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Poslední červencový den 
letošního roku byl pro naše 
město významný. V centru 
města byl slavnostně uveden 
do provozu nový zrekonstruo-
vaný prostor u věžičky. Po 
několika měsících rekonstruk-
ce a řadě komplikací jsme se 
tak dočkali druhého náměstí. 
Ať už se pro něj vžije název 
malé či dolní náměstí nebo 
náměstí u věžičky, každý po-
dobný prostor v centru je vždy 
příležitostí k setkávání občanů 
a k jejich odpočinku. 

Slavnostního otevření se 
kromě vedení města a měst-
ských úředníků zúčastnilo 11 
zastupitelů města, zástupci 
realizační společnosti a archi-
tekti. Starosta města ve svém 
krátkém projevu zdůraznil, že 
se jedná o další krok nebo je-
den z kroků, který povede ke 
zlepšení estetického vzhledu 
našeho města. Proto se už 
v průběhu realizace vedla 
intenzivní jednání s majiteli 
sousedních nemovitostí za 
zlepšení vzhledu jejich objektů. 

Slavnostní otevření prostoru u věžičky
Zatímco na objektu pana Neča-
se vyroste do konce roku nový 
krov se střechou a bude sano-
vána historická část, jak opravit 
a využít protější tovární objekt 
s vodárenskou věží bude asi 
tvrdším oříškem. Ani město 
však do budoucna nechce 
zůstat stranou a chystá rekon-
strukci chodníků směrem k Bille 
a do Otáhalovy ulice.

Nové náměstí má i další 
zajímavosti. Poprvé v historii 
města bylo použito k osvětlení 
prostorů lampy s technologií 
LED, architektonicky zajímavý 
desing má ochranné zábradlí 
i městský mobiliář (lavičky 
a koše) a pítko na osvěžení 
návštěvníků. Do konce září 
bude technologií LED osvět-
len i sloupový portál bývalé 
Komerční banky. Všichni dou-
fáme, že se vybavení náměstí 
bude občanům líbit a že snad 
i díky sledování městským 
kamerovým systémem odolá 
vandalům. Na celé prostran-
ství platí zákaz vjezdu vozidel 
s výjimkou zásobování prodejny 

stavebnin. K parkování slouží 
pouze plocha před prodejnami 
pana Nečase. Pro případné 
pořádání kulturních akcí je 
připraven elektrický pilíř s vlast-
ním měřením. Původní archi-
tektonický záměr ještě počítá 
s umístěním vhodného umělec-
kého díla tak, aby náměstí mělo 
všechny parametry městského 
prostranství.

Jediným negativem se tak 
stala skutečnost, že i přes 
osobní angažování starosty 
města se kvůli změně pod-
mínek dotačních titulů ROP 
v průběhu realizace nepoda-
řilo získat finanční dotaci na 
tuto akci. 

Tak ať nám náměstíčko 
dobře slouží!

js, jb
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Romana Vaňka, Miroslava 
Kaisera a jejich věrné pomocní-
ky Nabuchodonozora a Nelsona 
znáte z jednoho z minulých čísel 
Hlasu severu. Oba muži přišli 
o zrak v důsledku cukrovky. 
Mirek před 11 lety, Roman 
před pěti. Oba ale žijí aktivním 
životem, který by jim mohla řada 
nás zdravých závidět. Pořádají 
osvětové besedy pro děti, kde 
jim zajímavou formou přibližují 
svět nevidomých, a spolu se 
svými čtyřnohými kamarády 
velmi úspěšně reprezentují 
naše město na soutěžích vodí-
cích psů.

Obdivuhodná činorodost 
handicapovaných mužů neunikla 
pozornosti představitelů města, 
kteří si Romana a Mirka pozvali 
na radnici, aby jim poděkovali a 
vyjádřili svoji podporu. „Velmi si 
vážíme toho, co děláte, a chtěli 
bychom vám poděkovat za vaše 
besedy s dětmi i za vzornou re-
prezentaci města,“ řekl na úvod 

setkání starosta Stanislav Horá-
ček. „Máte náš obdiv. Myslím, že 
můžete být vzorem pro mnoho 
zdravých lidí, kteří se často trápí 
problémy, které jsou proti těm 
vašim zanedbatelné,“ doplnil 
místostarosta Josef Hambálek. 

Představitelé města se zajímali 
o život nevidomých ve Varnsdorfu 
a nabídli svoji pomoc. Roman a 
Mirek upozornili především na 
chybějící nebo špatné přechody 
pro chodce. „Pro nás jsou pře-
chody velmi důležité pro orientaci 
v ulicích. Vnímají je naši psi a řídí 
se jimi,“ vysvětlil Roman Vaněk. 
Nejvíce je trápí chybějící přechod 
před Penny v Žitavské ulici. „Přejít 
ulici směrem k nádraží je pro nás 
velmi nebezpečná adrenalinová 
záležitost,“ přiblížil Mirek Kaiser. 
Druhý přechod, který výrazně 
komplikuje nevidomým život, je 
v zatáčce u bývalé „burákárny“ 
v ulici Západní. 

Oba nevidomí si také postěžo-
vali na chování řidičů v obytných 

zónách. „Chodec by tu měl mít 
přednost, ale my se často pře-
tlačujeme s auty. Nedávno mě 
jeden mladík dokonce srazil,“ 
popsal Mirek. Další nebezpečí 
skrývají všechny reklamní a jiné 
předměty umístěné na chodní-
ků. „To, myslím, není problém 
jenom náš, ale také starších lidí 
nebo maminek s kočárky. Snad 
nejhorší překážky nám vytvářejí 
prodejci vedle úřadu práce u 
autobusového nádraží,“ doplnil 
Roman. 

Vedení města chce na zákla-
dě těchto připomínek iniciovat 
jednání o přechodech a přitvrdit 
v komunikaci s podnikateli ohled-
ně průchodnosti chodníků. Aktéři 
schůzky se domluvili na další 
spolupráci. Město může např. 
pomoci příspěvkem na nákup 
potřebných kompenzačních 
pomůcek, které najdou bohaté 
využití při pravidelných bese-
dách s dětmi, nebo záštitou 
nad závody vodících psů, které 
by Roman s Mirkem rádi ve 
Varnsdorfu uspořádali.

Řeč se ale netočila jen kolem 
vážných témat. Z Romana s Mir-
kem čišel optimizmus a humor, 
který k nim neodmyslitelně patří. 
Vyprávěli své zážitky z lezení, jíz-
dy na koních nebo na kánoích. 
Popisovali, jak stolují podle 
hodinových ručiček. Nejvíce 
ale přítomné rozesmál Roman 
se svým popisem probouzení: 
„Ráno se probudím, otevřu oči 
a říkám si: ještě je tma, ještě 
můžu spát.“             Michal Haller

Město podpoří aktivity nevidomých

Setkání s delegací z Číny 
Zajímavé setkání absolvovali starosta Stanislav Horáček a místostarosta Josef Hambálek. Setkali 

se s čínskou delegací, která se zajímala o dění v České republice a ve Varnsdorfu, zvláště s ohledem 
na možnou budoucí spolupráci v oblasti textilního průmyslu. 

Film natočený ve Varnsdorfu 
vyšel na DVD

V pondělí 6. července bylo na MFF Karlovy Vary slavnostně 
pokřtěno DVD filmu Odborný dohled nad východem slunce, který 
se celý natáčel ve Varnsdorfu. Křest proběhl během koncertu le-
gendární skupiny Plastic People of the Universe a křtilo se nikoliv 
šampaňským, nýbrž varnsdorfským pivem Kocour IPA Samuraj. Film 
samotný byl na festivalu v Karlových Varech také uveden a setkal 
se u diváků s nadšeným ohlasem. DVD s filmem je možno zakoupit 
za 150 Kč v pokladně Městského divadla Varnsdorf.              mm

Chystá se další kotlíková dotace
Obyvatelé Ústeckého kraje budou moci pravděpodobně už 

v prvním čtvrtletí příštího roku opět požádat o tzv. kotlíkové dota-
ce, kdy mohou dostat příspěvek na výměnu starého kotle za nový, 
ekologický. Všechny potenciální žadatele je nutné upozornit na sku-
tečnost, že provedení výměny, včetně odpojení stávajícího kotle, 
nesmí proběhnout před samotným oficiálním termínem vyhlášeným 
v rámci „kotlíkových dotací“.

Ministerstvo životního prostředí ve středu 15. července zveřejnilo 
podmínky pro nové „kotlíkové dotace“. Na výměnu starého kotle stát 
přispěje žadatelům částkou až 127.500 Kč, celkem na dotace bude 
věnováno devět miliard Kč od Evropské unie. Ministerstvo vyhlásilo 
první výzvu v objemu tří miliard korun.

Ústecký kraj na základě této výzvy zpracuje vlastní upřesňující 
podmínky, které musí schválit příslušné orgány kraje. O dotaci 
pro občany mohou žádat všechny kraje do konce září. Teprve po 
poskytnutí dotace kraji bude možno následně rozdělovat peníze 
přímo žadatelům. Kdy budou moci lidé o dotace zažádat, záleží na 
splnění administrativních podmínek. Je reálné, že bude možno stih-
nout spuštění dotací už v této topné sezoně. Informace pro žadatele 
bude Ústecký kraj postupně uveřejňovat na svém webu.

V případě pořízení nového kotle výhradně na biomasu nebo 
tepelného čerpadla může být dotace až 80 procent a dalších pět 
procent v případě žadatele z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzdu-
ší. Na nový kotel výhradně na uhlí, splňující všechny limity, chce 
stát přispět 70 procenty, na kombinovaný kotel na uhlí a biomasu 
či na plynový kotel 75 procenty.                                               r

Varnsdorfských stále ubývá
V první polovině roku 2015 se narodilo 70 varnsdorfských občán-

ků, naopak navždy nás opustilo 78 spoluobčanů.
Do města se ve stejném období přistěhovalo 164 lidí. Odstěhovalo 

se 211 ovyvatel. V rámci města Varnsdorf změnilo trvalý pobyt 498 
občanů. 24 párů uzavřelo sňatek.

Aktuální statistiky potvrzují dlouhodobý trend úbytku obyvatel 
Varnsdorfu. Zatímco na konci roku 1991 tu žilo 16 297 lidí, o 22 let 
později - v závěru roku 2013 - už nás bylo jen 15 664. 

Jiřina Vélová, 
referentka odboru správních agend a dopravy, r

Program rozvoje města je hotov
25. června schválili zastupitelé Program rozvoje města Varns-

dorf na období od 2015 do 2020. Kompletní znění tohoto základ-
ního plánovacího dokumentu najdete na městském webu.

Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje města, který formuluje před-
stavy o jeho budoucnosti a navrhuje způsoby, jak těchto představ 
dosáhnout. Zároveň zachycuje hlavní problémy rozvoje města a 
formuluje možná řešení. Umožňuje tak komplexní přístup k řešení 
problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních 
kapacit i celkového potenciálu města. Program rozvoje také zvyšu-
je připravenost města a dalších subjektů k podání žádostí o dotační 
podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky.    r
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Tři profesionální hasiči z Varns-
dorfu Josef Kroupa, Jan Šeps 
a Jan Hocko vyrazili reprezen-
tovat město Varnsdorf, Ústecký 
kraj i Hasičský záchranný sbor 
do zahraničí. Přelom června a 
července roku 2015 tak strávili 
ve Fairfaxu v USA, kde se konal 
letošní ročník Světových policej-
ních a hasičských her. Pro Jose-
fa Kroupu, velitele varnsdorfské 
směny C, to zdaleka nebyl první 
takový výlet. „Před dvěma lety 
jsme ve stejném složení byli v ir-
ském Belfastu, za sebou máme 
s jedním Honzou také soutěžení 
v Jižní Koreji či kanadském Van-
couveru,“ usmívá se Kroupa.

Úspěchy na sebe nenechaly 
dlouho čekat. V závodu na hor-
ských kolech sice skončil Josef 
Kroupa kvůli nezaviněnému střetu 
s dalším závodníkem až na pátém 
místě a stupně vítězů tak unikly 
pouze o fous, ale v TFA - tedy 
té pravé hasičské disciplíně - bral 
Kroupa zlato. „Jedná se o velmi ná-
ročnou soutěž, důležitá je hlavně 
výbušnost,“ přibližuje Kroupa. 

Závodník v prvním úseku mu-
sel roztáhnout hadice, následně 
další pro změnu smotat do kotou-
če. Po krátké pauze pak následo-
val úsek druhý, tam hasiči museli 
postavit a vysunout žebřík, vynést 
na vysokou věž hadici, vytáhnout 
pomocí lana závaží, našroubovat 
armaturu na závit a doběhnout do 
cíle. Třetí úsek spočíval v posou-
vání závaží kladivem, následném 
slalomu mezi hydranty a tažení 
figuríny. Závěr trati, úsek čtvrtý, 
představoval dvojí výběh na věž - 
poprvé s hadicí v harmonice, 
podruhé s motorovou pilou.

Jan Šeps, zkušený varnsdorf-
ský strojník a hasič, absolvoval 
stejně jako jeho kolega závod 
na horských kolech. „Trať byla 
opravdu luxusní a náročná, 
po počátečním stoupání se 
cesta zúžila na velmi omezenou 
stezku těžkým terénem. Takhle 
jsme jeli 25 kilometrů,“ přibližuje 
Šeps. Po vyčerpávajícím výkonu 
dojel v obrovské konkurenci na 
sedmém místě. Náladu si ale 
Honza spravil také v závodu 
TFA, na světových hrách zva-
ném jako Ultimate Firefighter. 
S nasazením všech sil si doběhl 
pro bronzovou medaili a usmíval 
se tak na stupních vítězů.

„Protože jednou závodit nestačí, 
postavili jsme také mezinárodní a 
doslova ultimátní štafetu,“ dodávají 
Kroupa se Šepsem. A doběhli na 
prvním místě. Tři štafetové zlaté se 
tak rozhoupaly na krku Čechů. 

Poslední člen soutěžní výpravy -
Jan Hocko - také strojník a hasič 
profesionální jednotky z Varns-

DOTAZNÍK
ke zjištění zájmu rodičovské veřejnosti 

o zřízení jeslí

Vedení města si uvědomuje, že současná ekonomická situace 
čím dál tím více nutí maminky vrátit se po porodu  co nejdříve 
do práce. Bohužel nastává otázka co s dítětem. Zda zajistit 
svému dítěti „paní na hlídání“ či ho předčasně umístit do některé 
z mateřských škol, které však nejsou přizpůsobeny pro malé 
děti ve věku od 10 měsíců do 3 let. 

Ekonomická náročnost provozování jeslí je velmi vysoká. 
Měsíční náklady na péči o jedno dítě v jeslích včetně jídla mo-
hou činit až 14 tisíc korun. Těžko se dá očekávat, že by většinu 
z této částky byli ochotni zaplatit rodiče. Je tedy zřejmé, že 
by zde vznikla vysoká finanční zátěž pro zřizovatele. Hlavním 
argumentem pro zřízení jeslí tedy může být jedině skutečně 
velký zájem rodičů a současně ochota výrazně se podílet na 
nákladech na péči o jejich dítě. Jedině v případě výrazného 
zájmu a alespoň minimální rentability by město Varnsdorf bylo 
ochotno ke zřízení jeslí přistoupit. Žádáme vás tímto o zodpo-
vězení několika otázek týkajících se této oblasti. Za vyplnění 
ankety děkujeme. 

Měl/a byste zájem o zřízení jeslí pro děti ve věku od 
10 měsíců do 3 let ve městě Varnsdorf?

ANO
NE

Kolik máte dětí ve věku 0-2 roky?
1
2
3 a více

Kolik máte dětí ve věku 3-6 let?
1
2
3 a více

Za jesle byste byl/a ochoten/na platit měsíčně v celodenním 
provozu

1000 - 2.000 Kč
3000 - 4.000 Kč
4000 - 5.000 Kč
5000 - 6.000 Kč
nad 6.000 Kč pokud by odpovídala mým představám

*správné odpovědi označte křížkem 
Roland Solloch, místostarosta

Kovářskou navštívil 
romský policista 

Petr Torák opustil Česko v roce 1999, do té doby žil v Liberci. 
„Rozhodli jsme se poté, co jsem byl napaden za bílého dne pěti 
skinheady v nákupním středisku a lidé jen přihlíželi. Pár dní nato zbili 
mou matku a policie nám řekla, že nemá cenu nic vyšetřovat, jelikož 
určitě nevíme, kdo to byl,“ popsal před časem pro iDNES.cz.

Dnes je 34letý muž uznávaným policistou ve městě Peterborough, 
kde je většina obyvatel přistěhovalců. Z pochůzkáře se vypracoval 
na kriminalistu a bojuje proti obchodu s lidmi a prostituci. Vládne 
několika jazyky. V květnu mu královna Alžběta II. propůjčila Řád 
britského impéria za jeho služby pro romskou komunitu.

„Lidová tvořivost“ nás 
stojí zbytečné peníze

V průběhu prázdnin dostala policie podnět na další poškození měst-
ského majetku, tentokráte laviček a tabulí na dětském hřišti u kurtů. 
Z přiložených fotografií je vidět, že v tomto případě se pravděpodobně 
jednalo o nudící se mládež. Je skutečně nutné, aby byly všechny 

městské parky, hři-
ště a další veřejné 
prostory oplocené a 
neustále pod dohle-
dem?

Rádi bychom po-
žádali všechny, kte-
rým není vzhled na-
šeho města lhostejný, 
aby tyto věci netole-
rovali, ale ihned je 
(třeba i anonymně) 
hlásili strážníkům 
nebo policii, jak 
je to běžné např. 
v sousedním Ně-
mecku. Bez zapojení 
nás občanů nebude 
boj proti vandalismu 
dostatečně účin-
ný.                               js

Varnsdorfští hasiči reprezentovali 
na světových hrách za oceánem

dorfu - šel v dresu bruntálského 
pivovaru Hasič jinou cestou 
než kolegové. Jako dlouholetý 
vrcholový zápasník se vzepřel 
soupeřům hned ve dvou stylech. 
„I když volný styl zápasu není 
mým zaměřením, pustil jsem se 
do zahraničních kolegů s vervou a 
urval stříbrnou medaili,“ skromně 
komentuje první úspěch Hocko. 
Následující řecko-římský zápas 
Honzovi vyhovoval více. Poté, 
co se soupeři doslova zamával 

a na žíněnce zatočil, užíval si 
stupeň nejvyšší - oceněn byl za 
svůj výkon zlatou medailí.

„Takový úspěch jsme sa-
mozřejmě nečekali,“ svorně 
komentují členové výpravy. „Tím 
více nás těší, že jsme město, kraj 
i republiku opět v zahraničí po-
řádně zviditelnili.“ A další plány? 
Za dva roky se hasičské klání 
koná v Montrealu. A varnsdorfští 
hasiči už spřádají plány, jak se do 
Kanady opět podívat.

V Česku byl na dovolené, ale našel si čas na to, aby navštívil 
Varnsdorf a v doprovodu představitelů města se seznámil se situací 
v Kovářské ulici. Vyslechl některé starousedlíky i Romy. „Tady je 
velmi nešťastné to sestěhování na jedno místo. V Anglii se snažíme 
příslušníky národnostních menšin spíš rozprostřít na více míst,“ řekl 
Petr Torák. „Další rozdíl vidím v tom, že u nás se přísně dbá na 
dodržování zákazu antisociálního chování. Kdo ho nerespektuje, 
skončí ve vězení. V neposlední řadě vidím problém v nedostatečné 
komunikaci,“ doplnil policista.

Petr Torák pomáhá Romům nejen v Anglii, ale je vyhledávaným 
specialistou v evropském měřítku. Je spoluzakladatelem Asociace 
romských policistů.                                                                     ha
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Proč máme ve městě málo květin
Na odbor životního prostředí se obracejí občané Varnsdorfu 

se stížnostmi, které se týkají malého počtu květinových záhonů a 
celkově nepříliš hojnému okrášlení města během vegetační sezony. 
V době vzniku tohoto článku se nacházíme uprostřed léta a pohled 
na květinovou výzdobu v našem městě nutí k zamyšlení. Právě 
vrcholí sezona růží, které jsou v plném rozkvětu – či spíše měly 
by být. 

Exkurzi po více či méně zdevastovaných záhonech ve Varnsdorfu 
můžeme začít přímo v srdci města – na náměstí. Každý barbar se 
jistě zaraduje při pohledu na záhon, který lemuje chodník podél 
Národní a Melantrichovy ulice. Ačkoliv ještě před měsícem byl 
každý růžový keř doslova obalen poupaty, dnes lze na jednom keři 
napočítat průměrně 1 až 2 rozvinuté květy. 

Nepěkný estetický dojem získáme také při pohledu na záhon 
v Husově ulici blízko hasičské zbrojnice. Zdejší odrůda růže vytváří 
velmi bohaté hrozny sněhobílých květů. I zde se uplatnila lidová tvo-
řivost, tentokráte zřejmě za použití křovinořezu. Nějaký „dobroděj“ 
zde zcela zlikvidoval růže na 90 procentech souvislé plochy záhonu. 
Byl však natolik šlechetný, že pro potěchu ostatních obyvatel města 
ponechal - zatím - zbylých 10 % kvetoucích růží (počítáno ke dni 
vzniku tohoto článku). 

Tak se zvolil nový starosta. 
V domněnce, že tento bude plnit 
povinnosti jako starosta, který je 
též zodpovědný za to, co se dle 
platných zákonů ve Varnsdorfu 
děje, či neděje. Zákon mimo 
jiné městům a obcím ukládá 
povinnost udržovat chodníky 
v čistotě a pořádku a, jak přilo-
žené fotografie dokazují, tento 
platný zákon starosta města 
Varnsdorf denně porušuje. Platí 
také pokuty za soustavné po-
rušování platného zákona, jako 
by platil každý obyčejný občan? 
Zřejmě asi ne. S pozdravem 
obyčejný občan!       Jan Gabriel

Stejně jako většina obyvatel 
Varnsdorfu si pořádek kolem 
svého plotu udržuji sám. Ne-
čekám, až to za mě někdo 
udělá. Perfektně to funguje 
v sousedním Německu a rozdíl 
je patrný na první pohled. Váš 
domov a jeho okolí jsou přeci 
vaše vizitka.

Stanislav Horáček, starosta 

Vážený pane Vodičko, Vaše 
žádost uvedená v petici byla 
projednána s představiteli 
Města Varnsdorf na jednání 
u 1. náměstka hejtmana Ústec-
kého kraje RSDr. Stanislava Ry-
báka. Pohnutky, které Vás vedly 
k sepsání této petice, chápeme 
pozitivně. Moji kolegové i já by-
chom velmi rádi vyhověli všem 
obdobným požadavkům. Bohu-
žel naše právní prostředí nám 
ukládá nakládat s veřejnými pro-
středky efektivně, hospodárně a 
účelně. V současné době jsou 
naplněny veškeré legislativní 
požadavky na zajištění před-
nemocniční neodkladné péče 
v celém Ústeckém kraji, která 
je poskytována Zdravotnickou 
záchrannou službou Ústeckého 
kraje, příspěvkovou organizací 
(dále také ZZS) v souladu se 
zákonem.

Dobře si uvědomuji, že při 
závažných zdravotních kom-
plikacích se doba 20 minut 
může zdát velmi dlouhá. Proto 
Ústecký kraj již několik let pod-
poruje projekt Časné defibrilace 
v Ústeckém kraji, tzv. „systém 
First responder“. Tento systém 
rozšiřuje možnosti záchrany 

Stížnost na údržbu chodníků

životů obyvatel při poskytování 
první pomoci především laickou 
veřejností, a to přítomností auto-
matických elektronických defib-
rilátorů (AED) na místech s větší 
koncentrací občanů, případně 
s větším rizikem vzniku události 
s vhodným použitím AED. Tato 
pomoc proškolených laiků z řad 
příslušníků Policie ČR, městské 
policie, hasičů a další laické 
veřejnosti je neocenitelná při 
poskytování první pomoci 
před dojezdem ZZS, což je 
dokumentováno zachráněnými 
životy nejen ve Varnsdorfu, ale 
například i v Krupce a ostatních 
městech. A já si všech, kteří se 
aktivně do projektu zapojili, 
nesmírně vážím za jejich obě-
tavost a odvahu. 

Také vidím úspěch v navá-
zání přeshraniční spolupráce 
se záchrannými službami Svo-
bodného státu Sasko (v rámci 
realizace Rámcové smlouvy 
mezi Českou republikou a 
Spolkovou republikou Němec-
ko o přeshraniční spolupráci 
v oblasti zdravotnických 
záchranných služeb). Na po-
sledním jednání s německou 
stranou nám bylo mimo jiné 

přislíbeno vyřešení možnosti 
přejezdů vozů ZZS za použití 
výstražných světel na německé 
straně a tím by se dojezdové 
časy z Rumburku do Varnsdorfu 
také o něco zkrátily. 

I kdyby Ústecký kraj mohl po-
žadavku na zřízení další základ-
ny vyhovět je zde i velmi důležité 
hledisko nedostatku dostatečně 
kvalifikovaných zdravotnických 
pracovníků, nejen lékařů, ale 
i záchranářů. 

Vážený pane Vodičko, je mi 
líto, že Vám nelze poskytnou 
příznivější informace a věřte, 
že radní, kteří tento materiál 
projednali, o Vašem požadavku 
diskutovali a vše zvažovali. Ús-
tecký kraj je v posledních letech 
pod drobnohledem kontrolních 
institucí a orgánů činných 
v trestním řízení jak hospodárně 
nakládá s veřejnými prostředky, 
jen změna právních předpisů by 
umožnila zřízení další výjezdové 
základny v dané oblasti, to však 
stejně pouze za předpokladu, že 
bude k dispozici dostatek kvalifi-
kovaných pracovníků. 

Oldřich Bubeníček, 
hejtman Ústeckého kraje,  

redakčně kráceno 

Ačkoliv je tento článek věnován především růžím, tedy nejvý-
raznějším a zde nejvíce pěstovaným okrasným rostlinám, je třeba 
zmínit, že město Varnsdorf utrácí peníze za pěstování i jiných 
druhů květin, ve snaze, že alespoň některé budou mít příležitost 
okrášlit veřejná prostranství v plném květu. Příkladem mohou být 
záhony na Střední ulici nebo v parku na Národní. Již tradičně jsou 
decimovány funkie s vysokými hrozny květů nebo pěkná latovitá 
květenství barevných kultivarů čechravy, které teď jistě zkrášlují 
obydlí nejednoho zloděje. 

Lidé, kterým na vzhledu našeho města záleží, často poukazují na 
upravenost srovnatelných měst a obcí v sousedním Německu. Je 
to logické, již vzhledem k poloze Varnsdorfu, který je z větší části 
obklopen státní hranicí. Samozřejmě, že finanční možnosti němec-
kého a českého města nelze srovnávat. I sousední saské vesnice 
mají větší rozpočet na péči o zeleň než mnohatisícový Varnsdorf. 
Ovšem zdaleka největší zásluhu na horší úpravě našeho města 
má chování jeho obyvatel. Kdyby ke svému okolí měli stejný vztah, 

jako přirozeně mají 
Němci, rozdíl by 
nebyl tak mar-
kantní. Dokonce si 
dovolím tvrdit, že 
i na nedaleké polské 
straně hranice do-
šlo v tomto ohledu 
během uplynulých 
let k viditelnému 
zlepšení. 

Tomáš Rejzek, 
odbor životního 

prostředí 

Odpověď hejtmana na petici 
za zřízení záchranky

Záhon v Husově ulici. Zde zloděj pone-
chal několik keříků krásně rozkvetlých růží, 
zřejmě na ukázku, aby ostatní viděli, o co 
nás okrádá. 

Zcela oholené růže u autobusového nádraží



     15/2015                                                        strana 5

 PRÁCE V BENTELERU - PERSPEKTIVNÍ PARTNERSTVÍ 
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 / OBSLUHA 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 
- ochotu učit se nové věci
- kladný přístup k práci

Uvítáme:
- praxi 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 

Kdo jste našel od 17. čer-
vence. v hřbitovní kapli nebo 
okolí a na trase k Západní ul. 
hnědý drhaný řetízek s dřevě-
nými korálky , prosím o vrácení 
- památka. Tel. 723 730 384.

Různé

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.

Řádková inzerce

Nemovitosti

Prodej RD ve Varnsdorfu 
v ulici Olbrachtova, 4+2, se za-
hradou, ihned k nastěhování. 
Cena 1.395 000 Kč. RK pouze 
s prověřeným zájemcem. Tel. 
731 263 416.

Zaměstnání
Seriózní nabídka pro svá-

řeče (metoda TIG), montáže 
v cizině. Schopné svářeče 
s jinou specializací odborně 
doškolíme. Provádíme si 
vlastní přezkoušení dovednos-
tí. Jazykové znalosti (AJ, NJ) 
výhodou, ale není podmínka. 
Nástup možný okamžitě. Sluš-
né ohodnocení a zabezpečení. 
Pracovní poměr trvalý nebo 
jako OSVČ. Kontaktní e-mail 
a další informace: j.zarnac-
k@email.cz.

47 letý, mladě vypadající, 
rozumný, sportovně založený 
muž německé národnosti 
hledá příjemnou, milou českou 
ženu se zájmem o turistiku, ly-
žování, camping, prostě vše, 
co společný život zpříjemňuje. 
Láska, něha a náklonnost by 
neměly pro nás být cizí. Máš 
zájem? Ozvi se na tel. 0049 
176 11 26 16 04.

Důsledků náhlé a ničivé 
meteorologické události, která 
proběhla Šluknovským výběž-
kem 19. července, si jistě všiml 
každý občan Varnsdorfu. Kromě 
způsobení různých materiálních 
škod a jiných komplikací se ne-
pěkně podepsala na vzhledu 
našeho města. Vichřice lámala 
větve mnohdy i velkých rozměrů. 
Menší kusy dřevin roznesla po-
měrně daleko od místa zlomu. 
Množství stromů bylo zcela zni-
čeno úplným vyvrácením nebo 
rozlomením kmene. Mnohé 

stromy, které celkově odolaly 
náporu větru, jsou nevratně 
poškozeny ulomením špičky 
koruny nebo hlavních větví. 

S jedním z nejvíce viditelných 
případů poškození městské 
zeleně se setkali obyvatelé 
sídliště na Západní ulici v blíz-
kosti zastávky, kde byla výrazně 
polámána skupina keřů vrby 
jívy. Zde je tato událost o to ne-
příjemnější, že pouhé dva dny 
před vichřicí na náklady odbo-
ru životního prostředí odborná 
firma provedla jejich ošetření 

formou ořezu suchých větví za 
účelem zlepšení zdravotního 
stavu a bezpečnosti. Tato inves-
tice z větší části přišla nazmar. 
Z dalších následků této událos-
ti lze zmínit například ulomený 
kmen vrby křehké u Výpadové 
ulice nebo zlomenou horní 
část solitérní borovice lesní 
vedle budovy starého nádraží. 
Nejvíce rizikové jsou podélné 
zlomy stromů, jelikož výrazně 
snižují jejich stabilitu. Takový 
případ se stal na ulici Pohra-
niční stráže blízko turistického 
hraničního přechodu. Došlo zde 
k prasknutí poměrně mohutné 
lípy srdčité a následnému od-
lomení a pádu části kmene 
i s jednou hlavní větví. Zbylá 
část stromu zůstala stát a mu-
sela být urychleně pokácena. 
Vichřice velmi nepěkně olámala 
také několik dubů letních, které 
tvoří stromořadí přímo podél 
státní hranice pod Hrádkem. 

Tomáš Rejzek, 
správce městské zeleně

Vichřice ničila také stromy ve městě
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V letním období se stává Hrá-
dek tradičně turistickým cílem 
mnoha návštěvníků Varnsdorfu 
a regionu. Ti obdivují nádherné 
výhledy z věže, prohlížejí se 
zájmem probíhající výstavy a 
na základě nabídnutých boha-
tých turistických informací ve 
vestibulu a věži plánují další 
trasy svého putování.

Za prvních sedm měsíců 
letošního roku navštívilo Hrádek 
5 829 návštěvníků, uskutečnilo 
se tu 7 výstav, 2 sportovní akce 
a jedna zábavní kulturní. Právě 
probíhá výstava fotografií regionu 
pořízených při letech horkovzduš-
ným balonem pod názvem Okem 
ptáka (do 31. srpna). Od září pak 
bude vždy velmi zajímavá vý-
stava ručních prací zručných a 
šikovných spoluobčanů.

Díky výborné spolupráci s pa-
nem Jiřím Stejskalem a jeho 
pozitivnímu vztahu k Hrádku 
byly obměněny a aktualizovány 
panely s turistickými informa-
cemi a ve věži instalovány do 
každého směru vyhlídky úžasné 
panoramatické fotografie s popi-
sem. Ty jsou vkusně zavěšeny 

Jedním z největších hitů po-
slední doby je cvičení s vlastní 
vahou, a to nejlépe ve venkovním 
prostředí. Takovou posilovnou se 
může stát třeba vlastní zahrada 
nebo park, kde využijete lavičku, 
tyč, větev nebo zábradlí, abyste 
mohli procvičit svoje tělo, zesílili 
a vybudovali svalovou hmotu. Při 
street workoutu nejsou žádné 
limity nebo bariéry. Tento styl 
cvičení pochází z USA a je velmi 
rozšířený i v Rusku a na Ukrajině 
a dnes se v něm pořádají i nej-
různější světové soutěže.

S nápadem na vytvoření 
venkovní posilovny přišli ve 
Varnsdorfu jak aktivní občané, 
občanské iniciativy, komise pre-
vence kriminality, ale obsahovala 
jí i řada předvolebních materiálů 
kandidujících stran a hnutí. Na 
základě velkého zájmu tak vede-
ní města operativně přistoupilo 
k výstavbě street workoutového 
hřiště. Jelikož se jedná o spor-
toviště, jako nejvhodnější místo 
se s ohledem na bezpečnost, 
vandalismus nakonec ukázal 
areál sportovní haly, který je 
oplocen a kde jsou cvičící pod 
dohledem správce areálu. Jako 
ve většině případů se pokusilo 
město získat na výstavbu toho-
to hřiště dotaci, v tomto případě 
z fondu hejtmana Ústeckého 
kraje. Jak se bohužel stalo té-

Street workoutové hřiště je v provozu

Léto 2015 na Hrádku
v dřevěných rámech vyrobe-
ných truhlářkou dílnou Retosu. 
Pan Stejskal rovněž poskytuje 
dlouhodobě mnoho svých 
autorských fotografií Hrádku 
a regionu jako stálou expozici 
v části návštěvních prostor.

Opětovná návštěva Hrádku 
se určitě vyplatí. Díky aktivitě 
města Varnsdorf je nachystána 
obnova nátěrů hrázdění a 
obložení věže, která proběhne 
ještě na podzim. Probíhá aktua-
lizace projektu na přívod pitné 
vody a připravuje se realizace 
těchto zbývajících, ale další rozvoj 
Hrádku podmiňujících přípojek.

Znovu došlo k oživení záměru 
dokončení celkové rekonstrukce 
zbývajících prostor se zamě-
řením na sousedské vztahy 
s městem Seifhennersdorf s plá-
nem vybudování vnitřní i vnější 
geologické expozice regionu a 
naučných stezek. Vychází se 
při tom ze záměrů zpracovaných 
v roce 2009-10. Tady nechci 
předbíhat, ale kolektiv lidí, kte-
rým Hrádek leží na srdci, začíná 
nabírat nový optimizmus.

Karel Jelínek, předseda 
správní rady NF Hrádek Burgs-
berg, foto Jiří Stejskal

                                                                                                                                                                                      Panoramatická fotografie Varnsdorfu z Hrádku

Od začátku roku do konce července navštívilo Hrádek 5 829 lidí.

měř tradicí, ani v tomto případě 
jsme neuspěli, naopak kvůli 
podání žádosti začala realizace 
stavby se zpožděním. Koncem 
měsíce července tak byla ve 
východní část areálu odlita 15 
cm betonová deska o rozměrech 
8x9 m. Po jejím vyzrání a polo-
žení měkké tartanové podložky 
mohlo přijít umístění vlastních 
cvičebních prvků. Certifikované 
cvičební prvky byly vybrány ve 
spolupráci s vedením oddílu 
Strongman Varnsdorf, které 
k silovým disciplínám a cviče-
ním má nejblíže. Tak město 
získalo jistotu, že hřiště nebu-
de samoúčelné, ale že bude 
v maximální míře využíváno. 
Na začátku srpna dodavatelská 
firma Enumma Elis s.r.o., která 
vyhrála ve výběrovém řízení, 
nainstalovala sestavu 7 prvků 
pro workout training. Desátého 
srpna, po osazení provozního 
řádu, bylo hřiště otevřené pro 
veřejnost, která jej s nadšením 
téměř bezprostředně obsadila. 
Hřiště je dnes chráněné proti 
přímému slunci z východu, po 
dohodě s odborem životního 
prostředí budou na podzim 
ještě vysázeny 2-3 stromky na 
jižní straně, tak aby cvičící ne-
byli vystaveni přímému slunci. 
Využívat nové hřiště je možné 
v souladu s provozní dobou 

celého areálu sportovní haly a 
je určeno nejen vyznavačům 
silových sportů, ale předvším 
jako kondiční a silová příprava 
pro sportovní oddíly i pro sportu-
jící veřejnost. Když dnes půjdete 
kolem, téměř pokaždé na něm 
uvidíte někoho cvičit, a o to šlo 
městu především!        js, jb, foto:  
Northern Strongman Varnsdorf
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Jonáš se těší na nový školní rok
Krásné léto nám v Rodinném centrum Jonáš při Akademie příslibu 

Gymnázia Varnsdorf pomalu končí. Užili jsme si prozkoumávání 
podmořského světa i dovádění v ZOO. Začíná však nový školní rok 
a s ním spousta nových dobrodružství. 

Přijďte se i vy podívat, jak cvičíme, malujeme, tvoříme, hrajeme 
na hudební nástroje a zpíváme. V pondělí, úterý, ve středu a čtvr-
tek se budeme těšit na děti od 2 let, pro které je připraven pestrý 
dopolední program. Děti se v kolektivu učí osamostatnění od rodičů 
a vždy je Jonášek seznámí s něčím novým. V pátek si budeme hrát 
s nejmenšími, tedy s dětmi od 1 roku, i s jejich rodiči, kteří si užijí milý 
dvouhodinový blok v kolektivu ostatních dětí i maminek či tatínků. 
Přijďte se na nás podívat! Těšíme se na vás. Informace na tel. 
721 066 319 nebo e-mailu jonas.bgv@seznam.cz.

Monika Hronková, Starokatolická fara

Tentokrát se pojďme společ-
ně podívat na největší událost 
střeleckého roku ve Varnsdorfu. 
Aktivní členové spolku totiž celý 
rok pilně zdokonalovali techniku, 
aby na začátku srpna předvedli 
své umění v co nejlepším světle. 
Každý rok v první srpnové pon-
dělí vypukla veliká sláva - začaly 
Královské střelby. A nebojovalo 
se tu jen o t itul nejlepšího 
střelce. Zábavy bylo dost pro 
každého. U kostela probíhal 
jarmark a lidová veselice, kde 
nejen dětem přecházel zrak 
z dech beroucích vystoupení 
provazochodců a krasojezd-
kyň. Nesměl chybět ani zvěřinec 
s exotickými šelmami a řadou 
neobvyklých zástupců živočišné 
říše. Stavbu pouťových budek a 
stánků zajišťoval od roku 1843 
přímo střelecký spolek. V roce 
následujícím se náměstí zaplnilo 
více než 150 stánky. 

Střelci, ti nevěděli, kde jim 
hlava stojí. Již v neděli odpo-
ledne vypukl u střelnice koncert 
spolkového orchestru a po něm 
následovala večerka. V pondělí 
v pět ráno obstarali trubači a 
nezbytná střelba z hmoždířů 
pravý vojenský budíček. Pak se 
již všichni účastníci i s hosty a 
oběma maršály vydali k domu 
vítěze loňského klání, který se 
celý rok honosil titulem krále 

střelců. Těm pak bývalý vládce 
předal na památku svého „kralo-
vání“, obvykle krásně malovaný 
terč. A dál se mašírovalo rovnou 
do kostela na mši, po níž byla 
vyhlášena hostina, na které 
vyhrávala hodovníkům k pří-
jemnému stolování kapela. 

Po ukončení hostiny konečně 
vypukly samotné střelby na terč. 
Jako první vystřelil své čtyři rány 
král střelců a oba maršálové. 
Když skončili, zazněla před 
střelnicí generální salva. Po ní 
přišli na řadu i zbývající frek-
ventanti. V sedm hodin večer 
zbraně utichly a rozezvučely 
se až druhý den ráno. Většinou 
však až po snídani, kterou hradil 
zatím ještě panující král.

Pravidla klání nebyla tak 
úplně jednoduchá. Každý řádný 
člen spolku měl čtyři střely na 
určený terč, které mohl vystřelit 
buď sám, či v zastoupení. Zá-
stupce pro nepřítomné členy 
a ty, kteří nechtěli vypálit své 
rány sami, určil los. Střílet mohli 
i čestní členové spolku. Ti ovšem 
neměli nárok získat ani titul krále 
střelců, ani titul maršála, a do-
konce nemohli získat ani žádnou 
výhru. Zajímavé je, že právo na 
čtyři střely měl i chudinský in-
stitut, a to buď prostřednictvím 
svého představitele, nebo vylo-
sovaného zástupce. I kdyby však 

některý z nich dosáhl nejlepšího 
výstřelu, měl nárok pouze na 
druhou cenu. 

Každá rána byla přesně za-
znamenána určeným písařem 
do střeleckého protokolu. Člen 
spolku, který dosáhl nejlepšího 
zásahu, obdržel čestný titul 
krále střelců, který byl platný až 
do následujících střeleb. Získal 
také první cenu 50 zlatých ve 
stříbře a byl dekorován unikátní 
medailí. Střelci, kteří získali dru-
hou a třetí cenu, obdrželi kromě 
6 a 5 zlatých ve stříbře také titul 
maršála a stali se průvodci krále 
střelců. 

Po ukončení střeleb násle-
dovalo slavnostní dekorování 
krále střelců, po kterém zazněla 
závěrečná salva. Účastníci pak 
doprovodili nového krále domů 
a slavnost byla u konce. 

Na závěr již jen obligátní 
otázka. Víte, z jakého druhu 
zbraně se ve Varnsdorfu na 
terč střílelo? První tři volající 
získají vstup zdarma na výsta-
vu Poklady C. k. privilegované 
měšťanské společnosti ve 
Varnsdorfu, která bude k vidě-
ní v rumburském muzeu od 23. 
září až do 13. listopadu. Volat 
můžete na číslo 737 917 848.

Josef Rybánský

Kratochvíle varnsdorfských střelců

Změna názvu školy
Název Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf, příspěvko-

vé organizace se od 1. září změní na Vyšší odborná škola, Střední 
průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního 
ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace. 

Na terči z roku 1846 je vyobrazena v plné kráse budova nové střelnice. Místo, kde býval upevněn terč, 
je označené šipkou. V dolní části terče se nachází dva německé nápisy: Eintracht und Brudersinn wahre 
dieses Haus (Soulad a bratrství ať zachovají tento dům) a Gewidmet zum Königschiessen von Wenzel 
Kowarzik den 3. und 4. August 1846 (Na královské střelby 3. a 4. 8. 1846 věnoval Wenzel Kowarzik).

Německé a české děti spolu 
putovaly za poznáním

Putování za poznáním byla nová akce naší školy navazující 
na úspěšnou tradici branných dnů. Pro letošek jsme se rozhodli 
pojmout ji také jako oslavu Dne dětí. Navíc jsme v tomto roce 
završili mezinárodní projekt WASTE a chtěli jsme na něj ještě tro-
chu zavzpomínat. Pozvání přijala také škola z německého města 
Großschönau. Přijely téměř tři desítky dětí, které se promíchaly 
s našimi žáky. 

Během „putování“ mohli žáci zužitkovat pestrou paletu svých 
znalostí a dovedností formou soutěže, kdy týmy z jednotlivých roč-
níků na 16 stanovištích řešily kvízy, hádanky a úkoly se zapojením 
všech smyslů. Oborově byla stanoviště zaměřena na místní tradice, 
geografickou znalost, ekologii, farmaření, zahrádkaření, gastrono-
mii, outdorové sportovní dovednosti, zdravovědu a schopnost přežít 
v přírodě.

Po vyhodnocení týmů byli vyhlášeni vítězové z jednotlivých 
ročníků, kterým byly předány tašky plné cen. Přípravu příjemného 
dne Putování za poznáním zajišťovala Olga Pasovská. 

ZŠ Edisonova
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Již po sedmnácté se 20. zá-
ří v centru příhraničního města 
Seifhennersdorf v Horní Lu-
žici uskuteční akce, která je 
oblíbená u mladých i starších. 
Loupežnický vůdce Karásek, 
jeho kumpáni a báby kořenář-
ky vyrazí v brzkých ranních 
hodinách do místních lesů, aby 
ulovili bohatou kořist. Veškerý 
úlovek pak bude k vidění na 
velké výstavě hub v loupež-
níkově doupěti - Karáskově 
muzeu. Houbařský odborník 
Horst Knoch rozdělí tyto plody 
lesa na jedovaté, jedlé a nejedlé 
a všechny budou vystaveny na 
oblíbené výstavě. V roce 2014 
shlédlo široké publikum na 170 
druhů hub. Rekordní výsledek 
v Karáskově revíru!

Karáskův přírodní trh s asi 
60 prodejci se bude konat 
v muzeu, ale i na historickém 
nádvoří. Obchodníci nabídnou 
lahodné speciality z divočiny, 
drůbeže a jehněčího, dobroty 
z domácího statku, pstruhy, 
čerstvé bylinky, exotické koření, 
houbové placky a mnoho druhů 
čajů. Bohatou nabídku doplní 
moderní tkané a kožešinové 
výrobky, vzácné minerály či 
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pi�te: info@sauneo.cz | volejte: 607 97 97 90 | www.sauneo.cz

KVALITNÍ TISK
Pra�ská 2951, Varnsdorf 

vizitky | letáky | plakáty | poukazy | PF
a mnoho dal�ího...

Online kalkulace na www.sauneo.cz/tisk.
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vedení  účetn ic tv í  +

uby tování  +

+  provoz  sportov išť
+  správa  by tů  pro  SVJ
+  prodej  nemovi tých  věc í
+  prohlášení  v lastn íka  budov y
+  zprostředkování  ocenění  ( t r žn í/administ ra�vní )

Houbařský den v Seifhennersdorfu

knihy z hornolužického a seve-
ročeského nakladatelství.

K návštěvě zve také velký 
podstávkový dům Bulnheim-
scher Hof se svými cennými 
stropními malbami. Bude se tu 
konat burza lňených látek. Mimo 

jiné bude představena technika 
a prezentace háčkování. Na vše 
bude dohlížet osobně vůdce 
loupežníků Karásek tak, aby 
vše probíhalo jak má. Mazané 
děti si během pestrého dne 
mohou ukořistit „tolary“.        r
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Často se mě ptáte, co udě-
lám s tím, aby dále nevznikala 
tzv. ghetta a lokality, kde se 
nedá žít, protože se do někte-
rých míst a domů sestěhovávají 
velmi zvláštní existence. Mys-
líte si, že jste zvolili senátora a 
ten, když se mu to řekne, tak to 
nějak zařídí. 

Problém ale není v tom, že 
potřebuje o problému slyšet. 
On ho dobře zná. Je přes 
dvacet let místostarostou, 
resp. starostou města z regio-
nu, který ten problém má již 
mnoho a mnoho let. A musel 
se s ním potkávat, snažit se ho 
řešit. Dávno na něj upozorňo-
val s kolegy, psal odpovědným 
úředníkům, hovořil s příslušný-
mi ministry.

I teď ví, o jak velký problém 
jde, ale jen tuší, jak ho řešit… 
Průšvih je ale v tom, že ani to 
málo neprosadí. Nejen proto, 
že senát je tou slabší z obou 
komor parlamentu. Přede-
vším se ale nemůžeme hnout 
z místa, pokud si ten, kdo vlád-
ne, bude myslet, že sociálními 
dávkami se vždy pomáhá po-
třebným lidem a nechce věcně 
a rozumně debatovat. A bude 
předstírat a přehlížet. 

Starostové Šluknovska 
psali opakovaně předsedům 
vlád, většinou bez reálné re-
akce, vloni na svůj dopis ani 
nedostali odpověď. I na tento 
problém mnoho let upozorňují, 
protože ve Výběžku se ty 
nepříznivé jevy projevují ještě 
o něco dříve a zřetelněji. Vloni 
před evropskými volbami při-
jeli do Šluknova a Varnsdorfu 
hned tři ministři. A když přišli 
na jednání se starosty, zdálo 
se, že jsou zděšeni a že snad 
konečně pochopili. Divili se, jak 
stát může proplácet nájem za 
bydlení 8,5 tisíce, když ten byt 
nemá hodnotu ani pětistovky. 
Za rok se v zásadě nezměnilo 
nic. Dávky, které nás před lety 
stály miliardu, vloni 13 miliard! 

Nedávno jsem s jedním z těch
ministrů vedl debatu - tedy 
snažil jsem se, ale zjistil jsem, 
že je to marné. Je dost mimo. 
Vysvětloval jsem na názorných 
příkladech a ze zkušenosti a 
znalosti dotačních podmínek 
konkrétně a jasně, jak to nemů-
že fungovat a jak se zbytečně 

Senátor Zbyněk Linhart: Sociální demagogie
utrácejí peníze. Nepochopil a 
ani snad neposlouchal. Vše 
je dle něj OK. Někteří tvrdí, 
že ty tzv. sociální dávky (do-
platky a poplatky na bydlení) 
nejdou zrušit, protože ti, co 
o tom rozhodují, v tom jedou. 
Myslím si ale, že to snad ve 
většině ani není úmysl, jen 
naprostá neschopnost a žití 
úplně mimo realitu. 

Zajistí nám vláda blaho-
byt? 

Vlády si myslí, že náš spo-
kojený život a blaho zajistí po-
mocí dalších a dalších zákonů 
a předpisů, regulací a dotací. 
A také dalšími tzv. sociálními 
dávkami, které rozděluje z na-
šich daní. A mnozí by tomu 
rádi věřili. Nějak si ale neu-
vědomujeme, že to vše musí 
někdo zaplatit. A kdo to asi 
je? Necháváme si nakukat, 
že to zaplatí horních deset 
tisíc, a proto myslíme, že je 
musí vláda skřípnout. Ale to 
je jen takové hezké povídání 
pro vol iče. Ti bohatí umí 
optimalizovat a danit jinde. 
Nezaplatí to ani ten, komu 
platíme dávky za to, že má 
hodně dětí. Zaplatí to všichni 
ti více či méně aktivní lidé, 
k teří chodí každý den do 
práce. Aby se cítili dobře, stát 
jim občas něco kápne.

A podobné je to právě i s tě-
mi předpisy. Státní správa 
včele s vládou (nemyslím tím 
jenom právě tu současnou), 
neumí spravovat zemi. A 
to, pokud jde o řízení, tak 
i alespoň trochu rozumné hos-
podaření. Zato umí otravovat 
v rámci boje za to či ono dobro 
život té většině slušných lidí. 
Na ty, co podvádí ve velkém, 
stejně jako na ty, co žijí jen na 
úkor ostatních, nemá. 

Ministři a centrální vládní 
úředníci mají velmi často až 
neskonale zoufale malé ži-
votní zkušenosti. Své reálné 
neznalosti a manažerskou 
neschopnost nahrazují za-
váděním dalších a dalších 
předpisů na nejrůznější úrov-
ni. A mají k tomu hromady lidí 
na svých úřadech a mnoho 
peněz na externí právníky a 
konzultanty. 

Výsledek je už mnoho let 
zřejmý. 

Služební zákon v praxi
Dlouhou řadu let jsme v naší 

zemi neměli zákon o státní služ-
bě, resp. měli, ale neúčinný a 
mnozí argumentovali, jak hroz-
ně je potřebný, mj. pro odpoliti-
zování státní správy. Je smutné 
sledovat, jak již nefunkční státní 
správu zahlcují další nově přijí-
maní „úředníci“ a kolik stovek lidí 
se valí a schovává na minister-
stvech. Dělo se tak především 
nedávno, před platností dalších 
ustanovení služebního zákona. 
Strana, která snášela nejpád-

nější argumenty, se teď chová 
jako panovník, co dobyl nová 
území. A začalo obsazování. 
Ze tří náměstků na ministerstvu 
jich je najednou devět, stovky 
lidí - zasloužilých spolustraníků 
na nových židlích, požadavky 
na stovky milionů navíc… 
z navýšeného státního dluhu. 

Miliardy sem tam, oni to 
pracující zaplatí. Jako by 
nestačilo, že ke schválení 
zákona o státní službě nás 
dotlačili kolegové úředníci 
z Bruselu - jak jinak - pod hroz-

bou nespuštění evropských 
dotací. Opět. Vidím v Praze 
často lidi, které jsem v politice 
už dlouho neviděl a myslel 
jsem, že se třeba živí nějakou 
normální prací. Ale ono ne, oni 
se dávno zašili do nejrůzněj-
ších institucí, pseudostátních 
podniků, jsou z nich analytici, 
koordinátoři, konzultanti, po-
radci, asistenti… pěkně skryti 
očím voličů, často i v externích 
konzultačních firmách a podob-
ně. Tisíce možností.

Zbyněk Linhart, senátor



Svozy pytlového
tříděného odpadu

10. 9. 2015

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 8. 9.. 2015

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR
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Vzpomínka

Poděkování

Poradna ČOI
Česká obchodní inspekce poskytuje bezplatně rady

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

2. září 10.00-14.30 hod.
v zasedací místnosti

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

Blahopřání

Narození

♣ Richard Bareš
Lucie Barešová
Roman Bareš

☼ Anna Ondrejčíková
Barbora Ondrejčíková
Miroslav Kuča

♣ Jan
Jana Grausgruberová
Miroslav Čundák

♣ Josef Pizur
Lucie Kučerová
Nikola Pizur

☼ Terezie Brůnová
Lucie Brůnová
Ladislav Brůna

☼ Kateřina Donátová
Lucie Donátová
František Donát

Taťko Pavle Sobku, 15. srpna to bylo přesně 53 let, co 
ses narodil. Milý taťuldo, moc ti přeju hodně zdraví, lásky 
a pohody do dalších let.                                Tvůj syn Lukáš

Měl jsi nás rád, chtěl jsi pro nás žít, srdce 
se náhle zastavilo a tys musel náhle odejít. 
Dne 25. července tomu bylo 10 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček Ota Kopp. 

S láskou stále vzpomíná manželka Hana, 
syn Ota s rodinou a syn Roman s rodinou.

Dne 13. srpna jsme vzpomněli již 10. 
výročí, kdy nás navždy opustila paní Anděla 
Ducháčková. 

Stále vzpomínají děti, příbuzní s rodinami 
a přátelé.

Dne 14. srpna uplynul jeden rok, co mě opus-
tila manželka Věra Mihalíková - Gerhátová. 

Stále vzpomíná manžel Alex.

Den 19. srpen bude pro nás navždy bola-
vým dnem, odešel nám tak nečekaně super 
taťka a děda, bezva manžel, prima kamarád, 
ale především výborný člověk pan Miroslav 
Ježek. V červenci by oslavil zlatou svatbu. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi a 
dejte si kalíšek slivovičky - měl ji rád.

Dne 26. srpna by oslavila naše milá ma-
minka, babička, prababička, teta, paní Mária 
Vildová 80. narozeniny. Prosíme, zavzpomí-
nejte s námi. 

S láskou v srdci vzpomínají Josef, Miro-
slav, Rostislav, Olga, Jan, Zdeněk a Alena 
s rodinami.

Dne 8. září tomu bude 20 let, co zemřel pan 
Milan Hradecký.

Stále vzpomíná manželka Anna a děti 
s rodinami.

Milá maminko, je to již 30 let, co nejsi mezi 
námi, ač je to tolik let, víc a víc nám chybíš. 
Nejvíc budeš chybět svým vnučkám Sabince 
a Nelince, protože by měly úžasnou babičku. 
Chybíš i své Martanovic rodině a všem lidem, 
co tě znali jako skvělou ženu. Vy, kdož jste 
Miladu Ptáčkovou znali a chybí vám stejně 
jako nám, vzpomeňte s námi. 

Tvé drahé dcery Petra a Pavla

Úmrtí

Červenec
Miloslav Zajíček                        62 let
Ladislav Šteiner                        80 let
Božena Víšková                       81 let
Jiří Králíček                               68 let
Heřman Mikloš                       73 let
Klára Kalb                                 86 let
Jiří Kopecký                             64 let
Gernot Stutz                            72 let
Jiří Tichý                                   67 let
Anna Boubínová                     89 let

Poděkování kolektivu MŠ Slovíčko. Citlivý a příkladný přístup 
všech učitelek v čele s paní ředitelkou, nápaditý program, informo-
vanost rodičů, ale i chutná strava, to vše přispělo k tomu, že naše 
dcera chodila do školky velice ráda a hodně se naučila. 

Děkujeme. Marcela a Josef Kroupovi

Děkuji panu Janu Hájkovi z technických služeb a panu Tomáši 
Fraňkovi z veřejné služby za maximální pomoc a spolupráci při 
úklidu půdních a sklepních prostor mateřské školy. 

Bc. Vlasta Tarnóczyová 

Živote, měl jsem tě rád. Odešel jsem moc mlád, nestihl jsem, 
co jsem si přál. Dne 22. srpna by oslavil náš syn Dušan Poncer 
20. narozeniny. 

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají rodiče, sestra 
Pája, babička s dědou a rodiny Rosova, Traslavina, Poncerova, 

Dne 17. července tomu bylo 21 let, co nás 
navždy opustil pan Prokop Wesley a zároveň 
18. července uplynuly 3 roky od úmrtí paní 
Marie Wesleyové. Kdo jste je znali, vzpo-
meňte s námi. 

Dcery s rodinami

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
lékařům a celému kolektivu LDN za péči, 
kterou věnovali panu Jaroslavu Sedláčko-
vi. Dále všem přátelům a známým za projevy 
upřímné soustrasti.         Manželka a děti 

 

Závěr školního roku na bis-
kupském Gymnáziu ve Varns-
dorfu byl tradičně ve znamení 
projektového dne, který se 
každoročně zaměřuje na po-
hybové aktivity. Žáci si mohli 
vyzkoušet netradiční sporty 
či aktivity, na které v průběhu 
školního roku není v hodinách 
tělesné výchovy příliš času. 
Většina nabízených aktivit vy-
žadovala specifické materiální 
i prostorové podmínky. Záze-
mím pro celé dění se stal opět 
sportovní areál v Jiřetíně pod 
Jedlovou, který poskytl herní 
plochy pro florbal, minikopa-
nou, plážový volejbal, ringo, 
minigolf, cyklojízdu zručnosti, 
střelbu ze vzduchové pistole a 
vedla tudy i trasa pro přespolní 
běh. Lanový park využili zá-
jemci přímo na Jedlové a lovci 
pokladů s GPS se rozběhli do 

Sportovní projektový den 
na biskupském gymnáziu

blízkého okolí Jiřetína. Těžko 
si dnes dokážeme představit 
takto velkou akci, kde by měl 
chybět Milan Roudnický alias 
DJ Roura. Jeho aparatura per-
fektně posloužila při konečném 
vyhlášení výsledků a zároveň 
vy tvoř i la skvělou hudební 
kulisu v průběhu sportovních 

klání. Velké poděkování 
samozřejmě patří zaměst-
nancům správy sportovního 
areálu. Hrací plochy byly po-
skytnuty zcela zdarma a celá 
akce měla bezproblémový 
průběh. Těšíme se na příští 
rok a věříme, že vyjde počasí 
jako letos.             Pavel Zoser
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Šachové střípky

  Domácí bez vítězství 
Za úmorného vedra se v první červencový víkend kona-

ly na rybništském fotbalovém hřišti soutěže upoutaných leteckých 
modelů Pohár Tolštejnského panství pořádané LMK Varnsdorf. 
Varnsdorfští modeláři dosáhli těchto výsledků. Kategorie upou-
tané školní modely (UŠ) - Žáci: 3. místo A. Svoboda a D. Peci-
novský, 4. D. Jára. Senioři: 5. V. Svoboda. Kategorie sportovní 
upoutané polomakety (SUM): 3. P. Skurčák st. Kategorie makety 
F4B: 5. P. Skurčák.                                             LMK Varnsdorf

O celkové prvenství si to rozdali P. Jindra (37 let) a M. Švorc (18 let).

Futsalisté si odvezli 
všechny hlavní ceny

 
 Na 17. ročníku turnaje v malé kopané Zákupská šajtle slavil 

JK Trans Varnsdorf double. Nejprve ve finále Veteránské šajtle 
porazil jeho seniorský tým Svárovské draky 4:1. I třetí ročník této 
soutěže tak má opět stejného vítěze. Hlavní turnaj poté svedl do 
souboje o konečné vítězství FC Jestřebí a výběr varnsdorfských 
„jékáček“. Ve stanovené hrací době oba týmy gól nevstřelily, i 
když měl Varnsdorf výhodu penalty. Nakonec se ale přeci jen 
dočkal vítězství díky zvládnutému penaltovému rozstřelu. Ten 
rozhodoval i o třetím místu, ve kterém zvítězil Dream Team 
nad FC Prádelna. Nejlepším střelcem Veteránské šajtle se stal 
Tomáš Skotnica (12 branek) a v hlavní soutěži Jarda Beránek 
(7 gólů), oba z JK Trans Varnsdorf.            ZŠ, foto JK Trans

   Tenisový oddíl Slovan Varnsdorf pokračuje v nastolené 
strategii umožnit nejmladší drobotině pohybovat se na zdravém 
vzduchu, nenásilnou formou získávat pozitivní vztah ke sportu a 
naučit děti základům tenisu. Tenisového kempu se tak ve dnech 
13.-17. července zúčastnilo 22 dětí z Varnsdorfu, Rumburku, 
Krásné Lípy a Jiříkova ve věku od 4 do 14 let. Každý den se vždy 
čtyři trenéři věnovali skupinkám adeptů podle jejich výkonnosti a 
společné byly vždy rozcvičky, sportovní aktivity v tělocvičně, na 
stadionu, v plaveckém bazénu nebo na dětském hřišti.   TJ Slovan

Kemp pro tenisové naděje 

Jednoho ze čtyř turnajů Pražského šachového festivalu 2015 
se zúčastnil mezi 76 šachisty i Václav Vladyka. Hrálo se na 7 kol 
tempem 12 min. + 5 s na tah. Počítač přidělil varnsdorfskému ša-
chistovi hrát tři partie s bílými figurami (vytěžil s nich 2,5 bodu) a 
čtyři s černými (s nimi získal 1,5 bodu). Dvě prohry s černými ve 
2. a 7. kole znamenaly značný pokles v pořadí, a tak s konečným 
ziskem 4 bodů skončil na 19.-36. místě. Případná jedna výhra 
navíc by jej dostala do první desítky celkového pořadí. Zvítězil Ind 
M. N. Shaikh se 6,5 body.                                                   V. V.

Prvenství Karla Valenty s Belinkou  
Prvního ze seriálů tří kroso-

vých závodů La Sportiva run 
Česká Kanada 2015, kterým 
byl Kunžatecký kros nedaleko 
Jindřichova Hradce, se zúčast-
nili i čtyři sportovci z výběžku. 
Tratě 21 a 50 km absolvovali 
běžci (-kyně) a cyklisté (-ky) 
bez anebo se psem. Na startu 
toho nejdelšího se jich sešlo 
28 a kategorii mužů se psem 
vyhrál Karel Valenta s Belinkou 
v čase 5:27 hod. V celkovém 
pořadí pak na této trati skončil 
sedmý. Rumburský Ondřej Mottl
s Benem byl na 50 km šestý 
(6:48 hod), celkově dvacátý 
pátý. Na trať 21 km vyrazilo 
65 startujících. V kategorii žen 

si mezi 20 soupeřkami zajistila 
3. místo varnsdorfská rodačka 
Šárka Rybářová s časem 2:08 
hod. Celkově skončila dvanác-
tá. Nejkratší distanci závodu 
(8,5 km, 44 účastníků) neabsol-

vovali cyklisté a v kategorii mužů 
si pro 2. místo doběhl Pavel 
Vodička s výkonem 37:59 min. 
Celkově skončil na této trati pátý. 
Další závody seriálu se konají 
koncem října a listopadu.     ZdS    

Hlavní turnaj přivítal osm družstev. První místo nakonec obsadili 
hráči Čechie, když ve finále porazili loňské vítěze, mužstvo Možná 
nebo Nevím. Třetí byli opět borci Biercelony (Rybniště). Ti na poku-
tové kopy zdolali výběr  JK TRANS Varnsdorf.  Další místa obsadily 
celky Ho Po, Druhá Šance, Miňonky a DFK Teplice. Po turnaji nastou-
pily staré gardy Čechie a Slovanu Liberec, který koučuje bronzový 
z ME v Anglii Láďa Majer. V jeho teamu se prohánějí např. Pepa Obaj-
din, Luděk Zelenka, Jirka Štajner a další skvělí hráči. Hosté nakonec 
vyhráli 6:2 a na závěrečném posezení pozvali domácí na zimní turnaj 
do Liberce.                                                                            Čechie

Hornopodlužský fotbalový festival   

Letošní 14. ročník KOLOB-
JEHU měl pro účastníky krom 
velkého tepla pár komplikací 
navíc. A tou byly na několika 
místech rekonstrukce silnice 
na Studánku a hlavně dopravní 
omezení (semafory). Pořadatelé 
se však především s přičiněním 
Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Varnsdor f s těmito 
„nástrahami“ vyrovnali. Dále 
uvádíme výsledky nejlepších.

KOLA (39 účastníků): 1. Fi-
lip Holubář 9:15 min., 2. Aleš 
Vohanka 9:28, 3. Milan Spurný 
10:00, 4. Miroslav Vohnout 
10:03, 5. Zdeněk Kohout 
10:09, 6. Jan Bočan 10:26, 
7. Jan Šeps 10:28, 8. Radko 
Kamenický 10:44, 9. Jiří Fabry 
11:08, 10. Tomáš Novotný 11:40. 

BĚŽCI (47): 1. Petr Pinďák 
14:59, 2. Pavel Vodička 16:23, 
3. Čestmír Honzátko 16:30, 
4. Karel Valenta 16:44, 5. Ondřej 
Švarc 18:11, 6. Tomáš Novotný 
18:29, 7. Marcela Richterová 
18:56, 8. Pavel Herman 19:42, 
9. Veronika Svobodová 20:45, 
10. Michal Švorc 20:46. 

CENA PRO MASKY: 1. Ro-
dinka vodníků (na fotu), 2. Král s 
královnou a princátkem, 3. Rů-
žová princezna (dětská cena).

Př i letošním ročníku se 
také prvně hodnotilo zvlášť 
nejlepší umístění žen, protože 
vítězi jsou vždy muži, a tak se 
předávaly čtyři zlaté věnce. 
Hlavní cenu, uzenou kýtu, si 
z cylindru vylosoval R. Formá-
nek, který ji večer naporcoval 
a obdarovával dav přítomných. 
Zvláštní cena, živá andulka 
v kleci byla nechtíc vylosována, 
takže se následně směnila za 

tři piva a hlavně do dobrých ru-
kou. Poděkování patří zejména 
sponzorům akce, všem aktivním 
účastníkům a také těm, kteří se 

Jubilejní 10. varnsdorfský triatlon (0,5-20-4,5 km) je minulostí 
a zapsal do historie závodů m. j. tato pořadí nejlepších borců 
(-kyň). Jednotlivci celkově: 1. P. Jindra 1:18:19 hod. (vítěz M30), 
2. M. Švorc 1:19:13 (vítěz  MJUN), 3. J. V. Francke 1:20:34. M50: 
1. V. Zemler 1:34:05 hod., 2. M. Spurný 1:36:50, 3. M. Vohnout 
1:37:35. Z20: 1. K. Loubková 1:34:11, 2. V. Vzoreková 1:34:24, 
3. A. Lhotáková 1:37:05. Štafety: 1. J. Novota - J. Strož - DJ Roura 

Výsledky Northco Bartys triatlonu 201

Na kole, klusem i pěšmo, ale vždy v pohodě  

do příprav a dění kolem zapojili. 
Kompletní výsledky a foto na: 
http://www.kolobeh.estranky.cz/. 

RS

1:29:35, 2. T. Kolegár - J. Matoušek - M. Neméth 1:31:50, 3. M. Jirá-
sek - F. Holubář - K. Valenta 1:38:39. Rodiny: 1. J. Švorc - J. Švorc -
J. Švorc 1:41:40, 2. J. Boczan - N. Boczanová 1:57:33, 3. Miloslav 
Petrášek - M. Petrášková - Míla Petrášek 1:59:50. Dětské závody 
(0,25 - 3,2- 1,5 km) - M11: 1. J. Kudláček 30:09 min., 2. J. Zajíček 
34:52. F11: 1. B. Mänzelová 39:40. M15: 1. F. Pešek 27:12, 2. M. 
Mileret 29:02, 3. T. Fait 31:32. F15: 1. S. Krákorová 33:27, 2. A. Mate-
iciusová 35:25. Více na www.mandaone.cz.          ZdS, foto M. Šafus 
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 Po viróze prohra a dále volný los - 
komplikace na úvod

O P R A V Y
www.zaluzie - skrine.cz 
Ž A L U Z I Í
Mykisa  602 940 579

INZERCE

Varnsdorfský FK nastoupil 
po úvodních přípravných střet-
nutích s Teplicemi (výhra 2:3) 
a Libercem (porážka 2:1) proti 
dalším kvalitním soupeřům. 
V jabloneckých Břízkách odešel 
poražen s Bohemians 1905 3:
2 (1:1) až gólem z poslední mi-
nuty duelu. Poté přišly výpadky 
ve hře proti Hradci Králové a 
výsledek 4:0 (1:0). S junior-
kou Liberce vedenou bývalým 
varnsdorfským hráčem v ČFL 
Pavlem Čapkem FK remizoval 
3:3 (1:2). K vidění byly i čtyři 
penalty, Liberec ze tří dvě 
dal, za Varnsdorf byl úspěšný 
Rudnytskyy. S Jabloncem 
v jeho generálce na ligu pak FK 
neuspěl 1:0 (1:0), když domácí 
gólman Bárta v závěru dvěma 
senzačními zákroky výhru pro 
svůj tým udržel. Pak už přišel na 
řadu pohárový zápas v divizních 
Litoměřicích s jasnou výhrou 
0:5 (0:3) zajišťující postup do 
1/32-finále 29. 8. proti nováčko-

vi ČFL Dobrovicím. Vítěz přivítá 
v dalším kole (23.9.) Liberec. 

V úvodním kole FNL 2015-
2016  měl hrát Varnsdor f 
v Karviné. Zápas musel být ale 
odložen z důvodu hromadného 
infekčního onemocnění hráčů 
(střevní viróza), což bylo do-
loženo příslušným Orgánem 

veřejného zdraví. Uskutečnil se 
pak v reprezentační přestávce, 
ve středu 26. 8. a po uzávěrce 
tohoto vydání HS. Prvním 
měřením sil nového ročníku 
tedy bylo domácí utkání se 
Sokolovem a porážka 0:1 (0:1). 
Více jak 750 diváků vidělo ve 
velikém vedru zjevnou snahu 
domácích o dobrý výsledek, 
ale hráči se v soupeřově šest-
náctce neprosadili. O dalším 
víkendu měl FK Varnsdor f 
volný los a v neděli hostil Ústí 
nad Labem.  Derby severu vítě-
ze nepoznalo. Domácí vedli od 
2. min. zásluhou Rudnytského 
1:0 a ve 46. přidal trefu do čer-
ného Daníček. Ústí však mezi 
54. a 58. min. vyrovnalo, a pro-
tože se pak již hráči obou stran 
do sítě netrefili, skončil duel 
2:2. Sestava FK Varnsdorf: 
Porcal - Zieris, Filip, Zbrožek, 
Tvaroha - Martan (83. Ďurďe-
vić), Norek, Juroška (46. Da-
níček), Rudnytskyy, Ondráček 
(60. Skwarczek) - Jurča.        ZdS

I ve druhém turnaji LSLŠ 2015 museli pořadatelé sáhnout 
vzhledem k předchozímu nepřejícímu počasí ke krizové varian-
tě. A tak se v Rumburku hrálo v poněkud stísněných prostorách 
tělocvičen ZŠ U Nemocnice. Diváci tak často přišli do kontaktu 
s odraženými míči, ale i padajícími hráči, takže o nějaké to poba-
vení navíc mimo program bylo postaráno. Nechyběly také soutěže 
dovednosti v trestných hodech, střelbě za 3 body a úspěšné střely 
z půlky hřiště v podání Alexe Houngbedjiho. Také na druhém tur-
naji se podílela řada regionálních sponzorů. A jak vše v Rumburku 
dopadlo s pořadím týmů? Kategorie U15 (5 týmů): 1. NoName, 
2. Shooters, 3. Boom- Kekkomsta.  Kategorie ženy (3): 1. Vše-
hochuť, 2. B-Girls, 3. Co u plotny? Kategorie muži 16+ (8 týmů): 
1. XXX aneb Tři křížky (na fotu, v úvodním turnaji 3.), 2. Suchý 
krky (5.), 3. 3D (1.), 4. Opičák (7.), 5. Trenéři (6.), 6. Koblížci (2.), 
7. Černej humor (8.), 8. Debakl (4.). Třetí turnaj se konal 22. srpna (in-
formace přineseme v příštím čísle HS) a letošní závěrečný se hraje 
12. září v Rumburku. Více na  www.sinstitut.cz.           Text a foto BAŠ

Stolně-tenisovou ligu 
vyhrál Hoza tým

  
V oddíle stolního tenisu TJ Slovan Varnsdorf panuje spokojenost 

s uplynulou sezonou, ve které se áčko oddílu vrátilo do krajské 
soutěže, družstva B, D se v konečném pořadí OP umístila do 
5. místa a družstva C, E si tuto soutěž udržela. 

   Vedle toho zdárně proběhla i jedna z nejstarších soutěží v rámci 
ČR, kterou je Varnsdorfská stolně-tenisová liga. Mezi 16 družstvy 
zvítězil Hoza tým (T. Franěk, A. Hozman) před Čendy I (V. Chlan 
ml., J. Peleška) a Bowling barem (M. Miško, M. Fuchsig, L. Žatečka 
ml.). Bowling bar si při bodové shodě s Veterány (V. Strnad, J. Somič, 
M. Ptáček) zajistil třetí místo díky lepšímu poměru vzájemných 
zápasů (6:4) hráčů obou družstev. V úspěšnosti hráčů byl bezkon-
kurenční T. Franěk (60 výher, 0 proher) před L. Žatečkou ml. (54/4) 
a M. Charouzkem (41/8). V úspěšnosti čtyřher si vedli nejlépe již 
uvedení hráči týmu Čenda I (oba 26/3) před V. Strnadem (25/4) a 
J. Somičem (24/4). Největší radost pak mají všichni členové oddílu 
z nové herny, která splňuje předepsaná kritéria, a zvou mezi sebe 
zájemce o rychlou a přesnou hru, kterou „pinec“ beze sporu je. 

Vedení oddílu závěrem děkuje Radě města Varnsdorf za 
podpořenou žádost z Grantového programu a zastupitelům 
města za schválení finančního příspěvku pro rok 2015 v rámci 
Koncepce podpory sportu.                                               M. Exnar

Počasí znovu nepřálo

LOS PODZIMU 
FK Varnsdorf 

NE 09. 08    17.00 FK VDF Sokolov                        
SO 15. - NE 16. 8. FK VDF  - VOLNO                          
NE 23. 08.   17.00  FK VDF - Ústí n. L.
ST 26. 08.    17.00  Karviná - FK VDF    
NE 06. 09.   10.15 Olomouc B - FK VDF    
NE 13. 09.   17.00  FK VDF - Táborsko
NE 20. 09.   17.00 Hr. Králové - FK VDF  
SO 26. 09.   10.15 Pardubice - FK VDF  
NE 04. 10.   16.00 FK VDF- Fr. - Místek
NE 09. 10.   19.00 Znojmo - FK VDF   
NE 18. 10.     15.30 FK VDF - Č. Budějovice
SO 24. 10.   18.00 Opava - FK VDF
NE 01. 11.   14.00FK VDF - Vlašim
NE 08. 11.   10.15 Vyšehrad - FK VDF  
NE 15. 11.   13.30 FK VDF - Třinec
SO 21. 11.   10.15 Sokolov - FK VDF    

O pořadí nejlepších závodnic 
letošního ročníku tohoto závodu 
rozhodla třetí etapa, kterou byla 
časovka Krásná Lípa - Brtníky 
a zpět (délka 15 km). Vyhrála ji 
Tatiana Antoshina (RUS) o 34 s
před Lauren Stephens (USA) a 
o 34 s před Annou Plichta (POL). 

Stejné tedy bylo i konečné 
pořadí jen s nepatrně jinými 
časovými rozdíly mezi těmito 
cyklistkami. Naproti tomu vítězka 
varnsdorfské prémie z první eta-
py a dále vítězka druhé a čtvrté 
etapy Emilie Moberg (NOR) do-
platila na nevyrovnané výkony. 
Lehce ztratila už v cíli úvodního 
dějství, dále pak v časovce a více 
jak deset minut ztráty nabrala 
v závěrečné etapě. Nakonec pro 
ni zbylo až 51. místo. Z českých 
závodnic si nejlépe vedla Nikola 
Nosková (20. pořadí, Jablonec), 
Jarmila Machačová (31., ČR) 
a Ivana Loubková (50., TSB 
Team Šluknovsko Bicykl Kříž). 
Bodovací soutěž (oranžový 
trikot) vyhrála L. Stephens, vr-
chařskou soutěž (modrý trikot) 
N. Nosková a nejrychlejší cyk-
listkou do 23 let (modrý trikot) 
byla S. Eraud (FRA). Bude 
zajímavé sledovat zářijové MS 
v americkém Richmondu, zda 
se na něm některá z uvedených 
cyklistek opět výrazněji prosadí. 
Další informace a kompletní 
výsledky na: http://www.tourde-
feminin.com.           

ZdS, foto Ivo Šafus

První víkendový den července 
se na tenisových kurtech Slova-
nu Varnsdorf sešla společnost 
odvážných seniorů nad 60 bez 
(muži, ženy) let k 4. ročníku 
turnaje Senior lob ve čtyřhrách. 
Proč společnost odvážných? 
Protože předpověď počasí byla 
hrozivá - rekordní vedra! Takže 
někteří na poslední chvíli odřekli 
účast a dorazilo 9 dvojic, z toho 
jedna žena! Nechyběli loňští fina-
listé Zdeněk Barborík s Milanem 
Klusoněm i vítězové Josef Zos-
ser s Tondou Krejčím.  Po bojích 
ve dvou skupinách vyvrcholily 
závěrečné zápasy v odpoledním 
vedru a v 15.00 hodin došlo na 
závěrečné vyhodnocení turnaje i 
s atraktivní tombolou o hodnotné 
ceny. A jak vše dopadlo? Loňští 

Repete finále 
mělo jiné výherce 

POŘADÍ TOUR DE FEMININ 2015 URČILA ČASOVKA   

finalisté si účast zopakovali, jen 
s obráceným výsledkem, tedy 
6:4 pro Barboríka s Klusoněm. 
Druzí byli Zosser - Krejčí a třetí 
kluci z Děčína Šmucr - Kottek. 
Ti ubezpečili všechny ostatní, 
že přijedou i příští rok a konečně 
zvítězí! Poměrně překvapivě na 
čtvrtém místě skončil pár Franěk -
Hrabě. Organizátoři a účastníci 
turnaje děkují tímto všem spon-
zorům za podporu akce.      red


