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Co se staví
pod Studánkou?
Městský úřad, jeho představitelé,
jakož i neuvolnění zastupitelé jsou
prakticky dnes a denně dotazováni,
co se to děje na bývalém hřišti podél ulice Karlínská a zda se tam už
staví ten Kaufland. Požádali jsme
proto vedoucího servisu AUTO NORTH a.s, pana Františka Bartoše, zda
by se nám ke stavbě vyjádřil.
Skutečně se staví na místě bývalého hřiště Kaufland?

V žádném případě ne. Na místě bývalého hřiště, mezi ulicemi
Karlínská a Čs. mládeže, probíhají
v této době v souladu s územním
plánem a stavebním rozhodnutím
stavební práce na základech nového
značkového autoservisu Škoda, který
je v současné době na druhé straně
ulice. Jak už jsem řekl, jedná se o
stavbu značkového servisu, kde rozhodující slovo k jeho vzhledu a také
zařízení má společnost ŠKODA AUTO
a původní servis již tyto parametry
nesplňoval. Využili jsme proto možnost, která se naskytla v souvislosti
s další plánovanou výstavbou v této
lokalitě, a stavíme zcela nový mo-

Letošní varnsdorfské městské
slavnosti se opět odehrají na fotbalovém stadionu Kotlina. Největším
tahákem budou v sobotu 18. června
muzikálové hity frontmana kapely
Kabát Josefa Vojtka, kterého doprovodí
populární kráska Yvetta Blanarovičová.
V neděli uzavře slavnosti koncert
nevidomého umělce Radka Žaluda ve
starokatolickém kostele.
Sobotní program začne již v 10 hodin
srazem spolku Skutrmoto, a to přímo
na náměstí E. Beneše. Tento spolek
je pořadatelem 11 úspěšných ročníků
motosrazů Krkonoše. Ve Varnsdorfu
se uskuteční 1. ročník setkání přátel
jedné stopy - Motosraz Českosaského
Švýcarska. Poté, co si milovníci skútrů
a motorek prohlédnou stroje, mohou
si počkat na jejich spanilou jízdu. Tu
pojedou motorkáři z Hrádku na fotbalový stadión, kde starosta v 11 hodin
oficiálně zahájí slavnosti.

Provoz školek o prázdninách
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200 let od narození Vincenze
Pilze
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Rozhovor s ředitelkou ZUŠ

6

Hlas severu senior
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Hlavní stage bude stát opět přímo
naproti hlavní tribuně, která schová
návštěvníky v případě nepříznivého
počasí. Program začne pohádkou pro
nejmenší Jak Anička ke štěstí přišla.
Během dne vystoupí také děti z místních škol a školek a zahraje country
kapela Malvas.

Úspěchy varnsdorfských projektantů
Radomír Grafek:
Architektura není volné umění,
ale dialog. Snažíme se proto řídit
úslovím: pojďme společně vymyslet
příběh - příběh, který dá vašemu
domu život.
Je mi blízká jednoduchost, čistota,
proporce, světlo - harmonický celek.
Mám rád řád a minimalizmus. To mi
v životě dodává klid.
Architektura by měla být pravdivá
a krásná. Člověk není jen z masa a
kostí, má duši.
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Dopravní hřiště po generální
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Skvělý rok má za sebou varnsdorfský
projekční ateliér RG architects studio
vedený Radomírem Grafkem. Důkazem
jsou hned dvě významná ocenění
v prestižních anketách Dům roku a
Fasáda roku. Studio tím navázalo na
úspěch z roku 2013, kdy se v kategorii
individuální projekty Domu roku radovalo z 1. místa.
Varnsdorfští projektanti se dokázali
po druhé prosadit v 21. ročníku
nejstarší ankety u nás Dům roku, kterou

každoročně pořádá časopis Můj dům.
V kategorii Individuální domy získali
skvělé 2. místo za vilu pod Špičákem,
která slouží majiteli TOSu. Jde o dům
s biotopem a autory projektu jsou spolu
s Radomírem Grafkem také Zdeněk
Navrátil a Miroslav Kukrál.
Další prestižní ocenění si RG architects
studio odneslo ze 16. ročníku soutěže
Fasáda roku, které se letos zúčastnilo
169 staveb. Varnsdorfští se přihlásili do
Pokračování na str. 5

Odpolední koncertní šňůru zahájí
mladí umělci ze Šluknovského výběžku kapela The Pix a Marek Rélich, který se
probojoval do finálového kola soutěže
Hlas Česko Slovenska. Přijede zazpívat
i sourozenecká dvojice Dalibor a Sabina
Slepčíkovi.
Závěr akce ocení zejména fanoušci
německé legendy Rammstein. Sobotní
program totiž uzavře kapela RCZ, což
je česká obdoba německých drsných
hochů. RCZ předvedou Rammstein Tribute Show, která je u fanoušků oblíbená
nejen díky věrně odehraným písním, ale
i jedinečné pódiové show s impozantními
pyrotechnickými efekty. Ty lze očekávat
i od závěrečného ohňostroje ve 22.30
hodin z dílny Aleše Josífka, známého
z nedávného pálení čarodějnic.
Po celou dobu slavností budou
probíhat prodejní trhy podél příchodové
cesty. Na atletickém oválu se děti mohou
vyřádit na připravených skákacích atrakcích. Pro soutěživé připravilo skautské
středisko Lužan Varnsdorf spoustu
soutěží a tvořivých dílniček. Děti budou soutěžit na několika stanovištích,
ze kterých si vždy odnesou razítko
o úspěšném absolvování dané disciplíny.
Na poslední soutěži kartičku odevzdají
a před hlavním programem zhruba po
dvacáté hodině proběhne slosování všech
kartiček o zajímavé ceny. Návštěvníci
se mohou těšit i na multifunkční stan
varnsdorfské VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR,
který nabídne masáže, kadeřnictví či
kosmetiku. Žáci gastro oboru namíchají
výborné nápoje a uvaří guláš.
Vstupné se bude v sobotu vybírat
na dvou kasách fotbalového stadionu.
Dospělí zaplatí 80 Kč, děti do 140 cm
mají vstup zdarma. Děti nad 140 cm,
senioři od 63 let, držitelé ZTP/P a studenti (nevztahuje se na dálkové studium)
mají vstup za 60 Kč. Návštěvníci obdrží
u vchodu pásky, se kterými mohou prostor opouštět. Z bezpečnostních důvodů
nelze nosit na stadion ostré či jinak
nebezpečné předměty, což se vztahuje
také na pet lahve.
Red
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Z policejního deníku
Strážníci dopadli
celostátně hledaného

Další úspěšnou akci proti pachateli krádeže provedli strážníci
v ulici Plavecká. Zde krátce po
oznámení
všímavého
souseda
zjistili, zadrželi a následně předvedli na služebnu Policie ČR muže
z Ústecka, který si tentokráte za
objekt svého nekalého zájmu vybral
rodinný dům. Zadržený muž byl
v celostátním pátrání. Díky rychlosti zásahu strážníci zamezili krádeži
v rodinném domě a pachatel se
bude ze svého jednání zodpovídat.

Otevřené boční okénko

V ranních hodinách prověřili
strážníci oznámení od řidiče taxislužby, které se týkalo motorového vozidla tov. zn. Kia s otevřeným
oknem, odstaveného na parkovišti
na ulici Západní. Hlídce se po zjištění situace, ve spolupráci s policisty, podařilo vyrozumět majitele
vozidla, který se na místo následně
dostavil, strážníkům poděkoval a
řádně si vozidlo zabezpečil.

Dopravní hřiště prošlo generální opravou
Varnsdorfské dopravní hřiště si péči
jistě zaslouší. Vždyť jde o jedno ze tří
podobných zařízení v kraji a jediné na
východ od krajského města. Se svým
vybavením, semafory a unikátní železniční vlečkou je ideálním místem pro
nácvik dopravních situací. Hřiště uvádějí do provozu na požádání strážníci
městské policie.
Kompletní rekonstrukce přinesla
nové povrchy, včetně nízkých bezpečnějších obrubníků. Vznikl i zbrusu
nový dopravní prvek – parkoviště.
Součástí „generálky“ byla i úprava
okolních ploch. Opravené hřiště
slavnostně otevřeli místostarostové
Josef Hambálek a Roland Solloch,
který ho zároveň posvětil, za přítomnosti šéfa strážníků Martina Špičky a
zástupců Policie ČR. Prvním testem
prošlo dopravní hřiště vzápětí, když
se tu odehrála tradiční soutěž mladých
cyklistů. Celková oprava dopravního
hřiště vyšla na necelý milion Kč, z toho
činila dotace z fondu Ústeckého kraje
300 tisíc Kč.
Michal Haller

Nalezený pes

Na služebnu MP oznámila občanka města ztrátu svého bílého
psa. Uvedla podrobný popis, číslo
známky a čipu a své telefonní číslo.
Dozorčí směny veškeré informace
předal přes radiostanici hlídce
v terénu. Při provádění preventivní
kontroly na ulici Západní byl hlídkou spatřen volně pobíhající pes
odpovídající popisu ztraceného.
Oznamovatelka byla vyrozuměna
a na místo vyslala svého manžela, který si psa převzal. Strážníci
majiteli psa domluvili a poučili jej
o řádném zabezpečení zvířete proti útěku.
Martin Špička,
velitel městské policie

Dokončení ze str. 1

derní servis s autosalonem, odpovídající začátku třetího tisíciletí a
standardu, na který jsou zákazníci
ŠKODA AUTO zvyklí u nás i ve světě.
Znamená to, že nový servis bude
určen výhradně pro škodovky?
Samozřejmě naší hlavní náplní
bude servis a údržba vozů ŠKODA,
ale ani majitelé ostatních značek
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Co se staví pod Studánkou?
nepřijdou o služby, na které jsou
u nás zvyklí. V novém provozu opět
budeme moci nabídnout pneuservis,
karosárnu, lakovnu a běžný servis pro
vozidla většiny světových automobilek. Výhradně pro značku ŠKODA budou určeny pouze výstavní a prodejní
prostory.
Uvažuje se o znovuzřízení benzínové čerpací stanice, případně
plnírny LPG (propan-butan)?
Naším hlavním cílem je co nejrychleji dokončit a zprovoznit autoservis
tak, abychom se mohli přestěhovat

a uvolnit stávající prostory pro další
práce. Otevření servisu a jeho zázemí je plánované na podzim letošního
roku. Do konce příštího roku bychom
chtěli dokončit druhou část stavby
a tou je výstavba a zprovoznění
tzv. showroomu, tedy výstavní části
s recepcí a prodejnou vozidel. Otázka
dalších služeb (čerpací stanice PHM,
mycí linka apod.) nyní není aktuální,
do budoucna se jí nebráníme, ale vše
má svůj vývoj. Co se týká plnírny LPG,
tam máme jasno, vzhledem k cenovému vývoji pohonných hmot s ní do
budoucna neuvažujeme.
Když jsme narazili na výstavbu
v prostorách stávajícího autoservisu, bude zde zmiňovaný Kaufland?
S touto stavbou v podstatě nemáme
nic společného, kromě toho, že bude
na našem původním místě. Jen mohu
uvést, že pro tuto stavbu je již vydané
platné územní rozhodnutí a investor
čeká na vydání stavebního povolení.
Nyní zde partnerská společnost za-

počala demoliční práce, spočívající
v odstranění námi dříve používaných
provozů, tedy bývalé čerpací stanice
s myčkou, plnící stanice na LPG a
prostoru bývalého autobazaru. Rovněž
jsou ze všech nevyužívaných ploch
odstraňovány zpevněné plochy a zámková dlažba. Co se týká vlastní stavby,
není tajemstvím, že je zde plánovaná
výstavba obchodního centra, které má
doplnit současnou obchodní nabídku
ve městě.
Jednou z otázek je určitě navýšení
provozu, kudy se bude do nového
provozu vjíždět?
Po dohodě s projektanty a se zohledněním připomínek odborníků bude
vjezd do autoservisu z ulice Karlínská,
pro pamětníky zhruba v místě, kde
stávala jedna z fotbalových branek
původního velkého škvárového hřiště.
Kolem hlavní komunikace bude také
dokončen chodník pro pěší, který zde
chybí, společně s novým veřejným
osvětlením.
Jiří Sucharda
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PŘEDSTAVUJEME: Centrum sociálních služeb
Není příliš v povědomí místních.
Málokdo ví, že v našem městě toto
zařízení pracuje a kde se nachází,
natož co je jeho náplní. Přesto slouží
nepřetržitě dětem ze sociálně slabého zázemí a dospělým bez domova.
Centrum sociálních služeb sídlí v ulici
T.G.M. ve stejné budově jako městská ubytovna. Jeho činnost zahrnuje
tři základní služby: noclehárnu pro
muže, nízkoprahový klub Modrý kámen pro děti a mládež a v neposlední
řadě terénní program.
Noclehárna s devíti lůžky nabízí
celoročně možnost přespání mužům
v krizové situaci - bez domova. Najdou tu skromné zázemí s postelí,
záchodem, sprchou a kuchyňským
koutem. Čeká na ně také potravinová
pomoc. Mají možnost si tu vyprat.
Režim noclehárny počítá s příjmem
klientů večer mezi 19. a 20. hodinou.
Opustit ji musí druhý den ráno do
8 hodin. Velmi důležitou součástí
této služby je také základní sociální
poradenství.
Nízkoprahový klub Modrý kámen
slouží dětem a mládeži s různými
problémy, často z nefunkčního rodinného prostředí. Tato péče zahrnuje

široké věkové spektrum od 6 do 26
let. Klub jednak nabízí řadu volnočasových aktivit a kroužků, zároveň se
ale jeho pracovníci věnují klientům
indivuduálně. Každý se zaváže plnit
klubový řád a pak si stanoví svůj cíl
a plán, jak ho dosáhne. U menších
dětí to může být zlepšení školního prospěchu, mládež zase např.
organizuje turnaj, zatímco cílem
dospělých bývá nejčastěji hledání
brigády nebo zaměstnání. Důležité
je, aby byl stanovený cíl reálný. Vše
je přitom založeno na dobrovolnosti.
U dětí a mládeže jde především o to,
aby trávily volný čas smysluplně a
v kulturním prostředí. Modrý kámen
jim to umožňuje. Zázemí klubu tvoří
společenská místnost s počítačovým
koutem, herna a posilovna.
Poslední službou, u které ale všechno vlastně začíná, je nezbytná a tolik
potřebná práce na ulici. Terénní program probíhá od 7 do 15.30 hodin a
zahrnuje všechny věkové kategorie od
16 let. Terénní pracovníci v tuto dobu
navštěvují vyloučené lokality a sociálně slabé rodiny. Potřebným pomáhají
s vyřizováním dokladů a úředních
záležitostí, případně je na požádání

na úřady doprovázejí. Dalším se snaží
vštípit základy právního povědomí,
vysvětlují, na co mají a nemají právo.
Jiným zase pomáhají psát životopisy a
hledat práci, případně bydlení.
V Centru sociálních služeb pracuje
5 lidí – jeden sociální pracovník, dva
pracovníci v sociálních službách a dva
terénní pracovníci. Celkem se starají

zhruba o stovku klientů. Modrý kámen
navštěvují asi čtyři desítky dětí a mladých. Přibližně stejný počet lidí všeho
věku pak spadá do terénního programu. Noclehárnu využívá pětice mužů
bez přístřeší. Kontakt na Centrum
sociálních služeb Varnsdorf: tel. 412
384 516, 517, mobil 723 575 717.
Michal Haller

Pořád třídíme málo
V rámci akce Třiď, ať je tu líp,
která proběhla 7. května, se ze
dvou odpadových kontejnerů na
sídlišti podařilo vytřídit ještě 52 %
využitelných odpadů. Ukazuje se, že
kdybychom třídili důsledně, stačila
by na sídlištích polovina nádob a odvoz odpadu by nás mohl stát výrazně
méně.
Jinak se akce vydařila. Připravených soutěží se zúčastnilo 150 dětí.
Nejvíce lákalo nafukovací popelářské
auto a prohlídka skutečné svozové
techniky, ale i v tvořivé dílničce,

kde se z odpadů vyráběly ozdoby,
bylo pořád plno. Návštěvníci na akci
odevzdali přes 330 kusů vysloužilých
elektrospotřebičů a všichni si užili
pohodové slunečné dopoledne.
Za pomoc s uspořádáním akce a poskytnutí cen patří velký dík firmám
Ekoservis Varnsdorf a.s., EKO-KOM
a.s., Elektrowin a.s., Asekol s.r.o.,
Ecobat s.r.o., SVS a.s., Regia a.s.,
Městskému divadlu Varnsdorf p.o.,
Domu dětí a mládeže Varnsdorf a
kinu Panorama.
Přemysl Brzák,
odbor životního prostředí

Hlavní cenu - koloběžku - předal šťastnému výherci starosta Stanislav
Horáček.

Provoz školek
o hlavních prázdninách
Mateřské školy zajistí po dohodě
se zřizovatelem provoz ve Varnsdorfu
v měsících červenci i srpnu. Vystřídají se tak, aby byly schopné vyhovět
rodičům po celou dobu prázdnin.
V létě proto budou přijímat i děti
z jiných školek, maximálně ale do
výše své kapacity.
Pokyny pro rodiče a zákonné
zástupce:
1. Nahlásí zájem o umístění dítěte
v době hlavních prázdnin ve své mateřské škole nejpozději do 2. června
s vědomím, že pokud své dítě nenahlásí, bude na jeho místo o prázdninách přijato dítě z jiné MŠ.

2. Mají možnost ve čtvrtek
9. června od 13 do 17 hod. a
v pátek 10. června od 13 do 16 hod.
osobně přihlásit své dítě v MŠ, která v konkrétním období zajišťuje
provoz. S sebou je nutné mít oboustrannou kopii Evidenčního listu ze
své školky a žádost o přijetí (obojí si
vyžádají ve své MŠ).
3. První den příchodu dítěte do
náhradní mateřské školy předloží
uhrazenou složenku. Pokud se tak
nestane, dítě nebude do MŠ přijato.
Věřím, že i v tomto roce bude vyhověno všem rodičům.
Roland Solloch, místostarosta
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Letos si připomínáme 200 let od narození sochaře Vincenze Pilze
Alžbětě Bavorské, známé pod přezdívkou Sissi. Od císařovny dostal
sochař Pilz svou první větší odměnu,
celých 14 000 zlatých a nádavkem
ještě briliantový prsten. Ještě důležitější ale bylo, že vešel ve známost
u císařského dvora. A kam se Pilzova
kariéra ubírala dál, připomeneme
v některém dalším čísle Hlasu severu.

Projekt 200 let Vincenze Pilze

Jak dobýt Vídeň, když se narodíte
ve Varnsdorfu, a ještě k tomu do prostých poměrů domácího tkalce? Dnes
už odpověď známe. Dal nám ji svým
příkladem slavný varnsdorfský rodák
Vincenz Pilz (* 14. 11. 1816 – † 26. 4.
1896). Pilz nepřišel na svět do jednoduchých poměrů a nemyslím tím jen
poměry mezinárodní. Prostá roubená
chaloupka pod Špičákem nabízela
jen velmi skromné živobytí. Tatínek
si přál, aby jeho třetí syn převzal
rodinnou tradici. Vincenzovi to ale
za stavem příliš nešlo, a tak musel do
učení k mistru krejčímu Waldingerovi. Zanedlouho se i tady ukázalo, že
ani šití pro něj není to pravé řemeslo. Posledním důkazem bylo spálené
držátko žehličky.
Mezitím již Vincenz chodil na
hodiny kresby k malíři Johannu Grussovi. Umělecky nadaný mladík hledal
další uplatnění jen těžko. Teprve na
přímluvu děkana Joachima Liebische
získal místo tiskaře v kartounce Antona Rungeho, Vincenta to ale táhlo
mnohem dál. Věřil ve svůj talent a
dovednosti, proto neváhal a pěšky
se vypravil do Prahy. Na pražské
Akademii výtvarných umění ho pro
nedostatečné vzdělání odmítli. Pilz
ale nesložil zbraně a nešetřil ani
své nohy. Po dalším putování dorazil
pěšky do Vídně. Zcela bez prostředků
navštívil vídeňskou pobočku továrníka Antona Rungeho, který mu poskytl
měsíční podporu ve výši pěti zlatých.
Díky nadání, vytrvalosti a drobné podpoře Antona Rungeho se mu
nakonec podařilo naplnit velký sen
a vstoupit na vídeňskou Akademii
(Akademie der bildenden Künste
Wien), kde v letech 1837–1846 studoval sochařství u profesorů Johanna
Nepomuka Schallera a Josepha Kähßmanna. Za jednu ze svých raných
prací s názvem Povolání Cincinnata
za diktátora Říma obdržel v polovině
čtyřicátých let Dvorskou cenu umělecké akademie a stipendium na studijní cestu do Itálie a Říma. Zda do
Itálie putoval po svých, nevíme, ale
vyloučené to není. Cesta do Říma se
mu však vyplatila. Právě tam vytvořil
domácí oltář s Madonou, který věnoval choti císaře Františka Josefa I.
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Dvě století uplynula od narození
významného sochaře Vincenze Pilze. Takové výročí si již nepochybně
zaslouží připomenutí. Varnsdorfský
rodák zůstává i po tak dlouhé době
téměř neobjeven. Proto chceme
jeho jméno více zpopularizovat a co
nejvíce připomenout. Letošní podzim
možná bude sychravý, což nás nemusí
trápit, neboť ho budeme moci strávit
s Vincenzem Pilzem.

Konference - středa 19. října

První akce se uskuteční v přednáškové aule vyšší odborné školy
a střední školy v Karlově ulici. Na
konferenci vystoupí odborníci nejen
z Čech, ale i Německa a doufáme,
že i z hlavního Pilzova působiště –
Vídně. Z příspěvků jednotlivých
účastníků pak připravíme k vydání
česko-německý sborník.

Vernisáž - úterý 1. listopadu

Pokud se bojíte, že by vás mohla
konference nudit, tak se připravte
na první listopadový den. Slavnostní
vernisáž otevře v prostorách Městské
knihovny ve Varnsdorfu putovní výstavu, na které se budete moci až do
poloviny ledna 2017 snadno a rychle
seznámit s životem a dílem Vincenze
Pilze.

Sochařův portrét tentokrát s malířskou paletou

Odhalení pomníku - pondělí
14. listopadu
V den Pilzova narození 14. listopadu bude slavnostně odhalen jeho
pomník od trutnovské sochařky Pauliny Skavové.
Projekt 200 let Vincenze Pilze realizuje Městské divadlo Varnsdorf ve

spolupráci s Hillersche Villa ze Žitavy. Finančně ho podpořil Euroregion
Nisa z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Sasko 2014
- 2020 a Město Varnsdorf.
Josef Rybánský

Pilzův rodný domek čp. 253 pod Špičákem v plné kráse. Dnes už ho nenajdete...
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Úspěchy varnsdorfských projektantů
Dokončení ze str. 1

Vila pod Špičákem
Vila pod Hrádkem
kategorie Revitalizace, sanace, renovace
a v obrovské konkurenci postoupili mezi
tři finalisty. Na slavnostním večeru v
pražském fóru Karlín nakonec převzali
ocenění za 2. místo.
Fasádu, která zaujala veřejnost i
odborníky, si můžete prohlédnout na
objektu firmy Perník manufaktury.
Jedná se o stávající areál s výrobnou.
Součástí revitalizace bylo zhotovení zateplovacího systému a také vstupů do
výrobního objektu. Dále byly opraveny
komunikace, včetně výstavby nových
parkovacích ploch a sadové úpravy.
„Boční část fasády, resp. špalety
oken, je barevně rozjasněna střídavě
oranžovou a okrovou omítkou. Tyto
plochy působí jako barevné sypání na
perníčcích a jakoby symbolizují provozní
náplň výrobny, tj. pečení perníků. Po-

sledním doplňkem fasády jsou stávající
bílá okna, která v kontrastu s barvou
fasády dodají objektu zvláštní elán,“
popisuje aktuální dílo Radomír Grafek.
Bez zajímavosti jistě není, že šéf ateliéru není vystudovaný architekt, přesto
se dokázal v konkurenčním prostředí
prosadit. Jeho ateliér působí na trhu od
roku 1995 a za tu dobu vyprojektoval na
dvě stovky domů. „Mám pouze stavební
průmyslovku v Liberci. Nikdo v rodině
není stavař, ale mě od dětství bavilo
malovat. Babička prodávala punčochy
a vždy jí zbývaly velikánské čtvrtky,
takže jsem nikdy nekreslil na malý papír.
Maloval jsem krajinky a zátiší, ale také
bitvy a německé bunkry. Rodiče vždycky
říkali: on Ráďa umí kreslit a já se za to
styděl,“ vzpomíná varnsdorfský rodák
Radomír Grafek (45 let). Michal Haller

ŘÁDKOVÁ INZERCE
ZAMĚSTNÁNÍ
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
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
Prodám družstevní byt v Lesní ul., 5 patro. Zateplený, plast.
okna, nový výtah, balkon, 2+1.
Cena 350.000 Kč. K nahlédnutí po
dohodě. Tel. 606 465 041
Prodám družstevní byt 3+1
v ul. Karolíny Světlé, 9. patro s
balkonem. Cena dohodou. Tel. 725
353 456
Pronajmu byt 1+1, 41 m2, druhé
patro, ul. Pražská, nájem 3 300 Kč
+ měsíční poplatky. Kontakt mob.
606 141 936
Prodej bytu 1+1 (OV) ve Varnsdorfu. Bližší info – www.skzreality.cz, tel. 603 536 548
Prodej atraktivních stavebních
pozemků ve Varnsdorfu. Info
– www.skzreality.cz, tel. 603 536
548

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
Po rekonstrukci elektroinstalace v panelovém domě prodáme za
zůstatkovou cenu větší množství
svítidel různých typů. Dohoda jistá.
Tel. 608 357 244
Josef Zbihlej zve všechny své
spolužáky od 1. třídy na tradiční
sraz v restauraci u Fousaté Matyldy v sobotu 13. června v 17 hod.
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Jarmila Šenová: Osobnost učitele hraje velkou roli
V letošním roce slaví ZUŠ Varnsdorf
70 let od svého založení. Za tu dobu
se „zuška“ mnohokrát stěhovala a
vystřídala celkem 9 ředitelů. Nejdéle
působící je současná ředitelka Jarmila Šenová. Pamětnicí je také její
zástupkyně Miroslava Soukupová.
U příležitosti významného jubilea
jsme obě dámy požádali o rozhovor.
Uvádíme zkrácenou verzi. Kompletní
interview si můžete přečíst na městském webu.
Na jaké obory před těmi 70 lety
mohli naši rodiče a prarodiče docházet?
JŠ: Z kroniky a dostupných historických materiálů víme, že to byl
především klavír. V začátcích měla
škola těžké podmínky, materiální
i lidské. Tedy klavír…
MS: ...a housle a zpěv. Učili např.
paní Raupová, paní Hlinková, pan
Trávnický.
JŠ: Byla to Městská hudební škola.
Ostatní obory, mám na mysli taneční, výtvarný a literárně dramatický,
tehdy neexistovaly. V počátcích škola
hledala odpovídající sídlo, často se
stěhovala.
V té době si hudební výuku asi
moc lidí ani dovolit nemohlo?
MS: Já si nemyslím. Nevím, jak
dalece to bylo finančně náročné,
ale moje maminka i strýc chodili.
Maminka chodila na klavír i na housle, strejda jenom na housle. Děda
s babičkou pracovali jako lesní dělníci, v podstatě jenom od jara do
podzimu, takže si myslím, že to spíš
byla v té poválečné době taková jakoby masová záležitost.
JŠ: V podstatě to bylo období,
kdy docházelo k osídlování pohraničí
lidmi z vnitrozemí. Přišlo sem hodně
mladých rodin s dětmi a ty si hudební
školu vyloženě přály.
MS: Z vyprávění maminky vím, že
tady také zůstali někteří Němci, kteří prošli sítem odsunu.

Liší se v něčem výuka z poválečné doby, předlistopadové a té
současné?
MS: Tu poválečnou dobu si nepamatujeme, ale když porovnám zkušenosti maminky a vlastní, vím, že
např. pan Trávnický byl stejný učitel
na počátku kariéry i v době, kdy jsem
ho zažila já. Hudba je tak, jak bych
to řekla, nepolitická, že záleží vždy
na osobnosti kantora.
JŠ: U nás osobnost učitele hraje
velkou roli. Velmi záleží na tom, jaký
vztah si pedagog se žákem vybuduje,
jak ho dokáže pro obor nadchnout,
jak ho dokáže motivovat k pravidelné, mnohdy náročné práci. Bez ohledu na dobu. Co se určitě měnilo, jsou
podmínky, za jakých výuka probíhala

JŠ: Tomáš Čistecký, výborný klarinetista, člen orchestru Národního divadla a různých úspěšných komorních
souborů. Moje dcera, houslistka Veronika Šenová, působí v orchestrech
jako je Pražská komorní filharmonie
a Český národní symfonický orchestr.
Český národní symfonický orchestr
nahrál hudbu Ennia Morriconeho
k Tarantinově filmu Osm hrozných,
za kterou skladatel letos obdržel Oscara. Profesionálních umělců, kteří
začínali v naší škole, je celá řada.
MS: Marie Pochopová, bývalá ředitelka LŠU ve Varnsdorfu, později
ZUŠ Liberec, je významná pěvecká
pedagožka, která v současnosti působí v Praze.
red, foto Jana Ducháčková

Jeden z nejstarších oborů – klavír - byl mezi rodiči velmi žádaný již před 70 lety.

Současná výstava výtvarného oboru na téma Naše ZUŠ znázorňuje žáky
v životní velikosti i jimi navržené hudební nástroje.
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a probíhá, ekonomické, demografické, sociální, legislativní…
Dá se říct, jak často v průměru
vaši žáci pokračují ve studiu na
konzervatořích nebo se jinak věnují umění?
JŠ: Naším úkolem je v první řadě
vychovat vnímavého a poučeného člověka o umění, a když se tomu věnuje
jakýmkoliv způsobem i na amatérské
bázi, tak to je naše vítězství. Těch,
kteří od nás jdou vyloženě za profesí,
tak není moc. Z celkového počtu žáků
jsou to spíše výjimky. Ono je to těžké
živobytí být třeba muzikantem.
Má ZUŠ Varnsdorf svá významná
jména ve světě umění?
MS: Např. Tomáš Flégr, varhaník.
Dnes působí převážně v zahraničí.

Při vstupu do školy vítá příchozí už řadu let plastika od žáků výtvarného
oboru.

10/2016

Děti a mládež

Audioprůvodce na českobavorskou výstavu o Karlu IV.
tvořili rumburští gymnazisté
Máme radost, že by se Karel IV.
letos dožil sedmistých narozenin. A
ještě větší radost máme z toho, že
rumburští gymnazisté měli obrovskou
příležitost podílet se na velké Česko-bavorské zemské výstavě věnované
tomuto výročí.
Kdo od května dorazí do Valdštejnské jízdárny v Praze a v září
pak do Norimberka, aby se mimo jiné
pokochal exponáty z doby Karla IV.,
ten nechť si nezapomene půjčit sluchátka - tzv. audioprůvodce. Možná
vám budou některé hlasy povědomé.
Pokud ano, nemýlíte se, komentář
k sedmi exponátům vymyslelo a nahrálo sedm studentů Gymnázia Rumburk (Nikola Gottlieberová, Veronika
Gottlieberová, Kristýna Zahejská,
Kristýna Bendová, Lukáš Hrneček,
Do Thi Mai Dung – Zuzka a Eliška
Papežová).
Na výstavě budete mít jedinečnou

Výlet za krásou
Žáci vyššího Gymnázia ve Varnsdorfu se zúčastnili výstavy s názvem Bez
hranic – umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, kterou připravila
Národní galerie v Praze ve spolupráci
s Filozofickou fakultou Univerzity
Karlovy v Praze, Filozofickou fakultou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem a Biskupstvím litoměřickým ve Valdštejnské jízdárně.
A proč název Bez hranic? „Oblasti
na obou stranách Krušných hor, české
i saské, byly ve středověku v těsném
obchodním i uměleckém kontaktu,
zemské hranice jako by neexistovaly.
Ve středověku neexistovaly ani ostré
hranice mezi uměleckými obory.
Umělci a řemeslníci vždy úzce spolupracovali,“ uvádí Martina Hořínková.
Většina vystavovaných děl zobrazovala křesťanské náměty. Obrazy
lidem pomáhaly lépe porozumět
křesťanství a posilovat víru. Komentovaná prohlídka trvala devadesát
minut a žáci využili i připravené
pracovní listy. Obdivovali jsme nejenom dřevěné oltáře (např. z Kadaně,
Jeníkova), nádherné vitráže z Mostu,
mosteckou Madonu, ale třeba i hornické náčiní (kladívka, želízko atd.) a
také truhlice, knihy a další exponáty
z měšťanského prostředí.
Výstava předčila naše očekávání.
Byla nejen poučná, ale i vkusně a
přehledně nainstalovaná a mnozí
jsme se setkali s originály nevyčíslitelné historické hodnoty období
vrcholného středověku poprvé.
Jana Petrová, žáci gymnázia

příležitost cestovat časem až do 14.
století, dozvíte se mimo jiné, jak
to bylo s posedlostí Karla IV. sbírat
relikvie, proč se na výstavě objevil
originál jeho levé rukavice, jak asi
prožívala založení Karlovy univerzity
Blanka z Valois, první manželka Karla
IV., a jiné zajímavosti.
Do projektu se rumburští studenti
pustili se studenty gymnázia v Sulzbachu-Rosenbergu, které dobře znali
z loňského výměnného pobytu. V pracovním duchu strávili čtyři březnové
dny přímo na hradě v Norimberku
(Jugendherberge) a za asistence
profesionálů své texty nahráli v Bavorském rozhlase (Bayerischer Rundfunk).
D. Hlaváčová, red

Jarní otvírání zahrady ve školce
na kopečku
Podobně jako loňského roku i letos
jsme jarní sezonu v naší školce zahájili společnou akcí s rodiči. Každý,
kdo mohl a měl chuť, přiložil ruku
k dílu a zanedlouho byla zahrada
jako ze škatulky. Posbírali jsme spadané větve, shrabali listí, upravili
kompost, ořezali nálety, založili nové

záhonky, vypleli a očistili průlezky.
Výbornou náladu dospělých i dětí
podpořilo příjemné počasí. Krásné
odpoledne jsme zakončili posezením
u táboráku spojeném s opékáním
špekáčků. Dětem a jejich rodinám
děkujeme.
Marie Rejfová, MŠ Národní

Za strašidly s Pohádkou
S přispěním dotačního programu
města připravila ZŠ náměstí projekt Společně cestou necestou. Jde
o soubor besed, které školáci připravili a připraví pro seniory z Pohádky.
Závěrečným výstupem bude společný
výlet, kdy se žáci stanou průvodci.
A jak to vypadalo na první besedě?
Školní cestovní kancelář Pohádka
opět vyrazila na cesty. V atmosféře
pálení čarodějnic se společně se seniory z Pohádky 4. května vypravila za
strašidelnými a tajemnými místy ČR.
Jelikož času bylo málo a představa,
že bychom na takových děsuplných
místech byli po setmění, nám na-

háněla strach, navštívili jsme proto
„jen“ 15 nejstrašidelnějších z nich.
Naši stezku odvahy jsme započali
na hradě Houska, odkud nás vyhnal
sám pekelník, který si tu střeží vchod
do svého království. Stopy lovců upírů nás zavedly do Žďáru nad Sázavou,
kde jsme se seznámili s posledním
upírem v Čechách, a odtud se dále
vypravili na hrady Kost, Lemberk a
Sovinec. Zuby nám cvakaly strachy,
když jsme slyšeli odbíjet zvon, co
nemá srdce, pláč v Bajkovém sále
nebo když na nás na Sovinci vybafl
šedý skřet!
Z celého putování nás už bolely

nohy a lehnout si do trávy a odpočinout si by bylo fajn, ale Popravčí
louka k odpočinku není dělaná. Podivné zvuky a stíny nás popohnaly
a my jsme se vypravili do bezpečí
svých domovů, kde nás přece jen
od strašidel dělí dveře zamčené na
několik západů.
A na závěr pár ohlasů od našich
„zákazníků“: „Moc se nám to líbilo.
Děti jsou úžasné. - Děkujeme šikovným žákům ZŠ náměstí za hezkou
výpravu za strašidly. - Děkujeme za
velmi dobrou a poučnou besedu.“
Jana Skořepová, koordinátorka,
ZŠ náměstí E. Beneše, red
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Společnost, sport

VZPOMÍNKA
V sobotu 21. května uplynulo pět
let, co nás opustil
tatínek a dědeček
pan Ladislav Stružinský.
Stále vzpomínají synové s rodinami.
V úterý 31. května uplyne 23 let, co
nás navždy opustil
náš milovaný manžel a tatínek Milan
Petráš.
Stále vzpomínají manželka Marie,
a dcery a synové s rodinami a vnoučaty.
V pátek 3. června
uplyne 14 let, co
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
tatínek a dědeček
Vladimír Janoušek.
S láskou stále vzpomínají manželka Dáša, dcery Renáta a Romana
s rodinami.
V neděli 5. června uplyne 10 let ode
dne, co nás navždy
opustila naše teta
Milada Vargová.
S láskou vzpomíná neteř Maruš s rodinou.

ZUBNÍ POHOTOVOST
28.-29. 5. 2016
MUDr. Vladislav Lisachenko
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 151 570
4.-5. 6. 2016
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
Tel. 737 501 440

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

1. června
od 10 do 14.30 hod.

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

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 2. června 2016
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Mistrovská utkání tenistů
V sobotu 7. května se v Liberci
utkal dospělý tým tenisového oddílu TJ Slovan Varnsdorf s favoritem
soutěže LTK Liberec E. Utkání při
absenci opor naši prohráli 3:6, ale
i tak favorita potrápili značně bojovným výkonem.
V neděli 8. května se utkali
v Hrádku nad Nisou naši dorostenci
se silným týmem TCEN Hrádek nad
Nisou B. Utkání, které pro nás začalo
stavem 0:3 vlivem absence dívek
z důvodu nemocí, jsme prohráli 0:9.
Tutéž neděli a pak o týden později
hostil tenisový oddíl TJ Slovan Varnsdorf mistrovské utkání mladšího
žactva. Domácí družstvo nejprve

Bc. Jana Hozáková
za podpory dotačního
programu města
pořádá ve dnech

18. - 22. července

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO SENIORY
Nikdy není pozdě
aneb
Výuka první pomoci pro seniory.
Přihlášky a bližší informace
naleznete na Informačním
centru ve Varnsdorfu.

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.
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

SVOZ BIOODPADU
Svoz hnědých nádob
na biologicky rozložitelný odpad
v úterý 31. května

změřilo síly s celkem TK LTC Děčín,
se kterým prohrálo 2:7 a v následujícím souboji podlehlo favoritovi a
prozatímnímu lídrovi tabulky Startu
Liberec vysoko 0:9.
Tým našich babytenistů odehrál
15. května utkání v Jablonci nad
Nisou se Startem Liberec, se kterým
prohrál 2:4 a s týmem SK Matchball
Česká Lípa B, kterému podlehl 0:6.
Naši nejmenší minitenisté odehráli
14. května utkání také v Jablonci
Nad Nisou, kde se utkali s týmy LTK
Liberec B a TC Mozkové lázně Doubice A. S Libercem prohráli 2:6, ovšem
s Doubicí se minitenistům podařil
uhrát premiérový bod za remízu 4:4.
Všem našim hráčům děkujeme za
bojovnost a přejeme úspěchy v dalších utkáních.
Tenisový oddíl TJ Slovan Varnsdorf

Hlas severu senior
Hlas severu hledá spolupracovníky
z řad seniorů se zájmem
o žurnalistiku.
Rádi bychom vytvořili
dvou až tříčlenný tým
redakce senior.
Nabízíme nahlédnutí do základů
novinářského řemesla,
účast na zajímavých akcích
a možnost prezentace vaší tvorby
v Hlasu severu a na městském webu.
Požadujeme zájem, samostatnost,
schopnost komunikovat a psát.
Zájemci posílejte stručný životopis
s krátkou úvahou
o potřebě regionální žurnalistiky
na e-mail michal.haller@email.cz.
Michal Haller

Malí hasiči opět na „bedně“
Druhá soutěž v letošním roce a
další úspěch našich soutěžních týmů!
V Jílovém - Modré obsadili v neděli
15. května mladší žáci 3. místo ze 7
družstev a starší dokonce 2. místo z 8
týmů. Za podpory města Varnsdorf a
kolektivu trenérů tak pokračuje dobře našlápnutá medailová sezona.
js

Postup dvou škol našeho města
do krajského kola Poháru rozhlasu
Letošní 48. ročník okresního kola
Poháru rozhlasu je již minulostí.
Celkem 429 žáků a žákyň v 644
startech soutěžilo a zápolilo o co
nejkvalitnější výkony. K tomu jim
pomohlo i počasí, které se umoudřilo a občas závodníky počastovalo
slunkem. Ke krajskému finále (Ústí
nad Labem 24. 5. 2016) to nakonec
svými výkony dotáhly tyto školy a
jejich týmy: Gymnázium Varnsdorf mladší žákyně, ZŠ Děčín Želenice –
starší žákyně, ZŠ Děčín Kamenická –
mladší žáci a ZŠ Varnsdorf nám.
E. Beneše – starší žáci.
Naše škola se tedy opět zúčastní
krajského finále v kategorii starších
žáků a všichni tuto skutečnost vítáme
s radostí a se zadostiučiněním. Pro
naše vítězství byly důležité všechny
body ve všech disciplínách, přihlížející však s nadšením ocenili parádní
disciplíny našich atletů - skok vysoký
a skok daleký. Tým nastoupil v tomto
složení: Vaňák Martin (skok vysoký:
166 cm, skok daleký: 564 cm), Nagy
Roman (1 500 m: 4:52,0 min., skok
vysoký: 162 cm), Křemenák Adam (60
m: 7,0 s, skok daleký 465 cm), Diviš
Jindřich (60 m: 7,8 s, vrh koulí: 10,15

m), Fajt Tomáš (1 500 m: 5:18,4 min.,
skok vysoký 134 cm), Jasanský Jan
(60 m: 8,0 s, 1 500 m: 5:29,8 min.),
Ngoc Nguyen a Kala Pavel (vrh koulí:
oba 9,56 m), Nedošínský Vojtěch (skok
daleký: 375 cm). Ve štafetách jsme
dosáhli času 29,9 s, resp. 33,2 s.
V kategorii starších dívek zůstal
tým i přes jeho velkou bojovnost trochu za očekáváním. Konečné 10. místo
je nejhorším umístěním v historii Poháru rozhlasu pro naši školu.
Zato mladší žactvo dlouho drželo
naději na medailové umístění. Nakonec mladší žáci obsadili 5. místo a
mladší žákyně místo 4. (většina žákyň
však bude v kategorii mladších startovat i v příštím roce). Velká gratulace,
vždyť řada žáků skončila na pomyslné
bedně vítězů. Přehled výsledků si můžete prohlédnout na: http://www.zsnamesti.eu/pohar-rozhlasu-2016-2/
Pohár rozhlasu by se nemohl
uskutečnit bez obětavosti všech rozhodčích včele se Slávkem Kubíčkem,
za přispění AO Slovan Varnsdorf a
v neposlední řadě bez pomocníků z řad
žáků ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf,
která byla hlavním pořadatelem této
velké akce.
V. Zemler

Cyklistické výsledky
Třetím pokračováním Pekla severu 2016 byl závod GEMA XC Hrádek
Varnsdorf, na kterém nechyběly i některé doprovodné závody pro nejmenší
vyznavače kol. Uvádíme nejlepší
umístění startujících z našeho města
a nejbližšího regionu. Benjamínci:
1. F. Dulanský, Jiřetín p. J.; Naděje
I: 1. D. Stránský; Naděje II: 9. S. Stránská; Mladší žáci: 6. J. Kudláček, 11.
J. Šeps, 12. O. Boczan; Mladší žákyně:
5. V. Barcalová; Starší chlapci a kadeti:
3. M. Dubovecký, 10. M. Veselý; Starší
dívky a kadetky: 2. N. Boczanová, 5. P.
Petrášková; Juniorky: 2. K. Zezulová,
3. A. Lhotáková, 4. L. Dospělová;
Ženy: 3. J. Kovářová; Muži+junioři:

2. K. Zezulová; Ženy nad 35 let: 2. J.
Kovářová; Junioři+muži: 16. M. Vansteenkiste; Veteráni I: 1. J. Novota,
4. J. Stránský, 6. H. Schwarz; Veteráni
II: 5. J. Švorc, 7. J. Kroupa, 13. P. Karban; Veteráni III: 6. V. Šimonek, 7. V.
Zemler, 8. J. Mádl.
AUTHOR ŠELA MARATHON - MČR a ČP
XCM MTB se opět odehrál na Moravě
v Lipníku nad Bečvou. Z 600 startujících plná desetina MTB závod dlouhý
97 km nedokončila. Je příjemným
konstatováním, že mezi nimi nebyli
varnsdorfští bikeři, kteří ve svých
kategoriích navíc dosáhli solidních výsledků. První tři stupínky si zajistila už
dávno nejen republiková elita v pořadí
P. Boudný, K. Hynek a J. Kulhavý. Do

6. M. Švorc, 11. M. Vansteenkiste;
13. F. Srbecký; Veteráni I: 3. J. Novota,
7. H. Schwarz, 9. J. Stránský; Veteráni
II: 2. J. Švorc, 7. J. Kroupa; Veteráni
III: 2. V. Zemler, 7. V. Šimonek.
Po třech ze sedmi závodů seriálu si
průběžně vedou nejlépe v jednotlivých
kategoriích tito jezdci Šluknovského
výběžku: Naděje I (do 6 let): 1. D.
Stránský, 10. R. Synek; Naděje II
(7 až 9 let): 11. S. Stránská; Mladší
žáci: 6. J. Kudláček; Mladší žákyně:
6. V. Barcalová; Starší chlapci a kadeti:
5. M. Dubovecký; Starší dívky a kadetky: 2. N. Boczanová, 5. P. Petrášková;
Juniorky (17-35 let): 1. A. Lhotáková,

cíle dorazili v rozmezí 22 vteřin. Jiří
Švorc dojel v kategorii M40 17. (celkově 114.), Jiří Stránský v MEL 29. (139.)
a Jiří Dužár v M50 17. (265.).
Silničářská sestava CK Šluknovsko
vycestovala až do Znojma na Evropa
maraton dlouhý 110 km. Ze tříčlenné
ujeté skupinky měl nejrychlejší spurt
J. Novota a stal se celkovým vítězem.
Na 12. pozici ještě dokončil závod
M. Zámečník. Mezi juniory skončil
D. Stárek 5., v M40 si pro 22. místo
dojel M. Roudnický a mezi ženami
skončila K. Zezulová 2. celkově a
1. v kategorii. H. Michel pak dosáhl na
3. místo v kategorii M60. ZdS, foto PS

Šachové střípky

Šedesátníci se
sejdou po patnácté

Varnsdorfští mladí šachisté se zúčastnili krajského přeboru mládeže
v rapid šachu v Liberci. Druhá místa
obsadili Václav Paulus (věková skupina
H16) a Michal Papoušek (H10), Matěj
Hejný byl v H10 čtvrtý. K nejmladším
účastníkům patřil pětiletý Michal
Maco, získal 4 body a mezi 12 soupeři v H8 skončil šestý. Na přeborech
hrálo 70 hráčů a hráček. Na turnaji
O Pohár Českolipské šachové akademie (32 startujících) získali šachisté
DDM Varnsdorf tato umístění – dívky:
1. Magdaléna Doležalová, 3. Karolína
Kotiánová; chlapci H8: 6. M. Maco; H11.
2. M. Papoušek, 14. M. Mikuš, 17. M.
Hejný; H16: 1. V. Paulus a celkový vítěz
turnaje, 10. E. Doležal.
ŠK DDM

Sportovní klub Stap Tratec Vilémov
a Spolek bývalých hráčů a funkcionářů Šluknovského výběžku nad 60
let připravují 15. společné setkání,
které se koná ve fotbalovém areálu
ve Vilémově v sobotu dne 18. června
2016 od 14 hodin. V programu akce je
po prezentaci focení do kroniky, gratulace jubilantům a soutěže o lahve
kvalitního moku v přesnosti střelby
míčem na mini branku nebo kroužky.
K tomu všemu bude vyhrávat skupina
Rytma a k mání bude tradičně pestrá
paleta občerstvení. Ti vytrvalejší si jistě nenechají ujít ani pozdně odpolední
utkání divize mezi domácím týmem a
Rakovníkem.
red

Lužický horal je pro
všestranné sportovce
Uvedený seriál závodů zahrnuje
sedm akcí, které se konají od ledna
do září. Prvním z nich bývá Polevská
lyže. Jedná se o závod klasickou
technikou a 17. ledna přilákala 55
startujících, mezi nimiž nechyběli
ani sportovci z Varnsdorfu nebo
Šluknovského výběžku, kteří se ve
výsledkové listině neztratili stejně
jako na dalších závodech. Muži 19 39 let: 3. T. Podrazil, 8. A. Vohánka,
15. T. Bernatík, Dolní Podluží; Muži
40 - 59 let: 1. V. Zemler, 2. J. Kroupa,
3. A. Haufert, 7. M. Spurný, 10. M.
Vohnout.
Klíčový běh se 46 startujícími
proběhl v polovině března. Pro
méně znalé uveďme, že jde o běh
z Radvance na vrchol Klíče, dominanty
Lužických hor. Pro někoho maličkost,
délka tratě zhruba 8 km a výškový rozdíl více jak 450 m. Vybráno
z výsledků - muži ročník 1976 a mladší: 10. J. Stránský, AC Rumburk, 19. K.
Homolka, Krásná Lípa; veteráni ročník
1976 a starší: 1. K. Valenta, 3. A. Haufert, 10. J. Vítek, AC Rumburk.

Běh Údolím samoty se konal první
májový den v Radvanci, a tak i počet
75 startujících nebyl překvapením,
kčemuž přispěly i dětské kategorie.
Z výsledků - drobotina chlapci I:
1. O. Zajíček, Slovan Varnsdorf;
mladší žáci: 2. J. Zajíček, Slovan
Varnsdorf; muži vytrvalci: 12. J.
Conk, KVK Rumburk, 14. J. Tůma, CK
Šluknovsko, 15. P. Dragoun, AC Rumburk; muži veteráni I: 5. A. Haufert.
Radvaneckej Šajn Kap byl na pořadu o týden později a noční MTB
závod zčásti také lesem neodradil
38 účastníků. Z výsledků - veteráni:
2. P. Karban, Herby Servis, 3. M. Spurný,
6. O. Zábranský; muži: 2. H. Schwarz,
10. F. Macháček, oba Herby Servis.
Průběžně si po čtyřech závodech
seriálu nejlépe vede Arnošt Haufert,
který vede kategorii veteráni ročník
1976 a starší, i když absolvoval tři závody. Na čtvrtém místě stejné kategorie je M. Spurný se dvěma závody.
Dalším pokračováním Lužického horalu je X duatlon Kytlice. Ten má termín
28. 5. 2016.
ZdS

Úspěchy mladých judistů
Druhý dubnový víkend proběhl
turnaj DĚČÍNSKÁ KOTVA, na kterém
startoval Romeo Alessio Houngbedji
a vybojoval ve své kategorii krásné
3. místo.
O týden později se konal IV. ročník turnaje O POHÁR MĚSTA ČESKÁ
LÍPA. Toho se zúčastnilo kolem 300
závodníků s Čech, Německa a Polska.
Pro některé varnsdorfské judisty to
byly první velké závody, a tak sbírali
cenné zkušenosti, další dosáhli i na
velice cenná umístění. Druhé místo
vybojoval Čenda Steinbach, třetí byli
Eliška Kohoutová, Bořek Steinbach a
také Přemek Steinbach. Se čtvrtým
místem se vracel Kryštof Kohout a
5. - 7. skončili ve svých kategoriích Viviana Toledo, Romeo Alessio Houngbedji,
Vašek Valeš a Patrik Tran Hieu Nyguen.
Všem zúčastněným patří obrovská
gratulace!
H. Salayová

Stolní tenisté
zvou mládež
ke svému sportu
Každé úterý a čtvrtek probíhá
v odpoledních hodinách trénink mládeže v nové herně u Klostermannovy
ulice s cílem doplnit a rozšířit stávající kádr stolních tenistů Slovanu
Varnsdorf. Nová herna je mimo to od
začátku roku 2016 také celkem hojně
využívána sportovní veřejností.
M. Exnar
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Jan Strož hledá formu Bowlingové hvězdy VBL

FNL zachráněna, nyní přijede Karviná

Seriál KOLO PRO ŽIVOT 2016 má za
sebou tři závody a Janu Strožovi se
vstup do něj příliš nevydařil. Hned
ten první Trans Brdy České spořitelny v Dobřichovicích u Prahy (délka
58 km, převýšení 1529 m) totiž nedokončil. Co bylo důvodem, defekt, pád?
„Před závodem v Brdech jsem byl plný
očekávání a věřil jsem v dobrý výsledek, ale aktuálně mé tělo nepracuje
tak jak má a bojoval jsem spíše sám
se sebou, než se soupeři. Navíc mě ke
konci závodu potkal pomalý defekt
předního kola a díky tomu i lehký
pád.“ Dodejme, že v Dobřichovících
vyhrál P. Boudný před M. Ulmanem a
K. Hynkem, v cíli je dělil rozdíl 7 s.
Druhý závod KPŽ Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO měl délku
50 km a převýšení 1432 m. Zvítězil opět a tentokráte přesvědčivě
P. Boudný, druhý dojel F. Adel a třetí
J. Jobánek. Jan Strož si zapsal celkové
15. místo a v ELITE byl klasifikován na
4. pozici. Jak zde byl spokojený s jeho
průběhem a umístěním? „S výsledkem
spokojený být nemůžu, jelikož se
v posledních dnech necítím vůbec ve
své kůži a ke svému výkonnostnímu
standartu mám hodně daleko. Absolvoval jsem již několik vyšetření, další
mne ještě čekají a věřím, že brzy
půjde forma mílovými kroky nahoru a
zase budu okupovat přední místa.“
To se Honzovi mohlo alespoň trochu
splnit už na dalším podniku KPŽ, kterým byla Tour ŠKODA AUTO v Mladé
Boleslavi. Ale zdravotní problémy
přetrvávaly, absolvoval zhruba polovinu závodu s mizerným mezičasem a
závod nedojel.
ZdS

Na plný bodový zisk Vyšehradu a
béčka Olomouce ve 26. kole FNL reagovali fotbalisté FK Varnsdorf hned
v následujícím kole tou nejpádnější
odpovědí. Zvítězili ve Vlašimi, zatímco uvedené celky prohrály, a tři
kola před koncem ligy si definitivně
zachovali účast i v dalším ročníku
druhé nejvyšší soutěže. V utkání měli
oba soupeři několik šancí, z nichž
se gólově urodila ke smutku necelé
čtyřstovky domácích příznivců jediná.
To, když v 69. minutě nechali domácí
lehkovážně prostor Mirzadu Mehanovičovi, který se v podobných situacích
vyzná a umí je trestat. Kapitán Radek
Porcal po utkání uvedl: Zaplať pánbůh, že jsme to zvládli. Tahle sezona
byla nesmírně těžká. Nikdo z nás nečekal, že po té loňské přijde takový
pokles. Podzimní část byla opravdu
strašidelná. A nebylo vůbec lehké se
vyhrabat z posledního místa a být tři

zápasy před koncem zachránění. To si
myslí možná někteří lidé, co chodí na
tribuny, ale po psychické stránce to
bylo strašně těžký. Málo týmům se podaří takhle vyhrabat z poslední příčky,
a za to, že jsme to zvládli, patří mým
spoluhráčům velký dík.
Další utkání FNL se hrála v týdnu
ve shodném termínu. Doma Varnsdorf
hostil celek Vyšehradu, u kterého na
podzim prohrál 1:0. Z hráčů už mohl
spadnout psychicky tlak, hrát v klidu,
přesto toužili plně bodovat. Odhodlání vyjádřili šesti góly do sítě hostů,
z nichž tři zaznamenal Láďa Martan.
Škoda, že stav 6:0 korigoval Vyšehrad
v 86. min. gólem z PK.
Vítězná euforie panovala i po duelu
v Třinci. Po výhře 0:1 se FK posunul už
na 8. místo tabulky a sobotní utkání
v Kotlině s už jistým nováčkem první
ligy Karvinou skýtá předpoklad skvělého fotbalového představení.
ZdS

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE NA PLNÝ ÚVAZEK NA PRACOVNÍ POZICI

OBRÁBĚČ KOVŮ

Požadavky
• vzdělání - SOU obor strojírenství • znalost čtení výkresové dokumentace • znalost základů
programování v řídícím systému HEIDENHAIN • samostatnost a spolehlivost
Náplň práce
• obsluha a údržba frézy nebo horizontální vyvrtávačky • výroba dílců • programování na stroji
• práce ve 2-směnném provozu
Nabízíme
• zázemí stabilní společnosti • ohodnocení odpovídající výkonu • možnost dalšího vzdělávání
• firemní benefity
Možný datum nástupu do zaměstnání – ihned
V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na soudkova.radka@retos.cz, 413039103.

- čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 36. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 100 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
Michal Haller (telefon 777 206 777), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování
Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 27. května 2016. Příští číslo vyjde 10. června 2016. Redakční uzávěrka 30. května.
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V minulém vydání Hlasu severu byli
čtenáři seznámeni s výsledky posledního dramatického kola a konečným
pořadím týmů ve Varnsdorfské bowlingové lize 2015-2016. Příspěvek v tomto čísle přináší výčet hráčů předních
družstev ligy a nejlepší jednotlivce.
Na soupisce vítězného týmu Spliťáků
byli v uplynulé sezoně uvedeni hráči
S. Myšková, J. Švarc, J. Čerych, S. Feigl, R. Zich, J. Trojan a F. Jiruf. Druhý
tým v pořadí Kobru11 reprezentovali
J. Brožek, R. Bidelnica, V. Zavadil,
F. Ratuský, J. Ševčík, J. Vašut a
P. Ratuská. No a třetí celek ligy Black
horses představovali v uplynulém
ročníku M. Langer, P. Langerová,
M. Mikolášek, M. Klocperk, R. Bareš,
R. Boháček, K. Novák a P. Klocperk.
V úspěšnosti jednotlivců byl s průměrným náhozem 169,9 bodu nejlepší
J. Vašut před S. Miškovou se 168,8 b a
J. Brožkem se 167,0 b. Nához nad 160
bodů ještě zaznamenalo dalších sedm
hráčů v pořadí R. Pácha (BC Tos+Plus),
P. Kubín (X-team), J. Ševčík, P. Svoboda (Žlábci), M. Král (BC Tos+Plus),
M. Langer a R. Petrák (Žlábci).
Aktivně se do zápasů ligy zasáhlo
kolem 40 hráčů a hráček. Nejvyšší
týmový nához se podařil týmu Kobra11
s 1 099 body a nejvyšší nához a zároveň
rekord zaznamenala v jednotlivcích
Jana Marešová z X-teamu s 222 body.
Výsledkově překvapivý a napínavý
10. ročník ligy se hrál bez účasti
obhájce dvou předchozích prvenství
týmu Nic-moc. Co nového a zajímavého přinese ten další, budeme znát
zase až na podzim.
ZdS

