jsme již čerpali dotaci pro naše 
hasiče v minulém programovém 
období. Druhá osa se týká 
zachování a ochrany životního 
prostředí a podpory účinného 
využívání zdrojů. Je určena na 
přeshraniční opatření na zlepšení 
kvality vod,  stavu vodních toků a 
útvarů podzemních i povrchových 
vod v přeshraničních povodích. 
Třetí osa se týká investice do 
vzdělávání, odborné přípravy a 
odborného výcviku k získávání 
dovedností a do celoživotního 
učení. Poslední čtvrtá osa je ur-
čena na posilování institucionální 
kapacity orgánů veřejné správy a 
zúčastněných subjektů a účinné 
veřejné správy a na partnerskou 
spolupráci ve všech oblastech 
společenského života.

Nás nejvíce zajímá Fond ma-
lých projektů. V nich ERN hraje 
roli správce a také administráto-
ra. Zpoždění vyhlašování nových 
výzev zatím vypadá na dva roky, 
tedy první by měla přijít v lednu 
2016. Na ni je pro česko-ně-
meckou spolupráci předběžně 
určeno cca 1,5 mil. eur, což je 
téměř stejně jako v minulém 
období. Určen je pouze jediný 
tematický cíl, a to podpora insti-
tucionální kapacity a vybudování 
účinné veřejné správy. Půjde tedy 

hlavně o neinvestiční setkávání a 
spolupráci lidí, tzv. PTP (people 
to people) projekty. Kromě nej-
různějších sportovních, kultur-
ních a společenských aktivity 
se mezi tyto aktivit dají zařadit 
také třeba městské slavnosti, 
záchrana a propagace drobných 
kulturních či sakrálních památek 
bez uvedení majitele (např. kap-
ličky nebo boží muka), výroba 
různých informačních tabulí, 
označení památek pomocí QR 
kódů, tvorba mobilních aplikací 
apod. Dotace budou v rozmezí 
od 1.275 do 15.000 eur na 
jednu akci, přičemž doba trvání 
mikroprojektu pravděpodobně 
zůstane na max. 12 měsících.

Vzhledem k tomu, že čerpání 
finančních prostředků je velmi 
žádoucí a může v našem městě 
pomoci k mnoha zajímavým ak-
tivitám, věnuje mu vedení města 
velkou pozornost. Jakmile bude 
čerpání finančních prostředků 
jasné a aktuální, je připraveno a 
domluveno školení případných 
žadatelů. Máte-li nějaké nápady, 
náměty či dotazy, můžete se již 
dnes obrátit na pracovníky ERN, 
kteří vám poradí, zda váš záměr 
je reálný, případně vám pomo-
hou s vypsáním žádosti.

Jiří Sucharda

O dětském dopravním hřišti 
slýcháme docela často. Letos 
v květnu na něm městská policie 
pořádala již 12. ročník okresní 
soutěže mladých cyklistů, který 
velmi oceňují nejen soutěžící, 
ale především zástupci BESIPu 
(pod jehož patronací je soutěž 
konaná), dopravní i městští po-
licisté, kteří jej spolupořádají, a 
zástupci města. 

Hřiště nežije zdaleka jen 
květnovou soutěží. Pravidelně 
na něm probíhá i preventivní 
výcvik a dopravní výchova 
školní mládeže, které pořádá 
učitel autoškoly pan Cibulka ve 
spolupráci s městskou policií 
pro všechny školy v rámci na-
šeho pověření. Samostatně na 
něj jezdí řada místních školek a 
základních škol. K dispozici jim 
je nejen dálkově řízený systém 
světelné křižovatky a železnič-
ní přejezd, ale i 10 městských 
bicyklů, které jsou „ustájené“ 
v nedaleké hasičárně. 

Na hřišti je pohyb i v mi-
moškolní době. Řada rodičů 
se svými ratolestmi sem jezdí 
v odpoledních hodinách a o ví-

kendech. I pro ně městská po-
licie na zavolání spouští světel-
nou signalizaci. Na jednu stranu 
bychom si tak mohli říct, že je 
všechno v nejlepším pořádku a 
můžeme být hrdí na to, že jako 
jediní v okrese máme něco, co 
jinde už bohužel neznají. Ovšem 
povrch komunikací velmi připo-
míná neutěšený stav českých sil-
nic. Návštěvníci by určitě uvítali 
více možností k posezení během 
odpočinku a kromě vagonků, ob-
čas obsazených teenegery, by 
možná stálo za to hřiště ještě 
něčím podobným dovybavit. 
Hodilo by se samozřejmě i pár 
košů na odpadky. 

Na kompletní opravu, či spí-
še rekonstrukci všech povrchů 
však finanční prostředky zatím 
nejsou, a tak městská policie 
ve spolupráci s městem pro-
vádí zatím pouze dílčí opravy 
nejhorších úseků záplatováním 
a každoročně je obnovováno 
vodorovné i svislé dopravní 
značení. Nadějí zůstává Fond 
dopravní infrastruktury či jiné 
dotační programy v nadcháze-
jícím období, kde by se mohlo 
podařit nějaké prostředky získat. 
Budeme doufat a držet novému 
městskému projektovému mana-
žerovi palce, aby se to co nejdří-
ve povedlo.                                 js

Město shání finanční prostředky 
na dětské dopravní hřiště
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V úterý 5. května, v den zahá-
jení Pražského povstání a bojů 
o rozhlas, které předznamenaly 
konec druhé světové války, se 
na varnsdor fském hřbitově 
sešlo několik desítek lidí, aby si 
připomněli události roku 1945 a 
především vzdali hold obětem 
šestileté válečné katastrofy. 
Vedle stále se tenčícího počtu 
pamětníků se slavnostního aktu 
zúčastnili také studenti gymná-
zia a VOŠ a SŠ. Nechyběli zá-
stupci města a Českého svazu 
bojovníků za svobodu. Společně 
položili věnce na pietní místa na 
hřbitově a v parku u knihovny. 
„Chodím sem každý rok,“ říká 
Taťána Budínová z Českého 
svazu bojovníků za svobodu, 
která prokázala během války 
neobyčejnou statečnost. „Byla 
jsem hodně mladá a celá naše 
rodina pomáhala partyzánům. 
Schovávali jsme Rusy a pak 
jsem je převáděla přes němec-
ké hlídky. Jednou jsem dokon-
ce sebrala z havarovaného 
nepřátelského letadla kulomet,“ 
vzpomíná paní Budínová.

Atmosféru posledních vále-
čních dní ve Varnsdorfu vysti-
huje text Radka Andonova z Vo-
jensko-historického spolku Lu-
žice: „Na konci dubna 1945 se 
k Varnsdorfu a okolí nezadržitel-
ně blížila fronta. Několik týdnů 
před koncem války se neustále 
ozývala dělostřelecká střelba a 
každodenně byly vyhlašovány 
letecké poplachy. Přes město 
procházeli němečtí uprchlíci 
ze Slezska a Zhořelecka. Na 
začátku května se mezi nimi 
začaly objevovat také roztříště-
né skupiny ustupující a prchají-
cí německé armády. Vojáci se 
snažili opevnit v obranné linii 
vybudované nad městem před 
rokem 1938, přidala se k nim 
také skupina místní domobra-
ny. Tou dobou se začaly také 
vytvářet dvě malé skupiny z řad 
českých starousedlíků a totálně 
nasazených, které se chystaly 
převzít město a vytvořit národ-
ní výbor. Předpokládali, že se 
Němci budou bránit na obsaze-
ných opevněních nad městem. 
Starousedlická skupina měla 
v plánu soustředit zbytky čes-
kého obyvatelstva (necelé dvě 
stovky) v lomu poblíž cesty na 
Studánku a spojit se s postu-
pující Rudou armádou, aby je 
ochránila. K žádným bojům ale 
nakonec nedošlo, neboť v den 
kapitulace Německé říše 8. květ-
na 1945 se fronta zastavila ně-

Starosta města Stanislav Horáček a Jiří Sucharda za Český svaz 
bojovníků za svobodu

kolik kilometrů od Varnsdorfu. 
To již z města prchala válečnými 
událostmi kompromitovaná část 
německého obyvatelstva. Město 
začali opouštět také váleční za-
jatci a totálně nasazení dělníci, 
kteří nuceně pracovali ve zdej-
ších textilkách a strojírenství. 
Ještě 8. května byl vytvořen 
Československý revoluční 
národní výbor, který převzal 
správu nad městem. Den poté 
dorazil první oddíl sovětské 
28. armády a město převzal rus-
ký velitel. Zbytek Šluknovského 
výběžku včetně Rumburku 
osvobozovala 2. polská armá-
da pod velením brigádního ge-
nerála Karola Świerczewského.“

Členové Vojensko-historic-
kého spolku Lužice doprovodili 
ceremoniál v dobových unifor-
mách 2. polské armády. Díky 
nim mají také čtenáři Hlasu 
severu jedinečnou příležitost si 
vůbec poprvé prohlédnout foto-
grafii, která byla pořízena v obci 
Severní u Lobendavy. Nekvalitní 
snímek, který dosud nebyl nikde 
publikován, ukrývá senzační 
obsah. Zachycuje vstup pol-
ských jednotek do výběžku. 

Válečné hroby a památná 
místa ve Varnsdorfu

Památník obětem fašismu 
u hrobů rudoarmějců E. A. Ma-
mulji a Jermaka Priljepka. Oba 
vojíni zemřeli v květnu 1945 na 
následky zranění ve varnsdorf-
ské nemocnici. 

Hroby Václava Tajchmana a 
Jana Kozla. Tito dva příslušníci 
roty Stráže obrany státu zahynu-
li 22. září 1938 v Dolním Gruntu, 
tedy Dolním Podluží.

Velký památník padlým v le-
tech 1914-1918. Na tomto místě 
odpočívá 16 vojáků rakousko-
-uherské armády padlých a 
zemřelých během období první 
světové války. 

Společný památník obětem 
druhé světové války a pochodu 
smrti z koncentračního tábora 
Schwarzheide. Během pobytu 
ve Varnsdorfu bylo v dubnu 
1945 zastřeleno nebo ubyto 
7 vězňů.

Pohřebiště sovětsko-pol-
ských vojenských zajatců. Pietní 
místo za hřbitovní zdí připomíná 
oběti vojáků, většinou ubitých 
nebo umučených hlady. 

Památník osvobození v par-
ku na Národní ulici. Figurální 
plastika ženy, která drží v rukou 
zemdlelé tělo vězně koncent-
račního tábora, je instalována 
na místě, kde byl pohřben 
neznámý rudoarmějec.

js, ha

Varnsdorfané si připomněli 70 let od konce války

Studenti pokládají květiny na hroby umučených válečných za-
jatců.

Foto Ivo Šafus

Unikátní snímek zachycuje vstup polských jednotek do výběžku.

Vycházka 
s architektkou
V rámci tvorby nového pro-

gramu rozvoje Varnsdorfu se 
v květnu uskuteční dvě setkání 
s veřejností. V pátek 15. května 
od 16 hod. jste zváni na Vycház-
ku s architektkou. Komentova-
ný odborný pohled na vzhled 
našeho města nabídne Šárka 
Sodomková. Sraz účastníků na 
náměstí E. Beneše.

Na úterý 19. května od 17 hod.
je naplánováno Setkání s veřej-
ností, na které jsou rovněž zváni 
všichni obyvatelé Varnsdorfu. 
Přijďte říci svůj názor na fun-
gování a vzhled našeho města 
a předložit návrhy na zlepšení 
stávajícího stavu. Setkání se 
uskuteční v sále Lidové zahrady. 

Nový cyklobus 
do Brtníků

Od sezony 2015 se v Českém 
Švýcarsku rozšířila síť cyklobu-
sů. Pro Varnsdorfské se nabízí 
zajímavý výlet na kolech do 
Brtníků. Cyklobus jezdí vždy 
o víkendech čtyřikrát denně.

Každou sobotu a neděli 
vyráží cykobus z Varnsdorfu 
v 8.15, 10.15, 14.15 a 16.15 hod. 
V Brtníkách na náměstí je za 
40 minut. Na cestu zpět se 
můžete vydat v 9, 11, 15 a 17 
hodin. Trasa cyklobusu vede 
z Varnsdorfu přes Krásnou Lípu 
a Vlčí Horu do Brtníků. 

Omezení linky 
Krásná Lípa - 

Varnsdorf
Kvůli uzavírce silnice II/265 

v Krásné Lípě je od pondělí 
4. května objízdná trasa autobu-
sové linky 407 Staré Křečany, 
Brtníky - Krásná Lípa - Varns-
dor f vedena z Krásné Lípy 
směrem na Rumburk kolem 
průmyslové zóny do zastávky 
Varnsdorf, Studánka a dále po 
stávající běžné trase linky. 

Po tuto dobu nebudou obslu-
hovány zastávky U Samoob-
sluhy, ČKD a Statek v Krásné 
Lípě a zastávky STS a Pošta 
na Studánce. Omezení potrvá 
do poloviny června. 

Charita vyhlašuje 
sbírku pro Nepál

Nepálem otřáslo 25. dubna 
ničivé zemětřesení o síle 
7,9 stupně Richterovy škály. 
Neštěstí si vyžádalo již bezmála 
2 000 obětí. Česká Charita vy-
hlásila finanční sbírku a uvolnila 
částku 200.000 Kč. 

Číslo účtu 55660022/0800, 
variabilní symbol 107.      re



Dokončení ze str. 1

10/2015                                                                                                     strana 4

nastupují do závodů po 4 až 5 
letech. Stalo se něco, nad čím 
kroutili hlavamni i zkušení od-
borníci. Roman s Nabuchodo-
nozorem se stali republikovými 
šampiony a Mirek s Nelsonem 
brali bronzové medaile! „Ti psi 
jsou neskuteční. Je to hlavně 
skvělým cvičitelem a shodou 
náhod. Prošli totiž rukama jed-
noho z našich nejuznávanějších 
odborníků - Josefa Mecela. Byli 
jeho posledními štěňaty před 
odchodem do důchodu, takže 
si na nich dal zvlášť záležet,“ 
vysvětluje Miroslav Kaiser. 
„Byl to nádherný pocit. Když 
vyhlašovali výsledky, nevěřil 
jsem vlastním uším. Sedmé... 
šesté místo... pak páté... myslel 
jsem, že na nás zapomněli nebo 
nás diskvalifikovali. Když jsme 
slyšeli svá jména na třetím a 
prvním místě, měli jsme obrov-
skou radost,“ popisuje Roman 
Vaněk.

Výkon vodících psů je složen 
z několika náročných disciplín, 
na které dohlížejí velmi přísní 
rozhodčí. Soutěží se v posluš-
nosti a frekvenci. Zajímavá je 
hlavně druhá část závodu -
frekvence. Ta zahrnuje 20 min. 
chůze po městě s překonává-
ním různých překážek, jako jsou 
chodníky, přechody, dveře nebo 
lavičky. „Např. u dveří musí pes 
zastavit tak, aby měl hlavu těsně 
pod klikou. Cestou si nesmí vší-
mat ostatních psů a koček a ne-
reagovat na žádné pachy nebo 
jídlo. Za každé zaváhání či povel 
navíc strhávají sudí body,“ vypo-
čítává Roman. Důležitá je i osoba 
psovoda. „Hlavně musíte být 
v klidu. Každá vaše nervozita by 
se přenesla na psa,“ doplňuje 
Mirek.

Ovšem tímto mimořádným 
úspěchem náš příběh teprve za-
číná. Oba muži založili Fan club 
vodících psů Varnsdorf a pod-
nikají řadu dalších zajímavých 
aktivit. Pořádají besedy napříč 
generacemi, kde netradičním 
způsobem seznamují zdravé 
lidi se světem nevidomých. 
„Letos máme v plánu 20 osvě-
tových setkání, na kterých pro-
pagujeme desatero základních 
pravidel, jak se k nevidomým 
chovat,“ uvádí Roman Vaněk. 
Zároveň jsou velkými sportovci. 
Miroslav je skvělý stolní tenista 
(hraje se po stole a pod síťkou, 
hráči se orientují podle zvuku 
rolniček, které jsou uvnitř míč-
ku). Roman vyniká v bowlingu. 

Nelson a Nabuchodonozor jsou naše oči
Rádi se věnují zvukové střelbě. 
„Používáme upravené policejní 
pistole. Místo zásobníku jsou 
dvě tužkové baterky. Slyšíme 
zvuk, který mění frekvenci 
podle polohy pistole. Střílí se 
laserem na bílé plátno,“ osvět-
luje Miroslav Kaiser. Nedávno 
oba pokořili 14 metrů vysokou 
umělou horolezeckou stěnu, 
když se vzájemně jistili. Občas 
se projedou na koních.

Velkou oporou jim jsou nej-
bližší. „Někdy jsou to zajímavé 
situace. Třeba s počítačem si 
daleko víc rozumí Roman a 
učí mě, která vidím,“ usmívá 
se Marcela Vaňková. Spolu si 
manželé Vaňkovi pořídili tan-
demové kolo a už se těší, až 
vyrazí. „Na kole jsou role jasně 
rozdělené. Vidící se vpředu 
vezou a my vzadu šlapeme,“ 
vtipkuje Roman. V těžkých 
chvílích krátce po ztrátě zraku 
mu pomohlo také psaní. Díky 
upravenému počítači začal psát 
pohádky pro nejmenší, které už 
dokonce vydal. Ve spolupráci 
s varndorfskou knihovnou 
vznikla kouzelná knížka s ná-
zvem Pohádky pro světlo.

Teprve když se člověk pono-
ří do tmy, pozná, o co všechno 
přišel. Tisíce maličkostí, které 
si před tím ani neuvědomoval 
a bral je jako samozřejmost, se 
rázem změní v tisíce komplika-
cí. „Člověk se všechno učí zno-
vu,“ vzpomíná Miroslav Kaiser. 
Na nevidomé přitom číhá řada 
nebezpečí. Jen si zkuste zavřít 
oči a přejít po přechodu na frek-
ventované křižovatce. „Zdravý 
člověk si to ani neuvědomí, 
ale např. zahrádky, reklamy 
nebo květináče umístěné na 
chodníku můžou nevidomým 
způsobit těžký úraz,“ popisuje 
Roman Vaněk. 

Zatímco si povídáme, leží 
Nelson a Nabu poslušně u 
nohou svých pánů. Jako by 
chtěli zdůraznit, kde je jejich 
místo. „Lidé mají často mylnou 
představu, že vodící pes vodí 

svého pána, ale tak to není,“ 
upozorňuje Miroslav. „Musíme 
je nejprve každou cestu i kaž-
dou překážku naučit. Vlastně se 
oba učíme neustále.“ Jeho slo-
va potvrzuje i zkouška, kterou 
musí každý nevidomý psovod 
nejprve zvládnout. Jejím ob-
sahem je prostorová orientace 
v okolí bydliště. Nevidomí musí 
prokázat, že zvládne bez cizí 
pomoci dojít např. na poštu, 
k doktorovi nebo na nádraží. 
Pak teprve může získat vodí-
cího psa.        Michal Haller

Miroslav s Nelsonem na závodech vodících psů

 Roman s Nabuchodonozorem na osvětové besedě Život ve tmě

Nebezpečí číhá na každém kroku.

Foto Fan club vodících psů VarnsdorfRoman Vaněk podepisuje svoji knihu.
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INZERCEŘádková 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

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.

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

Fair Credit  FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 0000 Kč
•  Rychlost v pohodlí
    Vašeho domova
•  Profesionální jednání
•  Férovost

•  On-line přehled nad svým 
    účtem
•  Transparentnost
•  Pojištění schopnosti splácet

Volejte 775 284 615, Jana Šeligová 
www.faircredit.cz

Fajn půjčka

pi�te: info@sauneo.cz
volejte: 602 810 472

www.sauneo.cz

REKLAMA
V A R N S D O R F
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Pronajmu byt 2+1 v rodinné 
vile, po  rekonstrukci, od 1. 6. 2015.
Tel. 775 373 658.

Pronajmu byt 1+1, 45 m2, 
ulice Čelakovická 2916 ve 
Varnsdorfu, klidné bydlení, tel. 
736 613 314.

Prodám garáž ve Východní 
ulici, plocha 20 m2, vlastní elek-
třina. Cena 48.900 Kč. Klidné 
místo, sleva možná. Telefon 
704 796 061.

Koupím staré housle. Tel. 
722 320 440.

Různé

Cestovní ruch - 
společná věc

Cech cestovního ruchu na Šluknovsku a město Varnsdorf zvou 
u příležitosti začátku turistické sezony 2015 poskytovatele služeb 
cestovnímu ruchu na setkání se zástupci místních samospráv. 
Smyslem akce je inspirativní debata o udržitelnosti cestovního 
ruchu v našem regionu. Setkání se koná ve spolupráci s městem 
Varnsdorf v penzionu Dvůr pohody v pondělí 18. května od 16 
hodin. Hosty setkání, kteří budou připraveni k diskuzi, budou 
ředitel okresní hospodářské komory Jiří Štajner a místostarosta 
Varnsdorfu Roland Solloch. Informace poskytuje koordinátor 
CCR Šluknovsko Martin Zíka na tel. 775 855 303.         r

Teprve před nedávnem 
začaly sloužit Varnsdorfským 
obnovené schránky důvěry a 
už se v nich objevilo několik 
podnětů a připomínek. Bohužel 
jejich pisatelé nenašli odvahu, 
aby se podepsali. Přesto se 
úřad každým podnětem, byť 
anonymním, zabývá.

V jednom z dopisů podepsa-
ném jako Nespokojení obyvatelé 
Varnsdorfu se např. píše: „Jako 
osoba s trvalým bydlištěm 
v tomto městě musím konstato-
vat, že je naše náměstí otřesné 
parkoviště. Dočkáme se my, 
starší občané upraveného 
náměstí?“ Problém náměstí je 
v našem městě vnímán velmi 
citlivě nejen starší generací. Je 
to ale bolest dlouhodobá, která 
má i svoji historii necitlivých 
rozhodnutí v minulosti. „Na to 
se prakticky nedá odpovědět 
a vlastně ani není komu,“ re-
aguje vedoucí odboru správy 
majetku a investic Jaroslav Be-
ránek. „Letos odsouhlasili radní 
i zastupitelé zpracování projek-

Hledá se baskytarista
Šluknovská hudební skupina Peleton, která vznikla v 90. le-

tech minulého století jako hudební sešlost několika přátel, hledá 
basového kytaristu.

Peleton nejprve vystupoval na různých malých soukromých 
akcích svých kamarádů, až z nadšených muzikantů vykrystalizo-
vala plnohodnotná hudební skupina schopná účinkovat prakticky 
při jakékoli příležitosti. 

Poslední změnou prošla kapela v říjnu 2008. Na uvolněné 
místo basisty nastoupila konzervatoristka Denisa Fišerová. Teď 
hledá Peleton spoluhráče znovu. Zájemci se mohou hlásit na 
telefonu 602 876 089.                                                              r

Noc otevřených kostelů
29. května v kostele sv. Františka na Studánce

18.00 hod.
Odbíjení zvonů

Improvizace na trubku a pikolu
Norbert Feichtinger

18.30 hod.
Požehnání sv. Františka

19.00 hod.
Kostelní sbor z Varnsdorfu

Sbormistryně a varhanistka Alena Převorová

19.30 hod.
Vysvěcení kostela
Msgr. Winfried Pilz

20.00 hod.
Varhanní hudba

20.30 hod.
Rozjímání nad zastávkami u Křížové cesty

s Dominikem Rudolphem

21.00 hod.
Večerní modlitba a požehnání

tové dokumentace na úpravu 
prostranství stávajícího autobu-
sového nádraží. V případě rea-
lizace této stavby bude jedním 
z výsledků vymístění parkují-
cích vozidel z prostranství před 
radnicí a kostelem. Tato plocha 
by pak v budoucnu mohla slou-
žit jako odpočinková zóna,“ 
doplnil Jaroslav Beránek.

Další z námětů, který při-
nesla schránka důvěry, už byl 
mnohem věcnější. Neznámý 
pisatel si v něm stěžuje na roz-
bitý chodník v Husově ulici nebo 

na skládku podél trati směrem 
na Dolní Podluží. Pracovníci 
MěÚ informace ověřili a zařídili 
úklid skládky. Opravu chodníku 
naplánovali na květen.

Schránky jsou umístěny ve 
vestibulech obou budov MěÚ. 
První je připravena na vaše 
dotazy a připomínky na náměstí 
E. Beneše 470 a druhá v ulici 
T.G. Masaryka 1838.          ha

Schránky důvěry vydaly 
první náměty a připomínky
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Burza absolventů školy
Jakou perspektivu a jaké pracovní podmínky mi může firma 

nabídnout? To byly otázky, na které odpovídali zástupci firem 
z regionu budoucím absolventům strojírenských a elektrotechnic-
kých oborů VOŠ a SŠ Varnsdorf.

V současné době se v českém průmyslu nedostává kvalifi-
kovaných pracovníků v technických oborech. Práce v technicky 
zaměřených firmách dnes patří mezi nejperspektivnější obory 
u nás. Mnoho těchto firem vyrábí kvalitní výrobky, o které je zájem 
po celém světě. 

Abychom našim budoucím absolventům zprostředkovali kontakt 
s managementem výrobních firem, proběhla v letošním roce poprvé 
Burza absolventů školy. V rámci této akce se představily technické 
firmy z děčínského okresu, jež potřebují kvalifikované pracovníky, 
které jim můžeme nabídnout. 

Akce se zúčastnili žáci oborů strojírenství, elektrotechnika, infor-
mační technologie, mechanik seřizovač, obráběč kovů a zámečník, 
kteří si mohli domluvit i individuální exkurze nebo jednání s firmou 
o možnosti budoucího uplatnění. Není výjimkou, že řada našich žáků 
si takto vyhlédne svého případného zaměstnavatele, ke kterému 
také po dokončení školy nastoupí.

Jednou z velkých výhod naší školy je to, že úzce spolupracujeme 
s řadou firem v našem regionu. Žáci chodí do těchto firem na praxi, 
což jim umožňuje, aby poznali reálný život a zároveň se co nejlépe 
připravili na své budoucí povolání.

Cílem Burzy absolventů škol bylo propojení školního a firemního 
prostředí v regionu a dále absolventům školy nabídnout přehled 
firem, které je mohou v budoucnu zaměstnat. VOŠ a SŠ Varnsdorf 
tak naplňuje své společenské poslání, jímž je zajištění výuky a 
vzdělávání v technických a elektrotechnických oborech pro celý 
region.                      Petr Jakubec, ředitel VOŠ a SŠ Varnsdorf

Extra třída z náměstí vyráží na cesty

Učitelka kosmetiky 
ohromila Düsseldorf 

Práce na přípravě projektu 
Extra třída se učitelům a žákům 
ZŠ náměstí E. Beneše vyplatila! 
Projekt Osma na cestě byl při-
jat a všichni společně se mohou 
pustit do jeho realizace. Během 
dubna a května navštíví třída 
8. B zajímavá místa v okolí 
Varnsdorfu a vytvoří elektro-
nickou mapu s fotografiemi a 
videy. Mapa bude přístupná na 
školním webu. 

Osma na cestě se už vydala 
pěšky do Německa na Lamahof, 
místo, kde návštěvníky vítají 
dva velbloudi dvouhrbí Bajkal a 
Laila. „Uvítala nás paní Knorr. 
Vyslechli jsme si přednášku 
o zvířatech, která tu chovají. 
To nejlepší přišlo na konec, 
kdy přivedla na dvůr Bajkala. 
Pochází z cirkusu, je mu kolem 

Na Kopeček 
přiletěly 

čarodějnice
Poslední dubnový den se na 

zahradě naší mateřské školy 
rozpoutal pravý čarodějnický 
rej. Z varnsdorfské VOŠ a SŠ 
přiletěly čarodějnice se svým 
doprovodem a uspořádaly pro 
děti dopoledne plné zábavných 
soutěží a her. Nechyběl ani tra-
diční průvod městem.

Marie Rejfová

V březnu se konal mezinárodní šampionát v make-upu v ně-
meckém Düsseldorfu. Mistrovství se zúčastnili vizážisté ze 16 
zemí. Tématem letošního ročníku byla Today Bride neboli Nevěsta 
dneška. Českou republiku reprezentovala Jana Hrabáková z VOŠ 
a SŠ Varnsdorf. Učitelka oboru kosmetické služby vybojovala 
skvělé 7. místo a jako jediná získala ocenění sponzora za velmi 
zdařilou práci.

Na toto umístění navázala o měsíc později vítězstvím na Mistrov-
ství ČR v make-upu v areálu Výstaviště Praha-Holešovice, které 
bylo letos poprvé s mezinárodní účastí. Po roce tak Jana Hrabáková 
opět obhájila mistrovský titul. Tématem byla Zlatá dvacátá léta.     r

15 let a může se dožít až 40. 
Nejprve se mu naše návštěva 
nelíbila, protože některé z nás 
poprskal, což byl druhý největší 
zážitek. Později se s námi spřá-
telil a dovolil nám, abychom si 
ho pohladili,“ popisují jednu 
z prvních akcí patronky projek-
tu Alena Valešová a Kateřina 
Vaňková.

Na konci dubna zase vyrazili 
žáci v rámci projektu Přírodo-
vědné a technické vzdělávání 
Ústeckého kraje na pražské 
Letiště Václava Havla, kde je če-
kala zajímavá prohlídka zázemí 
s odborným výkladem pilota ve 
výslužbě pana Macháčka. 

„Procházíme bezpečnostní 
kontrolou, což pro některé 
z nás znamená kromě odložení 
všech kovových věcí i překvapi-

vé zutí bot. Vzápětí nasedáme 
do speciálního autobusu, který 
nás vozí po letištní ploše. Vidí-
me obrovské hangáry, projíž-
díme okolo stanice biologické 
ochrany letiště, která má za 
úkol udržovat vzdušný prostor 
bez nežádoucího ptactva. Asi 
nejzajímavější je okamžik, kdy 
autobus zastavuje v bezpro-
střední blízkosti přistávacích 
ploch a my vidíme vzlétávat 
a přistávat airbusy, boeingy 
i menší letadla. Na závěr zaví-
táme do hasičského království, 
které má na starosti bezpečný 
chod letiště. Udivuje nás nej-
modernější technika, kterou 
lze u nás v tomto oboru spatřit,“ 
píší ve své zprávě A. Ondráček, 
R. Miklóšová a kolektiv spoko-
jených deváťáků.                              r

Osma na cestě v německém Lamahofu

I přes úžasné hodnocení České školní inspekce, která v naší 
školce proběhla loni s nadprůměrným výsledkem vzdělávání, ne-
zahálíme a stále se snažíme naši pedagogickou práci zkvalitňovat 
na nejvyšší možnou míru. V tomto školním roce se naše školka 
s neoficiálním názvem Sluníčko zapojila do projektu Stáž učitelek 
MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci, 
Bangor University, Wales (CEBEI). 

V současné době tráví učitelé mateřských škol stále více času a 
úsilí ve snaze zvládnout agresivní a nevhodné chování některých 
dětí, což narušuje proces učení a socializace všech dětí ve třídě. 
Proto Centrum pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI) ve 
Walesu vyvinulo odzkoušené postupy a metody ovládání agresiv-
ního a nevhodného chování dětí předškolního věku. Tyto postupy 
a dovednosti byly zprostředkovány 35 učitelkám z mateřských škol 
v ČR. Naši školku zastupovala Petra Jedličková.

V dubnu odletěly české učitelky do Walesu, kde měly možnost 
během pětidenní stáže pozorovat na pracovištích CEBEI a Uni-
verzity v Bangoru práci pedagogů a osvědčené postupy programu 
The Incredible Years z USA (www.incredibleyears.com), který se 
rozšířil i do evropských zemí (Velká Británie, Dánsko, Norsko). 
V rámci programu byly učitelky školeny v oblasti využití a zprostřed-
kování efektivních strategií zvládání negativních jevů, v posilování 
sociálních dovedností dětí a spolupráci s rodiči. Zaměření projektu 
je inovativní. U nás podobnou stáž zatím nikdo nenabízí.

Petra Jedličková přijela ze stáže nadšená, nabitá energií a chutí 
do další pedagogické práce. V současné době předává své zkuše-
nosti celému sboru formou prezentací a podrobným výkladem. Na 
základě získaných nových poznatků pracujeme na inovaci našeho 
školního vzdělávacího programu.

Štefanie Plešingerová a Petra Jedličková

Sluníčko se inspirovalo u Keltů

Čtyřlístek zve 
k návštěvě

Každá mateřská škola má 
své specifické klima, něčím 
se liší od ostatních. Co je 
charakter ist ické pro MŠ 
Čtyřlístek? Zkušený, tvořivý a 
empatický kolektiv pracovníků, 
nově vybavený prostor pro děti 
(herny, šatny, lehárny, zahrada), 
velmi kvalitní kuchyně, nabídka 
sezonních sportovních aktivit 
(bruslení, lyžování, plavání), 
nabídka zájmových kroužků 
(keramický, výtvarný, němčiny, 
logopedický, hry na zobcovou 
flétnu) a účast na kulturním a 
společenském dění ve městě 
(divadlo, knihovna, koncerty 
ZUŠ a další). Mateřská škola je 
pětitřídní. Dvě třídy jsou běžné, 
tři speciální, sem může docházet 
dítě s problémem (třída logope-
dická, pro děti s autismem, pro 
děti s více vadami). Přijďte se 
k  nám podívat. Těšíme se na vás.  

Děti a pracovníci 
MŠ Čtyřlístek
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Fotokronika

Čarodějnický park před divadlem

Malé čarodějnice soutěží

Pálení čarodějnic na náměstí

Ohňostroj

Lampionový průvod

Druhý májový víkend bylo na Hrádku nezvykle živo. V sobotu 
obsadili kopec cyklisté, kteří tu závodili v rámci populárního seriálu 
Peklo severu. Nedělní odpoledne patřilo maminkám, babičkám, 
dětem a konec konců i tatínkům a dědečkům. Zábavné odpoledne, 
které připravily Nadační fond Hrádek Burgsberg a společnost Regia, 
přilákalo davy návštěvníků. Těšit se mohly z bohatého doprovod-
ného programu i pestré nabídky občerstvení. Maminkám zazpíval 
Dětský pěvecký sbor Bambule a irský step předvedli žáci ZUŠ. 

r, foto Ivo Šafus

Na Hrádku kralovaly 
maminky a děti

V sobotu 9. května skončil ve 
varnsdorfském Centru Panora-
ma festival 70mm filmů, pořá-
daný v rámci 12. ročníku Nisa 
Film Festivalu, který Panorama 
již několikrát hostila. Kino bylo 
v roce 1971 otevřeno promítá-
ním filmu Čajkovskij jako jedno 
z nejlepších kin v Českoslo-
vensku specializovaných na 
projekce širokoúhlých 70mm 
filmů. Dobové záznamy z kro-
niky praví, že „tak hezké kino 
neměli ani v Praze“. Kino bylo 

Na festival „sedmdesátek“ přijeli 
filmoví fandové z celé Evropy

až do svého uzavření kvůli ne-
povedené privatizaci oblíbeným 
místem nejen Varnsdorfských. 
Po revoluci chátralo, až ho 
v roce 2001 za korunu koupil 
nadšenec, sběratel, promítač a 
rodák z Rumburku Pavel Nejtek.

Po více než čtyřleté rekon-
strukci bylo kino 5. února 2005 
slavnostně otevřeno promítáním 
filmu Deník Bridget Jonesové. 

Rekonstrukce f inancovaná 
pouze ze soukromých zdrojů 
byla provedena s jednoznač-
ným cílem zachovat původní 
projekční techniku. Nový 
moderní promítací systém se 
stroji MEO 5 byl nainstalován 
vedle původních, již tehdy 34 
let starých strojů UM 70/35 
z Meopty Přerov. 70mm pro-
jektory, kterými během uza-
vření kina protékala voda, byly 
postupně majitelem opraveny 
do provozuschopného stavu. 

V rámci první vlny digitalizace 
bylo kino Panorama ještě v témže 
roce vybaveno 3D technologií.

Letos je to tedy 10 let od 
znovuotevření kina. Součas-
ně jsme navázali spolupráci 
s filmovými přáteli z berlínského 
muzea kinematografie. Bylo to 
jejich velké přání uspořádat 
70mm filmové projekce právě 
v Panoramě. Podle nich jde 

o nejhezčí dochované 70mm 
kino. Podobných zařízení, která 
tento formát mohou promítat, je 
jen několik v Evropě. V Česku je 
Panorama jediným 70mm kinem 
se zakřiveným plátnem. Díky 
velké vzácnosti jsou podobné 
festivaly vyhledávané návštěv-
níky z celé Evropy. Jeden 
k nám neváhal urazit 700 km 
autem od holandských hranic 
jen proto, aby navštívil naše 
kino. Další host ze Švýcarska 
to měl do Varnsdorfu ještě dál. 
Z ČR k nám zavítali návštěvníci 
z Ostravy, Brna, Olomouce, 
Prahy, Plzně i dalších měst.

Těsně před začátkem 
festivalu natočila o kině re-
portáž Česká televize v rámci 
regionálního zpravodajství. Je 
bohužel smutným protikladem, 
že našim německým přátelům 
z Berlína jakýsi nenechavec 
v noci u hotelu vykradl auto a 
přivlastnil si fotoaparát s nena-
hraditelnými fotkami z festivalu. 
Po zlodějích ani fotoaparátu 
pátrat nebudeme, ovšem kdyby 
někdo přispěl k navrácení jeho 
obsahu, bude odměněn.

Našimi stroji projely během 
tří dnů kilometry filmů o celko-
vé váze 1,2 tuny a díky dobře 
připravené technice a kontrole 
originálních f ilmových kopií 
naší odbornou a zkušenou ob-
sluhou byla projekce provedena 
bez komplikací, což dává jasný 
předpoklad, že se k nám filmoví 
fanoušci budou na „sedmdesát-
ky“ rádi vracet.

Na festivalu se podílela celá 
řada partnerů a sponzorů, bez 
jejichž podpory by se nemohl 
uskutečnit. Půjčovné filmových 
kopií a autorská práva jsme 
zajistili z příspěvků od Nisa 
Film Festivalu, Ústeckého kraje 
a Města Varnsdorf. Dále nás 
podpořily firmy Martin Prkno - 
Řeznictví ve staré spíži, GEMA, 
ReTOS a další sponzoři. Ostatní 
náklady jsme pokryli z vlastních 
zdrojů, krom jiného i nadšením 
a nezištnou prací na zásadní 
modernizaci a vyladění techni-
ky, které proběhlo před samot-
ným festivalem. Dále musíme 
poděkovat jmenovitě paní Mar-
tinovské z městské knihovny, 
která se ujala tlumočení z a do 
německého jazyka a Biskupské-
mu gymnáziu Varnsdorf a jeho 
studentům, kteří se bravurně 
zhostili nelehkého úkolu pro-
mítat titulky.

Pavel Nejtek a Zdeněk Ště-
pánek, organizátoři festivalu

Sedm 70 mm filmů o celkové váze 1,2 tuny 



Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště
na Národní ul.)
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Zpět:  OC FORUM 
v 15.40 hod.
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16.-17. 5. 2015
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056 

23.-24. 5. 2015
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619  

Zubní
pohotovost

Svozy pytlového
tříděného 
odpadu

21. 5. 2015

Vzpomínky

Narození

♣ Adam Bláha
Šárka Bláhová
Aleš Bláha
  
☼ Feriha Danková
Veronika Danková
Roman Danko
  
♣ Aleš Laštůvka
Dagmar Chaloupecká
Aleš Laštůvka
 
♣ Matyáš Jurica
Linda Juricová

☼ Magdalena Jindřichová
Zuzana Jindřichová 
Matěj Jindřich
  
♣ Matyáš Mrázek
Kateřina Špetlová 
Miloš Mrázek

Úmrtí

Jaromír Brůček             59 let
Margita Čížková           57 let
Miroslav Sedlář             59 let
Jan Relich                     72 let
František Bříštěla         33 let
Pavel Vyskočil              69 let
Andrej Šima                  71 let
František Nečas            71 let
Anna Tomková              90 let
Otakar Holubec            83 let
Josef Halík             87 let       
                                                
          

Duben

Dne 12. května uplynulo 5 let od úmrtí 
mého manžela Pavla Šimka. 

S láskou vzpomínají manželka, dcera 
Ivana s rodinou a syn Pavel s rodinou.

Dne 14. května by s námi oslavil náš syn 
Zbyněk Minarčík 60. narozeniny. 

Vzpomínají rodiče, synové a sourozenci 
s rodinami.

V tento den by se naše maminka paní Emi-
lie Fojtíčková dožila 105 let. Kdo si na ně 
pamatujete, věnujte jim prosím vzpomínku.

Na její dobré srdce stále vzpomínají děti 
s rodinami. 

A léta letí…bolest v srdci však nepřebolí. 
Dne 18. května by se dožil 75 let pan Václav 
Čerych a  24. června vzpomeneme 5 let od 
jeho smutného skonu. Věnujte prosím tichou 
vzpomínku.                      Rodina Čerychova

Dne 16. května vzpomeneme již 
25. výročí, kdy nás navždy opustil pan Karel 
Ducháček. 

Stále vzpomínají děti, příbuzní s rodinami 
a přátelé.

Máte malé dítě a nudí vás 
obyčejné procházky? Chcete 
sportovat a zároveň se sezná-
mit s dalšími aktivními mamin-
kami? V tom případě je cvičení 
s kočárkem MaMaFIT určeno 
právě vám. 

„Cvičíme s kočárky v parku, 
lesoparku nebo in-line stez-
kách. Hodina je koncipovaná 
jako intervalový trénink, který 
střídá aerobní a silovou složku -
běh a cvičení s kočárky, po-
silování v prostoru i na místě 
s dětmi. Je určená nejen ma-
minkám, které již mají zkuše-
nost se cvičením, ale všem, kdo 
chtějí získat skutečně dobrou 
fyzičku a zhubnout po porodu 
kila navíc. To vše ve společ-
nosti svých dětí,“ popisuje 
Markéta Málková, instruktorka 
MaMaFITu. Sama se tomuto 
typu tréninků věnuje již čtvrtým 
rokem. Lekce vedla v Liberci, 
Hrádku nad Nisou a Novém 
Boru. V současnosti působí 

v České Lípě a od loňského 
roku také ve Varnsdorfu.

Lekce probíhají každé 
pondělí a středu od 10 do 11 
hodin v prostoru od sportovní 
haly až po dětské hř iště u 
tenisových kurtů. Sraz je vždy 
před desátou před vchodem do 
sportovní haly. „První hodina je 
pro každou zájemkyni zdarma 
jako ukázková. S sebou je po-
třeba mít dostatek pití, deku, 

Outdoorové cvičení nejen pro 
maminky s kočárky

Velikonočního turnaje gard v ledním hokeji se zúčastnily týmy 
Varnsdorfu, Děčína, Hodkovic a Jablonného v Podještědí. Skvěle 
si vedli domácí „staří páni“, kteří remizovali s Děčínem 5:5, pora-
zili Jablonné 6:3, Hodkovice vysoko 8:0 a díky lepšímu skóre se 
radovali z vítězství v turnaji před druhým Děčínem a třetím Jablon-
ným. Lví podíl na úspěchu měl domácí Martin Veroněk, který byl 
vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje.            Michal Hovanycz, r

Velikonoční hokejový turnaj 
ovládli „staří“ páni Varnsdorfu

případně ručník. Samozřejmě 
také svačinku a hračku pro dě-
ťátko. Cvičební pomůcky, jako 
švihadla a posilovací gumičky, 
máme k zapůjčení,“ doplňuje 
Markéta Málková.

Více informací naleznete 
na facebookových stránkách 
https://www.facebook.com/
groups/MaMaFitVarnsdor f 
nebo na e-mailu matetka.ro-
xy@gmail.com.

Vítězové Velikonočního turnaje v ledním hokeji

Na Hrádku se jelo Peklo severu
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Šachové střípky

V přípravě na jarní 
sezonu se týmy přípravek 
FAŠV ročníku narození 2006-
2007 střetly mimo jiné s vrstev-
níky Mladé Boleslavi. Na umělé 
trávě v Heřmanicích prohrál tým 
ročníku 2006 výsledkem 12:16 
(2:7, 3:4, 7:5) - hrálo se na 
3x20 minut, branky akademie 
dali Grafek 8, Šos 2, Foretík a 
Klaus. Starší ročník 2007 poté 
neuspěl 4:9 (2:3, 1:3, 1:3). 

Úspěšný start mladší přípravky 

Jubilejní ročník uzavřen
 a vyhodnocen

V restauraci SA Děčín proběhlo slavnostní zakončení 40. fut-
salové sezony v kraji s vyhlašováním výsledků jednotlivých lig, 
odměňováním týmů i nejlepších jednotlivců. Extraligu ÚK vyhrálo 
Bumiko Děčín před Jílovým a Želenicemi. Áčko JK Trans Varns-
dorf skončilo mezi osmi týmy čtvrté. Nejlepším hráčem byl zvolen 
A. Čermák z Jílového, tituly nejlepšího střelce si zajistil želenický 
O. Cimpl a brankaře Z. Pekař z Jílového. Do All stars extraligy se 
mezi pět hráčů prosadil také varnsdorfský T. Jägr. V neděli 19. dubna 

se čtyři družstva mladých volej-
balistek zúčastnila první opravdu 
velké akce, postupového turnaje 
v barevném minivolejbalu podle 
věkových kategorií. 

Ve žlutém (přehazovaná) 
K. Němečková, D. Hladík a 
J. Švirbelová obsadili v konkurenci 
21 družstev 2. místo po nervovém 
nezvládnutí finálového utkání.

Kategorii oranžového mini-
volejbalu (odbíjení po nadhozu) 
hrály T. Tomašová a M. Kochová. 
Děvčatům se příliš nedařilo, ale 
i 16. místo je pro ně úspěchem.

V červeném minivolejbalu 
(odbíjení pouze prsty) jsme 
měli dvě družstva. N. Taliano-
vá, V. Hladíková a Š. Ivaničová 
se umístily na 7. příčce, což by 
jim zajistilo postup do repub-
likového finále, ale pro vyšší 

věk Ivaničové to nebude možné. 
Druhé družstvo složené z A. Hu-
báčové a E. Philippové se po 
smolném závěru, kdy o pořadí 
rozhodl jeden bod, umístilo 
13. z 21 družstev. Pokud by 
se děvčatům podařil vyhrát 
kýžený jeden bod, obsadila by 
11. místo. Pro všechna děv-
čata šlo především o získání 
zkušeností do dalších bojů a 
také chuti k dalšímu tréninku. 

A ještě volejbalová pozvánka -
týká se obnoveného turnaje 
s názvem MLÁDÍ 2015, který byl 
ve Varnsdorfu pořádán již před 
mnoha lety. Tehdy jsme ještě 

nevěděli, že bude existovat ba-
revný minivolejbal nebo beach 
volejbal. Turnaj býval vždy dvou-
denní, měl velmi dobrou tradici a 
úroveň. Pozvánky nyní obdržela 
družstva dle adresáře mladších 
žákyň Libereckého kraje plus 
TJ Rumburk. Přijďte tedy 
30. května od 9.00 hod. na 
volejbalové kurty u sportovní 
haly podpořit naše děvčata! 
Pro bývalé volejbalisty, kteří 
se dostaví a budou fandit svým 
mladším následovnicím, máme 
připravené překvapení. Více 
o volejbalu na www.volejbalvarn-
sdorf.sklub.cz                         PD

Mládež hrála o republikové finále

Postup v Mc Donald´s Cupu 2015
Ve čtvrtek 23. dubna se náš tým složený ze žáků 

a jedné žákyně  4. a 5. tříd zúčastnil okrskového 
kola celorepublikového turnaje Mc Donald´s Cup 2015 ve Chřibské. 
Zdolali jsme všechny soupeře a s plným počtem 18 bodů při skóre 
16:3 turnaji dominovali a vybojovali postup do okresního kola, 
kde určitě nebudeme bez šancí na postup do krajského finále 
v Teplicích. Nutno zmínit našeho nejlepšího hráče Tadeáše 
Šolce. Se 13 góly se stal navíc i s podporou celého týmu nej-
lepším střelcem turnaje. Na okresním finále se týmu výsledkově 
nedařilo a bylo z toho 6. místo.                  Bc. Aleš Ondráček / r

Jeho góly zaznamenali Kozák 
3 a Zich. 

Mladší přípravka má  za 
sebou úspěšně také první 
satelitní turnaje OFS Děčín 
skupiny sever hrané ve Vel-
kém Šenově a Rumburku, kte-
ré oba vyhrála bez ztráty bodu. 
Porazila v nich Velký Šenov 2:1, 
4:3, Českou Kamenici A 5:0, 
2:0, Českou Kamenici B 2:1, 
12:0 a Rumburk 8:0, 9:1. V týmu 

pod vedením trenérů Z. Krame-
ra a J. Minaříka si na uvedených 
dvou turnajích zatím zahráli tito 
hráči (v závorce vstřelené bran-
ky): Grafek (11), Kozák (9), Šos 
(7), Funda (5), Bulejko (5), Foret-
ník (4), Pažebřuch (3), Minařík, 
Zich, Brtinský, Klaus a Šťáhlav-
ský. Na zatím dvou posledních 
satelitech v České Kamenici a 
Rumburku skončila přípravka 
třetí a poté druhá.               ZdS

Oddíl Desko Liberec připravil tradiční šachovou olympiádu mláde-
že, na kterou se přihlásilo 16 družstev do třech věkových kategorií. 
Mezi staršími i mladšími žáky byla nejlepší družstva Novoborské 
šachové akademie, varnsdorfský DDM skončil mezi staršími žáky 
na 6. místě. Jediná dvě juniorská družstva v soutěži SPŠSE Liberec 
brala až 8. a 15. pořadí. 

Šachový turnaj mládeže o přeborníka Kunratic se konal na 
sklonku dubna. Téměř sedmdesát účastníků ve věku od 7 do 16 let 
především z Libereckého kraje, ale také z Varnsdorfu, Šluknova či 
Povrl hrála ve třech věkových kategoriích. Skvěle si vedli zejména 
varnsdorfští šachisté. V té nejmladší - hráčů do 8 let (13 účastní-
ků) skončil Marian Mikuš třetí, Matěj Hejný sedmý (oba ŠK DDM 
Varnsdorf) a Antonín Menčík (ŠK Šluknov) jedenáctý. V kategorii 
do 10 let (24 hráčů) zvítězil Michal Papoušek (ŠK DDM Varnsdorf), 
Jakub Menčík se umístil na třináctém místě a Filip Tichý (oba ŠK 
Šluknov) na devatenáctém. Kategorie do 16 let (29 hráčů) zazname-
nala vítězem Václava Pauluse, šestnáctý byl Marcel Locker, dvacátý 
druhý Miroslav Hejný (všichni ŠK DDM Varnsdorf) a dvacátý šestý 
Ondřej Tichý (ŠK Šluknov).                                                         VH

Okresní Jílové ligu ovládlo, jak už Hlas severu také uvedl, béčko 
JK Trans Varnsdorf před Bělou a Lesní bezpečností Šluknov. Titulem 
nejlepšího hráče byl oceněn varnsdorfský M. Fiala, mezi střelci 
branek se nejvíce prosazoval M. Žďánský ze Šluknova a cenu pro 
brankaře převzal M. Czepan z Dumba Děčín. Fiala i Žďánský se 
vešli i do All stars týmů okresní ligy. 

Veterans ligu ÚK vyhrálo SK Jílové před Notou-Slovankou 
Děčín, Bělou a JK Trans Varnsdorf. Nejlepším hráčem byl vyhod-
nocen R. Rangl z Jílového, titul střelce ligy byl již dlouho připraven 
pro V. Fišera z JK Trans a cenu pro brankaře získal Z. Pekař 
z Jílového. Rangl a Fišer jsou i členy All stars týmu veteránů ligy. 
Vedoucí týmů zvolili opět i nejlepšího rozhodčího uvedených 
soutěží a stal se jím Jaroslav Oborník.                             VV

Hráče šipek opět 
proháněla žena
Po nedávném turnaji dvojic 

se na Kovárně odehrál druhý 
velikonoční turnaj jednotlivců 
v elektronických šipkách. Sešlo 
se celkem 23 hráčů, kteří hráli 
na třech šipkových automa-
tech systémem 301 masters 
out double KO. Každý si mohl 
dovolit jednu prohru a díky 
většímu počtu automatů měl 
turnaj rychlý spád, nikdo dlouho 
nečekal na svá utkání. Velkým a 
milým překvapením turnaje byla 
Zdeňka Elfmarková, kterou do-
kázal porazit až ve finále Jirka 
Peleška. Pořadí na stupních 
vítězů vypadalo nakonec takto: 
1. J. Peleška, 2. Z. Elfmar-
ková, 3. R. „Picek“ Charvát, 
4. J. „Valda“ Valerian. Nejlepší 
ženou, která se neumístila do 
první čtyřky, se stala M. Černá. 
Všem zúčastněným děkujeme 
a těšíme se na účast v dalším 
turnaji na Kovárně.         Míka

V polovině dubna se konal Pardubický vinařský půlmaraton, 
v jehož rámci probíhalo i MČR v půlmaratonu. V barvách oddílu 
atletiky TJ Slovan Varnsdorf tam startoval také Pavel Vodička. Po 
náročném pracovním týdnu (5 nočních směn v řadě) jej zastihly 
jisté zdravotní potíže, ale oficiální čas 1:21:41 hod. znamenal přesto 
zlepšení osobního rekordu o necelou minutu oproti pražskému
1/2maratonu. Znamenalo to 45. místo z 56 startujících klasifikova-
ných do MČR a mezi téměř 1 300 účastníky závodu. 

Na první závod seriálu RunTour do Českých Budějovic se musel 
Karel Valenta vydat časně ráno. Hodinu po poledni se na startu 
10km trati seřadilo 611 borců a čekala je dvě kola po místních uličkách 
a parcích. Nechybělo i několik stoupání na mostky přes řeky a ost-
rých zákrut. Navíc se na běžcích tentokráte skutečně vyřádilo počasí 
(kroupy, vítr, slunce, déšť). Karlův cílový čas 39:21 min. znamenal 
5. místo v kategorii a 28. celkové. Závod v čase 31:10 min. vyhrál ža-
tecký rodák a účastník olympijského maratonu v Londýně Jan Krei-
singer (30 let), mezi ženami pak nedávná vítězka rumburského MČR 
v krosu Lucie Sekanová (25) z USK Praha za 34:30 min.             BK/ZdS

Běžci na půlmaratonu 
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Po semifinálovém vyřazení mužů TJ Slovan Varnsdorf basketbalis-
ty Slavoje BK Litoměřice C ve třech zápasech Severočeské ligy se ví-
těz střetl ve finále se Slunetou Ústí, které stačily na postup dvě utkání 
s BA Louny. První finálové utkání se hrálo v Ústí a domácí 
tým Slunety zvítězil těsně 78:75 (30:21, 46:42, 58:52). Druhý 
zápas v Litoměřicích pro sebe rozhodl Slavoj výsledkem 76:68 
(12:17, 34:25, 54:41) a o vítězi SL musel tedy rozhodnout třetí duel, 
opět v Ústí. Sluneta v něm tahala za malinko kratší konec pouze 
v první čtvrtině střetnutí, ale pak zápas rozhodla pro sebe po celkem 
jasném výsledku 89:73 (19:21, 46:39, 80:58). Po zásluze se tak 
stala vítězem Severočeské ligy 2014-2015, když bez ztráty utkání 
vyhrála i základní část soutěže. 

Z titulku lze usoudit, že basketbalisté Slovanu mohou hrát vyšší 
soutěž. Více informcí uvedeme v příštím čísle HS.                  ZdS

Cyklistická sezona 
se rozjela naplno

Úvodní závod seriálu KOLO PRO ŽIVOT, kterým byly Trans 
Brdy ČS, vyhrál na trati 58 km Jaroslav Kulhavý, Jan Strož dojel se 
ztrátou pěti minut sedmý. Celkové 32. místo stačilo Janu Novotovi 
pouze na bramborovou pozici v kategorii M30. Cílem projelo 712 
startujících. Na kratší trati (37 km) skončila K. Zezulová z CKŠ-BKT 
(CK Šluknovsko – Bicykl Kříž Team) sice 106. (400 účastníků, 360 
dojelo), ale v kategorii Z17-22 to znamenalo 6. příčku. Druhým 
dostaveníčkem seriálu byly Hustopeče Agro Tour ŠKODA AUTO 
(50 km). Zde vyhrál Pavel Boudný, Michal Malík dojel třetí a Jan 
Novota závod nedokončil. 

Český pohár v maratonu (XCM) 2015 zahájil Šela maraton 
v Lipníku nad Bečvou s délkou 93 km. Vyhrál Filip Adel, se ztrátou 
sedmnácti sekund skončil třetí Jan Strož. 

Bohemie MTB Maraton 2015 v Novém Boru, první z deseti podniků 
Haven MTB Series 2015, přilákala pochopitelně mnoho vyznavačů 
kol z nejsevernější části ČR. Kategorii žen a dívek ovládly sestry Loub-
kovy, pátá dojela A. Lhotáková z CKŠ-BKT.  Stejného umístění dosáhl 
F. Holubář mezi juniory a muži. Ve veteránech I byl Z. Kohout osmý 
a ve veteránech III J. Dužár čtvrtý.

Za účasti 34 cyklistů se jel 4. ročník Jarního prologu – časovka 
do vrchu se startem na hraniční přechodu Herrenvalde/Dolní Podluží 
a cílem ve Waltersdorfu. Necelých pět km s převýšením kolem 270 
m zvládl nejrychleji a v novém rekordu Ivo Machek (klub Severní 
větry) v čase 12:39,20 min. A protože pořadatelé vypsali odměnu 
300 Kč pro případného rekordmana, tak o ni nepřišel. Starý rekord 
Jana Novoty byl překonán o 23 s. Na dalších předních místech se 
seřadili jezdci v pořadí F. Holubář, T. Heinze, A. Vohanka, M. Spurný, 
P. Pekárek, J. Dužár, Z. Kohout, M. Vohnout, J. Boczan atd.           ZdS

Okresní přebor 2014-2015 byl 
ukončen 20. kolem již závěrem 
března. Pět družstev Slovanu 
Varnsdorf dosáhlo v této soutě-
ži na následující umístění. Áčko 
hladkou výhrou 17:1 s Malou 
Velení potvrdilo své prvenství, 
po roce si tak znovu zahraje 
krajskou soutěž. B-družstvo 
se rozloučilo také jasným 
výsledkem, když porazilo 15:3 
Filipov C a pomohlo si tak ke ko-
nečnému čtvrtému místu. Tým 
céčka neuspěl doma s SKST 
Děčín D 6:12 a patří mu deváté 

Čtyřzápasová série s morav-
skými soupeři pokračovala pro 
FK Varnsdorf domácím utkáním 
s Opavou. Ta nepoznala sedm 
kol chuť porážky, ovšem v Kot-
lině prohrávala již v 16. minutě 
2:0 po gólech Petra Zierise a 
Fahrudima Ďurděviče. Hosté se 
pak postupně více prosazovali a 
pět minut po přestávce snížili na 
2:1. Gólové příležitosti přichá-
zely dále ve shodném počtu 
na obou stranách, ale uvedený 
stav se již nezměnil. Varnsdorf 
tak dotáhl svoji domácí nepo-
razitelnost na „magické“ číslo 
třináct. Další, dopolední zápas 
v Třinci zahájili aktivněji domá-
cí, vedli brzy 1:0. Čistý hattrick 
Ladislava Martana otočil stav 
do půle na 1:3. Třinec poté měl 
šance, Varnsdorf zase v bran-
ce skvělého Porcala a navíc 
v závěru upravil na konečných 

1:4 Jan Linka. Ve šlágru kola 
zvládla Olomouc ve stejný den 
Zlín 4:2 (1:1), což přineslo Varns-
dorfu opět 2. místo a tři body 
k dobru na Zlín.

Juniorka po výprasku u lí-
dra soutěže v Brně neuspěla 
v domácím prostředí s pátým 
týmem tabulky Jihlavou 2:6 
(2:4). V rozpětí 12. a 15. minuty 
vyrovnával stav na 1:1 Miloslav 
Kučera a na 2:1 upravil Pavel 
Hauer. Vzápětí hosté ale bě-
hem pěti minut otočili výsledek 
na poločasových 2:4. Šest gólů 
za dvacet dva minut se hned 
tak někde nevidí! V Juniorské 
lize však padají branky v ně-
kolika utkáních každého kola 
bohatě. První jarní výhry se 
tým U21 dočkal v zápase se 
sedmým Jabloncem. Zařídil 
ji patnáct minut před koncem 
Jakub Jícha. Hosté ihned „při-

ložili pod kotlem“, ale výsledek 
1:0 už nezměnili. Další sever-
ské derby v Teplicích dopadlo 
5:2 (5:0), stav snižovali jen jen 
Ruszó a Hauer.

Dorost U19 hostil čtvrtý tým 
tabulky České ligy z Ústí nad 
Labem. Ten se prosadil jedinou 
brankou v 70. minutě a zvítězil 
tak 0:1. Domácí dřeli, vydali se 
ze všech sil a ke vstřelení gólů jim 
bránila jen zbrklost nebo přemíra 
snahy. V utkání s fotbalově vy-
spělejší Duklou Praha prohrávali 
v 53. min. 0:2. Trefy Hůzy a Smej-
kala na konečných 2:2 znamenaly 
penaltový rozstřel. V něm pak až 
9. série a branka gólmana Vosec-
kého rozhodly o výhře 6:5 na PK! 
V Benešově obdržel dorost lekci 
z produktivity. Poté, co nevyužil 
šance a ani PK, odjel zklamaně 
s prohrou 4:0.                  ZdS

 

pořadí. V přeboru si dlouho 
velice dobře vedl D-tým. Jeho 
dobré výsledky postupně řídly 
a i těsné vítězství se sestupu-
jícím Slavojem Děčín 10:8 to 
dokládá. Nakonec na něj zbylo 
páté místo. Nováček přeboru, 
družstvo E, obdrželo výprask 
na stolech BOSCH CARS 
Děčín 18:0, ale desátá příčka 
mu zaručuje účast v přeboru 
i v dalším ročníku. Oba cíle 
pro uplynulou sezonu se tedy 
podařilo naplnit - byly jimi po-
stup jednoho družstva do kraje 
a udržení se nováčka v soutěži. 

Oddíl také uspořádal pre-
miérový velikonoční turnaj. 
Přihlášených 27 hráčů bylo 
rozlosováno do pěti skupin, 
kde hrál každý s každým. 
První tři ze skupin si to rozdali 
o celkové prvenství, na zbývají-
cí zbyla soutěž útěchy. Vítězem 
se nakonec stal L. Žatečka ml., 

druhý skončil P. Šimek a třetí 
J. Somič. Útěchu vyhrál J. Sláma 
před R. Buřičem a O. Richterem. 
Na hladký průběh akce dohlížel 
ředitel turnaje V. Chlan ml., věcné 
ceny pro hráče dodali sponzoři 
Restaurace Šimek, Varnsdorfské 
uzeniny, Dárečky od Ivety.

Ve Varnsdorfské lize 2014-
2015 měly týmy různě odehráno 
mezi 24 až 26 zápasy ze 32 cel-
kem. Takže liga jde do finiše a 
momentálně vedl tým Čendové I
(V. Chlan ml., J. Peleška) se 49 
body z 25 utkání. O pouhý bod 
zpět byli Veteráni (V. Strnad, 
J. Somič, M. Ptáček), ale měli 
utkání k dobru. Třetí místo 
držel Hozatým (A. Hozman, 
T. Franěk), který odehrál 24 utká-
ní a získal 46 bodů. Boj o prven-
ství tedy bude ještě zajímavý. 
Na dalších místech se držela 
družstva Bowling bar, Trávaři, 
Bernard atd.           M. Exnar/ZdS

Stolní tenisté se vrací do krajské soutěže
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