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Poprvé v historii Varnsdorfu 
se městské slavnosti uskuteč-
ní na stadionu Kotlina. Tedy 
alespoň jejich úvodní část v so-
botu 20. června. V neděli se 
pak program přesune na ná-
městí E. Beneše.

Na městském fotbalovém 
stadionu bude v sobotu stát 
hlavní stage přímo naproti 
hlavní tribuně. Diváci si tak 
budou moci vychutnat koncer-
ty jako na dlani. Hlavní tribuna 
schová návštěvníky i v případě 
nepříznivého počasí. 

Sobotní program začne 
v 10 hodin fotbalovým turnajem 
nejmladších, který pořádá FK 
Varnsdorf. Malí hráči budou 
hrát na hřištích vedle pódia. 
K tomu bude souběžně probí-
hat program, který se zejména 
v dopoledních hodinách zaměří 
na děti. Připraveny jsou soutě-
že, skákací hrady, malování 
na obličej a chybět nebudou 
ani pohádky, např. Pohádko-
vé tancování plné známých 
písniček.

Lákadlem především pro děti 
bude bezpochyby T-Rex show, 

Městské slavnosti budou poprvé v Kotlině
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kdy cvičený tyranosaurus 
v životní velikosti jménem Be-
ruška poslouchá svého pána, 
plní různé úkoly, ale dokáže 
i pěkně zařvat a ukázat velké 
ostré zuby. Tato show je jediná 
v České republice. 

Odpolední koncertní šňůru 
zahájí stále více oblíbená a 
úspěšná zpěvačka Debbie, 
kterou mohou diváci znát 
z první řady talentové soutěže 
Česko Slovenská Superstar, 
s hity jako Touch the sun. Na 
své si přijdou příznivci britské 

kapely U2. Jejich největší hity 
přijede zazpívat U2 revival. 

Vrcholem sobotního pro-
gramu pak bude vystoupení 
kapely Mandrage, jedné z nej-
výraznějších kapel na české 
hudební scéně. Tito hoši do-
káží publikum doslova roz-
parádit hity jako Šrouby a ma-
tice, Tanči, dokud můžeš nebo 
Na dlani. 

Dalším tahákem slavností 
bude rockový ďábel Miro 
Šmajda s kapelou Terapie, 
který je známý svým bouř-

livým jevištním projevem. 
Závěr ocení nejen fanoušci 
Nightwish. Zakončením pro-
gramu bude totiž vystoupení 
kapely Wishmasters, která je 
v přeneseném významu revi-
valem Nightwish, ale produku-
je i vlastní tvorbu. Závěrečný 
ohňostroj bude znít právě na 
jednu z jejích písní. 

Po celou dobu akce budou 
probíhat prodejní trhy podél 
příchodové cesty. Dětské 

atrakce a soutěže se odehrají 
na atletickém oválu. 

V neděli se program přesu-
ne na náměstí, kde se v rámci 
16. ročníku hudebního festivalu 
představí Swing Band Tábor a 
J.J. Big Band. Podrobný pro-
gram a bližší informace k blíží-
cím se městským slavnostem 
přineseme na městském webu 
a v příštím čísle Hlasu severu.

Marie Kucerová, 
pořádající agentura Ma-Ja
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU 

• Poctiví nálezci
O tom, že poctivých lidí je stále dost, se přesvědčují hlídky 

městské policie dnes a denně. V uplynulém období bylo na 
jejich služebnu předáno několik peněženek s finanční hotovostí 
a osobními doklady. V jednom z případů dokonce odevzdal 
poctivý nálezce bankovky různých nominálních hodnot, které 
objevil volně ležící na zemi. Strážníci vždy vyvíjejí maximální 
úsilí o vypátrání majitelů těchto ztracených věcí a tyto jim 
následně předávají.

• Nakoupil, ale nezaplatil
Dvacetiletý mladík z Varnsdorfu se rozhodl „nakupovat“ 

alkohol v marketu Albert na ulici Národní. Pokladnou však 
prošel bez zaplacení, a proto byl zadržen zdejšími pracovníky 
ostrahy. Ti poté přivolali strážníky, kteří mladíka vyřešili ve své 
kompetenci. 

• Muž se zástavou srdce
Další telefonickou aktivací f irst respondera započal 

výjezd hlídky městské policie do ulice Čelakovická k muži 
bezprostředně ohroženému na životě zástavou srdečního 
oběhu. Strážníci byli na místě během okamžiku, ihned zahájili 
resuscitaci pomocí nepřímé srdeční masáže a přístroje AED. 
Následně muže předali přivolané osádce RZS, která zajistila 
další neodkladnou péči.

• Zatáčka mu byla příliš úzká
Hlídka městské policie byla přivolána do ulice Výpadová, kde 

mělo dojít, dle telefonického oznámení občana města, k nehodě 
motorového vozidla. Strážníci zde zjistili, že řidič osobního auta 
narazil do sloupu veřejného osvětlení. Místo proto zajistili a 
vyčkali na příjezd policistů skupiny dopravních nehod policie 
ČR, kteří si věc převzali k dalšímu šetření. 

• Holub našel svého majitele
Při jedné z denních směn přijal dozorčí městské policie 

kuriózní telefonické oznámení. Oznamovatel v tomto uvedl, že 
na své zahradě v ulici Polní odchytil okroužkovaného holuba a 
rád by zajistil jeho předání majiteli. Strážníci dle místní a osobní 
znalosti požádali o pomoc jednoho z občanů, kterému za to patří 
dík, a který je nasměroval k oprávněnému majiteli tohoto holuba. 
Nic pak již nebránilo tomu, aby mu jej hlídka předala. 

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Diskuze nad rozvojem města vrcholí

Začátkem května tohoto roku  proběhlo setkání místostarosty 
města Rolanda Sollocha se  starostkou Seifhennersdorfu Karin 
Berndt a  starostou Großsschönau panem Frankem Peukertem.  
Toto setkání posloužilo nejen k vzájemnému seznámení, ale 
i  k zamyšlení nad děním v našich městech.  Na základě doho-
dy o spolupráci podepsané v roce 2014 mezi městy Varnsdorf, 
Rumburk, Seifhennersdorf a Großsschönau  je možné realizovat 
některé investiční projekty v našich městech společně, zejména 
z dotačních prostředků EU. Tyto rozhovory proběhly ve velmi  
přátelském duchu a ochotě ke spolupráci.                                     r

Příprava Programu rozvoje 
města Varnsdorf pokračovala 
dalšími veřejnými setkáními. 
V pátek 15. května se zhruba 
15 lidí vydalo na vycházku s ar-
chitektkou Šárkou Sodomkovou 
a sociálním geografem Petrem 
Marešem. Komentovaná pro-
cházka začala na náměstí a po-
kračovala po vybraných místech 
našeho města.

Diskutovalo se ohledně 
funkce a podoby náměstí a 
autobusového nádraží nebo 
promenády kolem Mandavy. 

   Od roku 2006 působí v na-
šem městě občanské sdružení 
White Light (Bílé světlo). Hlav-
ním úkolem této organizace je 
v rámci terénní práce usilovat 
o snižování a omezování rizik 
spojených s užíváním drog. 
Pracovníci White Light navště-
vují drogově závislé a poskytují 
jim služby, jako např. výměnu 
použitých stříkaček nebo ma-
teriály ke snížení rizik (voda, 
desinfekce, filtry, kondomy). 

Ve Varnsdorfu tuto službu 
využívá pravidelně kolem 30 
klientů. Další náplní tohoto 
sdružení je bezpečná likvidace 
injekčního materiálu. Pracovni-
ce White Light dvakrát v týdnu 
obcházejí naše město (parky, 

hříště, nádraží, různá zákoutí) 
a vyhledávají nebezpečný in-
jekční materiál, který následně 
bezpečně likvidují. Vzhledem 
k tomu, že město přispívá této 

organizaci  každoročně na čin-
nost částkou 150 tisíc Kč, pro-
běhl ve čtvrtek 14. května kont-
rolní den.         Roland Solloch, 

místostarosta 

Pracovnice White Light na dopravním hřišti

Spolupráce se sousedy ze 
Seifhennersdorfu a Großsschönau 

Kontrolní den ve sdružení White Light

Jednou ze zastávek byl také 
zchátralý objekt bývalé továrny 
na Západní ulici. Jeho soukro-
mý majitel nereaguje a nechce 
s objektem nic dělat. Město má 
v tomto případě jen malé páky 
něco změnit. 

Zajímavým nápadem př i 
procházce Lidickou ulicí je re-
konstrukce stávajících továrních 
budov na vědecko-technický vý-
ukový park s expozicemi textil-
ního a strojírenského průmyslu. 
Varnsdorfské firmy mají stále ve 
svých skladech vhodné staré 
stroje a zařízení...

Další možnost vyjádřit se 
k budoucnosti města měli lidé 
v úterý 19. května v Lidové 
zahradě. Využilo ji asi 20 osob. 
Nejživěji se opět diskutovalo 
o podobě náměstí. Do debaty 

se zapojil i starosta Stanislav 
Horáček. 

V pátek 22. května byla záro-
veň spuštěna mobilní aplikace 
Tady žiju, jejímž prostřednictvím 
se může k jednotlivým místům 
v našem městě vyjádřit každý. 
Ovládání aplikace je velmi jed-
noduché. Umožňuje jak chválit, 
tak kritizovat. 

Sebraná data, názory a ná-
pady poslouží k tvorbě progra-
mu města, který určí směr roz-
voje Varnsdorfu v následujících 
letech.                                   ha
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Opuštěné nemovitosti - 
důležitá informace

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlast-
níky nemovitostí a další oprávněné osoby, které nejsou označeny 
v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální 
zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti 
u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. 

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn 
na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části 
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozor-
ňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve 
stanovené lhůtě, má se za to, že ji opustil. Potom připadne opuštěná 
nemovitá věc do vlastnictví státu. 

Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem 
nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese 
www.uzsvm.cz, může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo 
územní pracoviště ÚZSVM, jehož kontaktní údaje nalezne na téže 
webové adrese. Místně příslušné pracoviště ÚZSVM poradí osobě, 
která není v katastru nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, 
jak dále podle zákona postupovat.                                                   r

Město vyhlásilo několik 
výběrových řízení

Nabízíme vám přehled volných míst, na která v nedávných dnech 
vyhlásilo Město Varnsdorf výběrová řízení. Písemnou přihlášku 
s požadovanými doklady je nutno doručit na podatelnu MěÚ Varns-
dorf, nám. E. Beneše 470 ve stanovené lhůtě. Bližší informace 
najdete na městském webu.

Ředitel/ředitelka společnosti REGIA a.s.
Lhůta pro podání přihlášky: 1. červen 

Referent/referentka agendy přestupků v odboru 
správních agend a dopravy
Lhůta pro podání přihlášky: 5. červen

Referent/referentka vymáhání pohledávek v eko-
nomickém odboru
Lhůta pro podání přihlášky: 12. červen

Zkušební komisař/komisařka v odboru správních 
agend a dopravy
Lhůta pro podání přihlášky: 12. červen

Pracovník/pracovnice orgánu sociálně právní 
ochrany dětí
Lhůta pro podání přihlášky: 15. červen                          r

 

Poprvé v historii klubu si 
varnsdorfští fotbalisté vybojo-
vali právo postupu do nejvyšší 
domácí soutěže. Splnil se 
sen několika generací hráčů, 
trenérů, funkcionářů a fanoušků. 

Varnsdorf se dotkl českého fotbalového nebe

Rozhodující duel s vedoucí 
Olomoucí sledovalo na sta-
dionu Kotlina dva a půl tisíce 
diváků. Největší ovace sklidil 
po závěrečném hvizdu trenér 
Zdenko Frťala.

Blízkost fotbalové senzace 
přilákala řadu novinářů. Reportáže 
o nečekaném úspěchu malého 
klubu ze severu Čech odvysí-
laly Česká televize i Nova. Zápas 
s Olomoucí si nenechal ujít ani 
šéf českého fotbalu a varnsdorf-
ský rodák Miroslav Pelta. „Kdyby 
my někdo před těmi x lety řekl, 
že se na tomhle stadionu bude 
bojovat o postup do první ligy, 
tak bych si myslel, že je blázen. 
Samozřejmě je to velké ocenění 
dlouhodobé práce celého klubu,” 
vyprávěl Pelta novinářům.

Obrovský sportovní úspěch 
má ale i nahořklou příchuť. 
Zatím totiž není jisté, jestli se 
Varnsdorf do první ligy opravdu 
přihlásí. Více ukáží až jednání 
v následujících dnech. Jisté 
je zatím jen to, že pokud si  
Varnsdorfští nejvyšší soutěž 
zahrají, tak určitě ne na svém 
stadionu. Nejpravděpodobněji by 
hostovali v Jablonci nad Nisou, 
kde jsou i předběžně domlu-
veni. „Bylo by to takové smolné 
řešení, ale když to jinak nejde... 
Lepší hrát ligu venku, než ji neh-
rát vůbec,” říká záložník a varns-
dorfský odchovanec Matěj Kotiš.

V případě, že by Varnsdorf 
nakonec opravdu do nejvyšší 
soutěže nastoupil, musel by 
zároveň zahájit rekonstrukci sta-
dionu. Klub proto oslovil své part-
nery, města v regionu, Ústecký 
kraj a Fotbalovou asociaci ČR, 
aby pomohli. „Věříme, že by se 
to mohlo podařit. Požádáme kraj 

i fotbalový svaz o ekonomickou 
pomoc. Na tento region se 
70 let kašlalo od nejmenších po 
největší politiky. Teď by politici 
měli celému regionu pomoci,” 
myslí si předseda představenstva 
FK Varnsdorf Vlastimil Gabriel. 

Ať už to nakonec dopadne 
jakkoli, sezóna 2014 až 15 vstou-
pí do historie varnsdorfského 
sportu. Ani samotní hráči si ještě 
po zápase plně neuvědomovali, 
co dokázali. Parta kolem chariz-
matického kouče Zdenko Frťaly 
se v neděli 24. května 2015 dotkla 
českého fotbalového nebe.

Michal Haller

Strůjce varnsdor fského 
fotbalového zázraku Zdenko 
Frťala

Historický úspěch klubu slavilo v Kotlině 2.500 fanoušků.

Gólu se fanoušci nedočkali, což jim tentokrát tolik nevadilo.

Po závěrečném hvizdu začaly společné oslavy týmu a 
fanoušků.

Odchovanec varnsdorfského fotbalu Matěj Kotiš v akci

Zápas si nenechal ujít ani 
varnsdorfský rodák Miroslav 
Pelta.
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Závěrečné setkání k projektu 
Individuální podpora 

na cestě do práce
Agentura Pondělí je nezisková organizace působící ve Šluknov-

ském výběžku jakožto průkopník podporovaného zaměstnávání 
pro osoby s handicapem, a to již od roku 2001. Se vzrůstajícími 
možnostmi čerpání dotací z evropských fondů nezůstávají asisten-
ti agentury pozadu a na jaře roku 2013 se zapojili do dvouletého 
projektu Individuální podpora na cestě do práce. Podporované za-
městnávání v Agentuře Pondělí touto dobou bylo v těžkém útlumu, 
avšak díky novým možnostem, a to zejména finančním, jsme mohli 
tento program znovu probudit z dlouhodobějšího zimního spánku. 
Po dobu trvání projektu jsme oslovili mnoho zaměstnavatelů, aby-
chom pomohli najít práci lidem, kteří si nemohou najít práci kvůli 
zdravotním omezením jakéhokoli typu. Setkali jsme se s vozíčkáři, 
lidmi trpící chronickými bolestmi zad, duševně nemocnými i s lidmi 
se sociálním znevýhodněním na okraji společnosti. Nebála bych 
se říci, že řadě těchto lidí se nástupem do zaměstnání dost změnil 
život, a to nikoli negativně. Díky mzdovým prostředkům, které jsme 
zaměstnavatelům nabízeli po dobu půl roku, byla jejich motivace 
zaměstnat člověka s handicapem výraznější a mohli bychom tento 
půl rok považovat za delší zkušební dobu. Někteří si poté tohoto 
člověka nechali jako stálého zaměstnance, někteří ne. Ovšem ja-
kákoli zkušenost a možnost integrace je pro člověka s handicapem 
posun dál a velké know-how. 

Shodli jsme se na tom, že by nebylo špatné celý projekt slav-
nostně zakončit. Setkání se odehrávalo v prostorách kulturního 
domu Střelnice v Rumburku, kam jsme pozvali v podstatě všechny 
účastníky projektu od zaměstnavatelů Šluknovského výběžku, 
zaměstnanců Agentury a jejích uživatelů přes opatrovníky a pra-
covníky úřadu práce. 

Jelikož ale nežijeme v pohádce a ne vždy má každý příběh úplně 
dobrý konec, pojďme se pozastavit nad tím, co dál… Projekt po dvou 
letech skončil. Ale jak odpovědět na otázku, co bude se všemi, co 
potřebují naši pomoc, a my již nemáme asistenty a finance na jejich 
podporu? Jak přirozeně navázat na nově vzniklou věc, když není 
z čeho? Nezbývá než se snažit vytrvat z příspěvků, co nyní máme, 
vše okleštit, jak se dá, a doufat, že někdy… někde… bude zase nový 
projekt.     Tým podporovaného zaměstnávání Agentury Pondělí

Budou to již dva roky, co se 
Strakapoud rozhodl uhnízdit 
mezi lidmi, kteří se ocitli na 
oddělení Léčebny dlouhodo-
bě nemocných ve Varnsdor-
fu. Za tu dobu se tu setkal 
s desítkami milých osobností, 
které ještě nedávno fungova-
ly ve svých domácnostech, 
zaměstnáních, plnily si své 
sny a užívaly svých koníčků. 
Mají ve svých vzpomínkách 

V pondělí 9. února ráno 
v Hraniční ulici venčil můj 
manžel Zdeněk Kraus na 
vodítku naši fenku jezevčíka 
Žofku a byl napaden volně 
pobíhajícím velkým černým 
psem. Pes byl mimořádně 
agresivní a manžel se jen 
zoufale bránil. Chci veřejně 
poděkovat bratrům Svobo-
dovým, před jejichž domem 
k události došlo. Mému man-
želovi svým duchapřítomným 
chováním bezpochyby, mož-
ná v poslední chvíli, zachrá-
nili život.

Manžel bránil našeho pejs-
ka. Útočící pes měl značnou 
převahu, manžel byl těžce 
zraněn, pokousán na obou 
rukách a na obličeji. Pes 
manžela povalil, naši fenku 
Žofku roztrhal a dál napadal 
manžela. Naše fenka už do-
dýchávala a pes zvýšil své 

Bratři zachránili muže před útokem psa
útoky na manžela. Manžel 
už neměl sílu se bránit, 
souboj už vzdával a jen 
volal o pomoc, po dobrých 
dvaceti minutách ho slyšeli 
právě bratři Svobodovi. Psa 
zahnali střelbou ze sportov-
ní pušky a zavolali policii a 
sanitku. To už byl manžel 
zcela vyčerpán a jen díky 
silnému prošívanému ka-
bátu útok psa přežil. Pes 
ho táhnul několik metrů. 
Z veškerého oděvu, který 
měl manžel na sobě, zbyly 
cáry. Po příjezdu sanitky byl 
manžel převezen do nemoc-
nice. Tímto chci upřímně 
poděkovat zdravotníkům 
z chirurgického oddělení 
nemocnice v Rumburku 
za vynikající péči a poro-
zumění. 

Manžel je profesionální 
houslista. Přes pokračující 

léčení stále přetrvávají 
značná omezení v běžném 
životě. S trvalými fyzickými 
následky, ani s hrůzným zá-
žitkem, se nikdy nevyrovná. 
Přišli jsme o milovaného 
pejska, člena rodiny, skvě-
lého kamaráda. Upřímně 
děkuji za účinnou pomoc 
doktoru Krausovi.

Náš tragický případ, který 
naši rodinu těžce pozname-
nal, řeší nadále policie jako 
trestný čin těžké ublížení na 
zdraví z nedbalosti. Majitel 
útočícího psa, který je za 
celou událost ze zákona 
plně zodpovědný, jehož 
jméno nesmím napsat, 
abych se nedotkla jeho 
lidských práv, se ani v nej-
menším nezajímal, zda 
manžel útok přežil. Dosud 
se ani neozval. 

Jana Krausová

Jak si létá Strakapoud
spoustu příhod a životních 
zkušeností. 

Jedna vypráví o svých 
cestách po světě, jiná před-
náší báseň, další líčí o chu-
době za války a jiná projevuje 
vděčnost za možnost pracovat 
u železnice, na mandlu či ve 
Velvetě. Není nouze ani o na-
pínavé historky o houbových 
řízcích, v nichž byly některé 
houby jedovaté, či veselé 

události, jako jsou narození 
vnoučat či pravnoučat. 

Strakapoud poslouchá rád. 
Sám však také přináší novin-
ky z města a vlastního života. 
Někdy přinese i něco na zub, 
opraví rádio, hraje karty, do-
provodí na procházku nebo 
dopraví pacienta na výborný 
domácí koláč paní kantýnské. 
Dílny, které probíhají v nově 
zrekonstruované jídelně s vý-

hledem na rybník, jsou za-
měřené na procvičení paměti 
(tangramy, puzzle, kvízy) nebo 
se zde společně vyrábějí malé 
drobnosti, kterými si pak kaž-
dý může ozdobit svůj pokoj či 
někoho obdarovat.

Co má Strakapoud nejrad-

ši? Nejvíce ho potěší, když vidí 
úsměv a radost na tváři lidí, 
kteří za sebou mají namáhavé 
období a při loučení vysloví 
větu „Přijďte zas!“ 

Strakapoud tvoří lidé z měs-
ta, kterým velice děkujeme za 
jejich čas a odvahu najít kouz-
lo, které v sobě dobrovolnictví 
skrývá. Nejaktivnějšími dobro-
volníky, kteří se doposud zapo-
jili, jsou pan Janis Vasilopulos 
se svou manželkou Luckou, 
Jitka Azemi, Pavlína Vácho-
vá, Hanka Vašátová, Anička 

Kolouchová, Petra Pavlíková a 
Regina Vašátová, která má na 
starosti tvořivou dílnu. 

V minulém roce se zapojilo 
celkem 13 lidí, kteří zde strávili 
dohromady přes 220 hodin. 
Pokud se chcete stát součástí 
našeho týmu, můžete kon-

taktovat koordinátorku dob-
rovolnického programu, který 
vznikl při Apoštolské církvi, 
Bc. Petru Šimkovou na tel. 
608 433 492. Více se dozvíte 
na www.dcstrakapoud.cz.
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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

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

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

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

www.sauneo.cz

REKLAMA
V A R N S D O R F

�

�

�

��

��

��

���

�

Různé

Společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. Poděbrady, významný výrobce tvarohu 
a tvarohových specialit, hledá pro svou provozovnu ve Varnsdorfu pracovníka na pozici: 

Manažer výroby (mistr) 
Na této pozici bude Vaší pracovní náplní zejména:
• Organizace včasného a úplného plnění výrobních příkazů
• Řízení, organizace a kontrola práce dělníků  
• Zajišťování vedení výrobní dokumentace a evidence na řízených střediscích v souladu  
  s dokumentací HACCP, verifikace záznamů 
• Zodpovědnost za dodržování pracovní kázně, řádné dodržování a efektivní využití 
  pracovní doby
• Zodpovědnost za dodržování pravidel BOZP .
• Průběžná kontrola výroby – technologické postupy, sanitační řády a dodržování všech 
  jakostních a ekonomických ukazatelů, kontrola dodržování THN apod.

Požadujeme: 
• SŠ/VŠ potravinářského, popř. technického zaměření  
• Praxi na obdobné pozici v potravinářském podniku (nejlépe v mlékárenském podniku)
• Znalost práce na PC
• Velmi rozvinuté organizační a řídící schopnosti
• Základní znalost pracovního práva 
Nabízíme:
• Perspektivní zaměstnání v prosperující firmě 
• Zaměstnanecké výhody (prémie, mimořádné odměny, závodní stravování)

Pokud Vás zaujala výše zmíněná pozice, zašlete nám prosím Váš strukturovaný 
životopis na adresu vesela@polabske.cz. 
Kontaktní osoba: Ing. Petra Veselá

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

Výuka ruštiny od základů 
až po přípravu ke státním jazy-
kovým zkouškám B2, C1. Tel. 
702 486 341.

Pronajmu byt 3 + 1 + L v ulici 
5. května ve Varnsdorfu. Tel. 
777 232 038. Od září 2015 hledám pro 

žáka 5. ročníku doučování 
pro školní rok 2015-16 na 
tyto předměty AJ, RJ a ČJ. 
Zaplatím. Tel. 723 970 350.

Josef Zbihlej zve všech-
ny své spolužáky od 1. třídy 
na tradiční setkání v restau-
raci u Rudolfa III. V sobotu 
13. června v 17. hod.
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Tomáš Lorenc je nejlepším 
mladým obráběčem v Česku

Obráběči kovů jsou třeba. To je informace strojírenských firem 
na trhu práce. Zkrátka o „zlaté české ručičky“ je stále zájem. Aby 
toto rčení platilo i nadále, snažíme se v návaznosti na 50 let tradice 
výuky strojírenských oborů v naší škole motivovat žáky k co nej-
lepším výsledkům. Proto se naše škola zúčastnila na Střední škole 
technické, gastronomické a automobilní Chomutov celostátního kola 
soutěže Kovo Junior 2015 v oboru Obráběč kovů.Finálového klání 
se zúčastnilo 19 soutěžících z 10 krajů.

Po vítězství v regionálním kole reprezentoval naši školu žák 
3. ročníku Tomáš Lorenc a v této těžké konkurenci dosáhl histo-
rického úspěchu školy, když nechal za sebou všechny soupeře a 
obsadil neuvěřitelné 1. místo v rámci celé ČR.

Soutěž byla dvoudenní a sklá-
dala se z praktické a teoretické 
části, kde opět Tomáš dokázal 
svou výjimečnost a svým vý-
sledkem podtrhl nejen své sna-
žení, ale i kvalitu výuky na naší 
škole, za což patří též velký dík 
všem učitelům, kteří se na tomto 
obrovském úspěchu podíleli. 

Vítězi gratulujeme a děkujeme 
za příkladnou reprezentaci nejen 
naší školy VOŠ a SŠ Varnsdorf, 
ale i města.

Antonín Hendrich, učitel OV

        SAMAT spol. s r.o. 
        Jiřetín pod Jedlovou

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
TECHNIKA PLASTOVÝCH OKEN
Pracovní náplň
- Jednání se zákazníky
- Zaměřování na stavbách
- Zpracování cenových nabídek
- Příprava zakázek do výroby
- Zajištění montáže
- Příprava podkladů pro fakturaci

Kvalifikační požadavky
- SŠ/VŠ stavebně-technického směru
- Praxe v oboru vítána
- Znalost kreslení v AUTOcadu
- Znalost NJ – min. základní komunikace
- Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)

Předpoklady uchazeče
- Technické myšlení
- Vysoké pracovní nasazení
- Komunikační schopnosti
- Časová flexibilita

- Spolehlivost, důslednost

Nabízíme
- Dobré finanční ocenění
- Práce v mladém kolektivu
- Závodní stravování
- Možnost profesního vzdělávání

Přihlášky k výběrovému řízení včetně životopisu a dokladu 
o vzdělání zasílejte na personální oddělení na e-mail: 
simona.vagnerova@samat.cz, tel. 604 212 315.
SAMAT spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56, Jiřetín pod 
Jedlovou

INZERCE

Přestože divadelní sezona 
ještě neskončila a čekají nás 
v červnu vynikající představení 
(Římské noci se Simonou 
Stašovou nebo Blbec k večeři 
s Václavem Vydrou, Josefem 
Cardou a Rudolfem Hrušínským), 
kompletní program nadcházející 
sezony je již připraven a prodej 
divadelního předplatného začne 
v pondělí 1. června. 

Stejně jako v předešlé sezoně 
i v té nové se můžete těšit na 
vytříbenou dramaturgii a skvělé 
herce. Například do skupiny A 
jsme zařadili špičkové hry jako 
Garderobiér s Karlem Heřmán-
kem, Josefem Cardou a Barbo-
rou Kodetovou nebo Kurtizána 
s Chantal Poullain v hlavní roli. 
Chybět nebude ani opera nebo 
lehčí komediální žánr. 

Ve skupině C budou velkým 
lákadlem Rukojmí bez rizika 
s Janem Šťastným, Svatoplu-
kem Skopalem nebo Václavem 
Vydrou, dále pak Vyhazovači 
s Ernesto Čekanem v hlavní roli 
a v neposlední řadě i dramati-
zace slavného italského filmu 
Vím, že víš, že vím se Simonou 
Stašovou a Michalem Dlouhým 
v hlavních rolích. 

Do koncertního předplatného 
jsme zařadili pět koncertů vážné 
hudby a není pochyb, že největ-
ším lákadlem zde bude koncert 
mezzosopranistky, sólistky 
Národního divadla, Andrey Tö-
gel Kalivodové v doprovodu 
Moravského klavírního tria. 

Kromě výše zmíněného 
nabídneme i velké množství 
dětských představení, divadelní 

Celoškolský sraz 
bývalé SPŠ strojní 

Varnsdorf
Sraz pro všechny třídy 

strojní průmyslovky je svolán 
na sobotu 20. června v roce 
60. výročí založení školy. Před 
školou dopoledne v čase 10 
až 11.30 hod. se uskutečnění 
prohlídky budovy školy bývalé 
průmyslovky v Otáhalově ulici 
(současné městské knihovny), 
kluboven Domu dětí a mládeže 
a Městského informačního 
centra. Hlavní setkání započne 
v kinosálu Centra Panorama 
Varnsdorf od 12 do 14 hodin 
s promítáním videí a fotografií 
z historie školy. 

Organizátor Ota Šprunc, 
mobil 607 200 946 

Panorama uvádí cyklus 
dokumentů DOCU SEVER

festival Vítr z hor nebo hudební 
festival Mandava Jazz, jehož vr-
cholem bude jistě koncert Jiřího 
Stivína s Co Jazz Quartetem.

Nezapomněli jsme ani na 
příznivce blues a také pro ně 
jsme připravili několik koncertů. 
Tím hned prvním bude 10. září 
koncert špičkového multiinstru-
mentalisty Tima Mitchella. 

Předplatné bude možné za-
koupit na pokladně městského 

divadla od pondělí do čtvrtka od 
11 do 15 (ve středu do 16) hodin. 
Koupí předplatného máte jednak 
možnost zajistit si stálé místo 
v divadelním či koncertním sále 
a samozřejmě je s ním spojena 
především výrazná finanční 
úspora. 

Budeme se na vás těšit 
v nové sezoně 2015-16!

Martin Musílek, ředitel 
Městského divadla Varnsdorf

1. června bude zahájen prodej 
divadelního předplatného

DOCU SEVER je 12dílným cyklem čtvrtečních projekcí vybraných 
dokumentárních filmů ve varnsdorfském kině Centrum Panorama. 
Každý třetí čtvrtek v měsíci promítne Centrum Panorama jeden 
autorský dokument. Cyklus představí aktuální dění v českém a 
světovém dokumentu a poskytne divákům jedinečnou možnost 
zhlédnout filmy, které reflektují, na aktuální dění kolem nás. Do-
kumentární filmy ze své podstaty otevírají kulturní a společenský 
dialog. Pomocí dokumentu můžeme získat přehled, poznat, bavit 
se i přemýšlet nebo hledat další cesty, jak např. přispět k řešení 
sociálních otázek skrze médium, které se jimi intenzivně zabývá. 
Cyklus odstartovala projekce filmu Martina Duška K oblakům 
vzhlížíme, který byl uveden v soutěžní sekci dokumentárních 
filmů na 49. ročníku KVIFF a 50. ročníku Chicago IFF a ovládl 
sekci Česká radost na MFDF Jihlava.           Tereza Swadoschová

Předplatitelé se mohou těšit např. na Kurtizánu s Chantal Poullain 
v hlavní roli.
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Unikátní vyobrazení tří praporů střeleckého spolku z let 1796, 
1846 a 1873. Jde o jediné známé vyobrazení nejstaršího spolko-
vého praporu. 

Antikvariát Klariáni 
již i v kamenném obchodě

O dobré zprávy není nikdy nouze. Jednou takovou je vznik 
obchodu, který ve Varnsdorfu dosud chyběl. Po šesti letech in-
ternetového prodeje můžete antikvariát Klariáni navštívit i v nové 
kamenné prodejně. „Knihy jsem měl rád už od malička, a i když 
jsem vyučený strojař, hned po škole jsem nastoupil do knihkupectví 
u pana Kalivody, v pobočce v Rumburku. Po pěti letech jsem 
přesídlil do Liberce, kde se naskytla práce v jednom z největších 
antikvariátů u nás u pana Fryče. To už mne staré knihy okouzlily 
natolik, že se jim věnuji dodnes. Tak snad něčím zajímavým okouz-
lím i lidi tady ve Varnsdorfu a okolí,“ vysvětluje svůj záměr majitel 
a prodavač v jedné osobě Marian Lukačovič.

Osma na cestě, 
osma pro Varnsdorf

Ne každý ví, jak nádherná je příroda okolo Varnsdorfu a kolik 
je zde zajímavých památek.  Pro zbytek republiky se jedná o pro-
blémové město na hranicích, které se občas objeví ve zprávách 
v málo lákavých souvislostech. Kdo by do takového místa jezdil? 
Třída 8.B ze ZŠ náměstí E. Beneše se rozhodla s tím něco udělat 
a krásy Varnsdorfu propagovat. 

Zúčastnili jsme se projektu vyhlášeného a finančně podpořeného 
Nadačním fondem Tesco, který má poukázat na vše dobré, co se ve 
Varnsdorfu nachází. Vytvářeli jsme elektronickou mapu s fotogra-
fiemi a tipy, která může všem turistům a návštěvníkům sloužit jako 
základní pomůcka ke strávení volného času na Šluknovsku.  

Podívejte se na Facebook Osma na cestě nebo na stránky www.ex-
tratrida.cz a podpořte náš projekt. Za všechnu tu (i když radostnou) 
námahu by si děti rády dopřály výlet. Přispějte jim na něj na www.ex-
tratrida.cz, odkaz Galerie projektů - Osma na cestě - Podpořit projekt. 
Děkujeme.            A. Valešová, K. Vaňková,  patronky projektu

Připravovaná výstava o stře-
leckém spolku má už i svůj ná-
zev. Pojmenovali jsme ji Poklady 
C. k. privilegované měšťanské 
společnosti ve Varnsdor fu. 
Vernisáž proběhne 23. září 
v rumburském muzeu od 17 hod. 
Výstavu si budete moci prohléd-
nout až do 13. listopadu. 

Varnsdorfští střelci měli za 
dobu své téměř sto padesáti- 
leté existence přesně čtyři pra-
pory. A máme veliké štěstí, že se 
nám tři z nich dochovaly. Chybí 
pouze ten nejstarší, který spolku 
v roce 1796 věnoval kníže Alois 
I. Liechtenstein. V pořadí druhý 
prapor, který si spolek pořídil 
k 50. výročí založení, již máme. 
Dárcem byl opět samotný kníže, 
tentokrát Alois II. Hlavně proto si 

Prapory varnsdorfských střelců
prapor později vysloužil přízvis-
ko Liechtensteinský. Symbolic-
ky je na jedné straně ozdoben 
postavami apoštolů Petra a 
Pavla, patronů našeho kostela. 
Na straně druhé je zlatou nití do-
konce vyšitý vlastnoruční pod-
pis jeho knížecí milosti a nápis: 
„Den Warnsdorf Schützen zur 
Jubelfeier 18 AL 46“ (Varns-
dorfským střelcům k jubilejním 
oslavám Alois Liechtenstein 
v roce 1846). V létě roku 1846 
proběhly vskutku monumentál-
ní oslavy, při kterých si střelci 
dopřáli nejen tento nový prapor, 
ale hlavně i otevření zbrusu 
nové střelnice. 

Třetí prapor věnovali spolku 
v roce 1873 varnsdorfské ženy. 
Př i jeho předávání se opět 

uskutečnila slavnost, na které 
se sešel tisícihlavý dav. Město 
zkrášlila výzdoba a pestroba-
revné vlajky. Nesmělo chybět 
ani mimořádné střelecké klání. 
Prapor nese na žlutém podkla-
dě říšský znak, jehož použití 
schválil sám František Josef I.
Tentokrát kupodivu nedošlo k 
vysvěcení zástavy, jak tomu 
bylo u dvou předešlých, ale i u té
následující z roku 1929. 

Ta již pochází z nové doby. 
Po vzniku Československé 
republiky totiž nebylo možné 
nosit na veřejnosti symboly 
staré monarchie, která s kon-
cem Velké války zanikla. Střelci 
tedy několik let používali starý 
Liechtensteinský prapor z roku 
1846, který na sobě žádné 
říšské symboly neměl. Jeho 
vzhled ale odpovídal stáří a 
dlouhému používání. Proto bylo 
nutné pořídit prapor nový. Ten 
zdobí ve žlutém poli střelecký 
a v zeleném poli městský znak. 
Vytvořila ho firma na umělecké 
vyšívání praporů Josefa Paula 
v Libouchci u Děčína. 

Všechny tři dochované pra-
pory budou k vidění na chystané 
výstavě. Na závěr otázka pro zví-
davé čtenáře. Víte, jaký živočich 
zdobil znak rakouského mocnář-
ství? První tři volající, kteří budou 
znát správnou odpověď, získají 
volný vstup na výstavu. Volat 
můžete na telefonní číslo 737 
917 848.        Josef Rybánský 

Snadno tu podlehnete vůni starých knih a vábení dobových pla-
kátů. U nás ve Varnsdorfu sice není největší antikvariát na světě, 
ten je údajně v New Yorku na Broadwayi, rozhodně ale patří mezi 
ty, co mají své kouzlo. „Filmové, ale i divadelní, hudební a další 
plakáty do roku 1990, to je moje specialita. Předrevoluční plakáty 
byly velice pěkné hlavně po výtvarné stránce. Velmi výrazné jsou 
velké formáty A1,“ vypráví Marian Lukačovič. Právě plakáty tvoří 
výrazný prvek interiéru antikvariátu.

Další specialitou Klariánů je tvorba pro děti a malé čtenáře. Ne-
chybí leporela ani časopisy. Kdo by si nezalistoval třeba v Ohníčku 
nebo ve Čtyřlístku. „Sám jsem táta, takže dětem je věnována velká 
část antíku. Rozšiřuji nabídku o hračky, stolní hry, stavebnice a 
podobné poklady,“ doplňuje Lukačovič, který už spřádá plány na 
další oživení svého obchodu. 

V brzké době by tu chtěl pořádat veřejná čtení, případně 
poslech gramofonových desek. Plánuje také občasné noční 
otevření antikvariátu pro lidi, kteří se v normální otevírací době 
do antikvariátu nedostanou.                                           jr, ha

10. května skončil slavnost-
ním večerem již 12. ročník me-
zinárodního filmového festivalu 
Nisa. Během tohoto večera, 
který se odehrál v Kulturbraue-
rei v německém Görlitz, byly 
rozdány ceny vítězným sním-
kům v sedmi kategoriích a 
jedna cena za celoživotní dílo. 
Pro nás, varnsdorfské patrioty, 
je velmi potěšitelné, že jedno 
z ocenění získal film natočený 
v našem městě Odborný dohled 
nad východem slunce (angl. 
Sunrise Supervising). Autorem 
filmu, tedy jeho námětu, scéná-
ře a režijního vedení je český 
režisér Pavel Göbl. Slavnostní 
premiéra za jeho účasti pro-
běhla na konci září minulého 
roku v kině Panorama a na toto 
premiérové promítání tehdy 
přišlo přes 400 diváků.

Zvláštní cenu na filmovém 
festivalu Nisa uděluje Saská 
filmová asociace a letos ji vý-

jimečně předával její předseda 
Joachim Günter. Pro tento sní-
mek to není první ocenění. Již 
v lednu tohoto roku obdržel cenu 
Českého filmového a televizního 
svazu (Fites) Trilobit, udělovanou 
nejlepším filmovým a televizním 
počinům za uplynulý rok. Poro-
ta o Odborném dohledu napsala 
toto: „Snímek je v loňské hrané 
produkci výjimečný neokouka-
nými hereckými výkony v čele s 
Vratislavem Brabencem i origi-

nálním minimalistickým jazy-
kem, jímž vypráví česky smutný 
příběh o nemožnosti odplaty za 
spáchané komunistické zločiny.“ 
V podobném duchu se vyjádři-
la i porota na filmovém festivalu 
Nisa. Podle ní se jedná o film 
s výjimečnou estetickou kva-
litou, originálním hereckým 
pojetím a především velmi oso-
bitým humorem s filozofickým 
přesahem.

Martin Musílek

Film z Varnsdorfu získal další cenu

Režisér a zároveň autor námětu i scénáře Pavel Göbl
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Svozy pytlového
tříděného 
odpadu

4. 6. 2015

Vzpomínky

Poradna ČOI
Česká obchodní inspekce poskytuje bezplatně rady

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

3. června 10.00-14.30 hod.
v zasedací místnosti

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

4. června 2015 uplyne 
17 let od úmrtí paní Jiřiny 
Hrobníkové.

Vzpomínají manžel a děti 
s rodinami.

30.-31. 5. 2015
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989 

6.-7. 6. 2015  
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

Zubní
pohotovost

Moc děkujeme pracovníkům 
sociálního odboru za akci Se-
tkání pěstounů,  která proběhla 
ve dnech 18. až 19. dubna 
v rekreačním středisku Doksy.   

Za všechny pěstouny paní 
Olahová a Fádliková

Charitativní aukce www.cha-
ritativniaukce.cz byly založeny 
jako další zdroj f inancování 
dobročinných aktivit neziskové 
organizace Světýlko o. p. s., 
která pomáhá potřebným již 
od roku 2008. Její činnost je 
zaměřena na děti, mládež a 
seniory. Princip charitativních 
aukcí spočívá v tom, že osoba 
prodávající v aukci nějakou věc 
i službu si sama určí, kolik % 
z výtěžku aukce daruje Světýlku 
a kolik si ponechá. 

Nakupujte či prodávejte na 
www.charitativniaukce.cz a 
podpořte projekt financo-
vání obědů sociálně slabým 
školákům.

3. června tomu bude 13 let, 
kdy nás opustil náš milovaný 
pan Vladimír Janoušek. 

Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.

Stále vzpomínají manželka 
Dagmar, dcery Renáta a Ro-
mana s rodinami.

Potřebujete rozšířit okruh 
zákazníků? 

Chcete zpeněžit nepotřebné 
věci? 

Není vám lhostejný osud 
sociálně slabších dětí?

Nabídněte v charitativních 
aukcích dětské oblečení, šper-
ky, knihy, elektroniku. Na své si 
přijdou všichni, kdo se zabývají 
ruční výrobou a chtějí své pro-
dukty zpeněžit. Zapojit se můžou 
i firmy, které vyřazují techniku a 
nahrazují ji moderní. 

Prodávající automaticky 
obdrží potvrzení o výši daru. 
Veškeré příjmy z prodeje jdou 
na transparentní účet a budou 
v tomto období použity na 
financování teplých obědů ve 
školních jídelnách pro sociálně 
slabé děti. 

www.charitativniaukce.cz 

DEN DĚTSKÉ RADOSTI
v sobotu 30. května 2015

od 9 do 13 hodin na hřišti u Sportovní haly.

Připraven je velký zábavný pořad pro děti 

VOSA JEDE 
a bohatý doprovodný program.

Vstup zdarma.
Bližší informace na www.ddmvarnsdorf.cz.

Akci finančně podpořilo Město Varnsdorf.

Dům dětí a mládeže Varnsdorf 
a Skautské středisko Lužan

vás srdečně zvou na

Dluhová poradna
Dluhová poradna města Rumburk funguje již téměř rok a za tu 

dobu ji navštívilo  přes 250  klientů z celého Šluknovského výběžku, 
kterým jsme pomohli s řešením jejich finanční situace. 

Největší a také nejčastější chybou je, že lidé neřeší své problémy 
včas. Vyčkávají, odkládají a doufají, že se to „nějak“ vyřeší samo. Tím 
však dochází k nárůstu dluhů a problémy se prohlubují. Čím dříve 
se začne situace řešit, tím menší má dopad na další život. 

Dalším velkým problémem je nízká úroveň finanční gramotnosti 
mnoha lidí. Často nerozumí tomu, co podepisují, nebo smlouvy ne-
čtou. Proto realizujeme preventivní semináře pod názvem Prevence 
předlužení. Zabýváme se tematikou dluhů, exekucí a insolvencí. 

Bohunka Slaná, vedoucí Dluhové poradny města Rumburk

Jak se sportuje na gymplu
Velmi oblíbenou tradicí na varnsdorfském víceletém gymnáziu 

jsou přebory školy, které se staly neodmyslitelnou součástí našeho 
sportovního školního života. V průběhu celého roku se scházíme 
každý měsíc v pondělí odpoledne v tělocvičně i na hřišti. 

Žáci mají možnost vyzkoušet čtrnáct sportovních disciplín, tedy 
o rozmanitost není nouze. Účelem tohoto projektu je všestranná 
nabídka sportů a rozpohybování i těch žáků, kteří nejsou právě 
„top sportovci“. V září jsme začali šplhem, poté následoval stolní 
tenis, badminton, přehazovaná, ringo, bouldering, basket, florbal, 
bumbácbal a skok vysoký. V posledním čtvrtletí nás čeká ještě 
vybíjená, fotbal i atletický víceboj. Nově se chystáme zařadit soutěž 
rodičů a dětí ve víceboji netradičních disciplín. 

Celkem už se protočilo v tělocvičně 318 dětí. Některé chodí jen 
fandit, jiné už závody organizují. Učí se přebírat funkci rozhodčích, 
počítají a pískají zápasy, píší diplomy, fotí a píší články na školní web. 
Přebory se staly nejen sportovní, ale i společenskou událostí. 

Na sportovním projektovém dni, který pořádáme v závěru roku 
v Jiřetíně p. Jedlovou, proběhne vyhlášení nejvšestrannějších spor-
tovců, kteří se zúčastnili největšího počtu přeborů. Díky našim žákům 
za velkou účast a hlavně za super atmosféru, kterou na každém 
přeboru dokážou vytvořit. Velké díky patří vedení gymnázia za pod-
poru sportu v naší škole a hlavně volnočasové organizaci  Akademii 
příslibu za finanční příspěvky na odměny a vybavení, které umožňuje 
organizaci přeborů a rozmanité hodiny tělesné výchovy.

Radka Holubářová, učitelka TV 

Bratislavská otevře letní třídu
V pondělí 1. června bude za účasti představitelů města, sponzorů, 

odborné veřejnosti a hlavně zástupců generálního investora stavby 
firmy ČEZ (150 tis. Kč) slavnostně uveden do provozu zahradní altán, 
který bude dětem MŠ i ZŠ sloužit jako letní třída, relaxační prostor 
či jako zázemí ke hrám na krásné zahradě.

Datum předání je symbolické. Společně s dětmi oslavíme jejich 
svátek hrami, soutěžemi s rodiči a řadou překvapení. V letošním 
roce se bude ještě předávat zcela nová třída mateřské školy a hřiště 
s umělým povrchem. 

Letní třída na Bratislavské se otevře symbolicky na Den dětí

Soutěž o nejkrásnější zahradu
Zúčastnit se mohou všichni obyvatelé Varnsdorfu. 
Stačí pořídit fotografii na jedno z daných témat: 
zahrada, předzahrádka a balkon.
Do soutěže mohou být přijaty fotografie pořízené ve Varns-
dorfu a na Studánce. 
Každý autor se může zúčastnit maximálně se 4 snímky. 
Fotografie (min. 300 dpi, JPG min. 13x18 cm) zasílejte na e-mail 
varnsdorf@varnsdorf.cz nebo doručte osobně na sekreta-
riát MěÚ na CD či DVD v obálce označené slovem „soutěž“. 
Ke každému snímku je nutné uvést jméno autora, datum a 
místo pořízení fotografie. Vítaný je i krátký text. Účastník 
soutěže dále vyplní následující údaje: jméno, adresu trvalého 
bydliště, e-mail a telefonní kontakt. 
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.
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Seriál závodů horských kol 
pro širokou veřejnost, jehož 
16. ročník se letos jede pod 
názvem Lasvit Peklo SEVERU 
2015, má po dubnovém zaháje-
ní pod Jehlou v České Kamenici 
odjety další tři závody, které se 
konaly během dvou květnových 
víkendů. Prvním z nich byl závod 
Okolo Polevska, poté varnsdorf-
ský Gema XC Hrádek (rekordní 
účast 153 závodníků) a den 
poté XC Dymník-Kola Brabec 
v Rumburku. V kategorii Nadě-
je I na nich získal varnsdorfský 
Rosťa Synek postupně páté, 
čtvrté a jedenácté místo, takže 
všude bodoval a v průběžné 
klasifikaci mu patří pátá pozice 
s minimální bodovou ztrátou na 
dvě místa před ním. V kategorii 
juniorek si skvěle vede Anežka 
Lhotáková (CK Šluknovsko). 
Po dvou třetích místech, vždy 
za sestrami Loubkovými, dojela 
na „domácí trati“ osmá, ale 
protože obě největší soupeřky 
úvodní závod v České Kamenici 
nejely, tak průběžně této katego-
rii zatím vévodí. Dobře si vede 
i Kateřina Zezulová, které patří 
osmá příčka. Ze závodů juniorů 
a mužů v Polevsku a Rumburku 

Peklo severu nyní čeká časovka na Jedlovou

Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů

Hodně těsno na tratích nebývá jenom v kategoriích dospělých

Běželo se opět také na Studenec 
Den po úvodním závodu Českého poháru do vrchu 2015 v Jiře-

tíně pod Jedlovou (HS o něm psal v čísle 9), jinak také Memoriálu 
Milana Krupky, se konal druhý závod poháru na trati Chřibská -
Studenec s účastí 50 startujících. Mezi muži celkově vyhrál na 
trati dlouhé 6,1 km Jakub Pšenička z Jilemnice s časem 27:45 
min., v ženské kategorii byla nejrychlejší Blanka Paulů z Úpice 
v čase 33:43 min. Z běžců našeho regionu se nejlépe vedlo Martinu 
Stezkovi z Chřibské (skončil 12.), Pavlu Suchemu z Krásné Lípy 
(16.) a Jakubu Conkovi z Rumburku (19.). Ještě lépe se umístily 
ženy. Kateřina Wackermannová z Chřibské doběhla 3., Tereza 
Masopustová z Rumburku 5. a Světla Vítková z Krásné Lípy ob-
sadila 7. místo. Celý Český pohár zahrnuje více jak 40 závodů, 
jejíchž cíle jsou na mnoha známých vrcholech hor po celé ČR (např. 
Velký Javorník, Ještěd, Černá hora, Žalý, Praděd atd.).         ZdS 

Chystá se 14. ročník atletiky 
pro 1. stupeň ZŠ

Základní škola náměstí pořádá pod patronací komise pro 
vzdělávání, sport a tělovýchovu již 14. ročník atletiky pro 1. stupeň 
ZŠ. Výsledky budou součástí Olympiády pro 1. stupeň ZŠ. Akce 
se koná v pátek 29. května 2015 v areálu Městského stadionu ve 
Varnsdorfu - KOTLINA od 9.00 do 12.00 hod. s prezentací již od 
8.15 do 8.45 hod.

Disciplíny: 60 m, 300 m, 800 m, hod míčkem, skok daleký, štafeta 
4x60m. Kategorie: dívky, chlapci (bez rozdílu věku, soutěžit může 
každý, kdo navštěvuje 1.-5. třídu dané školy a neopakoval ročník). 
Družstvo: max. počet 12, závodník/nice může startovat ve 2 disci-
plínách + štafetě, v každé disciplíně může startovat 5 závodníků/nic, 
max. počet štafet = 2 (počítá se výsledek rychlejší). Bodové hodno-
cení: prvních 10 závodníků (10 bodů - 1 bod), max. 3 závodníci jedné 
školy, další umístěný závodník „bere“ body jiné škole. Harmonogram: 
9.00 - 60 m D, CH; 9.30 - 800 m D, CH; hod míčkem - D, CH; skok 
daleký - D, CH; 10.20 - 300 m D, CH; 11.10 - štafety 4x60 m - D, CH; 
12.00 - vyhlášení výsledků. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu 
data závodů v případě nepříznivého počasí.         Václav Zemler

Cyklistický výsledkový servis
Druhý závod seriálu Českého poháru v cross country (ČP XCO) 

měl dějiště v Praze-Řepích. Na startu nechyběla domácí špička bor-
ců (olympionici Jaroslav Kulhavý, Ondřej Cink a Jan Škarnitzl), ale 
také jezdci elitní desítky světového žebříčku. V hlavních kategoriích 
se stal závod kořistí pro O. Cinka a Australanku R. Hendersonovou. 
V kategorii Expert si po 11. místu v Teplicích dojel Filip Holubář ten-
tokráte pro 16. pozici a v průběžném pořadí mu patří 13. příčka. Do 
desítky nejlepších borců této kategorie mu chybí pouhých osm bodů. 
Rumburský Herbert Schwarz si proti Teplicím polepšil o tři místa, 
skončil 10. a po dvou závodech je průběžné osmý.                   ZdS

Pohár rozhlasu 2015 je za 
námi. Letos se na městském 
stadionu ve Varnsdorfu sešlo 
454 star tujících z 11 škol 
děčínského okresu. Komfort 
v podobě příjemného letního 
počasí, skvělého rozhodování, 
hladkého průběhu i zajištění 
výsledků jim zajistili atletičtí 
rozhodčí v čele s Ladislavem 
Kubíčkem, počítačový expert 
Tomáš Šmidílek a pomocníci 
devátých ročníků ze ZŠ ná-
městí E. Beneše. Postup do 
krajského f inále si zajistily 
ZŠ Kamenická Děčín (mladší 
žáci), Gymnázium Varnsdorf 
(mladší žákyně), Gymnázium 
Rumburk (starší žákyně) a ZŠ 
náměstí E. Beneše Varnsdorf 
(starší chlapci). 

Výsledky kategorií na prv-
ních třech místech - mladší 
žačky: 1. Gymnázium Varnsdorf 
4 441 bodů, 2. ZŠ Komenského 
Děčín 4 354, 3. ZŠ U Nemocnice 
Rumburk 4310 b. Mladší žáci: 
1. ZŠ Kamenická Děčín 3 809 
bodů, 2. ZŠ Dr. Tyrše Děčín 
3 301, 3. ZŠ Komenského Dě-
čín - 3 217 b. Starší žákyně: 
1. Gymnázium Rumburk 5 131 
bodů, 2. ZŠ Školní-Želenice 

Děčín 4 843, 3. ZŠ Komenské-
ho 4 489 b. Starší žáci: 1. ZŠ 
nám. E. Beneše Varnsdorf 5 701 
bodů, 2. Gymnázium Varnsdorf 
5 467, 3. ZŠ Kamenická Děčín 

5 006 b. Z pohledu individuální-
ho je potřeba vyzdvihnout kaž-
dého, kdo se postavil na start. 

Václav Zemler, 
foto Ivo Šafus 

Vydařené dopoledne s Pohárem rozhlasu

Ve čtvrtek 14. května 2015 se ve varnsdorfské Kotlině konalo 
okresní kolo 4. ročníku Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 
(OVOV). Tuto akci s atraktivním pohybovým programem se pod 
tímto názvem rozhodli v minulých létech připravit pro žáky zá-
kladních škol Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové 
v desetiboji, královské to atletické disciplíně. Kladou si za cíl přispět 
ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a 
dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky 
podobnou formou, jaká se osvědčila jim.              ZdS, foto Ivo Šafus

si nejvíce bodů připsal Tomáš 
Barták z Huntířova, když je-
den závod vyhrál a na dalším 
dojel druhý. Průběžně také 
vede. Tomáš Podrazil dojel na 
okruzích kolem Hrádku druhý a 
Filip Holubář pátý. V průběžném 
pořadí jim patří sedmá a dvacá-
tá pozice. Ve veteránech I si 
upevnil vedoucí pozici Herbert 
Schwarz díky pátému, třetímu 
a prvnímu místu na uvedených 
závodech. Zdeněk Kohout byl 
v Polevsku třetí a na domácí tra-
ti si dojel pro druhé místo Jan 
Novota. V průběžném pořadí je 
Zdeněk sedmý a Jan pátý. Ve 
veteránech II je Josef Kroupa 
průběžné třetí a Jan Boczan 

čtvrtý (oba bodovali zatím ve 
všech závodech seriálu). Šestý 
je Jiří Švorc, který absolvoval jen 
XC Hrádek a XC Dymník a oba 
závody mu přinesly druhé místo. 
O příčku níže si stojí Jan Šeps, 
ten dosud bodoval ve všech 
závodech. Ve veteránech III 
patří Václavu Šimonkovi třetí a 
Václavu Zemlerovi čtvrtá pozi-
ce. První z nich jel a bodoval ve 
všech závodech, druhý jen v po-
sledních dvou. Nejbližší akcí se-
riálu je horská časovka MTB na 
Jedlovou, která se jede v sobotu 
13. června. O čtrnáct dní později 
je na pořadu FOFR CUP, malý 
Lužický cyklomaraton v Prysku.               

ZdS, foto Tomáš Dvořák
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INZERCE

Basketbalisté jdou
do druhé ligy!

Varnsdorf má namířeno 
z druhého místa do  Synot ligy

Varnsdorfskému mužskému basketbalu se otevřela možnost hrát 
vyšší soutěž, tj. 2. ligu, poté, co finalisté Severočeské ligy, rezervy 
Slunety Ústí n. L. a Litoměřic, nemohou postoupit. Preferovanější 
týmy těchto oddílů totiž už tuto soutěž hrají. Více z posezonní bas-
ketbalové kuchyně prozradil Ing. Zdeněk Strolený, trenér týmu mužů 
a organizační pracovník basketbalového oddílu TJ Slovan.

Možnost hrát ve Varnsdorfu vyšší basketbalovou soutěž 
než je Severočeská liga je aktuální záležitost, nebo se ji oddíl 
zabýval delší čas?

„Tak to vůbec. Cílem našeho snažení bylo vždycky zahrát si 
dobrý basketbal a nejlépe o nejvyšší příčky současné soutěže 
s tím, že jsme tak nějak museli počítat s faktem, že přípravě nemo-
hou všichni dát maximum vzhledem ke svým pracovním, či studijním 
povinnostem nebo zdravotním neduhům. To borci převážně těch 
basketbalově starších ročníků narození nahrazovali zkušenostmi. 
A za podpory svých domácích fanoušků ve sportovní hale uměli 
vždy soupeřům připravit takřka nepřekonatelnou překážku. Vy-
bavme si návštěvu téměř 400 diváků před dvěma léty při první 
finálové bitvě s rezervou Litoměřic. Podobné návštěvy nemají 
v jiných místech nebo klubech, a také ve vyšších soutěžích. 
Patřičně tuto skutečnost ohodnotil tehdy i web basketmag.cz.“ 
(http://basketmag.cz/view.php?cisloclanku=2013040062

Pokud vše vyjde, jaké soupeře bychom ve sportovní hale 
mohli vidět?  

„Doufáme, že budeme zařazeni do skupiny A, kde krom již zmi-
ňovaných dvou týmů ze severních Čech jsou dále Most a Horejsek 
Děčín. Také ale západočeské Rokycany, Domažlice, dále Strakoni-
ce, Žižkov a i jiné pražské týmy (pozn. řídící orgány soutěží používají 
týmy z Prahy na doplnění počtu té které skupiny podle ostatních 
měst). Vše ještě doplní několik oddílů středních Čech.“   

Ponecháme-li stranou ekonomickou stránku, měl by tým 
mužů na to, aby soutěž zvládl, aniž by v ní hrál podřadnější 
roli a bylo by třeba družstvo posílit? 

„Ten podstatný důvod, který vedl pro mě osobně překvapivě až 
k drtivě kolektivnímu rozhodnutí, byl ten, že je to pro všechny, a 
především pro mladé hráče, impulz začít dělat něco jinak. Abych to 
vysvětlil. V zápasech loňské sezony se soupeř mnohdy dostavil jen 
s torzem družstva a v takovém zápase proti odevzdanému družstvu 
se není vlastně ani co učit, zlepšovat se. Druhý důvod navazuje. 
Je šance si vyzkoušet, zda můžeme své schopnosti měřit s jinými 
vyspělejšími celky, a také můžeme vhodněji zapracovat mladší 
hráče z kategorie U19, kterým taková zkušenost jenom prospěje. 
Připomenu, že špička Severočeské ligy se obecně považuje za 
neméně kvalitní v porovnání s minimálně polovinou 2. celostátní 
ligy. Prvoplánově tedy nepočítáme s posilami, chceme, aby toto 
vlastní rozhodnutí hráči potvrdili vlastním potem v přípravě a při 
zápasech. Spíš než posilami chceme překvapit herním stylem a 
pozitivním přístupem každého z nás.“

V jakém stádiu byl uprostřed května 2015 celý záměr hrát 
druhou ligu? 

„Do 12. 5. jsme museli federaci potvrdit, zda využijeme právo 
postupu, což jsme také udělali. Nyní nás až do rozlosování soutěže, 
čekají složitější starosti. Zajistit rozpočet, poskládat širší realizační 
tým a hlavně vymyslet, jak vhodně skloubit volný čas všech tak, aby 
to klapalo na hřišti i mimo něj. Nutno říci, že z ohlasů na toto naše 
rozhodnutí jsme velmi nadšeni. Nevím o nikom, kdo by nám díky 
dlouhodobějším výsledkům postup očividně nepřál.“  

Takže závěrem nezbývá, než popřát dalšímu ligovému týmu naše-
ho města hodně zdaru a dobrých výsledků ve vyšší soutěži.   ZdS

Tak už to tak vypadá, že 
pokud válel Varnsdorf s lepším 
či horším umístěními Českou 
fotbalovou ligu (ČFL) dlouhých 
dvanáct sezon, tak se skvělé 
vzpomínky na „plavbu“ 2. ligou, 
posléze přejmenovanou na sou-
časnou Fotbalovou národní ligu 
(FNL), hráčům, vedení klubu 
i příznivcům vměstnají jen do pěti 
ročníků.  Protože v této sezoně 
tým trenéra Zdenko Frťaly válí a 
nastala skutečnost, na kterou 
nebylo před léty ani pomyšlení! 
Tehdy se čekaly spíše starosti 
s udržením druhé ligy. Nyní 
s vědomím tříbodového násko-
ku na Zlín porazili varnsdorfští 
fotbalisté nejdříve ve středeč-
ním utkání sestupující Most 
3:1 (branky Martan 2, Durděvič) 
a největší soupeř zdolal Opavu 
3:0. Opětovné klopýtnutí Zlí-
na přišlo 16. května, kdy jej 
hostilo Táborsko a porazilo jej 

2:0. To varnsdorfský FK v téměř 
souběžně hraném duelu zvítězil 
ve Vlašimi 1:3 (góly Breite, 
Zbrožek, Durděvič). Rázem měl 
dvě kola před koncem soutěže 
na Zlín k dobru šest bodů. A 
do Kotliny v dalším kole zamířil 
lídr z Olomouce. Z opatrné 
hry obou soupeřů se rekordní 
návštěva kolem 2 500 diváků 
branky nedočkala. Bod ovšem 
stačil varnsdorfskému týmu 
k tomu, aby mohl slavit postup do 
nejvyšší soutěže! A na stadionu
i kolem něj se děly věci!

Juniorka hostila ve Šluk-
nově tabulkového souseda 
z Táborska. Ten v půli vedl 
0:2. Během dalších dvaceti 
pěti minut po velkém náporu 
ale varnsdorfská U21 dokázala 
stav otočit na 3:2 zásluhou 

branek Kapiče, Kučery (v první 
půli trefil břevno) a Černého 
z PK.  Poslední slovo měli hos-
té. V 80. Srovnali na konečných 
3:3. Ze Znojma se juniorka vrá-
tila s porážkou 4:1 (3:0). Jediný 
úspěch zaznamenal Knitl.

Dorost U19 přivítal Slavii 
Praha, vedoucí tým soutěže. 
Do poločasu (stav 2:2) dokázal 
dvakrát vést díky Chlanovi a 
Černohorskému. Favorit se ale 
pak mezi 70.-80. minutou třikrát 
prosadil a na konečný výsledek 
3:5 už jen korigoval Hoke. Doma 
s Mostem a na Admiře Praha 
nezískali dorostenci ani bod 
po výsledcích 2:4 (1:2) a 2:0 
(1:0). Jejich góly zaznamenali 
jen Šimůnek a Kolár (PK). Tým si 
stojí nyní v tabulce hodně nízko. 

ZdS

         Žáci U15 si vedli nejlépe 
Sezona 2014-2015 se pomalu chýlí ke konci i mlá-

dežnickým týmům Fotbalové akademie Šluknovského 
výběžku (FAŠV). Mnozí kolem fotbalu tvrdí, že výsledky u mládeže 
nejsou až tak důležité, ale vysvětlujte to dokola některým z fotbalo-
vých příznivců, neřku-li rodičům žákovských fotbalistů. Z týmů aka-
demie si v uplynulé sezoně v soutěžích České ligy nejlépe vedl tým 
U15, který po sedmém místě v základní části (celkem 12 družstev) 
potvrzuje své postavení i ve skupině hrající o sestup (7.-12. celek po 
základní části). Spolu s  Meteorem Praha skupině vévodí a sestup tak 
hrozí některým z celků Kolína, Trutnova, Chrudimi či Kladna.          ZdS

Sraz fotbalových 
pamětníků ve 

Vilémově
Každoročně se na závěr sezo-

ny koná na stadionu ve Vilémově 
setkání fotbalových činovníků a 
fotbalistů nad 60 let Šluknov-
ského výběžku. Nyní se bude 
konat 6. června od 14.00 hod. s 
doprovodným programem, jako 
je např. střelba na malou branku 
o láhev pravé slivovice, společ-
né posezení za doprovodu živé 
hudby či možnost konzumace 
bohatého občerstvení nejen 
z udírny. Program zakončí 
mistrovský zápas Vilémova 
s Modrou od 17.00 hod. a i poté 
mohou ti z vytrvalejších setrvat 
v areálu při občerstvení dle chuti 
a nálady.                         LS


