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www.varnsdorf.cz

Varnsdorfské městské slavnosti

Varnsdorfské městské slavnosti se nesly ve znamení aprílového počasí. Ani časté dešťové přeháňky ale neodradily stovky
lidí od návštěvy některé z atrakcí. “Na vrchol akce, kterým bylo
vystoupení Mandrage, přišlo půl druhého tisíce lidí. To je pěkné.
Pro mě byl ale největším zážitkem Miro Šmajda. Velmi mile mě
překvapil, jak se vypořádal s deštěm, který byl zrovna při jeho
koncertu dost silný. Ukázal, že je to rocker a výborný bavič,” uvedl
starosta města Stanislav Horáček.
Sobotní dopoledne patřilo především těm nejmenším. Na
části travnaté plochy se odehrál turnaj malých fotbalistů s mezinárodní účastí. O pár metrů dál čekaly na děti soutěže, divadelní
představení, hry a jiná zábava. Slavnosti přilákaly návštěvníky z
blízkého i dalekého okolí. “Do Varnsdorfu jezdíme za babičkou a
protože máme dvě malé děti, nemohli jsme nepřijít. Jsme spokojení a děti taky. Pěkná akce,” hodnotil Pavel Bulejko.
Odpoledne se soustředila pozornost stále početnějšího publika
na hlavní pódium před tribunou. Koncertní šňůru zahájila stále
populárnější Debbi. Největším magnetem bylo bezpochyby
podvečerní vystoupení kapely Mandrage, která sklidila i největší
aplaus. Fanoušky Miro Šmajdy neodradila ani další nebeská sprcha a on se jim odvděčil výjimečným nasazením. Hudební tečku
za úvodním dnem slavností udělali Wishmasters. Jeden z hitů této
mladé skupiny byl také podkladem pro závěrečný ohňostroj.
Zcela odlišné kouzlo přineslo nedělní dopoledne na náměstí
před radnicí, kde slavnosti pokračovaly vystoupeními dětí
z Bratislavské a koncerty skvělých hudebníků ze Swing Bandu
Tábor a J.J. Big Bandu. Škoda, že jim přihlížela sotva stovka lidí.
Přítomným to ovšem na pohodové náladě neubralo.
ha, foto Nikola Turková
INZERCE

Hasiči zasahovali v mlékárně a ve slévárně
Čtěte na str. 4

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře
Čtěte na str. 7

Varnsdorfské fotbalisty povede Roman Skuhravý
Čtěte na str. 10

Příští číslo Hlasu severu vyjde 10. července 2015. Redakční uzávěrka 29. června 2015.
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
• Vloupal se do školy

K prověření opakovaného signálu z pultu centralizované
ochrany vyjely hlídky městské policie do ulice Karlova. Zde na
budově základní školy zjistily neklamné známky po vloupání,
kdy se pachatel či pachatelé dosud pohybovali uvnitř. Z tohoto
důvodu jsme přivolali hlídky OOP a OHS PČR Varnsdorf.
Společnými silami jsme pak prohlédli vnitřek budovy, kde byl
následně zadržen devatenáctiletý mladík z Jiříkova. Celou věcí
se dále zabývají policisté.

• Dlažební kostky „za pět prstů“

Dlažebních kostek zadarmo se zachtělo pětapadesátiletému
muži z Varnsdorfu, který se na ně vypravil do ulice U Splavu,
vyzbrojen nářadím a dvoukolovou kárkou. Tento záměr mu
překazil všímavý pracovník technických služeb, který muže
i s jeho nákladem zahlédl v ulici Jiřího z Poděbrad. O této
skutečnosti telefonicky informoval městskou policii. Strážníci
celou věc zadokumentovali a postoupili příslušnému správnímu
orgánu městského úřadu, kde se bude muž ze svého jednání
zodpovídat. Odcizené dlažební kostky tak byly zachráněny a
vráceny oprávněnému majiteli.

• Žena vrátila peněženku se značnou hotovostí

O opravdu velkém štěstí může hovořit muž, který se shledal
se svou ztracenou peněženkou, ve které měl uloženy osobní
doklady a finanční hotovost. Tu našla osmačtyřicetiletá žena
z Varnsdorfu, která ani na okamžik nezaváhala a nález předala
strážníkům. Ty překvapila především odevzdaná finanční hotovost, která se pohybovala v řádu desetitisíců korun. Nelze
než znovu zopakovat, že poctivých a slušných lidí je kolem
nás stále dost.

• Na oheň přiložil kabely

K prověrce telefonického oznámení, které se týkalo možného
pálení nebezpečného odpadu, byla do ulice Janáčkova vyslána
hlídka městské policie. Zde zjistila sedmašedesátiletého muže
z Varnsdorfu, který na dvoře u domu pálil suché větvě, ke kterým
však přidal i několik kusů elektrických kabelů s izolací. Na pokyn
strážníků oheň uhasil, a ti po zjištění všech skutečností případ
předali na odbor životního prostředí MěÚ.
Martin Špička, velitel strážníků

Společnost Regia vyhlašuje
výběrové řízení na místo ředitele
Základní náplň práce
Řízení společnosti, stanovení a naplňování vize a strategie
rozvoje společnosti a management služeb, produktů, financí,
lidí, procesů a projektů
Požadavky na uchazeče
Úplné střední odborné vzdělání (ekonomika, technické obory), praxe v oboru výhodou, znalosti problematiky ekonomických
agend, reklamy a marketingu, obchodní schopnosti a dovednosti,
znalost jednoho světového jazyka výhodou, znalost práce na PC
(MS Word, Excel, Internet, Outlook, Powerpoint), dobré komunikační schopnosti a řidičské oprávnění skupiny B
Předpokládaný nástup
1. srpna 2015
Lhůta pro podání přihlášky
7. července 2015
Více informací na městském webu
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Radní rozhodovali o veřejných zakázkách,
ceně dřeva i prodloužení rekonstrukce okolí Věžičky
Rada města na své 15. schůzi 11. června rozhodla o přidělení třech veřejných zakázek
menšího rozsahu Technickým
službám města Varnsdorf celkem za bezmála 885 tisíc Kč.
Jde o úpravu přístupových ploch
ke hřbitovu s parkovacím stáním

Budeme mít
ve městě novou
cyklotrasu?
Ještě v dobách, kdy nebyl
otevřen hraniční přechod
Varnsdorf - Großschönau začalo tehdejší vedení města
připravovat možnost rozvoje
cyklistické dopravy. Prvním
významným krokem byl vznik
turistické přeshraniční stezky,
která sloužila cyklistům až do
našeho vstupu do evropské
unie. Po otevření hranic se jak
cyklisté, tak i později komise
cestovního ruchu rady města
intenzívně zabývali možností
rozvoje cyklistické dopravy
a vzniku nové cyklotrasy
v našem městě. Návrhů padlo
poměrně dost, z nichž jako
nejlepší vzešla možnost propojení stávající cyklistické trasy
z Großschönau přes Varnsdorf,
Seifhennersdor f, Rumburk
končící ve Starých Křečanech
u pramene řeky Mandavy.
Tomuto záměru odpovídá i snaha majitele Pivovaru Kocour
o obnovení po válce zaniklé
spojky mezi Rumburskou ulicí
a Seifhennersdorfem. Této iniciativy se v dubnu 2008 chopila
i obec Staré Křečany v tehdejším projektu západní části
koridoru Nové Hřebenovky,
kdy však byla trasa odkloněna
přes Jiříkov a Ebersbach.
V loňském roce byly obnoveny, resp. oprášeny návrhy na
původní cyklotrasu s názvem
K pramenům řeky Mandavy
jako přirozené pokračování
Nové Hřebenovky, jejíž jedna
z větví dnes končí právě v
Großschönau. V těchto chvílích
probíhají konzultace se sdružením projektantů a připravuje se
nová projektová dokumentace,
která by mohla být v rámci
Euroregionu Nisa předložena
do projektových žádostí. Podle
dosavadních konzultací má právě tato trasa velkou naději na
úspěch a dočkat bychom se jí
tak mohli možná už v nejbližších
dvou až třech letech.
js

za 330.560 Kč, dále pak obnovu
turistické cesty okolo Mašíňáku
za 391.720,60 Kč a novostavbu
koloběžkové dráhy v areálu MŠ
Na Kopečku za 162.563,10 Kč
(vše bez DPH) za předpokladu,
že financování těchto akcí schválí zastupitelé.
Městští radní dále stanovili
cenu palivového dřeva z majetku města pro letošní a příští rok
na 600 Kč (včetně DPH) za kubík rovnaného dřeva u měkkých
dřevin (olše, jíva, lípa, topol, jehličnany, jírovec atd.) a 800 Kč
u tvrdých dřevin (dub, buk,
jasan, javor, bříza, habr, atd.)

bez dopravy. V odůvodněných
případech (např. snížená kvalita dřeva, obtížná manipulace
atd.) je možno poskytnout slevu
100 Kč.
Radní také pověřili starostu
podpisem Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo na úpravu prostranství v okolí Věžičky uzavřené mezi městem a firmou STRABAG a.s., kterým se prodlužuje
termín dokončení díla do 30.
července 2015 a navyšuje jeho
cena o 2.987.847,40 Kč bez
DPH za předpokladu schválení
financování zastupitelstvem.
r

SVS odstraní výusti do Mandavy
a splašky odvede do čističky
„Dosáhneme tím oddělení dešťových a splaškových vod, kde
splaškové vody od cca 55 obyvatel budou v souladu s legislativou
odváděny do kanalizačního systému města zakončeného na čistírně odpadních vod,“ uvedl generální ředitel společnosti Bronislav
Špičák.
Na výusť DC 65 v ulici Petra Bezruče č. p. 108 je napojeno celkem 6 objektů v Kamenické a uliční vpusti z přilehlé komunikace.
Kanalizace neznámého stáří je z betonu vnitřního průměru 300 a
400 mm a vejčitého profilu. Cca 200 metrů od této výústi je v ulici
Žižkova další volná výusť DC 66. Jsou na ni svedeny splaškové a
dešťové vody z 12 rodinných domů, jedné provozovny a dešťové
vody z komunikace. Kanalizace z roku 1899 je ve špatném stavu,
zkorodovaná nad 50 %, popraskaná a vznikají v ní kaverny.
Rekonstrukcí dvou stávajících úseků kanalizace a vybudováním
nové gravitační kanalizace a shybky pod tokem Mandavy se splaškové vody převedou do hlavního sběrače o vnitřním průměru 800 mm
v Nemocniční ulici. Nová kanalizace bude z kameniny vnitřního
průměru 300 mm v délce 322,8 m. Pro rekonstrukci se použije kamenina vnitřního průměru 300 mm v délce 48 m a průměru 400 mm
v délce 71 m. Shybka pod Mandavou bude z oceli vnitřního
průměru 200 mm v délce 31,1 metru. Závěrem bude provedena
úprava dotčených povrchů komunikací (ul. Žižkova, Kamenická,
P. Bezruče) v rozsahu dotčeném stavbou.
Stavba, jejímž investorem je SVS, byla zahájena 19. května a
dokončena má být do poloviny října.
Jiří Hladík, mluvčí SVS, re

PLÁN ZASEDÁNÍ

Rady a Zastupitelstva města Varnsdorf
na Il. pololetí roku 2015
Rada města
od 13.00 hodin
čtvrtek 10. 09.
čtvrtek 24. 09.
čtvrtek 08. 10.
čtvrtek 22. 10.
čtvrtek 12. 11.
čtvrtek 26. 11.
čtvrtek 10. 12.

Zastupitelstvo města
od 15.00 hodin
čtvrtek 24. 09.
čtvrtek 22. 10.
čtvrtek 26. 11.
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Senátor Linhart: Odpady na Šluknovsku budou problém
Od doby omezení skládkování
na úložišti v Rožanech nastalo
pro města a obce na Šluknovsku poměrně složité období.
Likvidace odpadu vzhledem
k větším přepravním nákladům
na vzdálenější úložiště podražila. Navíc skládkování má ze
zákona končit v roce 2024, což
by mohlo vyvolat skutečný kolaps
odpadového hospodářství ve výběžku. Evropský trend směřuje
k termickému způsobu využívání
odpadu a nedá se předpokládat,
že u nás tomu bude významně
jinak. Komunální odpad se většinově odváží svozovou firmou
a s překládkou až na skládku
ve Volfarticích, které leží již
v Libereckém kraji.

Senátor Zbyněk Linhart se
proto sešel se zástupci Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
Dobrovolných svazků Sever,
Tolštejn, zástupcem Místní
akční skupiny Český sever
a odbornou poradenskou firmou, aby projednali možnosti
jednotlivých řešení s tím, že se
v rámci dotačních titulů pokusí
vypracovat optimální varianty
řešení. „Bez zatím chybějící
krajské koncepce odpadového
hospodářství však o žádné dotace z OPŽP žádat nemůžeme,“
doplnil Zbyněk Linhart.
Dotace a jak dál?
Ve spolupráci s MAS Šluknovsko (nově Český sever)

Veřejně prospěšné práce procházejí
měsíčním útlumem
Pracovníků v oranžových vestách vidíte v červnu v ulicích města
méně. Na konci května totiž skončil pracovní poměr 19 lidem na
veřejně prospěšných pracích (VPP). Zůstalo jen 14 pracovníků,
kteří nastoupili na začátku dubna. Nových 21 lidí nastoupí na VPP
1. července. Celkem se tak počet pracovníků v oranžových vestách
ustálí na čísle 35.
Měsíční prodleva byla způsobena novými podmínkami výběru
pracovníků na VPP ze strany úřadu práce.
r

Na úřadu můžete platit kartou
Platební terminály jsou umístěny v budově MěÚ na náměstí
E. Beneše na hlavních pokladnách (v 1. patře a ve vestibulu). Další
terminál na živnostenském úřadu lze využít i pro platby spojené
s činností úřadu stavebního. Čtvrtý platební terminál se nachází
v budově MěÚ v ulici T.G. Masaryka na odboru správních agend
(pracoviště evidence vozidel).
Přijímáme karty VISA, VISA PAY WAVE, VISA ELEKTRON,
MASTER CARD, JCB, DINERS CLUB International, DISCOVER,
V PAY, MASTER CARD ELEKTRONIC a MAESTRO.
MěÚ

uspořádala Regionální kancelář
senátora ve Chřibské seminář,
kde byly představeny zástupcům
měst a obcí Děčínska předběžné
možnosti využívání nyní připravovaných dotačních programů.
„Diskuze opět potvrdila, že stále
narážíme na známou skutečnost,
kdy v důsledku zbytečně složitých českých pravidel není ještě nyní v červnu 2015 možnost
o dotace žádat. Plánované období přitom začalo už loni 1. ledna!
Přesto doporučujeme všem potencionálním zájemcům aktivně
sledovat např. webové stránky
www.mas-sluknovsko.cz, kde
jsou informace průběžně aktualizovány,“ vysvětlil senátor.
Elektřina pro Šluknovsko
Stagnace a malý ekonomický
rozvoj regionu má mnoho souvislostí. Jednou ze zásadních
oblastí, na kterou již dlouhá
léta poukazují místní samosprávy i podnikatelé, je zastaralá a kapacitně nedostatečná
elektrorozvodná síť, navíc bez
možnosti dalšího kapacitního
posílení. Z nedávných jednání
Zbyňka Linharta se zástupci
ČEZ Distribuce Děčín vyplynuly nové skutečnosti, které
by v budoucnu mohly tento
problém vyřešit. Od roku 1996
připravuje ČEZ projekt Posilující
vedení 110 kV do Šluknovského
výběžku. Průběžně se daří řešit
požadavky jednotlivých subjektů, měst, obcí, občanů, CHKO
apod. na trase z Liberecka přes
Nový Bor do Varnsdorfu, i když
určité obtíže stále zůstávají.
Miroslav Jemelka, asistent
senátora

Hasiči zasahovali v mlékárně, bývalé
slévárně i na hořícím uhlí

Ve dnech 1. a 8. června zasahovali varnsdorfští dobrovolníci
v provozu mlékárny, kde vlivem
prací na krajské silnici došlo
ke znečištění studny, ze které
odebírá mlékárna pitnou vodu
do svého provozu. Jak ukázaly
laboratorní vzorky, znečištění
vody bylo naštěstí jen mechanické. Po vyčerpání a vyčištění
studny odbornou firmou by měla
být voda opět v pořádku.
V sobotu nad ránem vyjížděly
všechny profesionální i dobrovolné jednotky z blízkého i vzdálenějšího okolí do Varnsdorfu,
kde na několika místech hořela
bývalá varnsdorfská slévárna hliníku a šedé litiny. Hala ve vrchní
části objektu lehla popelem celá,

na spodní hale se podařilo požár
střechy zdolat v počáteční fázi.
Na příčině obou ohnisek požáru pracují vyšetřovatelé hasičů
a policie.
Hned následující noci z neděle na pondělí vyjížděli varnsdorfští profesionální a dobrovolní

hasiči znovu k požáru, a to na
zahradu rodinného domu, kde
hořela kůlna se dřevem a uhlím.
Po rozebrání a odstranění části
střechy se podařilo požár zlikvidovat a objekt předat majiteli.
I zde se příčina požáru vyšetřuje.
js
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Varnsdorf se uzavřel
novým ubytovnám
Rada města vydala územní opatření o stavební uzávěře pro
celé správní území města Varnsdorfu (katastrální území Varnsdorf a Studánka u Rumburku). Tímto opatřením se zakazují
stavební činnosti pro stavby ubytovacích zařízení. Jedná se
o stavby pro ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména
ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat
nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování. Toto opatření platí do doby vydání nového územního plánu,
nejpozději do 31. prosince 2017. Udržovací práce u stávajících
staveb omezit nebo zakázat tímto opatřením nelze.
Územní opatření o stavební uzávěře by mělo zabránit další nekoordinované stavební činnosti pro tyto stavby a zároveň umožnit
budoucí využití území podle připravovaného územního plánu
města. Vytváření územně plánovacích předpokladů by mělo
také přispět k dlouhodobému řešení problematiky zhoršených
sociálních podmínek kraje, zhoršených parametrů zdravotního
stavu obyvatel, vysoké míry nezaměstnanosti, problematiky
skupin obyvatel sociálně slabých a ohrožených společenským
vyloučením.
Po vydání nového územního plánu formou opatření obecné
povahy bude ukončena platnost územního opatření o stavební
uzávěře. Návrh opatření byl projednán s dotčenými orgány,
z jejichž strany nebyly vzneseny žádné připomínky.
r

Rozhledna možná nebude
jen na Špičáku
V červenci loňského roku jsme vás informovali o snaze zřídit
vyhlídku nebo rozhlednu na vrchu Špičák. Po konzultacích s pracovníky Euroregionu Nisa (ERN), kteří v minulých letech realizovali
výstavbu rozhleden a vyhlídek v česko-polském pohraničí, došlo
k oslovení českých obcí při česko-saské hranici Euroregionu
s případným zájmem o realizaci podobného projektu na opačné
straně ERN.
V pondělí 25. května se zástupci šesti obcí a měst Šluknovského výběžku sešli na společném jednání v Krásné Lípě, kde
projevili svůj zájem o výstavbu 6 nových nebo obnovených rozhleden na vrších o výšce kolem 500 metrů nad mořem. Šluknov
by rád vytvořil rozhlednu na Jitrovníku (509 m.n.m.), Krásná Lípa
by ráda viděla vyhlídku na Maškově vrchu nad Vápenkou (548
m.n.m.), Mikulášovice mají zájem o rozhlednu na Hantsberku
(521 m.n.m.), Lipová počítá s výstavbou na Ječném vrchu (502
m.n.m.), Rybniště by rádo získalo prostředky na rozhlednu na
Plešivci (597 m.n.m) a naše město na 545 m vysokém Špičáku.
Se zájmem se ještě připojuje z Českolipska Skalice u České
Lípy, která plánuje rozhlednu na Skalickém vrchu (484 m.n.m),
kde dříve stávala Ferdinandova bouda. Těchto sedm měst a obcí
by při podání žádosti zastřešil jako lead-partner právě ERN, na
kterém je nyní zajištění dostatečného počtu zájemců na saské
straně. V případě podání žádosti (1. polovina roku 2016) musí být
připravený projekt, vizualizace, odhadnuté náklady a rozpočet
na výstavbu, zajištěné stavební povolení a také vyřešené majetkové vztahy k pozemku. Právě v tomto ohledu jde naše město
příkladem, neboť jako jedno z mála má již vyřešené vlastnictví
pozemku pod plánovanou stavbou. Díky individuálnímu plánování
samotné stavby bude mít každá z plánovaných rozhleden jedinečný a svébytný vzhled. Pro každý projekt je důležitý výstižný
název, ten náš pracovní je zatím Koukáme se k sousedům.
Dotace může dosáhnout až 90 % uznatelných výdajů a v tomto
plánovacím období je určena jak na výstavbu, tak i na rekonstrukci (modernizaci, či přestavbu) stávajících objektů, nikoliv na
jejich běžné opravy. Samozřejmostí úspěchu je i závazek min.
pětileté udržitelnost projektu.
js
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Varnsdorfská padesátka
Tři šestky jako ďáblovo číslo provázely letošní ročník oblíbené
Varnsdorfské padesátky. Závod se totiž na motokrosové dráze na
Studánce jel 6. 6. a navíc šlo už o 6. ročník. Na start čtyř kategorií,
tedy Klasik, Ořežplech, Speciál a Minibike, se letos postavilo 29
závodních týmů či jednotlivců. Závodníky kromě pořadatelů přivítal na území města starosta Ing. Horáček, který se také zúčastnil
prvního startu.
V nejobsazenější a nejsportovnější kategorii Speciál startovalo
15 týmů. Na prvním místě se umístil tým Motocentrum z Liberce,
na druhém domácí JAWA tým a na třetím Petr Rulík z Prachovic.
V kategorii Klasik skončil na prvním místě tým JAKOLONI ze Semil,
druhý Čeřan z Varnsdorfu a třetí Údržbáři Riders Team z Markvartic a Děčína. V kategorii Ořežplech zvítězil Gunner Team z Čisté
u Horek, druhé místo obsadil Monster Mimoň a třetí Pernštejn 2
z Pernštejna a Klášterce nad Ohří.
V dětské kategorii, tedy Minibike, vyhrál Tomáš, druhé místo
vybojoval Riky a třetí Filip. V nejmenší kategorii mohli diváci vidět
silný příběh Fair play. Vedoucí jezdec po průjezdu zatáčkou odstavil
motorku, doběhl zpátky do zatáčky, zvedl a nastartoval stroj svému týmovému kolegovi, opět doběhl ke svému stroji a pokračoval
v závodě. Kéž bychom podobných situací viděli více i v závodech
dospělých. Díky štědrým sponzorům obdržel každý ze závodníků
diplom a ceny, vítězové navíc poháry, věnce a šampaňské. Hlavním sponzorem závodu je Město Varnsdorf, z jehož grantového
programu je závod z větší části financován.
js
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Tenisové sportovní hry školek
Ve středu 17. června patřily
varnsdorfské kurty dětem
z místních školek. Společně
se tu zúčastnily Tenisových
sportovních her mateřských
škol. Dopoledne plné netradičních soutěží na antuce zpestřil
předškolákům i maskot.
Foto Kateřina Tarnóczy

INZERCE

Tenisové sportovní hry školek
Ve středu 17. června patřily varnsdorfské kurty dětem z místních školek. Společně se tu zúčastnily Tenisových sportovních her
mateřských škol. Dopoledne plné netradičních soutěží na antuce
zpestřil předškolákům i maskot.
Foto Kateřina Tarnóczy

PŘEDSTAVUJEME NOVÝ
SORTIMENT PLNĚNÉHO
PEČIVA „NA SLANO“

PŘIJĎTE OCHUTNAT PLUNDRU SE ŠPENÁTEM,
BROKOLICÍ A SÝREM, SE ŽAMPIONY, SE ZELÍM SE
SLANINOU ČI S PIKANTNÍ MEXICKOU S KUKUŘICÍ!
PEKAŘSTVÍ LIMMA, Pražská 2952, 407 47 Varnsdorf, tel: 734 571 518
Otevírací doba: Po – Pá: 5.30 – 17.00 hod, So: 6.00 – 11.00 hod
www.pekarstvilimma.cz

www.facebook.com/PekarstviLimma
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Provoz gynekologicko-porodnického oddělení
v Lužické nemocnici je zachován
Vzhledem k šířícím se spekulacím o hrozbě uzavření rumburské
porodnice chceme ujistit veřejnost, že provoz gynekologicko-porodnického oddělení není žádným způsobem ohrožen.
Prioritou současného vedení společnosti je personální stabilizace
lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, což se daří postupně
naplňovat.
V roce 2013 se v naší porodnici narodilo 397 dětí, loni o 69 více
a i v letošním roce zaznamenáváme nárůst počtu porodů. Rumburská porodnice se může pochlubit nejlepším hodnocením v rámci
celorepublikového projektu Přirozený porod v porodnici. Jakékoliv
obavy v tomto smyslu nejsou proto na místě.
Erika Drahotová, manažerka kvality Lužické nemocnice
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Řádková inzerce

Nemovitosti
SKZ REALITY Varnsdorf,
osvědčená realitní kancelář,
www.skzreality.cz/referenceklienti, tel. 603 536 548.

Prodám 1+1 DV ul. Lesní,
38 m 2 , nové podlahy, okna,
linka, sporák, 6. NP. Ihned
volné. Cena 295.000 Kč. Tel.
702 555 893.
Prodám dům 2+KK v ul.
Klostermannova ve Varnsdorfu. Více info na bazos.cz. Tel.
607 726 703.

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

Zaměstnání
Seriozní nabídka práce
pro svářeče (MIG MAG)
svařování dílů pro zaoceánské lodě a následná montáž
(trvalý poměr). Nástup možný
okamžitě. Kontaktní e-mail:
j.zarnack@email.cz.

Prodám stavební pozemek na Hrádku, všechny
sítě, 1 145 m 2 . Krásná vyhlídka. V případě rychlého
jednání zajímavá cena. Tel.
606 740 390.

Služby

Nabízím k pronájmu lukrativní nebytový prostor v přízemí
domu č. p. 391 na pěší zóně
(tř. 9. května) v Rumburku.
Nájemné 11.000 Kč/měsíčně.
K užívání lze využít od 1. 8.
2015. Další informace na tel.
773 985 561.

GEPARD FINANCE Varnsdorf, nejvýhodnější hypotéka,
www.gpf.cz/rumburk-snp, tel.
603 536 548.
Výcvik psů všech plemen
Nabízíme základní i rozšířený
výcvik pod vedením zkušených výcvikářů v ZKO
Studánka. Informace na tel.
777 155 429.

PRÁCE V BENTELERU - PERSPEKTIVNÍ PARTNERSTVÍ

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

Různé
JK Quatrefoil, o. s., pořádá i letos příměstský tábor
pro děti od 7 let s horní hranicí
neomezenou věkem. Tábor je
určen pro začínající a mírně
pokročilé jezdce. Týdenní
turnus je omezen počtem 8
účastníků. Bližší informace
na e-mailové adrese jdvorjaru@seznam.cz nebo na tel.
606 862 560 (SMS).
Od září 2015 hledám pro
žáka 5. ročníku doučování pro
školní rok 2015 2016 na tyto
předměty AJ, RJ, ČJ. Zaplatím. Tel. 723 970 350.

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

Skupina Benteler je podnik s celosvětovou působností. V divizích Automotive, Steel/Tube
and Distribution společnost zaměstnává téměř 30 000 pracovníků ve 170 lokalitách a
38 zemích světa.
Pro naší divizi Benteler Automotive, závod Rumburk hledáme vhodné kandidáty
na pozici:

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK- VKLADAČ / OBLUHA STROJE

Vaším úkolem bude:
- obsluha výrobní stanice
- pohledová kontrola dílů vycházejících ze stanice (linky)
- provádění drobných úprav a oprav
- příprava pracoviště před každou směnou
- materiál, pomocný materiál apod.
Požadujeme:
- SOU / SŠ vzdělání - výhodou
- manuální zručnost
- samostatnost
- ochota učit se nové věci
- kladný přístup k práci
Uvítáme:
- praxe ve výrobní společnosti a ve směnném provozu

Nabízíme:
- smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení
- perspektivní zaměstnání v zázemí prosperující nadnárodní společnosti
- možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
- zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, stravenky, sportovní a společenské aktivity aj.)
www.benteler.jobs.cz
V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte naše personální oddělení:
Michaela Dvořáková, telefon: +420 482 358 312,
e-mail: michaela.dvorakova@benteler.com
Benteler Automotive Rumburk s.r.o., Bentelerova 460/2, 408 01 Rumburk,
Česká republika
Benteler Automotive . Benteler Stahl/Rohr . Benteler Distribution . www. benteler.com
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provoz sportovišť
správa bytů pro SVJ
prodej nemovitých věcí
prohlášení vlastníka budovy
zprostředkování ocenění (tržní/administra�vní)

rekonstrukce bytů a bytových jader
pronájem nebytových prostor
údržba bytového fondu
vedení účetnictví
ubytování
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Kritika Hlasu severu
V pátek 29. května jsem si zakoupila Hlas severu a bylo mi trošku smutno. Na fotbal byly obětovány dvě stránky. Připadala jsem
si jako v Okresním přeboru - vše pro fotbal. Marně jsem hledala
alespoň zmínku o tom, že v neděli 10. května bylo v divadle Stars
pro město a zároveň Svátek matek. Děvčata slavila výročí úspěchů
za dvacet let. Divadlo bylo skoro plné. Z vedení města se ani na
chvilku nikdo neukázal, ač byli pozváni, možná to bylo tím, že byla
neděle? Všichni to dělají ve svém volném čase a pro radost. Jen více
takových, kterým trošku záleží na našich dětech a malém městě.
Zároveň nečekají, že jim z toho něco kápne. Je tu plno dobrých
týmů a jedinců, kteří si zaslouží naši pozornost. Nemůže nikdo říci,
že nezbylo místo na pár řádků. Hlas severu si zakupují také jiní
občané města.
Paní Kabáčová
V Hlasu severu č. 11 byla fotbalu věnována výjimečně necelá
jedna strana a to proto, že varnsdorfští fotbalisté dosáhli na historický úspěch. O této události informovala většina médií v zemi a
je v naprostém pořádku, že ani náš časopis nezůstal pozadu. Akci
Stars pro město jsme propagovali ve Varnsdorfských přehledech,
které vyšly 30. dubna v čísle 9. Snad jsme tak alespoň malým
dílem přispěli k zaplnění divadla. V tomtéž čísle jsme uveřejnili na
str. 6 pozvánku na Den matek. Článek s fotografií ze Dne matek pak
vyšel v následujícím čísle na str. 7 a také se objevil na městském
webu a facebooku. Kapacita časopisu je omezená a při souběhu
více událostí není jednoduché rozhodnout, které dát přednost.
Michal Haller, šéfredaktor Hlasu severu
Starosta i oba místostarostové se účastní řady akcí všeho druhu,
ať už sportovních či kulturních. Není ale v našich silách být všude.
Nikdo z nás si navíc není vědom, že by dostal pozvánku na akci
Stars v divadle. Město si váží lidí, kteří věnují svůj volný čas práci
s dětmi. Potvrdili to i zastupitelé, kteří v rámci Koncepce podpory
sportu schválili na rok 2015 pro Stars Varnsdorf finanční příspěvek ve výši 93 tisíc Kč.
Roland Solloch, místostarosta

Mladí záchranáři opět v akci
Ve středu 17. června se v Žatci konalo krajské kolo soutěže Mladý
záchranář 2015, kam se po úspěchu v okresním kole probojoval
i tým naší školy ve složení Natálie Quaiserová, Tereza Nováková,
Daniel Pípa a Vojtěch Hofman (všichni z 8. A).
Trať závodu byla vytyčena v prostorách historického centra města. Soutěžící pomocí plánku postupně navštívili 14 stanovišť, na
kterých si prověřili nejen své znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva
a požární ochrany, ale též fyzickou zdatnost. Ověřili si a prohloubili znalosti a dovednosti ze záchranářské problematiky, zejména
v oblasti poskytování
první pomoci, sebeochrany a pomoci osobám
v ohrožení. Nechyběly
ani kontrolní otázky
z historie, které se
vztahovaly k památkám a významným
objektům města. Odpovědi se nacházely na
informačních tabulkách
v blízkosti těchto objektů
a k jejich nalezení bylo
potřeba nejen orientačního smyslu, ale hlavně pozornosti.
V těžké konkurenci
čtrnácti nejlepších týmů
jednotlivých okresů Ústeckého kraje nakonec naši borci obsadili
krásné 6. místo, za které jim patří velká pochvala a poděkování
za vzornou reprezentaci. Už teď se všichni těšíme na další ročník
této soutěže.
Iva Priclová, ZŠ nám. E. Beneše
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Schránka důvěry vydala další podnět
Prosím za sebe a mnoho
dalších občanů města - ve
městě chybí lavičky. Žiji na sídlišti u Lidlu. Bydlí zde i hodně
starých lidí, kteří mají problémy s pohyblivostí a přitom jim
chybí sociální kontakty. Rádi
by si poseděli venku a přitom
popovídali. Zvládli by i delší
procházky, pokud by si mohli
po cestě odpočinout. Sídliště
u Lidlu je jen malá část, kde by
se daly lavičky instalovat.
Dále prosím, ať odbor
životního prostředí opravdu
pečlivě zvažuje kácení stromů
ve městě. Asi před dvěma
lety vedoucí životního odboru
slíbil, že za pokácené stromy u
domu s pečovatelskou službou
budou vysázeny nové. Na našem sídlišti žádné nové stromy
nasázené nebyly, naopak další
byly pokácené.
Jsou to zdánlivé maličkosti,
ale občanům i návštěvníkům
města život dost zpříjemňují.
Děkuji za možnost se vyjádřit a
doufám, že můj nápad nezapadne.
Sylva Babčanová

Vážená paní Babčanová,
umísťování městského mobiliáře včetně laviček projednává
komise Správy majetku a
rozvoje města, které byl váš
podnět předán.
V Lesní ulici byla letos pokácena jedna douglaska. Žádost
byla podána obyvateli vchodu,
před nímž rostla. Ačkoli se
jednalo o zdravý strom, rostl
v blízkosti domu, kde již výrazně
zastiňoval okna bytů ve třetím
patře. Kromě toho se v místech
kořenového systému zvedala
půda takovým způsobem, že
vznikaly pochybnosti o stabilitě
dřeviny, jejíž pád by bezprostředně ohrožoval chodník,
přístup do domu, eventuálně i
přilehlou komunikaci. Náhradou
byla uložena výsadba dvou
okrasných dřevin.
V současné době jsou do této
lokality objednány čtyři okrasné
třešně, jejichž výška dosahuje
6 až 9 metrů a šířka koruny se
pohybuje max. do 3 metrů, jsou
tedy do sídlištních výsadeb

daleko vhodnější. Kromě toho
se jedná o neplodící kultivary,
nevzniknou tedy ani výrazně
vyšší nároky na úklid.
Dále došlo v této lokalitě
k pokácení tří bříz, opět na
žádost místních. V jednom případě se jednalo o nebezpečný
dvoják, který hrozil rozlomením
a pádem. Ostatní břízy byly
pokřivené s nepravidelnými
korunami a nebezpečně vykloněné do komunikace a nad
parkující auta. Do této lokality
byla uložena náhradní výsadba
čtyř dřevin, kdy byly opět zvoleny nižší zdobné taxony, a to
temně růžově kvetoucí jírovec
pleťový. Jejich výsadbu plánujeme ještě letos.
Pracovnící odboru životního
prostředí posuzují každou
žádost o povolení ke kácení
jednotlivě a profesionálně.
Náhradní výsadba je nařízena
vždy, ale nemusí být provedena přímo na stejném místě.
Přemysl Brzák, vedoucí
odboru životního prostředí

ZŠ Seifertova - I naše děti umí…
Sportovní hry základních
škol města Varnsdorf jsou
všestranným kláním žáků
1. stupně základních škol - ti
musí prokázat své sportovní dovednosti nejenom v disciplínách
atletických, ale i v kopané a ve
florbale. Letošní hry skončily
9. června úspěchem našich žáčků, kterým se rádi pochlubíme,
protože cesta k němu není na
naší malé škole jednoduchá.
V kategorii dívek se děvčata
umístila na skvělém druhém
místě - prvenství jim uniklo
o pověstný vlásek a chlapci celou soutěž dokonce vyhráli!
Tento úspěch však v letošním roce nebyl ojedinělý. Naši
žáci se v průběhu školního
roku umísťovali na předních
příčkách i v dalších soutěžích
regionálního významu, např.
na turnaji v miniházené, ve
vybíjené, košíkové nebo na
atletických závodech. Skvělou
tečkou za školním rokem je
2. místo na Sportovních hrách
obcí Tolštejnského panství.
Z uvedených úspěchů
našich dětí máme o to větší
radost, že naše školička
nemá, ve srovnání s většinou
varnsdorfských škol, zrovna
nejlepší materiální zázemí
a při poměrně malém počtu

žáků ani podmínky pro výběr
nadaných sportovců.
Kde je tedy třeba hledat
tajemství našich sportovních
úspěchů? Ocenění si zaslouží
především nadšení a snaha
našich malých sportovců.
O jménech Jan Vaněk, Vojtěch
Hambálek, Přemysl Kamenický, Eliška Mendelová, Eliška
Přerovská, Barbora Fundová a
další určitě ještě uslyšíme. Jen
je nám trochu líto, že mnozí
z našich šikovných žáčků
z 5. ročníku odejdou na gymnázium nebo případně na jiné školy. Možná i pro letité nejasnosti
kolem rekonstrukce našeho
střediska v Seifertově ulici,

které je v povědomí veřejnosti
spojováno hlavně s budoucností
našeho 2. stupně.
Stále doufáme, že téměř
desetileté plány na zvelebení
naší školy budou naším zřizovatelem nakonec uskutečněny.
Věříme i tomu, že tak jako letos
budeme i za rok touto dobou
moci poděkovat za minimálně
stejné výsledky jak našim žáčkům, tak i učitelům, zejména
Blance Plocarové a Mgr. Petru
Karmanovi, kteří je k letošním
úspěchům dovedli. Jednou to tak
možná bude probíhat i v lepších
podmínkách.
Soňa Bílková,
ředitelka školy
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Stopaři podnikli Cestu odhodlání

V pátek 5. června vyrazil
oddíl Stopařů z DDM ve Varnsdorfu vlakem směrem Smržovka, kde na tamním nádraží
startoval 40. ročník branné hry
Cesty odhodlání s podtitulem
Jizerský pašerák. Připravenost
oddílů byla testována v malebné
krajině Jizerských hor.
Posláním každé soutěžní

skupiny bylo projít v časových
úsecích 20 kontrolních stanovišť vyznačených body v mapě
a pokusit se co nejlépe zvládnout zadané úkoly, přičemž si
všichni museli neustále s sebou
nést veškerou výbavu, vážící
mnohdy více jak 20 kilogramů,
po celých 38 km. Pořadatelská
skupina Střelka Kostelec nad

Labem letos zařadila mezi úkoly
poznávání dřevin, zdravovědu,
orientaci v terénu a na mapě,
vzduchovou střelbu, brodění
řeky, slaňování, luštění zapeklitých šifer a mnoho dalšího.
Malí Stopaři, pro něž byla
účast na této celostátní prestižní soutěži první zkušeností,
se nakonec předvedli na výbornou. Po dvou dnech a jedné
noci s krosnou na zádech,
v neznámém, dosti náročném,
terénu a za nesnesitelného
vedra obsadili v konkurenci
22 soutěžních oddílů nádherné
2. místo! Nicméně v této soutěži
se stal vítězem vlastně každý,
kdo překonal sám sebe a odhodlal se vyrazit na tuto pouť. Závěrem bych chtěl reprezentujícím
členům poděkovat a pochválit je
za skvělou práci.
Martin Hoško
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Fotokronika

Varnsdorfské slavnosti

Součástí dopoledního programu byl v sobotu mezinárodní turnaj
fotbalových nadějí.
Foto Michal Haller

Nejmenší čtenáři se dočkali
Prvňáčci přihlášení na začátku školního roku do Akce
Prvňáček byli v sobotu 13. června v Městské knihovně Varnsdorf slavnostně pasováni na
čtenáře. Celý rok poctivě sbírali
v dětském oddělení do svých
veselých barevných průkazů
razítka, kterými byli odměňováni
za pokroky ve čtení, aby si před
prázdninami zasloužili pasování
na čtenáře.
V horkém sobotním odpoledni
se v knihovně sešlo šestadvacet
prvňáčků, kteří s sebou přivedli
rodiče, sourozence (z nichž
mnozí již pasováním prošli
v minulých letech) i prarodiče,
v dychtivém očekávání přicházejících okamžiků. Po uvítání
v knihovně, kdy k dětem a jejich
rodičům promluvil též místostarosta Roland Solloch, si
všichni užili veselé písničkové
pohádkové představení divadélka Koloběžka. Po zábavném
soutěžení v dětském oddělení
knihovny pak přišla dlouho
očekávaná chvíle samotného
slavnostního pasování. Děti
byly odměněny tričkem s logem Akce Prvňáček (pro tuto
příležitost si stejné tričko oblékli
všichni zaměstnanci knihovny),
diplomem, novým čtenářským
průkazem a báječnou knížkou
pro prázdninové čtení.
Chvíle to byly slavnostní
i dojemné, všichni „dospěláci“
okamžiky pasování prožívali
s dětmi. A nakonec přišlo ještě
velké fotografování. Víme, že

nám malí čtenáři zůstanou
věrni a budeme se s nimi
v knihovně potkávat i v dalších
letech. A také se těšíme, až
v září a říjnu, kdy mohou rodiče
své prvňáčky zdarma přihlásit
do dalšího ročníku Akce Prvňáček, poznáme novou partu dětí,

které se budou statečně potýkat
s písmenky a slabikami a které
společně s jejich rodiči dovedeme k slavnostnímu pasování na
čtenáře.
Miroslava Müllerová, knihovnice dětského oddělení
Foto Ilona Martinovská

Malé návštěvnice se na aprílové počasí připravily.
Foto Michal Haller

Větší fanynky už tolik připravené nebyly, což jim evidentně nevadilo.
Foto Nikola Turková

Týden dětské radosti Na Kopečku
První červnový týden proběhl v naší mateřské škole ve znamení
zajímavých akcí ke Dni dětí. V pondělí jsme ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže ve Varnsdorfu uspořádali Lanový den. V přilehlém
parku mohly děti vyzkoušet svou zručnost a akrobatické nadání.
V úterý jsme zeď školní zahrady oživili veselými kresbami. Tváře dětí
celé dopoledne zdobila krásnými obrázky paní Markéta Hockeová.
Následujícího dne se konala velká dopolední diskotéka a ve čtvrtek
výlet. V lesích na kopci Špičák si děti prošly stezku za pokladem
plnou zábavných úkolů. Putování jsme zakončili v restauraci Bohemia manželů Fritscheových, kde pro nás připravili vynikající oběd
(za symbolickou cenu) a sladkou odměnu. Týden dětské radosti
zakončila přehlídka scénických tanců Tanambourrée, která se již
tradičně konala v zahradě naší mateřské školy. Velký dík patří všem,
kteří se na akcích během celého týdne podíleli.
Vlasta Tarnóczyová, MŠ Národní

Trhovci nabízeli rozmanité pochutiny a další zboží.
Foto Nikola Turková

V neděli dopoledne roztančily spoře zaplněné náměstí big bandy.
Foto Michal Haller
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Vzpomínka
Dne 1. července by se dožil 91 let
tatínek Jaromír Krupka.
Táto, vzpomínám na tebe! Míla

Dne 2. července tomu bude právě 10
let, kdy nás navždy opustil pan Oldřich
Hříbal.
Stále vzpomínají manželka, dcera a
syn s rodinami.
Dne 2. července uplyne 14 let vzpomínek na našeho tatínka, dědečka a
manžela Volfganga Horáčka.
Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.
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Zlaté tažení varnsdorfských siláků Evropou
Na mistrovství Evropy v silovém trojboji, benchpressu a mrtvém tahu 2015 v anglickém městě Eastbourne bylo nominováno
hned kvarteto závodníků OST
Varnsdorf. Konkrétně Jan Pianka
(kategorie open 25-39 let, váha
do 60 kg), Daniel Pianka (open,
60), Luboš Šos (open, 125) a
Richard Šos (dorostenci, 90).
V disciplíně mrtvý tah EQ
(s podpůrným dresem) se představili všichni varnsdorfští borci
a vedli si skvěle. Jan Pianka se
stal evropským šampionem a
jeho mrtvý tah byl navíc nejlepším výkonem celého mistrovství! Jeho bratr Daniel získal
stříbrnou medaili. Luboš Šos

skončil těsně pod stupni vítězů.
Těšit ho ovšem může vítězství
v jeho váhové kategorii a hlavně
pokus na 315 kg, který znamenal
nový evropský rekord. V poli dorostenců exceloval Richard Šos,
který třetím pokusem o hodnotě
250 kg stanovil dokonce nový
světový rekord! Zejména díky
varnsdorfským borcům se
podařilo v pořadí národů vybojovat fantastické 2. místo hned
za Srbskem.
Následující den byl na pořadu
mrtvý tah RAW (bez podpůrných
dresů). Tentokrát nastoupilo „jen“
bratrské duo. Honza absolvoval
všechny tři pokusy úspěšně
(170, 180 a 190 kg). Danovi se

Dne 11. července uplyne již 10 smutných let ode dne, kdy nás navždy opustil
můj drahý manžel, tatínek a dědeček
Josef Folprecht.
S láskou stále vzpomínají manželka Věra, dcera Marcela a syn Pavel
s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dluhová poradna:
Co předchází
exekuci?

P oděkování
Nemocnice Varnsdorf
tímto děkuje panu Františku
Marschnerovi - majiteli zahradnictví na hřbitově - za
sponzorský dar, který již po
několik let poskytuje v podobě
letní výsadby květin v parku v
areálu nemocnice. Jeho zásluhou má nemocnice stále hezky
vypadající zahradu a příjemné
prostředí pro klienty léčebny a
další návštěvníky nemocnice.
MUDr. Václav Jára

Úmrtí
Květen
Reiner Halbhuber
Věra Škachová
Gertruda Hrušková
Maria Sattlerová
Milan Fiala
Marie Rebetová
Věra Jirásková
Miroslav Ferí

72 let
88 let
90 let
70 let
72 let
66 let
87 let
60 let

Z ubní
pohotovost
27.-28. 6. 2015
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
Tel. 412 151 056

Děkujeme dětem druhých
tříd ze ZŠ náměstí za pěkné
vystoupení na členské schůzi
tělesně postižených v Pohádce. Děkujeme také panu Mgr.
Šmídovi za sponzorský dar
pro STP.
ZŠ Varnsdorf, Edisonova
2821 moc děkuje touto cestou
firmám i jednotlivcům, kteří finančně podpořili plánovanou
stavbu dřevěné pergoly na
pozemku školy. Jedná se o
tyto sponzory: SVS Teplice,
pan Martin Prkno - Řeznictví
ve staré spíži, Elnika s.r.o., KB
a.s., Elektropol s.r.o., SAMAT
s.r.o., paní Lenka Juricová Sportovní a relaxační masáže. Termín dokončení akce
je plánován na konec srpna.
Budeme se těšit na setkání
se sponzory při slavnostním
předání pergoly do užívání
žákům naší školy.
Ladislava Ondráčková,
ředitelka

Svozy pytlového
tříděného
odpadu

2. 7. 2015

dařilo lépe, když po váhách
175, 185 a 195 kg vyhrál svoji
kategorii a zároveň posledním
pokusem překonal světový
rekord (Honzovi patřilo stříbro). V absolutním pořadí
to Dana katapultovalo do
role evropského šampiona a
Honza podtrhl skvělý úspěch
bronzem. 3. místo se povedlo
vybojovat i v pořadí národů, a
to opět s výrazným přispěním
našich kluků.
Angličané uspořádali soutěž
na výborné úrovni. Nakladači,
hudba, moderátor... vše bylo
zajištěno nadstandardně.
Obrovský dík patří všem, kteří
drželi klukům palce. Dále i těm,
kteří přispěli aktivně přímo na
soutěži - Pavolu Balážikovi ze
Slovenska a Josefu Keczocze
z Podivína. Velké poděkování
patří městu Varnsdorf, které
náš oddíl dlouhodobě podporuje v rámci sportovní koncepce.
OST Varnsdorf, r

Základní umělecká škola Varnsdorf a město Varnsdorf
vás srdečně zvou na výroční koncert

Varnsdorfské komorní
filharmonie
W. A. Mozart

Symfonie č. 1, Es dur, KV 16
Koncert pro flétnu a orchestr G dur, KV 313
sólo- Veronika Závorová
dirigent - Josef Vondráček

v neděli 28. června 2015 v 18.00 hodin
ve starokatolickém kostele
Vstupné 80 Kč, důchodci a děti 40 Kč

Informace a předprodej v ZUŠ, tel. 412 372 323
www.zusvarnsdorf.cz

Poradna ČOI
Česká obchodní inspekce poskytuje bezplatně rady
a informace občanům, zejména
o právech spotřebitelů, uplatňování reklamací apod.

1. července 10.00-14.30 hod.

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

Mnozí lidé se domnívají, že
když nezaplatí jednu nebo dvě
splátky, může se u nich kdykoliv objevit exekutor. Tak jednoduché to ale není. Návštěvě
exekutora musí předcházet
několik kroků.
Vše obvykle začíná jednou
nebo i více upomínkami. Pokud dlužník nereaguje, věřitel
nejčastěji před předáním věci
exekutorovi využije služeb tzv.
vymahačů. Teprve není-li vymahač úspěšný, začne věřitel
činit kroky k tomu, aby získal
tzv. exekuční titul.
V praxi to znamená, že
předá věc rozhodčímu soudu
nebo zašle soudu elektronický
platební rozkaz. Proti němu se
může dlužník odvolat a v tom
případě je nařízeno soudní
jednání, kde se může bránit a
dluh zpochybnit.
Až na základě platného exekučního titulu (rozhodčí nález,
elektronický platební rozkaz
nebo soudní rozhodnutí) si
věřitel vybere exekutora.
Exekutor poté zašle soudu
návrh na zahájení exekuce
a soud jej pověří provedením
této exekuce. Celý tento
proces trvá obvykle 3 a více
měsíců.
Bohunka Slaná,
vedoucí Dluhové poradny
města Rumburk
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Klub má 10 želízek v ohni na MČR
Turnajová prověrka
basketbalových minižákyň
V polovině května se ve varnsdorfské sokolovně uskutečnil
TURNAJ MINIŽÁKYŇ VARNSDORF 2015 za účasti družstev
TJ Lokomotiva Liberec, TJ Bižuterie Jablonec, TJ Slovan Litoměřice (místo původně přihlášeného BK Horejsek Děčín) a TJ
Slovan Varnsdorf. Na úvod se utkal domácí Slovan s Libercem a
až v prodloužení vyhrály varnsdorfské hráčky 37:31. Poté provedl
oficiální zahájení turnaje předseda oddílu basketbalu TJ Slovan
Varnsdorf Miroslav Novotný, který mimo jiné zmínil participaci
města, České asociace minibasketbalu (ČAMB) a dalších subjektů.
Turnaj vzápětí pokračoval podle harmonogramu dalšími zápasy:
Litoměřice - Jablonec 26:35, Liberec - Jablonec 6:61, Varnsdorf Litoměřice 19:42, Litoměřice - Liberec 44:26, Varnsdorf Jablonec 13:42. Vítězem turnaje se zaslouženě stalo družstvo
děvčat z Jablonce, které vyhrálo všechny zápasy. Druhé byly
Litoměřice, domácí Slovan třetí a čtvrté místo připadlo Liberci.
Z každého družstva pak vybraly trenérky nejlepší hráčku, z toho
domácího to byla V. Juricová. Družstvům a oceněným hráčkám
předal poháry, medaile, dorty a diplomy opět předseda oddílu a
celý organizační výbor turnaje. Obecenstvo tvořili převážně rodiče, což je v tomto věku důležité, protože bez jejich podpory by to
v oddílech určitě nefungovalo tak, jak by mělo. TJ Slovan - basket

Zlato v hodu míčkem pro Natálku
Atletické poměřování sil mělo své pokračování na stadionu v Jičíně. Při teplotách kolem 35 st. C uspořádal místní
atletický oddíl přebory mladšího žactva. Varnsdorfský Slovan
zastupovaly pouze dvě dívky, Natálka Susová a o rok mladší
Miluška Pásková. Ve sprintu na 150 m dosáhly téměř shodného
výkonu na úrovni 22 s a Natálka přidala ještě 1,25 m ve skoku
vysokém. Společně také soutěžily v hodu kriketovým míčkem.
V poli dvaceti účastnic zapsala Miluška výkon 34,40 m a Natálka
překvapila své soupeřky i sebe. Z průběhu závodu bylo sice
zřejmé, že patří ke třem nejlepším, ale překvapením byla naměřená vzdálenost. Hodem dlouhým 48,25 m se stala přebornicí
Libereckého kraje! Ohromujícím je především rozsah zlepšení
dosavadního osobního maxima - o plných 8 metrů. Dosažená
vzdálenost rovněž přepisuje oddílový rekord Pavlíny Tiché z roku
1980. Natálce blahopřejeme a věříme, že v příštím roce uplatní
své schopnosti jako starší žákyně v hodu oštěpem. Skalický

Šachové střípky
Strážský žákovský open měl ve startovní listině 17 šachistů
ve věku od 10 do 16 let. Turnaj vyhrál Václav Paulus (ŠK DDM
Varnsdorf) před Kryštofem Hofmanem (ŠK Kamenický Šenov)
při shodném počtu sedmi bodů. O vítězství varnsdorfského hráče
rozhodlo lepší pomocné hodnocení. Další šachista ŠK DDM Marcel
Locker se musel spokojit jen se 14. pořadím. Václav Paulus ještě
před tímto turnajem dosáhl prvenství na krajském přeboru do 14
let, čímž si vybojoval právo účasti na MČR.
Krajský přebor Šachového svazu Libereckého kraje žáků do 8 a do
10 let se konal rovněž ve Stráži p. R. a za účasti dalších 16 šachových
nadějí. Ve starší kategorii zvítězil Michal Papoušek (DDM Varnsdorf) o půl bodu před Janem Štruplem ze Sokola Praha-Kobylisy.
Vítěz si tak zajistil účast na mistrovství Čech hráčů do 10 let. VH

S končícím pololetním našeho sportu absolvovali mladí
modeláři varnsdorfského LMK
krajská postupová kola na mistrovství republiky mládeže. Za
náš klub se na MR probojovali
v kategoriích volných modelů
David Jára, Sarah Staudigelová, Vojtěch Hofman, Miloslav
Řezníček, Miroslav Huk, Martin
Bobr a David Szollosi. V kategorii upoutaných modelů pak
Albert Svoboda, Jaromír Cimpl
a David Jára. Mládežnické mistrovství upoutaných modelů se
konalo 20. června ve Svitavách
(výsledky přineseme v dalším
čísle HS) a mistrovství ve volném letu má termín 26. září na
letišti v Hořicích. Tuto akci pořádanou Svazem modelářů České
republiky (SMČR) zajišťuje také
náš LMK ve spolupráci s dalšími
spřátelenými kluby z Vilémova,
Hořic a dalších. Nejúspěšnějším
z našich mladých modelářů je
v současnosti David Jára (na
fotu, kde zaučuje jednoho z
adeptů modelářského sportu).
V polovině června se již také
uskutečnilo mistrovství České
republiky v halových modelech. Naši závodníci dosáhli
těchto výsledků: v kategorii

A6 žáci získal Vojtěch Hofman
2. a David Szollosi 4. místo.
V P3 senioři byl Pavel Formánek
4. a v A6 senioři zvítězil Eugen
Belo. Stal se tak pro letošní rok
mistrem ČR v kategorii modely
poháněné gumovým svazkem,
jejichž hmotnost je 2-3 gramy.
A na závěr jedna naše pozvánka: ve dnech 4. a 5. čer-

vence pořádá LMK Varnsdorf
na fotbalovém hřišti v Rybništi
soutěže upoutaných modelů
v kategoriích maket F4B a SUM
a dále soutěž o Pohár Tolštejnského panství v kategorii UŠ
(upoutané školní akrobaty). Fandové a příznivci modelářského
sportu jsou tímto zváni.
Ing. Josef Bartík

Cyklistický výsledkový servis
Čtvrtý z deseti hlavních závodů letošního Author maraton
tour se jel v posledním květnovém víkendu v Klatovech jako
AUTHOR KRÁL ŠUMAV Y
MTB na trati dlouhé 105 km.
Z více jak 770 startujících bylo
klasifikováno rovných 600 a
v celkovém hodnocení se do
první stovky vešli Jiří Švorc
a Jiří Dužár. J. Švorc dosáhl
v kategorii M2 40-49 let na
17. místo (celkově 54.) a
J. Dužár v kategorii M3 50-59 let
dokonce na 5. příčku (celkově
96.). Na bednu pro nejlepší
vystoupili dva němečtí cyklisté,
mezi ně se na druhé místo vklínil
zlínský Ondřej Fojtík. K závodu
Jiří Švorc uvedl: „Asi po třech a
půl hodinách jízdy nás zastihla
průtrž doprovázená krupkami,
teplota prudce klesla a do cíle
to byl už jen boj o přežití, nedalo
se brzdit ani řadit, jak jsme byli
zmrzlí. Ještě před tím jsem jel
ve společnosti Lukáše Bauera.
Dobře jsme si popovídali, ale po
dešti jsme se rozdělili a nakonec
jsem dojel před Lukášem. Ten
závod pojal spíše tréninkově,
říkal, že byl jen asi 3x na kole
a že se hlavně nesmí rozbít.

Na mou poklonu, že je na tom
fyzicky mnohem lépe než my
ostatní, sdělil, že ani jemu ty
nohy nejedou. Počínal si však
výborně.“
Druhým podnikem Českého
poháru v maratonu byl XCM
SPECIALIZED EXTRÉM BIKE MOST. Jan Strož si mezi
jezdci ELITE zajistil 8. místo
a v průběžném pořadí seriálu mu patří třetí pořadí za
Kaněrou a Adelem. V Mostu
zvítězil Boudný před Ulmanem
a Hudečkem (všichni tři jeli
v letošním seriálu první závod).
Nynější největší soupeři Strože
v průběžném pořadí dokončili
závod takto: Kaněra pátý, Šilar
šestý, Bubílek sedmý, Jobánek
devátý, Adel desátý.
Český pohár v XCO 2015
měl na pořadu třetí ze šesti
závodů v Peci pod Sněžkou.
V kategorii ELITE si připsal
11. místo Michal Malík, zvítězil
Vastl před Nesvadbou, Škarnitzlem a Paprstkou. Ze svých
dvou bodovaných závodů vytěžil
Malík zatím 56 bodů a to stačí
na průběžné patnácté pořadí.
To vede těsně Nesvadba před
Kulhavým a Vastlem.

Pátým závodem Pekla severu 2015 byla HORSKÁ MTB
ČASOVKA JEDLOVÁ (délka
3,2 km, převýšení 251 metrů,
maximální stoupání až 23 %,
průměrné stoupání 7,7¨%), na
níž nemohlo chybět mnoho
účastníku z našeho severního
regionu. Uvádíme jejich nejlepší umístění v kategoriích.
Mrňouskové: 2. O. Novák (Jiřetín
p. J.); Naděje I: 3. D. Stránský
(Horní Podluží); Naděje II:
6. O. Boczan (Varnsdorf); Starší
chlapci + kadeti: 1. F. Srbecký;
Junioři + muži: 5. M. Vansteenkiste (CK Šluknovsko); Veteráni
I: 1. H. Schwarz (Rumburk),
2. J. Novota, 7. A. Vohanka; Veteráni II: 1. J. Švorc, 2. M. Marczi, 7. J. Boczan; Veteráni III:
6. J. Fabry (všichni Varnsdorf),
7. K. Bezchleba (Jiřetín p. J.),
8. M. Vohnout (Varnsdorf); Starší divky + kadetky: 3. N. Boczanová (Varnsdorf); Juniorky: 3. A.
Lhotáková, 4. K. Zezulová (obě
CK Šluknovsko); Ženy: 3. L. Mašková (Varnsdorf). V sobotu
27. 6. pokračuje seriál „pekla“
předposledním závodem, jímž
je Lužický cyklomaraton FOFR
CUP v Horním Prysku. ZdS

Fotbalisté angažovali Skuhravého
a chtějí změnit podmínky postupu

ETAPY TOUR DE FEMININ 2015
Také letošní mezinárodní etapový závod žen, který je součástí
Světového poháru, bude v úvodní čtvrteční etapě projíždět Varnsdorfem a do té závěrečné startovat v neděli na náměstí E. Beneše.
Zde je přehled jednotlivých etap.
9. 7. I. etapa, 119 km, start v 13.00 hod. v Krásné Lípě, dále Rybniště,
Dolní Podluží, RP ve Varnsdorfu na náměstí cca v 13.20 hod.,
cíl cca v 16.10 v Krásné Lípě.
10. 7. II. etapa, 91 km, start v 10.35 hod. a cíl cca v 13.00 hod.
v Jiříkově.
11. 7. III. etapa, 15 km, v 10.00 hod. start časovky Krásná Lípa Brtníky - Krásná Lípa.
11. 7. IV. etapa, 72 km, start v 16.15 a cíl v 18.10 v Rumburku.
12. 7. V. etapa, 99 km, start v 9.55 hod. ve Varnsdorfu na náměstí
s odjezdem směr Jiřetín a obce Labských pískovců, cíl ve 12.30 hod.
v Krásné Lípě. http://www.tourdefeminin.com

Hry mládeže ve fotografii

Již 8. června se uskutečnila další ze sportovních disciplín
Olympiády 1. stupně ZŠ, a to florbal mladších žáků a žákyň ve
sportovní hale.

Zklamání nad odmítnutím
postupu do první ligy je pryč.
FK Varnsdorf se chystá na druhou ligu, ve které opět nechce
hrát druhé housle. Důkazem
je angažování kouče s prvoligovou zkušeností Romana
Skuhravého. Čtyřicetiletý trenér
podepsal smlouvu tři dny po
hořkém klubovém rozhodnutí.
“Rozumím zklamání, kterým si
hráči i všichni v klubu prošli,
ale nedovedu si představit, že
by to mohlo ovlivnit přípravu na
další sezónu. Po rozhovorech
s trenérem Frťalou i některými
hráči jsem přesvědčen, že se
všichni chtějí ukázat a jsou
stále hladoví po úspěchu,” věří
Roman Skuhravý.
“Kauza Varnsdorf” otřásla
českým fotbalem. O (ne)postupu
malého klubu do nejvyšší soutěže informovala většina médií
v zemi. Rádio Impuls dokonce
na podporu našich fotbalistů
složilo píseň s příhodným názvem Varnsdorf není Varna.
Šéf klubu Vlastimil Gabriel
musel spolknout hořkou pilulku,
ale o to víc je odhodlán změnit
podmínky, které jsou nastaveny
velmi přísně a pro drtivou většinu
klubů u nás i nesplnitelně. „Sobě
už nepomůžeme, ale můžeme
dát šanci ostatním klubům,
které se dostanou do podobné
situace. Souhlasím s většinou
těch parametrů, ale myslím si, že
by měly být rozložené do většího

časového úseku a že by mělo
být umožněno tomu týmu, který
si postup vybojuje, hrát doma za
určitých podmínek. Do roka to
nikdo není schopen zařídit. Kdybych před 3 lety přišel na radnici
a řekl: pojďte, chlapi, přestavíme
stadion na ligové parametry, tak
by mě asi poslali do Bohnic. To
prostě není pro menší města
jako jsme my reálné,“ vysvětlil
Vlastimil Gabriel.
První liga je za současných
podmínek v podstatě uzavřenou soutěží a sportovní
duch fotbalu se vytrácí. S tím
souhlasí i nový varnsdorfský
lodivod. “Samozřejmě pravidla
jsou daná a musí se dodržovat.
Měli bychom ale být připraveni
i na takové týmy, které svým
sportovním vývojem předběhnou infrastrukturu. Měly by být
nějaké výjimky. Tohle degraduje
pocity hráčů i fanoušků. Stálo
by za to to změnit. Dovedu si
představit např. delší časové
rozmezí pro splnění přísných
podmínek i to, že by tyto kluby
hráli na domácím stadionu,

pouze exponované zápasy
jinde,” doplnil Skuhravý.
První trénink pod taktovkou
nového kouče čeká hráče ve
středu 24. června odpoledne.
Začnou desetidenním kondičním blokem. “Chci, abychom
od prvního dne táhli za jeden
provaz. Jsem zastáncem toho,
aby drtivá většina přípravy probíhala na hřišti. Samozřejmě ke
stylu hry, kterým bychom se rádi
prezentovali, potřebujeme skvělou kondici. Příprava na druhou
ligu se od té, která probíhala
v prvoligovém Jablonci, nebude
příliš lišit,” prozradil muž, který
se vrací do známého prostředí.
S fotbalem začínal Roman
Skuhravý v Přerově nad Labem,
přes Boleslav se pak přesunul
do Jablonce, kde působil deset
let. Následné hostování v ostravském Baníku skončilo zraněním
kolena. Po dvouleté herní přestávce se na jaře 2003 vrátil
k fotbalu právě ve Varnsdorfu.
Hráčskou kariéru ukončil o rok
později v Plzni. První trenérské
kroky začal dělat u jablonecké
mládeže, později asistoval hlavnímu trenérovi Václavu Kotalovi
a v roce 2013 po něm A-tým převzal. S Jablonce pak získl český
pohár i superpohár, v předkole
Evropské ligy ztroskotal jeho
tým na španělské Seville. Po
sezóně 2013/14 ho na trenérské stoličce vystřídal Jaroslav
Šilhavý.
Michal Haller

Atletika v hlavní sezoně

Hry pro dětí obcí Mikroregionu Tolštejn 2015 se konaly v Jiřetíně
pod Jedlovou 10. června a varnsdorfská ZŠ Seifertova skončila
v celkovém pořadí na 2. místě mezi 6 zúčastněnými školskými tymy.

Olympiáda mateřských školek proběhla u varnsdorfské sportovní
haly 11. června.
Foto Ivo Šafus

Měsícem květnem tradičně
začíná hlavní sezona atletiky. Pro
oddíl TJ Slovan byly prvním vstupem krajské přebory jednotlivců.
V kategorii žen vybojovala bronzovou medaili Blanka Plocarová,
když 200 m zaběhla za 27,29 s.
Na 100 m trati pak skončila na
4. místě s velmi dobrým časem
13,03 s. Přebory jednotlivců
kategorií staršího žactva, dorostu a juniorů pořádal oddíl
AC Mladá Boleslav. Z varnsdorfských závodníků si nejlépe
vedl dorostenec Pavel Herman,
který bral bronz na 100 m trati
v osobním rekordu 11,89 s. Jeho
čas 24,30 s na 200 m, bohužel,
„na bednu“ nestačil. Řádek
brambor (čtvrtá pořadí) vybraly
v disku dorostenka Sára Godlová
(25,44 m) a starší žákyně Lucie
Chalupová (17,63 m). Za zmínku

stojí návrat žákyně Elišky Veverkové mezi sprinterky. Na medaili
to nebylo, ale čas 8,77 s na 60 m
může být novým začátkem
sprintérské kariery.
Od poloviny května se rozběhly také soutěže družstev.
Družstvo žen stihlo již dvě kola
a s bodovým součtem 107 bodů
je v tabulce třetí za TJ LIAZ Jablonec B a AC Turnov. Do bodového hodnocení nejvíce přispěla
Blanka Plocarová. Její podíl je 25
bodů + zásadní úloha ve dvojím
vítězství varnsdorfských štafet.
Dalšími sběratelkami bodů jsou
Sára Godlová (ve dvou kolech
16 bodů), Kamila Veselá (13)
a Monika Bielovičová (13 bodů
pouze v jednom kole). Do
„měšce“ přispěly ještě Irena
Mouleová (8), Alena Poláčková
(5), Tereza Školoudová (4), Te-

reza Košínová (2) a Lucka Chalupová s Natálií Quaiserovou (po
1 bodu). V atletice lze soutěžit
nejen s jednotlivými soupeři
nebo v družstvech, ale i s vlastní
bojovností či vytrvalostí a silou.
Každý závodník si vytváří své
nejlepší výkony (osobní rekordy), které slouží především ke
srovnávání vlastního sportovního vývoje. Z měsíce května
uvedu několik zajímavých zlepšení: v hodu oštěpem Tereza
Školoudová 27,45 m a Monika
Bielovičová 29,44 m; na 400 m
překážek Sára Godlová 75,82 s
a 400 m hladkých za 67,67 s;
trojskok Monika Bielovičová
9,10 m; 100 m Eliška Veverková
14,15 s. Nezbývá, než popřát
všem hodně úspěchů v dalších
bojích.
Skalický
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