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Maminky slavily na Hrádku

Pálení
čarodějnic

Letošní pálení varnsdorfských
čarodějnic potvrdilo, že tato městská akce je mezi lidmi bezpochyby
nejoblíbenější a zřejmě také nejnavštěvovanější. V sobotu 30. dubna
se navíc přidalo nádherné počasí a
vylákalo do parku u knihovny a na
náměstí davy malých i velkých.
Odpoledne to přitom před radnicí
na žádný nápor nevypadalo. Stánkaři přešlapovali před pulty napěchovanými nejrůznějšími dobrotami a
suvenýry. Živěji zatím nebylo ani
na prostranství za kostelem, kde
se už před několika dny usadili kolotočáři a teď netrpělivě vyhlíželi
návštěvníky. Dočkali se. V podvečer
už obléhaly připravenou vatru stovky lidí. Kolotoče přetékaly dětskou
radostí a z pultů mizelo občerstvení
nebývalou rychlostí. Tváře návštěvníků, stánkařů i kolotočářů zářily
spokojeností.
V čarodějném parku před knihovnou se mezitím odehrávala další
dětská dobrodružství a hemžilo
se to tu bábami s bradavicemi na
nosech a v dlouhých zmuchlaných
sukních. Velké i malé čarodějnice

V sobotu 8. května ožil Hrádek na
počest všem maminkám hudbou a
tancem. Zábavné odboledne zahájily
malé mažoretky, po nich roztančil
nádvoří pod rozhlednou irský step a
vrcholem akce bylo vystoupení Big
Bandu základní umělecké školy. Slovem
provázela Alena Smetanová a dobrou
náladu udržovalo hudební duo Tománek – Matějík. Návštěvníky Dnu matek
pozdravili starosta Stanislav Horáček
a místostarosta Roland Solloch, kteří
zároveň představili projekt na obnovu
Hrádku. Prezentace česko-německého
projektu na záchranu varndorfské
dominanty probíhala také ve výstavní
síni v 1. patře. Na louce pod Hrádkem
si mohli ti nejmenší tradičně vychutnat
pohled na svět z koňského hřbetu.
ha, foto Ivo Šafus
Pokračování na str. 6

Lucie Bílá vysekla poklonu místním sborům
Koncert přední české zpěvačky a
držitelky 18 zlatých slavíků přilákal
do Městského divadla ve Varnsdorfu
na 500 lidí. Průřez zejména lyrickou
tvorbou Lucie Bílé doprovázel na klavír Petr Malásek. Jako předskokani
vystupovaly sbory Sametky ze ZUŠ
Varnsdorf a N.T.C. z rumburského
gymnázia, které si kvalitou vystoupení v ničem nezadaly se samotnou

slavicí. Svůj bavičský talent Lucie Bílá
naplno ukázala v jediné pěvecké pauze ke konci koncertu. Hlášky a vtipy
létaly vzduchem a zpěvačka neváhala
odpovědět na žádnou otázku, ke kterým sama dala prostor. Po skončení
koncertu jsme ji požádali o exkluzivní
rozhovor pro Hlas severu. Atmosféra,
ve které nás přijala, byla neuvěřitelně
přátelská.

Pokračování na str. 7
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Máte za sebou sérii velkolepých
koncertů Fifty Fifty v Bratislavě ke
svým nedávným kulatinám a zároveň osobní rekord (75 odzpívaných
písní během jediného dne). Jak jste
tyto obrovské show prožívala?
Kdybyste se mě zeptala před koncertem, odpověděla bych vám jinak
Pokračování na str. 7
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Krátce z jednání zastupitelů a radních
Dokončení
ze str.
1
Dotace
pro

hasiče

dobrovolné

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti Dotace pro
jednotky Sboru dobrovolných
hasičů obcí, podprogram 3 stavba požární zbrojnice z prostředků ministerstva vnitra.
Zároveň zastupitelé podpořili
financování projektu se spolufinancováním města ve výši 50 %
z celkových způsobilých výdajů
projektu a s vyčleněním částky
na předfinancování projektu
v maximální výši 100 % výdajů, tj.
1.500.000 Kč z rozpočtu města.

Město získalo sochu
sv. Jana Nepomuckého
Zastupitelé rozhodli o zařazení sochy sv. Jana Nepomuckého umístěné na mostku přes
Karlovský potok v ulici Karlova
do majetku města. Socha je
v neutěšeném stavu, proto se
město zasadilo o její bezplatný
převod z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových a
chce ji opravit.

Projekty na Hrádek
a Špičák
Město stihlo podat projekty na rekonstrukci Hrádku a
stavbu rozhledny na Špičáku
ve stanoveném termínu. Na to,
jestli budou úspěšné, si počkáme
do léta. Rozhodne o tom monitorovací výbor Euroregionu Nisa.

Plánované opravy
silnic
Městští radní schválili Návrh
celoplošných oprav pozemních
komunikací na rok 2016 a rozhodli se vyhlásit výběrová řízení
na celoplošné opravy těchto pozemních komunikací: Kozlova,
Zhořelecká, Hájenská, Nezvalova a úsek I. Studánka.

Úprava přístupových
ploch ke hřbitovu
Rada města přidělila veřejnou
zakázku Úprava přístupových
ploch ke hřbitovu – ul. Hřbitovní Technickým službám města
Varnsdorf a pověřila starostu
uzavřením smlouvy o dílo za
cenu cca 1.040.000 Kč bez DPH.

Oprava zábradlí
na Dolním nábřeží
Radní
přidělili
veřejnou
zakázku Oprava zábradlí ul.
Dolní nábřeží Technickým služ-
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bám města Varnsdorf a pověřili
starostu uzavřením smlouvy
o dílo za cenu cca 370.000 Kč
bez DPH.

Poplatek za vjezd
na autobusové
nádraží
Rada města nesnížila poplatek
za vjezd na autobusové nádraží.
V souladu s uzavřenou smlouvou
o užívání autobusových stání
z prosince 2014 bude poplatek
ve výši 12 Kč za spoj zachován.

Žádost o dotaci na
„autobusák“
Radní pověřili starostu podpisem smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci a zpracování
studie proveditelnosti na stavbu
Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu
s firmou DPU REVIT s. r. o.
za cenu 290.000 Kč bez DPH.

Ubytovna Sport prošla
kompletní rekonstrukcí
Ankety, které provádí mezi obyvateli Varnsdorfu redakce Hlasu severu junior, přinášejí nová zajímavá
témata, ke kterým se na stránkách
našeho časopisu budeme postupně
vracet. Častým námětem byla rekonstrukce kdysi populárního hotelu
Sport. Abychom uspokojili zvědavost
našich čtenářů, oslovili jsme majitele objektu Jana Ruszó, který ochotně souhlasil jak s rozhovorem, tak
s prohlídkou opravené budovy.
Objekt bývalého hotelu prošel
kompletní rekonstrukcí a v březnu
tohoto roku byl úspěšně zkolaudován. Zbývá dokončit opravu části
fasády a úpravy kolem domu. V přízemí jsou opravené a plně vybavené
4 byty k pronájmu. Na patře se nachází ubytovna se 16 jedno a dvoulůžkovými pokoji, která pojme maximálně 30 osob, a také zázemí pro
zaměstnance. Vše nově opravené a
plně vybavené. „Vyhověli jsme všem
hygienickým a dalším požadavkům.

Na každém pokoji máme např. umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou, máme vlastní nábytek, lůžkoviny
i povlečení, které sami pereme. Je
sem zakázán vstup cizím osobám a
návštěvám. To vše je hlavně z hygienických a preventivních důvodů,
abychom dům udržovali v čistotě a
pořádku,“ popisuje Ruszó, který už
na jaře přivítal první nájemníky a
během naší prohlídky se mu hlásili
další.
Jan Ruszó je majitelem Sportu
od roku 1991, kdy tehdejší hotel koupil od Jednoty. Pamětníci si vzpomenou na restauraci a vinárnu v přízemí.
V roce 2002 nastěhoval do budovy
na žádost města několik romských rodin z vyhořelého domu. Hotel se změnil na ubytovnu a místo restaurace a
vinárny později vznikly byty. Ubytovna byla na začátku minulého roku
kvůli nevyhovujícímu stavu uzavřena. Po rozsáhlé rekonstrukci je opět
obydlena.
Michal Haller

Oddávající Josef Šusta
Rada města pověřila k provádění občanských obřadů dalšího zastupitele, a to po dobu
platnosti mandátu ve volebním
období 2014-18, Josefa Šustu.

Sdružení tajemníků
Městští radní schválili členství
tajemníka MěÚ Radka Kříže ve
Sdružení tajemníků městských a
obecních úřadů a zároveň uznali
členský příspěvek ve výši 1.500
Kč ročně jako výdaj rozpočtu
obce.

Závěrečný účet města
Zastupitelé souhlasili s celoročním hospodařením města
Varnsdorf za rok 2015. Dále
přijali opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Města
Varnsdorf za rok 2015. Zastupitelé města zároveň schválili
účetní závěrku města za rok
2015 a uložili starostovi zajistit
předložení zprávy o hospodaření
subjektů s majetkovou účastí
města, které nebyly součástí
závěrečného účtu, samostatně
delegovanými zástupci města.
V neposlední řadě rozhodli
zastupitelé o převedení výsledku hospodaření města ve výši
2.290.000 Kč do hlavní činnosti
a jeho zapojení do rozpočtu na
investice v oblasti bytového hospodářství.
Michal Haller

Město nabídlo církvi pomoc při
opravě kostela sv. Petra a Pavla
Ve středu 4. května proběhlo
na radnici úvodní jednání vedení
města se zástupci litoměřického biskupství o možné opravě Děkanského
kostela sv. Petra a Pavla na varnsdorfském náměstí. Významná památka potřebuje především opravu
střechy a fasády. V současném stavu
je, spíše než ozdobou, hanbou města. Starosta proto nabídl církvi jak
metodickou, tak i částečnou finanční
pomoc, kterou by ale ještě museli
posvětit zastupitelé.
Zástupci biskupa nabídku přijali
s tím, že se zároveň pokusí na opravu

jednoho z nejkrásnějších kostelů
v regionu získat dotace. Sama církev podle nich nemá na okamžitou
záchranu všech pamětihodností prostředky, chce je proto opravovat postupně. Vstřícný přístup města může
opravu kostela výrazně urychlit.
Obě strany se dohodly na společném postupu. V první fázi půjde
především o vypracování projektových dokumentací – nezbytných pro
podání žádostí o případné dotační
tituly. Za měsíc by měly být zhruba vyčísleny náklady na případnou
opravu střechy a fasády.
ha
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Rumburští policisté hledají Blahopřání jubilantům se mění
svědky nehody
Rumburští policisté šetří dopravní
nehodu chodce s osobním vozidlem,
ke které vyjížděli ve středu 4. května
krátce po osmé hodině ráno. V 7.50
hod. bylo za křižovatkou ulic U Parku
a Komenského v Rumburku sraženo
nezletilé dítě. Při přecházení označeného přechodu pro chodce pravděpodobně došlo ke srážce chodce
s osobním vozidlem zn. Ford Mondeo.
S ohledem na probíhající prověřování ohlášené události se policisté

obracejí na širokou veřejnost, především na případné svědky nehody,
kteří by mohli poskytnout důležité
informace k ohlášené nehodě, nechť
neváhají a obrátí se na nejbližší policejní služebnu či tísňovou linku 158.
Svým svědectvím můžete napomoci
objasnit nejasné okolnosti prověřovaného případu. Případné svědectví
uvítáme. Děkujeme.
Petra Trypesová,
mluvčí Policie ČR Děčín

Na svém jednání 28. května se
rada města usnesla, že k 1. červnu
ruší Aktiv pro občanské záležitosti.
Členky této komise byly zástupcem
města předem informovány o tomto záměru. Rádi bychom po vzoru
okolních měst a obcí změnili formu
blahopřání našim jubilantům. Doposud členky Aktivu navštěvovaly
oslavence s blahopřáním a darem v
domácím prostředí. Právě toto chceme změnit. Rádi přivítáme jubilanty

na městském úřadu, kde z rukou
vedení města přijmou gratulace.
Bude zde příležitost ke společnému
setkání a posezení. Dle přání a možností jednotlivců zároveň zachováme
i nadále možnost návštěvy v domácím
prostředí. Drazí jubilanti, pozvánky
na první předání gratulací přijdou již
brzy do vašich schránek. Těším se na
naše setkání.
Roland Solloch,
místostarosta

Schůze předsedů společenství vlastníků bytů
Vážení předsedové společenství vlastníků
bytů ve Varnsdorfu,
zveme vás na schůzku
za přítomnosti zástupců vedení města
a vedoucích odborů správy majetku
a investic a životního prostředí

31. května od 16 hod.
do sálu městské knihovny.

Jubileum nejstarší zahrádkové
osady natáčela ČT
V neděli 26. dubna se uskutečnil za
přítomnosti České televize vzpomínkový akt ke 110. výročí založení první
zahrádkové osady v šestém okrese
ve Varnsdorfu, která je zároveň
nejstarší osadou v České republice.
Tuto osadu založil Moriz Schnitzer
v roce 1906.
Vzpomínkové akce se zúčastnila
také zakladatelova vnučka Anna

Langr, která úžasně vyprávěla o svém
dědečkovi. Na závěr paní Anna předala osadě 6/1 sponzorský dar za
udržování a pokračování odkazu svého dědečka. Jménem celé osady moc
děkujeme a budeme se snažit pokračovat i nadále v tradici zakladatele
zahrádek pana Morize Schnitzera.
Jan Lomský,
předseda osady 6/1

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace
a vodovodu v Žižkově ulici
Severočeská vodárenská společnost
(SVS) zahajuje rekonstrukci historické
kanalizace a vodovodu ve Varnsdorfu
v Žižkově ulici. Stávající kanalizační
stoka je tvořena úseky betonového
potrubí vnitřního průměru 300 mm
a čtvercovým profilem o straně
400 mm. Stoka pochází z roku 1899 a
je v havarijním stavu: zkorodovaná,
popraskaná, s posunutými spoji a
místy chybí dno. Důsledkem je vytékání splaškových vod mimo stoku
a vznik kaveren, ale i nátok balastních vod do kanalizace. V souběhu
s kanalizací je veden litinový vodovod
vnitřního průměru 100 a 50 mm, který byl uveden do provozu roku 1898.
Je až z poloviny inkrustovaný, což je
příčinou poruch, proto SVS rozhodla
o jeho současné výměně s kanalizací.
Pro rekonstrukci kanalizace se
použije kamenina vnitřního průměru

300 mm v délce 264,75 metrů. Pro
vodovod bude použito potrubí z polyetylénu vnitřního průměru 100 mm
v délce 100,14 metrů a vnitřního průměru 80 mm v délce 192,77 metrů.
Součástí stavby je přepojení všech
12 stávajících domovních vodovodních přípojek, 20 kanalizačních přípojek a rekonstrukce šesti revizních
kanalizačních šachet. Stavba bude
realizována v místní asfaltové komunikaci v otevřeném paženém výkopu.
Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba
byla zahájena předáním staveniště
5. dubna. Stavební práce začnou od
2. května a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do
31. srpna.
Jiří Hladík, tiskový mluvčí SVS,
red

Na programu jednání budou údržba zeleně,
možnost rozšiřování parkovacích míst
a plošné opravy chodníků.
Kontaktní osoba:
Ivo Musil, e-mail ivo.musil@varnsdorf.cz,
tel. 777 789 801

Ortopedická ambulance
v České Kamenici
V květnu zahájila provoz ortopedická ambulance v České Kamenici, pod
vedením MUDr. Karla Dadi a sestry Nikoly Palušové. Ordinační hodiny jsou
každou středu od 8 do 14 hodin.
Ambulance je zaměřena jak na
dospělé, tak i na děti. Nabízí ultrazvukové vyšetření, včetně ultrazvuku
dětských kyčlí. Ambulance je smluvním zdravotnickým zařízením těchto

zdravotních pojišťoven: VZP, Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra, Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová pojišťovna, Pojišťovna Škoda
a Oborová zdravotní pojišťovna.
Objednávací systém minimalizuje
dobu čekání na ošetření. V případě
zájmu je možné objednání na tel.
733 517 429 se sdělením objednání
do České Kamenice.
red

Informace o cestování
s dětmi do zahraničí
Dětem do 15 let lze vydat občanský
průkaz (dále jen OP), na který mohou
vycestovat nejen do států Evropské
unie, ale i do dalších zemí: Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Islandu, Makedonie, Norska, Srbska
a Švýcarska.
Správní poplatek za vydání OP dětem do 15 let činí 50 Kč a za vydání
cestovního pasu (dále jen CP) 100
Kč. Doba platnosti těchto dokladů je
5 let. Dětem do 15 let vyřizuje OP a
CP zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšíře-

nou působností (v Praze na úřadech
městských částí Praha 1 až 22). Lhůta
pro vydání OP a CP je 30 dnů. CP lze
dítěti do 15 let vydat ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený
správní poplatek 2.000 Kč.
I nově narozené dítě musí mít
pro cesty do zahraničí (platí i pro
tranzit) vlastní cestovní doklad (OP
nebo CP). Rodný list není cestovním
dokladem! Více informací najdete
na www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Odbor správních agend a dopravy
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Rekonstrukce, opravy a údržba školních budov I.
Na rozdíl od jiných měst a obcí,
kde se obec stará pouze o jedno či
dvě školská zařízení, město Varnsdorf je zřizovatelem a vlastníkem
5 základních škol, 7 mateřských škol,
2 školních jídelen a je také vlastníkem budovy Střelecká 1800, kde sídlí
základní škola, gymnázium a VOŠ.
Prostředky určené v rozpočtu města
pro školství je proto nutné rozdělovat
tak, aby všechna školská zařízení byla
funkční, v souladu s legislativními
provozními parametry (hygiena, hasiči a bezpečnost práce) a odpovídala
minimálně standardu podmínek v českém školství.
V dnešním prvním zastavení
začneme na náměstí a čtenářům
představíme dvoustupňovou základní
školu a družinu spojenou s jídelnou a
vývařovnou.
Jak jsme již na stránkách Hlasu
severu uváděli, v letošním roce bude
provedena druhá etapa opravy fasády
základní školy na náměstí E. Beneše.
Rozdělení do etap na dva roky bylo
naplánováno z důvodu rozložení
financování této opravy především
tak, aby nedocházelo k narušování
výuky a práce probíhaly především
v době letních prázdnin. V 19. týdnu
bylo instalováno na boční a zadní
část lešení a zařízeno staveniště.
Rekonstrukční práce budou probíhat
do konce srpna.
Na základě odborného posudku
a provedených odtrhových zkoušek
město přistoupilo v rámci rekonstrukce k opravě poškozených míst a

kompletnímu novému nátěru. V rámci
letošních stavebních prací budou také
odstraněny nedodělky a reklamační
vady z předchozí etapy. Práce provádí
firma DKK Stav s.r.o. Liberec a celková hodnota opravy (obě etapy) činí
1,7 mil. Kč bez DPH.
Rekonstrukce fasády je v podstatě
třešinkou na dortu složeném z další
řady postupných oprav realizovaných v letech 2005 až 2016, které
spočívaly v komplexní rekonstrukci
suterénu, včetně vybavení šatními
skříňkami a vzduchotechnikou, re-

Jaký je život epileptika?
Představte si, že nemáte svůj den.
Při běhu na autobus se vám udělá
špatně a místo toho, aby vám někdo
pomohl, vás okrade. Ano, je to situace, kterou by nikdo zažít nechtěl. Já
se s tímto chováním bohužel setkávám
dost často. Jsem epileptik, který touto
nemocí trpí takřka celý život. Jelikož
nevlastním průkazku ZTP-P, nemám
nárok na doprovod. Z toho důvodu
jsem často závislý na cizí pomoci.
Denně beru více než 30 různých léků
a zažil jsem již stovky epileptických
záchvatů (malých i velkých). Před
záchvatem, při záchvatu a po něm si
nic nepamatuji, a když dojde k takové
situaci, že mi například v podchodu u
metra v Praze vyberou kapsy, nemám
možnost případného pachatele popsat
přivolané policii. Často se mi i stává,
že kolemjdoucí kolem mě procházejí
bez povšimnutí a myslí si o mně, že
jsem opilý nebo pod vlivem drog.
Na světě jsou na štěstí i lidé, kteří
se mi při záchvatu snaží pomoci, ale
sami přesně nevědí, jak se při této
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těžké situaci zachovat. Z toho důvodu bych vás rád seznámil s postupem
při první pomoci.
Postup při první pomoci je následovný:
1. Zajistit, aby se v blízkosti těla
nenacházely předměty.
2. Nesnažit se držet násilím osobu
při záchvatu. Můžete tím více ublížit
než pomoci!
3. Nechat záchvat úplně odeznít.
4. Po odeznění zkontrolovat, zda
nemá osoba zapadlý jazyk a v případě
že ano, tak ho vyndat.
5. Zavolat záchranku (155, případně 112).
6. U osoby, která je déle než
5 minut v bezvědomí, je možnost pomlácených končetin a hlavy a mohlo
by tak dojít i ke krvácení do mozku.
V tom případě s osobou vůbec nemanipulovat a volat rovnou záchranku.
Člověk nemůže ovlivnit, co mu
osud přinese, proto děkuji vám, kteří
máte otevřené oči.
Nemo

konstrukci topného systému, kompletní opravy sociálních zařízení a
vodoinstalací včetně odpadu, nových elektrických rozvodů a nového
osvětlení a pro snížení energetické
náročnosti zateplení podlahy půdy
spojené s výměnou oken. Dále byla
ve škole z bytu školníka zvětšena
učebna výpočetní techniky a jazyků,
v přízemí zřízena učebna pro speciální třídu, zřízeny učebny pro rozšířenou výuku přírodovědných předmětů,
hudebna, fitcentrum, zrekonstruovány 2 kabinety a hlavní sborovna.

S přispěním nadace ČEZ byla vytvořena
nová laboratoř pro fyziku a chemii.
V posledních letech probíhá postupná výměna oken a dveří v objektu školní družiny a v jídelně. V roce 2015 byla
provedena výměna veškerého gastro
zařízení ve školní jídelně a také montáž nového monitorovacího a zabezpečovacího systému školní družiny.
K úplné spokojenosti by bylo zapotřebí ještě opravit zbytek učeben,
chodby a zmodernizovat venkovní
multifunkční sportoviště s umělým
povrchem.
Jiří Sucharda

Varnsdorfané vzdali hold obětem
2. světové války
Ve čtvrtek 5. května, v den zahájení
Pražského povstání a bojů o rozhlas,
které předznamenaly konec druhé
světové války, se na varnsdorfském
hřbitově sešlo několik desítek lidí,
aby si připomněly události roku 1945
a především vzdaly hold obětem šes-

tileté válečné katastrofy. Vedle stále
se tenčícího počtu pamětníků se slavnostního aktu zúčastnili také studenti
gymnázia a VOŠ a SŠ. Zástupci města
a Českého svazu bojovníků za svobodu položili věnce na pietní místa na
hřbitově a v parku u knihovny.
red
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Inzerce, region

Poradna v kostce
Již šestý rok mohou občané Krásné
Lípy i okolních měst a obcí využívat
Poradnu v kostce, která poskytuje
Odborné sociální poradenství jako
registrovanou sociální službu. Sociální služba je určena osobám starším
15 let nacházejících se v krizové
situaci, kterou nejsou schopny řešit
vlastními silami a prostředky, dále
obětem trestné činnosti, osobám
žijícím v sociálně vyloučených
lokalitách a příslušníkům etnické
menšiny.
Pokud budeme činnost poradny
zpětně hodnotit, tak v roce 2015
se na poradnu obrátilo celkem 107
klientů a proběhlo 169 konzultací.
Přesto, že v loňském roce přetrvával zájem o poradenskou činnost
u občanů z okolních měst a obcí,
nejvíce zájemců o službu bylo
z Krásné Lípy (60), 13 klientů pak
bylo z Varnsdorfu, 10 z Rumburku a
24 z dalších obcí Šluknovského výběžku. Převažujícím problémem byla
a stále je finanční situace občanů,
zejména jejich zadlužení, kdy řeší
problémy s exekutory a s oddlužením
formou insolvenčního řízení. Stále
více občanů se na poradnu obrací
s rodinnými problémy, zejména
v případě rozvodů a sporů o majetek. Zvýšil se počet klientů řešících
pracovně právní spory související
s ukončením pracovního poměru či
nevyplacením mzdy.
Zajímavou kauzou, kterou poradce

Provázíme rodiny
v obtížné životní
situaci
Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi zahájila svoji činnost
1. července 2011. Působí v obcích ve
Šluknovském výběžku. Kancelář služby je v objektu komunitního centra
Kostka v Krásné Lípě v Masarykově
ulici.
Je to služba převážně terénní,
kdy pracovníci dochází do domácností uživatelů, ale také ambulantní, která je poskytovaná rodinám
s dětmi v komunitním centru. Jedná se
o rodiny, v kterých je u dětí ohrožen
vývoj v důsledku dopadu dlouhodobé
krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.
Tato služba je založena na intenzivní
práci s rodinou v oblasti rodinných,
partnerských a mezilidských vztahů.
Od začátku letošního roku bylo takto
podpořeno 29 rodin.
Renáta Kučerová,
sociální pracovnice,
Kostka Krásná Lípa, red

s klientem řešili, byl případ rozvedeného otce dvou synů. Kvůli tomu, že
ne svou vinou přišel o práci, nemohl
pravidelně platit výživné, a došlo až
na exekuci. Exekutor však účelově,
aby navýšil svou odměnu, vyčíslil
dlužnou částku tak, že do dluhu
na výživné započítal i období 5 let
dopředu. Částka, kterou vymáhal,
tak přesáhla půl miliónu korun. Přes
různá odvolání a dopisy exekutorovi
dospěla věc až ke stížnosti na exekutorskou komoru. Na výsledek šetření
se čeká.
Tak jako dosud, i v letošním roce
je možno bezplatně využít sociální
službu Odborného sociálního poradenství, kterou Porada v kostce
poskytuje.
Konzultační hodiny poradny
Pondělí
10-17.30 hod.
(15-17 bez objednání)
Úterý
7.30-15 hod.
Středa
7.30-15 hod.
(13 -15 bez objednání)
Poradna
nadále
spolupracuje
s JUDr. Zbyňkem Pražákem, který
poskytuje bezplatné občansko právní
poradenství každé první a třetí pondělí v měsíci, kromě prázdninového
období. Na konzultace je vhodné
se objednat telefonicky na číslech
412 354 839 a 777 925 302 nebo
elektronicky na e-mailové adrese
hanzlicek@komunitnicentrum.com.
Sociální službu Odborného sociálního
poradenství finančně podpořil Ústecký kraj.
Miloš Hanzlíček

ŘÁDKOVÁ INZERCE
ZAMĚSTNÁNÍ
Malá výrobní firma v Krásné
Lípě přijme asistenta/asistentku
ředitele se znalostí italštiny. Tel.
774 104 126
Německo, Rakousko – nabídka
práce – technické profese - elektrikáři, svářeči, instalatéři, mechatronici, mechanici, nástrojaři,
zámečníci, zedníci, malíři pokojů,
natěrači, tesaři, truhláři, pokrývači a další obory – zajímavý plat,
zázemí, zaměstnanecké výhody –
znalost německého jazyka výhodou, ne podmínkou – zájemci zašlete stručný životopis v němčině –
kontakt j.zarnack@email.cz těšíme se na váš zájem - Jana
Zarnack – AC Personalservice
Německo, Rakousko – nabídka práce – zdravotní sestry,
pečovatelky - práci nabízíme pro
zdravotní sestry, pečovatelky
i neodborné síly se zkušenostmi
z oblasti pečovatelství (např.
péče o rodinné příslušníky) znalost
němčiny
na
dobré
komunikativní úrovni podmínkou –
zajímavý plat, zázemí, zaměstnanecké výhody – zájemci zašlete
stručný životopis v němčině –
kontakt j.zarnack@email.cz těšíme se na váš zájem - Jana
Zarnack – AC Personalservice
Hledáte zaměstnání? Jste empatičtí a chcete prožít prázdniny na
Lipně? Penzion E D E R vás zaměstná v restauraci, prodejním kiosku
jako brigádníky a poskytne vám
dobrou mzdu a stravu s ubytováním
zdarma. Informace získáte na telefonu 602 664 620 a e-mail adrese
info@penzioneder.cz. Najděte si
nás na www.penzioneder.cz a
www.lipno-daniela.cz
Přijmeme truhláře – CB Lípa
s.r.o. přijme truhláře do hl.
prac. poměru. Požadujeme: praxe
v oboru, zkušenosti s výrobou oken
a dveří, samostatnost, flexibilita.
Nabízíme: plat 140 Kč/h čistého.
Tel. 605 756 876

REALITY
Prodej bytu 1+1 (OV) ve Varnsdorfu. Bližší info – www.skzreality.cz, tel. 603 536 548
Prodám družstevní byt 2+1
v Lesní ul., 5. patro. Zateplený,
plast. okna, nový výtah, balkon.
Cena 350.000 Kč. K nahlédnutí po
dohodě. Tel. 606 465 041
Prodám družstevní byt 3+1
v ul. Západní. Více informací na
tel. 604 139 706

Prodám družstevní byt 3+1
v ul. Karolíny Světlé, 9. patro
s balkonem. Cena dohodou. Tel.
725 353 456
Prodám řadovou garáž v ulici
Prostějovská po generální opravě
vč. elektriky, nová střecha. Více
informací na tel. 607 101 460
Prodám chalupu v Kunraticích
č.p. 54 (3 km od Šluknova – 10x11
m, celkově podsklepená, 3 obytné
místnosti, velká zděná kůlna, el.
380V, vlastní zdroj vody, přístupná
i v zimě, klidné prostředí – cena
dohodou. Tel. 412 386 844 i záznamník
Prodej atraktivních stavebních
pozemků ve Varnsdorfu. Info –
www.skzreality.cz, tel. 603 536 548
Pronajmu byt 1+1, 41 m2, druhé
patro, ul. Pražská, nájem 3.300 Kč
+ měsíční poplatky. Kontakt mob.
606 141 936

RŮZNÉ
Hodinový manžel a zámečnictví. Opravy vodo, elektro, malování, práce se dřevem, opravy plotů,
branek, stříhání živých plotů,
stromů a keřů. Tel. 607 716 983,
e-mail: josef.knourek@post.cz
CK BEST BURK VÁM NABÍZÍ Chorvatsko - Sv Filip i Jakov
3. 6.-12. 6. 2016 za super cenu 3.290
Kč. V ceně je doprava, ubytování
v chatkách, pobytová taxa a služby
delegáta. DÁLE NABÍZÍME dovolenou
ve VIETNAMU. Nový termín 25. 5.-8.
6. 2016 (15 dní - 13 dní pobytu). Ho
Chi Minh City + Phan Thiet. Cena
35.290 Kč je kompletní a zahrnuje
letenky, ubytování v hotelu v HCM
s polopenzí a v hotelu v Phan Thiet
se snídaněmi, vízum, veškeré transfery, pojištění a služby delegáta.
Dále Maďarské lázně BUK. Termín
3.10.-8.10. 2016, hotel Piroska
s polopenzí. Cena je 7.590 Kč,
apartmány bez stravy za 5.590 Kč.
Cena zahrnuje dopravu busem, ubytování, uvedenou stravu, dopravu
z hotelu do areálu lázní několikrát
denně, vstupy do lázní a služby delegáta. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! CK
Best Burk, tř. 9 května 391, Rumburk
408 01, tel. 412 333 109, 777 553
832, e-mail ckbestburk@seznam.cz
Prodám Babetu dvourychlostní.
Udržovaná. Cena 4.000 Kč. Možno
volat každý den od 9 do 20 hod. Tel.
722 177 243
Prodám Jawu 350 cm3. Typ 638.
Udržovaná. Tech. průkaz v pořádku
na mou osobu. Cena 19.500 Kč. Přepis platím. Možno volat každý den
od 9 do 20 hod. Tel. 722 177 243
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Maminky slavily na Hrádku Jana Paulová a David Suchařípa
Dokončení ze str. 1

opět ve Varnsdorfu

V pondělí 16. května zavítají do
varnsdorfského divadla oblíbení
herci Jana Paulová a David Suchařípa. Divadlo Kalich zde totiž uvede
francouzskou komedii Ani spolu, ani
bez sebe, ve které oba herci předvádí excelentní výkony. Jiskření mezi
oběma postavami i oběma herci je

pro diváky zárukou výtečné zábavy,
v níž bezpochyby najdou řadu trefně
pojmenovaných situací také ze svých
vlastních životů. Vstupenky jsou
v předprodeji v pokladně varnsdorfského divadla, on-line na webu divadla nebo v informačních centrech.
div

Statečné mažoretky zvládly i výpadek hudby a sklidily zasloužený aplauz.

Big Band ZUŠ Varnsdorf

Pozvání na Noc kostelů 2016
Moderátorka Alena Smetanová

Přehlídka svatebních šatů v podání studentů
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Všechny kostely a modlitebny
na území České republiky z církví,
které jsou členy nebo přidruženými
členy Ekumenické rady církví ČR
se mohou připojit k Noci kostelů 2016, která bude, stejně jako
v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do
kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se
s křesťanstvím prostřednictvím pobožnosti, hudby, umění, duchovních
rozhovorů, komentovaných prohlídek
kostela, duchovního slova, přednášek
a zážitků.
Letošní Noc kostelů proběhne
o něco později než obvykle, až
v pátek 10. června. V některých kostelech se bude konat tato akce poprvé. Mottem vizuálního stylu je každý
rok jiný biblický verš, jehož součástí

je právě slovo noc. V letošním roce
je to verš 21,25 z knihy Zjevení: Jeho
brány zůstanou ve dne otevřené, noc
tam už nebude.
Také ve Varnsdorfu a na Studánce
bude organizována Noc kostelů. Ve
Varnsdorfu v kostele sv. Petra a Pavla
na náměstí začne mší svatou v 17 hodin, poté následuje kulturní program
s dětským sborem ze Schrödingerova
institutu a zazpívají také žáci ze třídy Veroniky Matysové. Předpokládaný konec bude kolem 21. hodiny.
V kostele sv. Františka na Studánce
začne Noc kostelů pobožností v 18
hodin, pak následuje krátký kulturní
program a komentovaná prohlídka
kostela. Předpokládaný konec kolem 20. hodiny. Srdečně vás zveme
k účasti.
red
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Pálení čarodějnic
Dokončení ze str. 1

jakoby nedbaly osudu, který na ně
chystal nemilé ohnivé překvapení.
Vesele si skotačily a soutěžily o sladké
odměny. Velký ohlas malého publika
sklidila ohňová a taneční šou Kráska
a zvíře v podání velkého fakíra a
tajemné krásky. O večerní zábavu na
náměstí se už tou dobou starala s přehledem kapela Surovej Stefan v čele
s nestárnoucím frontmanem Karlem
Vychytilem.
Po západu slunce, když začínala mít
tma převahu nad světlem, se vydal na
cestu lampionový průvod. Na náměstí,
tou dobou už zcela zaplněné, vstoupil
průvod vezoucí největší a nejkrásnější čarodějky už pod noční oblohou.
„Baby“ se s pomocí hasičů uvelebily
na samém vrcholu vatry a o chvíli později už se k radosti přihlížejících topily
v plamenech.
Nádhernou tečku za vydařeným
dnem udělal Aleš Josífek, jehož ohňostroj připoutal zraky všech k nebi nad
autobusovým nádražím. Otevřená ústa
a opojení z blýskavého finále vystřídal
zasloužený potlesk na otevřené scéně.
Pálení čarodějnic (také Beltine
nebo Filipojakubská či Valpuržina
noc) se odehrává v noci z 30. dubna
na 1. května. Jedná se o velmi starý
a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní
svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na
některých místech se staví májka.
Noc byla pokládána za magickou.
Svátek se původně pravděpodobně
slavil za úplňku, jenž byl nejblíže dnu
nacházejícímu se přesně mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem.
Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice
slétají na sabat, a skutečně je tato
noc jedním z největších pohanských
svátků. Lidé také věřili například
v otevírání různých jeskyní, ve kterých
jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem
tohoto starého lidového zvyku byla
pravděpodobně oslava plodnosti.
Na ochranu před čarodějnicemi
(původně před zlými duchy a démony)

se na vyvýšených místech zapalovaly
ohně. Postupem času se z těchto ohňů
stávalo „pálení čarodějnic“. Podobný
svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích (Slovensko, Skotsko,
Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko
nebo Německo).
Michal Haller

Lucie Bílá vysekla poklonu
místním sborům
Dokončení ze str. 1

než teď. Myslela jsem, že třikrát
vyprodaná hala v Bratislavě bude
pro mě jedinečný zážitek na dlouho,
ale zjistila jsem, že jsem si dnešní
publikum užila úplně stejně. Není pro
mě tak důležité, kolik mám na koncertech lidí. Užiju si zpívání klidně jenom
pro padesát lidí nebo pro dva, když mě
budou vnímat a reagovat na mě.
Fifty Fifty vznikalo celý rok, přípravy byly náročné včetně speciálního dietního režimu. Čím relaxuje
nejlepší česká zpěvačka po takovém
velkém pracovním vypětí?
Růženci. Dřív jsem háčkovala srdíčka, předtím šila medvídky... Věci
na růžence si vozím všude s sebou,
na koncerty, domů, do studia a v každé
volné chvíli je vytáhnu.
Všimla jsem si, že i v autě...
I v autě tvořím, mě to strašně baví.
Na Slovensku jsem prodala 850 růženců. Výtěžek jde na opravu kostelů
na Slovensku a v Čechách. Je to takové
moje poděkování tomu nahoře, že tu
můžu být.

Před vámi vystupovaly sbory
z Varnsdorfu a Rumburku. Jak se
vám jejich zpěv líbil?
Byli úžasní. Nedělám to moc často,
abych si někoho zvala. Přeci jen musí
být už opravdu dobří. Dala jsem na
doporučení, lidé je tu mají rádi a jsem
ráda, že jsem je pozvala.
Vaše nové album Hana získalo
zlatou desku v podstatě hned
po prvním dni prodeje. Říkáte
o něm, že se vrací k vaší podstatě.
Je to první deska, kde je víc Hany
Zaňákové než Lucie Bílé?
Deska vystihuje přesně mé současné já, tak jak se cítím. Teď jsem
tak šťastná, že se mi ani nechce
chodit spát. Dnes jsem šla spát ve
čtyři hodiny ráno, chodila jsem po
domě a dělala chichi chichi - teď
jsem zvědavá, jak to tam napíšete.
A to je přesně Hana. Samozřejmě,
že mi vždycky není veselo, ale to už
k životu patří. Naučila jsem se z toho
brát to dobré.
Text a foto Jana Ducháčková

Dodatečně k padesátinám dostala zpěvačka ve Varnsdorfu velkou kytici a
stylový dort s mikrofonem.
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Děti a mládež

Nejlepší studenti
národnostních menšin
Ve středu 27. dubna si studentka VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
oboru Hotelnictví Klára Hromjaková
převzala v Ústí nad Labem cenu za
výhru v projektu Nejlepší středoškolský student, kde soutěžili studenti
z různých národnostních menšin.
Klára Hromjaková zastupovala slovenskou národnostní menšinu. Slavnostní vyhlášení cen se uskutečnilo
v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Slavnostního aktu se
kromě ředitele školy Petra Jakubce
a třídní učitelky Jitky Parastuckové
zúčastnila i hrdá maminka.
Samotný projekt měl za cíl představit veřejnosti nejlepší studenty
národnostních
menšin
žijících
v Ústeckém kraji: bulharskou,
maďarskou, německou, romskou,
ruskou, slovenskou, vietnamskou a

židovskou. Projekt byl realizován pod
záštitou hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka a Výboru pro
národnostní menšiny Zastupitelstva
Ústeckého kraje. Po úvodních slovech
jednotlivých zástupců přítomných
institucí a sponzorů byli všichni přítomní studenti představeni a krátce
charakterizováni. Vyzdviženy byly
jak jejich studijní výsledky, tak i případná umístění v soutěžích. Následně
byly rukou hejtmana předány krásné
a hodnotné dary, které byly věnovány
sponzory tohoto projektu.
Věříme, že udělené ocenění bude
studentce připomínat nejen obdržený certifikát, ale i zážitky z akce.
Do dalších studijních let jí přejeme
mnoho úspěchů a třeba i další ocenění za její píli.
Jitka Parastucková, red

Další ročník Burzy absolventů
technických oborů VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR
Ve čtvrtek 21. dubna uspořádala
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf ve
spolupráci s technicky zaměřenými
firmami z děčínského okresu další
ročník Burzy absolventů technických
oborů školy. Této akce se zúčastnili
zástupci šesti firem, se kterými má
škola uzavřenou smlouvu o vzájemné
spolupráci a podpoře, dále pak zástupci Univerzity J.E. Purkyně Ústí
nad Labem a úřadu práce.
Práce v technicky zaměřených
firmách dnes patří mezi nejperspektivnější obory v České republice. Také
tato slova zazněla v rámci prezentací
jednotlivých firem. Zástupci firem měli
možnost ve stručnosti představit nejen
svou firmu, ale nabídnout absolventům
střední a vyšší odborné školy i možnost
přímého pracovního uplatnění.
Protože se škola, která se v loňském roce stala Fakultní školou
Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem,
snaží prohloubit spolupráci také ve
směru k technicky zaměřeným univerzitám, pozvání na burzu přijal
také proděkan fakulty, který absolventům školy nabídl možnosti navazujícího vysokoškolského studia.
Na burze se prezentovalo také
kontaktní pracoviště Úřadu práce
ČR v Rumburku, které mělo mít pro
žáky a studenty spíše preventivní
charakter s poskytnutím obecných
informací a možností zapojení se do
případných projektů realizovaných
ze strany úřadu práce.
Akce se zúčastnili žáci SŠ vycházejících ročníků tříletých a čtyřletých oborů a studenti VOŠ tříletých
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vzdělávacích programů, a to těchto
zaměření: strojírenství, elektrotechnika, elektrikář, informační a
komunikační technologie, obráběč
kovů, zámečník, výroba, přenos a
užití elektrické energie a počítačová
grafika v technických oborech.
Cílem akce bylo zprostředkovat
absolventům školy kontakt se zástupci technických firem v regionu
a seznámit je s nabídkou práce, a
naopak na základě vzájemné spolupráce pomoci firmám při hledání
tolik potřebných kvalifikovaných pracovníků. V současné době může škola
zprostředkovat nabídku zaměstnání
ve spolupracujících firmách všem
svým absolventům.
Věříme, že organizování burzy absolventů technických oborů přispěje
k prohloubení spolupráce s firmami,
které žáci a studenti znají z praxí a
exkurzí a které jim nabízí perspektivní uplatnění po ukončení školy.
Petr Jakubec, ředitel školy

Děti třídí odpad aneb
MŠ Zahrádka na návštěvě
sběrného dvora
Ve dnech 18. až 22. dubna proběhl
v MŠ Pražská ekologický týden, ve
kterém se děti učily, proč je důležité
třídit odpad a jak ho správně roztřídit.
Dozvěděly se také, co se dál s tříděným
odpadem dělá a jak se dá ještě znovu

použít. V závěru týdne děti vyrazily na
exkurzi do sběrného dvora, kde jim
vše v praxi ukázal a vysvětlil zástupce firmy EKO servis Varnsdorf Adam
Cedrych, kterému tímto děkujeme.
Kolektiv MŠ Zahrádka

Yntrák je nejlepším školním
časopisem v kraji
Již od roku 2007 vydává Domov
mládeže při VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR
Varnsdorf v budově na Mariánské ulici časopis s výstižným názvem Yntrák.
Jedná se o zájmovou činnost žáků,
zpočátku všech oborů, dnes převážně z oboru Grafický design. Čtivost
a oblíbenost Yntráku doplňuje jeho
úspěšnost v soutěžích školních časopisů. Časopis každoročně od roku
2012 postupuje až do celorepublikového kola soutěže Školní časopis
roku, pořádané Asociací středoškolských klubů České republiky. Ani
letošní rok není výjimkou a Yntrák se
přes krajské kolo soutěže dostal do
celostátního kola, které se uskuteční
na konci listopadu 2016 v Brně.
Po odchodu loňských maturantů
převzal práci na časopisu zcela nový
redakční tým tvořený zejména žákyněmi druhého a prvního ročníku. Jako
svůj cíl si pro tento rok stanovily zlepšit grafiku i obsah a dát časopisu nový
vzhled. A to se také vydařilo. Vyhlášení
výsledků krajského kola soutěže pro

kategorii středních škol proběhlo v polovině dubna v Praze v prostorách Vyšší
odborné školy publicistiky. O tom, že
svou práci žáci odvedli velmi dobře,
svědčí ocenění 1. místem ve všech
čtyřech soutěžních kategoriích, a to:
Školní časopis roku 2016 Ústeckého
kraje, Titulka, Obsah a Grafika.
Velké poděkování patří nejen celému redakčnímu týmu, ale i učitelkám
českého jazyka a grafického designu
za jejich odborné rady a také vedení
školy za technické zázemí.
Martina Růžičková,
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf, red

POTŘEBUJETE PENÍZE A BANKY VÁM NECHTĚJÍ PŮJČIT?
Solidní nebankovní půjčka od 1.000 Kč do 150.000 Kč. Postačí minimum dokladů, vše zdarma, on line schválení obvykle do hodiny, peníze vyplácíme rychle, neřešíme bankovní registry.
Volejte, pište, postačí prozvonit, ozveme se zpět.

Telefon: 774 452 844, e-mail: pujckasever @seznam.cz,
www.pujcky-uvery-rychle.cz
Zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o hotovostním a hypotečním úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o hotovostním a hypotečním úvěru.
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Káva je vždy dobrý nápad

Slogan, který vás přivítá při
vstupu do nově otevřené kavárny,
jejímž majitelem je pan Jan Šimek.
Příjemné prostředí, lahodná káva a
usměvavá obsluha vytváří místo, kam
se každý rád vrací. Vrátila jsem se
i já a položila panu Šimkovi několik
otázek, které se týkaly jeho kavárny
a kávy obecně.
Co vás přivedlo k nápadu založit
ve Varnsdorfu kavárnu?
Dříve jsem tu měl prodejnu
s nábytkem a bytovými doplňky
historicky či rustikálně laděnou.
Prodejna nebyla moc navštěvovaná,
protože naše zboží bylo ve vyšší cenové hladině a náročnější na vkus.
Hledal jsem tedy další způsoby, jak
se uživit. Na myšlenku spojit obchod
s kavárnou mě tehdy přivedl můj syn.
Napadlo mě, že se tu zákazníci posadí, dají si kávu a užijí si zboží i jinak
než pouhým prohlížením.
Máte vy sám vztah ke kávě?
Mám velmi pozitivní vztah ke kávě.
Kávu jsem začal pít ve 14 letech
s občasnými přestávkami. Piji tak
3 až 4 šálky denně. Mám rád všechny způsoby přípravy od klasického
espressa, přes silné arabské kávy a
kávy s příchutí, až po velkou mléč-

nou, jako je latté. Kávy s různými
druhy koření jsem pil při návštěvě
Izraele, takže když jsem tuto kavárnu vymýšlel, bylo jisté, že do nabídky
určitě zařadím zajímavé druhy káv a
čajů, které jsem ochutnal na svých
cestách. Například v Indii jsem vyzkoušel Masala čaj, který tu také
nabízíme.
Jaké druhy káv tu nabízíte?
Základní dvě světové odrůdy kávy
jsou Arabika a Robusta. U nás v kavárně preferujeme Arabiku, protože
ji zákazníci více poptávají. Kávu tedy
vaříme z různých druhů Arabiky, buď
jednodruhových nebo směsí. 90 % je
z Latinské Ameriky, např. z Kolumbie
nebo Brazílie.
Jakou technologií kávu připravujete?
Používáme klasické italské pákové espresso, a poté tu vaříme kávu
v mocca konvičce. To jsou právě kávy
na arabský způsob. Další techniky
jsme zatím nezkoušeli.
Proč nemáte otevřeno o víkendech? Plánujete to do budoucna?
Tuto otázku často slýchávám. Důvod je jediný, jsem na to zatím jako
obsluhující sám. A po celotýdenním
shonu potřebuji trochu volna, proto
máme o víkendech zavřeno. Chceme
mít otevřeno pořád, protože si uvědomuji, že by sem hosté rádi chodili
o víkendech, ale musíme to vyřešit
personálně. Měl by mi tu pomáhat
po dostudování můj syn, není to ale
jisté. Z toho důvodu jsem zatím nesháněl číšníka.
Děkuji za rozhovor a přeji vám
mnoho úspěchů a spokojených zákazníků.
Barbora Krajčovičová,
Hlas severu junior

ANKETA: Kde jste líbal svou milou na 1. máje?
Nebylo to pod rozkvetlou třešní,
ale pod rozkvetlou jabloní u zahrádkářské kolonie s výhledem na celý
Varnsdorf.
Tomáš P., 23 let, skenař
Líbal jsem svou milou na nejintimnějším místě.
Daniel S., 22 let, student

Líbal jsem svou milou pod speciální
třešní. Kde? To nikomu neprozradím.
Jan, 35 let, technik

Začátek sezony malým hasičům vyšel

V konkurenci osmi hasičských sborů
z Boletic, Království, Mikulášovic,
Rumburku, Rybniště, Šluknova, Vilémova a domácího Velkého Šenova
se pokusili pod novým vedením prorazit mladší a starší hasiči ze Sboru
dobrovolných hasičů z Varnsdorfu
na memoriálu Františka Fürsta.
První letošní soutěž v královské disciplíně – požárním útoku – už po prvním
kole vypadala pro starší velmi slibně.

Za třetí nejrychlejší čas se rozhodně
nemuseli stydět. Druhé kolo však
našim dokonale sedlo. Nejrychlejším
časem celé soutěže (zároveň jediným
pod 22 vteřin!) soutěž vyhráli. Mladší
v obměněné sestavě také ostudu
neudělali a přivezli si domů diplom
za páté místo. Poděkování patří také
trenérůms a rodičům, kteří nám dětičky na závody v současné době vozí.
js

V bazilice minor ve Filipově začíná
výstava o historii poutního místa
V bazilice minor ve Filipově je od
května k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa. Výstava
prostřednictvím dobových zobrazení,
svatých obrázků a stavebních plánů
přibližuje sto padesátiletou historii
poutního místa. Deset velkoformátových výstavních panelů nabídne
některé dosud nepublikované snímky
ze státních a soukromých sbírek. Jeden z nich poskytla např. Rakouská
národní knihovna. Vernisáž výstavy
se uskuteční ve čtvrtek 12. května od
18 hod. Na programu je komentovaná
prohlídka výstavy a vystoupení Chrámového sboru Hvězda při poutním
kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Výstava potrvá do 30. října.
Filipov je významným mariánským

poutním místem spjatým se zjevením
Panny Marie 13. ledna 1866 a náhlým
uzdravením Magdaleny Kade. Poutní
místo Filipov si po celý rok 2016 připomíná 150. výročí od svého vzniku.
V bazilice minor ve Filipově se např.
10. června uskuteční Noc kostelů,
v červenci a srpnu mezinárodní
festival Varhanní duchovní hudba.
V neděli 3. července zazní premiérové provedení filipovské kantáty Jana
Zástěry Pramen milosti. Na 12. září se
do Krásné Lípy připravuje česko-německá konference 150 let Filipova.
V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté, vždy v neděli od 10.30 hod. a každý
13. den v měsíci.
Klára Mágrová,
foto Jiří Stejskal

Svou přítelkyni jsem nepolíbil pod
třešní ale v obýváku. Počítá se to?
Přemysl, 36 let, manažer

V Liberecké ZOO za pokladnou.
Martin F., 22 let, kvalitář
Líbal jsem se v práci s mašinou.
Michael S., 23let, zakladač
Svojí slečnu jsem líbal pod třešní.
Bohužel mnoho chlapců tohle štěstí
nemělo.
Marek, 19 let, student
Já se svou milou chtěl být, odjela
mi ale na víkend pryč. Snad mi neuschne.
Martin, 19 let, student
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VZPOMÍNKA
Sobota 28. května uplynou tři roky
od úmrtí mého manžela Petra Košumberského.
Vzpomíná manželka a sourozenci.
Ve čtvrtek 28.
dubna to bylo 7 let,
co nás navždy opustila naše maminka
paní Ingrid Jančeková.
S láskou stále vzpomínají děti
s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala
městské policii za pomoc při záchraně života mého švagra - pana Havla,
který měl 18. dubna 2016 srdeční zástavu za volantem svého vozu. Švagr
je stále v umělém spánku, ale doufáme, že se zotaví. Patří vám velký dík
za rychlou a odbornou pomoc.
Helena Havlová, Česká Lípa

NAROZENÍ
Duben

Jak zveřejnit
narození potomka?
Zveřejňování
nových
občánků
Varnsdorfu na stránkách našeho časopisu není automatické. Především se
o něm musí redakce dozvědět a zároveň potřebujeme podepsaný souhlas
rodičů. V současné době, vzhledem
k přísné ochraně osobních údajů, je
pro redakci Hlasu severu prakticky
nemožné získat přehled o všech narozených občáncích našeho města.
Někteří rodiče podepíší souhlas se
zveřejněním narození svého potomka už v porodnici. Pochopitelně ale
na tuto maličkost nemusí krátce po
porodu myslet, a my se pak o novorozenci nedovíme. Rovněž nemáme
přehled o nových občáncích, jejichž
rodičky se je rozhodly přivést na svět
jinde, než v rumburské nemocnici.
Vážení rodiče, chcete-li mít jistotu,
že se oznámení o narození vašeho
potomka objeví v pravidelné rubrice
Narození, informujte o tom přímo
redakci na e-mailu hs@varnsdorf.cz
s uvedením křestních jmen a příjmení dítěte i rodičů.
Michal Haller

ZUBNÍ POHOTOVOST
14.-15. 5. 2016
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056

* Liliana Čížková
Romana Malinová
Jaroslav Čížek
* Bruno Bílý
Samantha Kouhariová
Marcel Bílý
* Leona Sorádová
Michaela Frkalová
Tomáš Sorád

21.-22. 5. 2016
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619

BusLine

ÚMRTÍ
Růžena Nyplová
Vlasta Šnoblová
Zdena Žihlová
Jiří Pusch
Anna Kadlecová
Jiří Komůrka
Věra Ferklová
Karel Pomahatsch
Miroslav Svoboda
Gerhard Čermák
Jaroslava Spůrová

87
89
88
84
80
75
73
62
90
70
77

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

ZDARMA za nákupy
do OC FORUM Liberec
21. května 2016
Nástupní zastávka - stanoviště A3
Tam 9.30 hod. - zpět 15.40 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 19. května 2016

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 18. května
od 8 do 16.30 hod.
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SVOZ BIOODPADU
Svoz hnědých nádob
na biologicky rozložitelný opad
v úterý 17. května

Pohár starosty v badmintonu
Tělocvična ZŠ Edisonova hostila
v pátek 29. dubna 2. ročník Poháru
starosty v badmintonu. O turnaj ve
čtyřhře byl velký zájem. Nakonec
bylo na startovní listinu zapsáno 32
účastníků. Ti byli rozlosováni do 16
deblů tak, aby tvořili dvojice muž a
žena, případně dítě nebo začátečník. Týmy byly rozlosovány do dvou
osmičlenných skupin, ve kterých se
utkaly systémem každý s každým.
Následovaly duely o konečné umístění. Celkem odehráli účastníci turnaje
64 zápasů na třech hřištích.

Z vítězství se po tuhé finálové bitvě radovali otec Tomáš a syn Jakub
Fraňkové. Stříbrný skončil pár Hrnčalíková - Vojtíšek. V souboji o bronz
nakonec uspělo duo Krátký - Marhanová na úkor páru Riedelová - Špička.
Starosta města Stanislav Horáček byl
nejen patronem akce, ale také aktivním účastníkem. Spolu s Pavlínou
Ptáčkovou obsadili 9. místo. Lepší
formu předvedli místostarosta Josef
Hambálek s partnerkou Janou Neubauerovou, kteří skončili šestí.
ha

Tenisté začali mistrovská utkání
Po zimě znovu ožívají tenisové
kurty. Nová sezona se rozbíhá a
s ní i mistrovská utkání. V sobotu
30. dubna hostil tenisový oddíl TJ
Slovan Varnsdorf mistrovské utkání
dospělých, ve kterém domácí družstvo změřilo síly s celkem Start
Liberec. Naše družstvo, posílené o
několik opor, porazilo Liberec 6:3.
V neděli 1. května pak začala i mistrovská utkání v kategorii mladších
žáků a babytenisu. Mladší žáci hráli
v Doksech, ze kterých si po výborném
výkonu přivezli vítězství 7:2. Družstvo babytenisu přivítalo opět na domácích kurtech silný tým z Jablonce
nad Nisou, s kterým prohrálo 0:6.

Tým našich nejmenších minitenistů se v České Lípě utkal s tenisty
z LTK Liberec A a Bižuterie Jablonec.
Obě utkání prohrál shodně 0:6.
Z výsledků je patrné, že našim
nejmenším chybí zimní příprava
v hale, do které naši mladí tenisté
dojíždějí do Krásné Lípy ve sníženém
rozsahu oproti týmům, co vlastní
halu mají. Tímto zároveň zveme
členy tenisového oddílu i veřejnost
k tomu, aby si za příznivého počasí
přišli zahrát nebo „jen tak pinknout“. Více informací najdete na
www.tenis.tjslovanvarnsdorf.cz.
Jaroslav Bradík,
za výbor tenisu TJ Slovan Varnsdorf

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů
Ve čtvrtek 28. dubna proběhlo
ve Sportovní hale ve Varnsdorfu
okresní kolo Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů. V našem městě
se okresní kolo konalo již po šesté a
se 165 přihlášenými závodníky bylo
dosud největší.
Přihlášeno bylo 8 družstev: BGV
GVVarnsdorf, Gymnázium Rumburk,
ZŠ Tyršova Rumburk, ZŠ U Nemocnice Rumburk, ZŠ Edisonova, ZŠ a MŠ
Krásná Lípa, ZŠ Dolní Podluží a ZŠ
Seifertova. K nim se ještě přidala
dvě družstva jednotlivců Vápeníci a
HC Varnsdorf.
Závodníci soupeřili v pěti disciplínách: trojskok z místa, hod medicim-

balem, skok přes švihadlo, kliky a
volitelná disciplína běh na 1 km nebo
driblink. Do krajského kola poustoupili vždy 2 nejlepší z každé kategorie.
O postup do republikového finále budou bojovat v Chomutově 27. května.
V celostátním kole má náš výběžek
každoročně své zastoupení.
Velké poděkování za organizaci a
hladký průběh závodů patří Anně Vápeníkové a Stanislavu Hockovi. Díky
patří i sportovcům a jejich trenérům,
jak z řad učitelů tak oddílů, které ve
svém volném čase navštěvují. Podrobnosti a výsledky naleznete na
stránkách www.ovov.cz.
Stáňa Vaňková, HC Varnsdorf

Jely se dva závody Pekla severu
a také Jarní prolog
Úvodní závod seriálu PEKLO SEVERU se konal poslední dubnovou neděli
a tradičně v České Kamenici. Probíhal
v ledové zimě, ale na suché trati krom
jedné kaluže, a za účasti jezdce světové špičky Kristiána Hynka. Ten se nechal
pro závod zapsat do kategorie veteránů I a zvítězil zde o pět minut. Stejný
výsledek by však zaznamenal i v hlavní
kategorii juniorů a mužů. Uvedeny
jsou výsledky především borců a borkyň ze Šluknovského výběžku. NADĚJE
I: 4. R. Synek, tým Herby Servis;
NADĚJE II: 13. S. Stránská, CK Šluknovsko; ML. CHLAPCI: 5. J. Kudláček,
15. F. Cobl, Schrödinger Cyclyng Team;
KADETKY: 3. N. Boczanová, 6. P. Petrášková, obě CK Šluknovsko; JUNIORKY: 1. A. Lhotáková, CK Šluknovsko,
2. K. Loubková, RA Cvikov, 3. K. Zezulová, CK Šluknovsko; ŽENY: 1. I. Loubková, RA Cvikov, 4. J. Kovářová, Herby
Servis; MUŽI: 13. M. Vansteenkiste,
CK Šluknovsko, 18. F. Srbecký, Schrödinger Cyclyng Team; VETERÁNI I: 1. K.
Hynek, Topeak Ergon RT, 2. J. Novota,
8. J. Stránský, 13. J. Novák, Jiřetín
p. J.; VETERÁNI II: 6. J. Švorc, Big
Shock Team, 9. J. Kroupa, Retos-Rotos, 14. J. Boczan, 17. J. Šeps, oba
Autonemecko.cz; VETERÁNI III: 2. J.
Mádl, Big Shock Team, 5. V. Šimonek,
CC Varnsdorf.
Druhý závod seriálu se jel v německé Sebnitzi jako MARATON SEBNITZ,
25. MTB-CUP. Uvedeny jsou jen přední
umístění cyklistů a cyklistek našeho
regionu mezi početnou českou a především domácí německou konkurencí.
NADĚJE I: 1. D. Stránský; NADĚJE
II: 9. S. Stránská; MLADŠÍ CHLAPCI:
10. J. Kudláček; MLADŠÍ DÍVKY: 5. V.
Barcalová za kvartetem německých
soupeřek; STARŠÍ CHLAPCI+KADETI:
4. M. Dubovecký, 12. F. Lesek; KADETKY: 2. N. Boczanová; 5. P. Petrášková;
JUNIOŘI+MUŽI: 12. M. Vansteenkiste;
JUNIORKY: 4. K. Zezulová, 5. A. Lhotáková; ŽENY: 3. J. Kovářová; VETERÁNI
I: 4. J. Stránský, 5. J. Novota (po defektu a několika dofukování), 11. H.
Schwarz; VETERÁNI II: 10. J. Kroupa,
16. J. Boczan, 22. Z. Kohout; VETERÁNI III: 11. D. Dužár, 16. V. Šimonek.
Kompletní výsledky jsou k náhledu na
www.pekloseveru.cz. Třetí pokračování, GEMA XC HRÁDEK VARNSDORF je na
pořadu v okolí varnsdorfské dominanty
Hrádek tuto neděli 15. května se starty jednotlivých kategorií od 10.00 do
14.00 hod.
POHÁR CYCLO CLUBU VARNSDORF
má v programu jako první závod sezony Jarní prolog, což je časovka do
vrchu a jel se její 4. ročník. Závod
bývá otevřen pro všechny příchozí cyklisty. Startovalo se v 30 s intervalech
z hraničního přechodu Herrenvalde/

Dolní Podluží s cílem ve Waltersdorfu
u hotelu Hubertus. Na trati dlouhé
4,8 km s převýšením 270 m rekord
držel Jan Novota s časem 13:02 min.
Ten nyní padl a prémii 300 Kč si odnesl
mezi čtyřicítkou startujících celkový vítěz Ivo Machek za výkon 12:40
min. Výsledky dle kategorií: KADETI:
1. (2. celkově) M. Švorc 12:49,44,
2. (9.) F. Srbecký 14:09,62, 3. (17.)
M. Dubovecký 15:31,58; MUŽI 19-29
LET: 1. (14.) T. Hobza, tým CC Varnsdorf 15:12,41; MUŽI 30-39 LET:
1. (1.) I. Machek, Superior Cyklofit Cycling Team 12:39,41, 2. (4.)
T. Heinze, Waltersdorf 13:11,41,
3. (5.) A. Vohanka CC Varnsdorf 1
3:33,10; MUŽI 40-49 LET: 1. (3.)
R. Kučera, Superior Cyklofit Cycling
Team 13:05,43, 2. (6.) J. Švorc,
Big Shock Team 13:51,00, 3. (10.)
J. Boczan, Autoněmecko.cz 15:02,10;
MUŽI 50-59 LET: 1. (8.) M. Spurný, CC
Varnsdorf 14:01,94, 2. (11.) P. Strnad,
Severní Větry 15:04,34, 3. (16.) M.
Vohnout, CC Varnsdorf 15:26,84; MUŽI
NAD 60 LET: 1. M. Javůrek, CC Varnsdorf 18:04,53, 2. J. Sedláček
20:04,58, 3. M. Miško 22:20,88; ŽENY
DO 40 LET: 1. (24.) A. Lhotáková
16:26,79; ŽENY NAD 40 LET:
1. (30.) J. Kábrtová 18:32,90, 2. (37.)
J. Kovářová 1973 21:35,52. Více na
www.ccvarnsdorf.xf.cz/Tab/jarnip
rolog16.pdf
ZdS

Přípravka FAŠV U10
hraje soutěžně
také v Německu
Výběru fotbalových nadějí U10
(ročník narození 2007) se naskytla
oficiální možnost zúčastnit se pod
hlavičkou týmu Seifhennersdorfer
SV jedné z více jak dvaceti mládežnických soutěž FVO (Fussballverband
Oberlausitz). Soupeřem jim je sedm
týmů (počet hráčů ve hře 1+5), které
hrají každý s každým na 2x20 minut.
V prvních kolech soutěže tento tým
porazil SV Neueibau 7:4 (2:1) a vyhrál
u Loko Zittau 1:9 (0:5). Pod vedením
trenérů Z. Kramera, J. Minaříka a
W. Witchase v těchto utkáních nastoupili hráči Bulejko (6 vstřelených
branek), Schlégl (5), Kozák (3), Veroněk (1), Brtinský (1), Minařík, Zich,
Šelméci a Šafránek. V zatím posledních střetnutích tým přivezl výhru 2:3
(2:2) od SG Leutersdorf a zvítězil
i u TSV Großschönau 2:6 (0:2). Po čtyřech zápasech patřilo Seifhennersdorfer SV průběžné 2. místo, ale měl o zápas méně oproti vedoucímu týmu. ZK

Osvěžení mladých atletů
pod skokanskými můstky

Atletické mládí Slovanu již čtvrtý
rok prožívá první jarní zátěž v Popelce. U pramene stejnojmenné říčky
místní lyžaři vytvořili skokanský ráj s
pěti můstky. Podstatné je, že ani na
K70 nic nejede. Pořízenou hmotnost i
s výstrojí si na vrchol (na věž) musí
každý vynést po schodech. Dojezdy
pod můstky poskytují na jaře dostatek
prostoru pro atletické hody. Členité
zalesněné i travnaté svahy jsou pro
běžce rájem. Ubytování v perfektních
chatkách a chutná domácí kuchyně v
podání manželky předsedy LSK Lomnice jen doplnily tréninkové ztráty.

Pravda, počasí nám neumožnilo využít
jičínský atletický stadion, ale plavecký bazén si vyzkoušeli všichni a školní
atletický ovál v Lomnici také posloužil. Paradoxně ve skokanském areálu
ani na hřišti nebylo kde skákat do
výšky. O spokojenosti všech účastníků
svědčí množství dotazů, zda se za rok
bude podobná sešlost opakovat. Organizátoři soustředění se opakovaně
přesvědčují, že nezáleží na sportovním odvětví, které kdo provozuje, ale
na pochopení těch, kdo zdravý pohyb
milují bez ohledu na honorář.
Text a foto Skalický

Bowlingovou ligu vyhráli Spliťáci
Program závěrečného kola VBL
2015-2016 svedl na úvod proti sobě
dva týmy z konce tabulky. Postavení
v pořadí sedmých Bahňáků už nemohla ohrozit ani porážka 0:5 s osmým
týmem tabulky Aspoň Kilo, přesto
zvítězil přesvědčivě 4:1. Další zápas
večera mezi Black Horses a Žlábky byl
odložen. V pondělí proti sobě nejdříve vyrukovali Kobra11 a BC Tos+Plus.
Tosáci mohli ještě v případě hladké

výhry atakovat druhou pozici soupeře.
Ten to však nepřipustil a po výsledku 5:
0 se dokonce dostal do čela ligy. Dosud
vedoucí Spliťáci tak museli za daného
stavu k celkovému vítězství porazit
X-Team 4:1. To zvládli a VBL vyhráli
s náskokem pouhého půl bodu (!) před
Kobrou11. V dohrávce pak Black Horses
porazili Žlábky 4,5:0,5 b., čímž potvrdili své třetí místo. Umístění předních
hráčů uvedeme v příštím čísle HS. ZdS

Bilancování stolních tenistů
Sezona 2015-2016 již končí a je
tedy možnost její bilance. Družstvo
Slovanu A obsadilo v krajském přeboru II. třídy skupiny C 10. místo mezi
dvanácti týmy a pro další ročník přeboru tuto soutěž zachránilo. V okresním přeboru se představilo jedenáct
družstev, z toho čtyři varnsdorfská.
Slovan E dosáhl na 2. místo, Slovan
B na 6., „déčko“ skončilo 7. a „céčko“se zachránilo, k čemuž mu stačilo
10. pořadí. V nejnižší okresní soutěži
hrající Slovan F byl mezi osmi týmy
po 27 utkáních na 4. místě a chybělo
mu dohrát už jen jeden zápas se
Slavojem Děčín C, třetím týmem prů-

běžného pořadí. Ten měl na Slovan F
pohodový náskok sedmi bodů, takže
už nemohl být předstižen.
V rámci oddílu hraná Varnsdorfská
liga (51. ročník) měla 22 zúčastněných týmů. V podzimní části hrál
každý s každým. Poté osm nejlepších
družstev hrálo o konečné vítězství a
ta zbývající o další pořadí. Do konce
zbývalo odehrát tři kola (stav k 25.
4.). O vítězi se rozhodovalo mezi
těmito družstvy: Čendové I, Trávaři, Bernard, Konrad, Veteráni či
Restaurace Šimek. Konečné výsledky
budou uvedeny v některém z příštích vydaní HS.
M. Exnar

11

Malík jezdí v silničním týmu
Na letošním zahajovacím závodu
ČESKÉHO POHÁRU XCO MTB v pražských Řepích se na členitém, ale
přehledném okruhu o délce necelých
4 km a v chladném počasí představilo více jak devět set bikerů.
Zájem budil především závod mužů
ELITE/U23, který byl i druhým dílem
české kvalifikace o třetí místo pro
OH v Rio de Janeiru. Závod ovládl
J. Škarnitzl, jemuž až do cíle byli
zdatnými soupeři J. Vastl (- 5 s),
J. Nesvatba (-24 s), T. Paprstka a
také M. Ulman. V Řepích startoval
i Michal Malík a v letošním premiérovém závodu tohoto seriálu zaznamenal 28. místo. Druhé dějství poháru
se jelo v Teplicích. Okruh o délce 4,4

Prioritou pro mě zůstává cyklokros,
horská kola šla trochu do pozadí. Věnují se jim jen okrajově, abych byl
v kontaktu s terénem. Prahu jsem
absolvoval den po těžkém silničním
kritériu v Soběslavi, kde jsem byl
pátý. Samotný závod v Praze byl od
úvodu špatně. Rozhodčí nezvládli
řazení na start dle regulí. Měl jsem
startovat z druhé řady, která mi podle UCI bodů náleží, startoval jsem
ale cca z páté a prokousával pak kupředu. Ve chvíli, kdy jsem se dostal
na hranici dvacáté příčky, jsem na
jednom ze skoků na trati nešikovně
potloukl přední kolo. Díky tomu jsem
musel absolvovat technické pasáže
po svých a propadl se na konečné

Dvě remízy klidu nepřidaly
Po domácím debaklu se Znojmem
čekal áčko FK Varnsdorf duel v Českých Budějovicích a podle vyjádření
aktérů i konečného výsledku 3:3 (2:1)
vyzněl celkem uspokojivě.
Brankař Miroslav Samoel: Chtěli
jsme ten poslední nevydařený domácí
zápas odčinit a navázat na předchozí

mezihry a držení míče. Škoda gólu,
který jsme dostali před půli do kabiny
a pak na konci zápasu. I když je bod
pro nás dobrý, zase jsme měli štěstí
proti Pardubicím, kdy jsme dali branku v poslední minutě. Teď bohužel to
štěstí bylo na straně soupeře.
Trenér Roman Veselý: Bylo to pro

Proměněný PK Ládi Martana (s číslem 7) na 2:2 v Českých Budějovicích.

28. místo. V Teplicích se mi vedlo
o poznání lépe. Slušný start a pohyb
těsně za první desítkou. Bohužel
opět přišel defekt, tentokrát zadního
kola a spadl jsem na dvacátou figuru.
Zbývalo mi ještě jedno kolo na reparát a dotáhl to na 17. místo. V tuhle
chvíli nejsem se svými výsledky na
MTB extra spokojený, ale fyzicky se
cítím perfektně, tak se jen vyvarovat defektům. Lépe se mi zatím daří
na silnici. Na ČP Velká Bíteš - Brno
- Velká Bíteš jsem obsadil 21. a na ČP
v Kyjově 7. místo. V průběžném pořadí poháru mi patří 11. příčka. Dále
držím 4. pozici v průběžném pořadí
seriálu GiantLiga.“
ZdS

Šachové střípky
Na tradičním, letos v pořadí osmém, šachovém turnaji mládeže v Kamenickém Šenově za účasti čtyřiceti
startujících si opět dobře vedli šachisté ŠK DDM Varnsdorf. Po předloňském
třetím a loňském druhém místě už
tentokráte dosáhl na celkové vítězství patnáctiletý Václav Paulus, když
z osmi partií uhrál 7,5 bodu. Skvěle

si vedl i Michal Papoušek (10 let),
s 5 body obsadil 7. pořadí a byl 3 ve
své kategorii! Dále se umístil se 4 b.
jako 18. Matěj Hejný (9), se shodnými 3,5 b. 23. Marcel Locker (12) a
26. Miroslav Hejný (14). Méně se dařilo začínajícím šachistům Eduardu Doležalovi a Zuzaně Benešové, ale lepší
výsledky se jistě dostaví.
ŠK DDM

diváky atraktivní utkání, k vidění bylo
plno šancí a branek. Z naší strany byla
daleko lepší druhá půle, kdy jsme
ukázali sílu a charakter. Dokázali jsme
otočit skóre ze stavu 1:2 na 3:2, čehož
si cením. Ale mrzí mě, že jsme inkasovali v závěru a o výhru přišli. Nicméně
musíme respektovat sílu soupeře,
kterou Budějovice bezpochyby mají.
K nedělnímu souboji přijela do
Kotliny Opava. Domácí FK se mohl
v případě výhry vyhoupnout i na desátou příčku tabulky. Více jak 800 diváků
se však branek ani od jednoho ze soupeřů nedočkalo a varnsdorfský tým zůstal
po výsledku 0:0 na třinácté pozici. Pět
bodů před Vyšehradem a šest před Olomoucí B. Oba tyto týmy o víkendu plně
bodovaly.
FK, foto SK Dynamo ČB

Futsalisté JK Trans hodnotí sezonu
Futsalisté JK Trans Varnsdorf nasadili do uplynulého ročníku 2015-2016
tři týmy, a to do krajské extraligy,
okresní ligy a do veteránské soutěže.
Kádr „jékáček“ je celkem široký a
umožňuje ať věkově nebo výkonnostně
tyto soutěže pravidelně obsazovat.
Mezi hráči nejsou jen ryzí futsalisté,
ale ještě i mnoho aktivních fotbalistů,
kteří hrají svoje soutěže ve „velkém
fotbale“, a tak někdy vznikaly problémy s obsazením hráčů na mistráky.
Musely se řešit také absence z důvodu
zranění či pracovního zaneprázdnění,
ale přes to vše můžeme konstatovat, že
právě skončená sezona byla úspěšná.
Áčko skončilo v krajské extralize na
výborném druhém místě, v individuálních hodnoceních byl Míla Kučera
druhý mezi střelci s 19 góly a třetí Jiří
Beránek se 16 brankami.
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Béčko nám udělalo největší radost,
okresní ligu s přehledem vyhrálo.
Střelci Josef Galbavý, Míla Kučera a
Jan Bobelák se umístili se 17 góly shodně na čtvrtém místě mezi kanonýry.
Garda ve Veteránské soutěži obsadila druhé místo a již potřetí za poslední čtyři roky se nominovala na MČR
v Havířově. Nejlepším střelcem se stal
Václav Fišer s 20 góly a Luboš Relich
byl vyhodnocen jako nejlepší gólman
soutěže.
Závěrem chceme upřímně poděkovat dlouholetému příznivci a hlavnímu
sponzorovi panu Janu Kňourkovi za
jeho podporu našeho oddílu JK Trans.
Právě i díky jeho přízni byla a jsou
„jékáčka“ takto úspěšná. Honzo, moc
a moc děkujeme a přejeme Ti mnoho
dalších sportovních i osobních úspěchů.
Kádr hráčů JK Trans Varnsdorf
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km vedený v centru lázeňské čtvrti
Teplic s převýšením 95 m seděl opět
nejlépe J. Škarnitzlovi. S necelou
půlminutovou ztrátou byl druhý
Belgičan R. Scheire, třetí J. Novák
a čtvrtý skončil Slovák P. Sagan,
v posledních letech především
světová hvězda silniční cyklistiky,
který byl diváckou atrakcí i ozdobou
závodu. M. Malík dokončil závod
v celkovém pořadí na 17. pozici,
11. v kategorii ELITE a 6. mezi jezdci
z ČR. Dalším závodem seriálu je XCO
v Kutné Hoře 14. května. První dva
závody zhodnotil Michal ze svého
pohledu takto: „Pro letošní sezonu
jsem přestoupil do silničního týmu.

dobré výkony. První poločas jsme
prohráli 2:1, i když jsme hráli celkem
slušně. Do druhé půle jsme si řekli, že
to otočíme a také jsme tak do druhé
půle vstoupili. Hráli jsme aktivně a
tlačili se dopředu, díky tomu se nám
podařilo zápas otočit. Bohužel jsme
v poslední minutě neuhlídali standardku, takže jsme dovezli jen bod.
Já osobně jsem se na zápas moc těšil,
hezký stadion a kvalitní soupeř.
Útočný záložník Mirzad Mehanović,
střelec první branky: Byl to pro nás
složitý zápas po těžké porážce doma
se Znojmem a věděli jsme, že se musíme z toho dostat hlavně v hlavách
a zvládnout psychicky, což se nám,
myslím, podařilo. Domnívám se, že
to zatím byl nejlepší zápas, co se týče

