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Městské slavnosti v kapkách deště

O prázdninách
nevycházíme
Vážení a milí čtenáři,
právě jste se začetli do posledního
předprázdninového čísla Hlasu
severu. V letních měsících červenci
a srpnu náš časopis nevychází. To
ale neznamená, že přijdete o články
z dění ve Varnsdorfu a příběhy ze
života jeho obyvatel. Činnost redakce se přesune na městský
web. Aktuální zprávy a reportáže
s fotografiemi najdete na
www.varnsdorf.cz,
případně
na
městském
facebooku
www.facebook.com/mesto.varnsdorf,
který se těší stále větší oblibě.
Zde na stránkách Hlasu severu se
opět setkáme 9. září, kdy vychází
číslo 13. Jeho uzávěrka je v pondělí
29. srpna. Střádejte náměty a
zajímavé zážitky. Budeme moc
rádi, když se o ně s námi a hlavně
s ostatními čtenáři podělíte.
Malé překvapení chystáme
pro naše inzerenty, kterých si
velmi vážíme a kteří jsou dalším
důkazem toho, jak je Hlas severu
populární. Nejen oni, ale i všichni
případní noví zájemci o reklamu
v našem časopisu, se mohou těšit
na poprázdninovou akci, která jim
umožní prezentovat svoji firmu
nebo značku navíc prostřednictvím
městského facebooku.
Za redakci Hlasu severu vám
přeji příjemné prožití léta, plno
neopakovatelných zážitků a žádné
zdravotní trable!
Michal Haller, šéfredaktor
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Hromy a blesky, ale i nebe zalité
sluncem.
Počasí
nenechalo
na
letošních městských slavnostech nit
suchou. Obloha nad Kotlinou v sobotu
18. června několikrát potemněla
a stadion skropil déšť. Tak tak se
stíhali návštěvníci ukrýt pod ochranu
různobarevných deštníků nebo do
bezpečí kryté tribuny. To ovšem
neubralo na elánu účinkujícím ani na
náladě návštěvníkům slavností.
Doprovodný
program
zahájili

mračen. Idol dívčích srdcí se pak
dlouho po koncertu v zákulisí trpělivě
podepisoval a fotografoval.
Podobný zážitek si z Varnsdorfu
odnese i sourozenecké duo Dalibor
a
Sabina
Slepčíkovi.
Finalisté
soutěže
Super
Star
nezůstali
pozadu a prokřehlé publikum se
mohlo zahřát tancem mezi kapkami
deště. S hvězdami televizní zábavy
si nic nezadalo trio mladíků ze
Šluknovského výběžku, které si říká
The Pix.

Pozdní večer patřil příznivcům
težšího kalibru. Romantický muzikálový
párek vystřídala partička tvrdých
hochů, která se zhlédla v rockové
legendě Rammstein a potvrdila, že je
jednou z nejvěrnějších kopií německé
kapely nejen na domácí scéně. Tečku
za hlavním sobotním programem
udělal Aleš Josífek, jehož ohňostroj ve
22.30 hodin nasvítil ustupující mračna
nad varnsdorfskou kotlinou.
Slavnosti města Varnsdorf 2016

účastníci Motosrazu Českého Švýcarska,
který byl premiérovým ročníkem
setkání přátel jedné stopy. Několik
desítek strojů podniklo spanilou jízdu
na Hrádek a pak se v celé své kráse
představilo na náměstí E. Beneše.
Samotné slavnosti odstartovaly
úderem jedenácté hodiny, kdy se
Kotlina začala plnit především rodiči
s dětmi. Jim byl také určen úvodní
program – dvě divadelní pohádky a
vystoupení dětí z MŠ Zahrádka, ZŠ
a MŠ Bratislavská a žáků ZUŠ Varnsdorf.
Nechyběla ani místní populární country
kapela Malvas.
Městský
stadion
se
poprvé
viditelněji zaplnil v 16 hodin
s příchodem Marka Relicha. Zdařilé
vystoupení rumburského sympaťáka
z Hlasu Česko Slovenska přilákalo
skupinu mladých fanynek, kterou
neodradila ani další z průtrží

Ani nad vrcholem slavností se počasí
neslitovalo. Frontman Kabátů zpěvák
Josef Vojtek si to ale jako pravý
rocker vykračoval po varnsdorfském
pažitu bez deštníku a se vztyčenou
hlavou. Na pódiu pak od 19 hodin
spolu s půvabnou Yvettou Blanarovičou
“vystřihli” známé muzikálové hity a
sklidili zasloužené ovace publika.

uzavřel koncert nevidomého umělce
Radka Žaluda. Skvělý zpěvák a hráč na
akordeon vystoupil v neděli v podvečer
ve starokatolickém kostele.
Hana Bučková,
Barbora Krajčovičová,
Michal Haller
Pokračování na str. 6
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Oznámení
o uzavření úřadu
Oznamujeme, že Městský úřad
Varnsdorf bude v pondělí 4. července z provozních důvodů uzavřen. Zároveň upozorňujeme, že ve
čtvrtek 7. července bude mimořádně otevřeno pro veřejnost. Páteční
provoz bude normální. Děkujeme
za pochopení.
Provozní doba městského
úřadu v prvním
červencovém týdnu:
Pondělí 4. července
zavřeno
Úterý 5. července
státní svátek
Středa 6. července
státní svátek
Čtvrtek 7. července
od 8 do 15 hod.
Pátek 8. července
od 8 do 14 hod.
r

Z policejního deníku
Volně pobíhající
velký pes

Již poněkolikáté za den vyjížděla hlídka městské policie na
základě oznámení občanů města
na volně pobíhajícího psa většího
plemene. Strážníkům se až na
třetí pokus podařilo psa odchytit a
umístit do záchytného kotce. Zjištěná majitelka psa se dostavila na
služebnu městské policie, kde byla
důrazně poučena o zabezpečení
zvířete a porušení obecně závazné
vyhlášky města. Za toto porušení
vyhlášky byla strážníky „odměněna“ blokovou pokutou.

Řidiče čekají v létě dopravní
komplikace
Na základě pravidelných ročních
mostních prohlídek byl stav propustku před rybníkem Kočka mezi č. p.
2234 a 948 vyhodnocen jako havarijní
a tuto situaci je nutné bezodkladně
řešit. S platností od 13. června byla
proto formou vyhlášky snížena nosnost propustku na dvě tuny a bylo
provedeno zúžení vozovky.
Od stejného dne byla vyloučena
autobusová doprava na místní lince
MHD s tím, že zastávka u Kočky byla
přemístěna k cca 300 m vzdálenému
Vaspedu a zastávka Bratislavská
na cca 200 m vzdálenou křižovatku
ulic Bratislavská a Dělnická. V ulici
Bratislavská bylo neprodleně osazeno dopravní značení se snížením

nosnosti a vymezením objízdné trasy
po ulici Žitavská. V současné době se
zpracovává projektová dokumentace
opravy. Její realizace se předpokládá
ve 2. polovině letošního roku.
Další uzavírka je v ulici Husova a je
způsobena havarijním stavem železničního mostu. Během opravy, kterou
provádí firma Chládek & Tintěra a
která je plánovaná od 15. června
do 15. srpna, je v ulici Husova úplná
uzavírka. Objízdná trasa je stanovena ulicemi Západní a Karlova.
O případných dalších uzavírkách
vás v době prázdnin informujeme
na našich webových stránkách a na
FB. Děkujeme řidičům i občanům za
pochopení a trpělivost.
JS

Lužická nemocnice uzavře kvůli
malování gynekologii
Celé oddělení gynekologie včetně
porodnice a novorozenecké stanice
dětského oddělení bude uzavřeno
od 18. července do 5. srpna z důvodu malování a dalších stavebních a
technických úprav. Ambulantní část
GYN-POR bude zajištěna na polikli-

nice v Rumburku. Dětské oddělení,
včetně ambulance, bude v provozu
v plném rozsahu. Do plného provozu se všechna pracoviště vrátí opět
5. srpna v 16 hodin.
Petr Dubravec,
ředitel Lužické nemocnice a
polikliniky, r

VÝZVA: Nový
územní plán
města Varnsdorf
V souladu se stavebním zákonem
je pořizován nový územní plán Varnsdorf (ÚP Varnsdorf) pro celé správní
území, tj. pro k.ú. Varnsdorf a Studánka u Rumburku.
Během června a července bude
probíhat projednávání návrhu zadání územního plánu, proto vyzýváme
všechny občany, zejména pak ty,
kteří uplatnili do nového ÚP svoje
požadavky, aby se s tímto materiálem seznámili.
Písemné připomínky lze podat
v období od 15. června do 15. července na podatelně MěÚ Varnsdorf,
k později podaným připomínkám se
nebude přihlížet (§ 47 stavebního
zákona).
Návrh zadání ÚP je zveřejněn na
webových stránkách města na adrese
http://www.varnsdorf.cz/download/
up_zadaniupvarnsdorf.zip.
V případě jakýchkoliv dotazů a
upřesňujících informací se můžete
obracet na Úřad územního plánování MěÚ Varnsdorf, Nám. E. Beneše
470 – Ing. Václav Nechvíle, Radka
Kamberská, tel. 412 372 241-244,
kl. 163.

ZŠ Východní čeká výměna oken a nové hřiště

Cyklista upadl

Na služebnu městské policie bylo
v odpoledních hodinách oznámeno
občankou města, že u kostela bez
věže upadl nějaký muž z kola.
Vyslaná hlídka městské policie při
příjezdu na místo zjistila staršího
muže sedícího vedle kola. Muž byl
při vědomí a hlídce sdělil, že kolo
vedl a udělalo se mu nevolno, až
spadl na zem. Strážníci muži ošetřili povrchová zranění a přivolaná
sanitka ho odvezla do nemocnice
na další potřebná vyšetření.

Reprezentant ztratil
peněženku

Na služebnu MP se dostavil
poctivý občan z Dolního Podluží a
odevzdal zde nalezenou pánskou
peněženku. Strážníky bylo zjištěno, že se jedná o peněženku reprezentanta ČR U17 v basketbale.
Ve sportovní hale probíhal zápas
s reprezentací Finska. Dozorčím MP
byl kontaktován vedoucí mužstva
reprezentace U17 a nalezená peněženka mu byla předána.
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Školu ve Východní ulici čekají během letošního roku velké změny. Město tu plánuje výměnu oken a vybudování nového multifunkčního hřiště celkem za 5 milionů Kč. S pracemi se začne v červenci a vše by se
mělo stihnout do konce prázdnin.
red
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Zprávy, historie

Minulost a současnost Varnsdorfského rybníku
První zmínkou o varnsdorfském
rybníku (Mašíňák, Rio) je investiční
záměr na výstavbu rekreačního rybníka
s kompletním zázemím z roku 1947.
Jako vhodná plocha byly vytipovány
mokřady a pozemky na jižním okraji
Varnsdorfu. Na výstavbu bylo od JZD
zabráno 62 polí a 28 luk, pastvin,
zahrad a jedna drůbežárna.
Ze zápisů v kronice města se
dočteme, že v roce 1959 byly dokončeny
těžké strojové práce a v roce 1960
úprava rekreačního areálu. Na jaře
roku 1961 byly zastřešeny kabiny. Do
dokončovacích prací se aktivně zapojily stovky občanů. V témže roce bylo
vodní dílo napuštěno. Rozměry vodní
plochy a hráze byly na místní podmínky
úctyhodné – hráz měří více jak 750 m
a průměrná výška vodní hladiny dosahovala téměř 3 metrů.
Během let 1961 až 2 byly v areálu
vysázeny na 4 tisíce kusů topolů a
okrasných dřevin, byl oplocený a
přibyly 3 skluzavky, skokanský můstek,
molo pro půjčovnu lodiček a šlapadel
a písčitá pláž s herními prvky pro děti.
Součástí areálu byly i stavby.
Dlouhý přízemní objekt obsahoval
rychlé občerstvení, šatny, převlíkárny,
sociální zařízení, místnost pro plavčíka a
první pomoc a vše dotvořila restaurace
Koliba. Z velkokapacitního parkoviště se
do areálu vstupovalo přes turnikety.
Aby prosperoval, už od počátku byl
areál zaměřen na autoturistiku. Jeho
součástí se stal autokemp, který tvořilo
9 třílůžkových chatiček a dominoval
mu velký objekt s umývárnou, ložnicí
a společenskou místností. Celý komplex
včetně hráze byl osazen lavičkami,
odpadkov ými koši a veřejným
osvětlením.
Období slávy skončilo se změnou
politické situace, kdy se dva hlavní
provozovatelé areálu – Podnik služeb
Varnsdorf a Restaurace Děčín - dostaly
v roce 1991 do likvidace a následné
veřejné dražby.
Areál kempu začal chátrat a
nakonec zůstala funkční pouze
restaurace Koliba. Ta po své privatizaci
nejprve prošla peklem. Zůstala zcela
zdevastovaná s hlubokou dírou na
místě tanečního parketu, na kterém
se odehrávaly vyhlášené diskotéky.
Majitelé, kteří poté objekt provozovali
nejdéle, přestavěli spodní část na
ubytovací zařízení s kapacitou 15
lůžek v 6 pokojích a v patře obnovili
restauraci. V posledních letech objekt
restaurace změnil majitele a nyní je
provozován pronájemcem.
O zbytek areálu projevilo postupem
času zájem několik investorů, ale ke
koupi nikdy nedošlo. Mezitím budovy
dospěly do havarijního stavu. V roce
2015 se město rozhodlo areál stáhnout
z prodeje a provést v něm postupnou
revitalizaci. Chatky a recepce byly
v letošním roce technickými službami

odstraněny i se základy. Na rozdíl od
přízemní budovy rychlého občerstvení
a sociálního zázemí, jejíž základ byl
ponechán. Stát zůstal pouze kovový
přístřešek, instalovaný v devadesátých
letech jako malé pódium, který bude
znovu zastřešen. V současné době
se upravují obě přírodní hřiště na
běžné míčové hry tak, aby se dala
využít už o letošních prázdninách. Pro
lepší využití v letních měsících byla u
pláže instalována dvě chemická WC a
v nejbližší době přibudou sprchy.
Tyto aktivity navazují na předchozí
akce, kdy bylo v roce 2014 postaveno
nové molo a v roce 2015 obnovena
stezka kolem rybníka. Získá-li město
dotaci, dojde k propojení s hřištěm
za nemocnicí a výstavbě plánovaného
přírodního rekreačního areálu jako
tomu bylo odedávna, kdy zde naši
předkové vybudovali císařský park
(Kaiser park).
A vlastní rybník? Ten si prošel
řadou peripetií, počínaje havárií
vypouštěcího zařízení v roce 2001,
několika poškození povodněmi a také
špatnému stavu vody. Po nepříliš
úspěšných pokusech o zmírnění výskytu nebezpečné sinice vápněním získalo město dotaci v hodnotě necelých
18 mil. Kč z Operační programu
životního prostředí a v letech 2008 až
9 byla provedena úplná rekonstrukce
stávajícího vypouštěcího zařízení,
na místě bývalého skákadla bylo
postaveno druhé vypouštěcí zařízení,
přestavěn bezpečnostní přeliv v prostoru u nemocnice, odtěženo bahno ze
dna rybníka a vyspravena hráz.
Jiří Sucharda

V současné době je celý prostor dočišťován pracovníky technických služeb a
pracovníky z veřejné služby.
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Parkoviště u hřbitova je
dokončené
Jak vás průběžně informujeme, po
mnoha letech přišla řada i na komplexní úpravu parkoviště u hřbitova.
Investiční stavební akce s názvem
Úprava přístupových ploch ke hřbitovu
ve Varnsdorfu byla z finančních
i organizačních důvodů rozdělena
do několika etap. V roce 2010 byl ze
žulové dlažby rekonstruován prostor
před hřbitovní kaplí. Po třech letech
byly zpevněné plochy odvodněny a bylo
vybudováno veřejné osvětlení. O rok
později byla vyasfaltována středová
část komunikace včetně obrubníků
a v letech 2015 až 16 byla v žulové

dlažbě dokončena parkovací stání pro
návštěvníky hřbitova. Celou stavební
akci v celkové hodnotě 2.750.000 Kč
bez DPH realizovaly Technické služby
města Varnsdorf. Parkoviště nyní disponuje 51 řádnými parkovacími místy
a 4 vyhrazenými prostorově většími
místy pro tělesně postižené.
Dokončením parkoviště však stavební
aktivita města na hřbitově nekončí.
V letošním roce pokračuje oprava
největší hřbitovní hrobky (Hanischova) a
na příští rok je v plánu zahájení úpravy
hlavních vnitřních cest hřbitova.
OSMI, JS

Škody po povodni v červnu 2013
byly odstraněny
Je tomu právě tři roky, co naším
městem proběhla poslední významná
povodeň na řece Mandavě, při které
došlo ke značným škodám především
na vodohospodářském majetku ve
správě Povodí Ohře. Během posledních tří let pak byly provedeny stavby,
které obnovovaly nábřežní opevnění
Mandavy. Během let 2014 až 16 došlo
k obnově opevnění v celkové délce
1841 m ve stavebním nákladu více jak
90,5 mil. Kč, které byly hrazeny ze
zdrojů Povodí Ohře a státního rozpočtu.
Mezi poslední dokončené stavby patří
lokalita pod plaveckým bazénem, kde
byla uzavřena ulice Barvířská z důvodu
havarijního stavu nábřežní zdi Mandavy.
Investor stavby Povodí Ohře provedl
na své náklady rekonstrukci zdiva za
8,4 mil. Kč s termínem realizace od října
roku 2015 do května letošního roku.
V červnu byla také dokončena oprava
Mandavy v ulici Dolní Nábřeží. Inves-
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torem bylo Povodí Ohře a stavba byla
spolufinancovaná státem v celkovém
nákladu 17,6 mil. Kč s termínem
realizace říjen 2014 až červen 2016.
Povodí Ohře připravuje další stavby
a to v letech 2017 až 22, které budou
v lokalitách ulice Rybářská, Dolní
Nábřeží až k prostoru čističky, pod
sportovní halou, u městského stadionu v ulici Moravská a mezi mosty
v ulicích Kamenická a Petra Bezruče.
Tam, kde bylo možné provést
zpětnou instalaci původního kovaného
zábradlí, byla na náklad Povodí Ohře
provedena jeho oprava (obroušení a
natření). Trubkové nebo zničené zábradlí bylo v souběhu s dokončovacími
pracemi nákladem města obměněno.
Jenom v roce 2016 se jednalo o zábradlí ve spodní části ulice Dolní Nábřeží
v celkové délce 150 m za 369 tis. Kč.
Podle informací Jana Železného
a Ivo Musila zpracoval JS

Nová kanalizace ulehčí
Karlovskému potoku
Severočeská vodárenská společnost
(SVS) zahajuje další plánovanou
investiční akci. Vybudováním úseku
nové gravitační kanalizace ve Varnsdorfu odstraní kanalizační výusť DC 74
do Karlovského potoka. „Odstraněním
kanalizační výusti dojde ke zlepšení
životního prostředí, protože odpadní
vody od 131 obyvatel budou místo
vypouštění do Karlovského potoka
odváděny kanalizačním systémem na
čistírnu odpadních vod k přečištění,“
vysvětlil Bronislav Špičák, generální
ředitel SVS.
Stávající stoka, která zajišťuje
odkanalizování ulic Chmelařská,
Československých letců, Mikuláše
Alše, Dragounská a Fibichova v lokalitě
rodinných domů, je zakončena výústí
DC 74 do Karlovského potoka, což
je z hlediska legislativy nežádoucí
stav. Historická kanalizace z betonu
profilu 300/600 mm byla uvedena
do provozu roku 1899. V blízkosti
její výusti je veden litinový vodovod

vnitřního průměru 80 mm z roku 1974.
V rámci investiční akce SVS bude
pro odstranění výusti vybudována
nová gravitační kanalizace z kameniny
vnitřního průměru 400 mm v délce
273 metrů, čímž budou odpadní vody
z uvedené lokality odvedeny do šachty
stávající kanalizace v Čelákovické ulici.
Nová stoka bude vedena v zeleném pásu
a v místní komunikaci a chodníku. Pod
Karlovským potokem bude provedena
shybka v délce 25 metrů. Součástí
stavby je přepojení sedmi stávajících
kanalizačních přípojek a rekonstrukce kanalizačních šachet. Práce
k odstranění výusti si rovněž vyžádá
80metrovou přeložku stávajícího
vodovodu. Stavba bude provedena
v otevřeném paženém výkopu, pouze
shybka pod potokem bude provedena
bezvýkopově.
Investorem stavby je SVS. Stavební
práce začaly v těchto dnech a podle
schváleného harmonogramu mají být
dokončeny do 30. září.

Oprava historické kanalizace
a vodovodu v Cyklistické ulici a okolí

SVS zahájila rekonstrukci kanalizace v Cyklistické ul. a rekonstrukci
vodovodu v ulicích Kolínské a Dolní
nábřeží. „V rámci naší investiční
akce ve Varnsdorfu budou v uvedené
lokalitě zrekonstruovány nevyhovující úseky téměř 120leté kanalizace
a vodovodu, na které je připojeno
cca 80 obyvatel,“ uvedl Bronislav
Špičák.
Stávající kanalizační stoka v Cyklistické ulici je z betonu vnitřního
průměru 250 mm. Pochází z roku
1899 a je působením stáří ve špatném
technickém stavu. Páteřní betonové
kanalizační stoky vnitřního průměru
1600 a 1400 mm v ulicích Kolínské a
Dolní nábřeží z roku 1983 jsou v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžadují.
V obou ulicích ale dojde k rekonstrukci

vodovodu. Ten je tvořen úseky z litiny
(z roku 1898) a z lineárního polyetylénu (sice z roku 1984, ale velmi často
poruchového).
Pro rekonstrukci kanalizace se
použije kamenina vnitřního průměru
250 mm v délce 75,96 metrů. Pro
vodovod bude použito potrubí z polyetylénu průměru 90 mm v celkové
délce 443,28 metrů. Součástí stavby
je přepojení všech 13 stávajících
domovních vodovodních přípojek,
3 kanalizačních přípojek, a rekonstrukce revizní kanalizační šachty.
Stavba byla zahájena předáním
staveniště 29. dubna. Stavební práce
mají být dokončeny do 30. září. Stavba
SVS bude provedena v koordinaci
s rekonstrukcí plynovodu společnosti
RWE.
Jiří Hladík, mluvčí SVS, red
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Inzerce, zprávy

Hlas severu zní i v Austrálii
Velmi nás v redakci potěšilo, že
má náš městský časopis čtenáře i v
cizině. Většina z nich si Hlas severu
pravidelně vyhledává v elektronické
podobě na městském webu. Jsou ale
i tací, kteří se nenechají ochudit o
četbu z potištěného papíru, a stali
se proto předplatiteli. Dosud máme
dva zahraniční odběratele - Johanna
Müllera z německého Bonnu a J. a M.
Podlesakovi dokonce z australské Vic.
Yallambie. Nyní se nám ozvali manželé
Borovickovi. Jejich milé psaní jsme se
rozhodli otisknout v originále i s malými češtinářskými nedostatky:
„Vážené dámy a pánové, obracim
se na vás s prosbou o radu. Před 30
roky jsme se s rodinou vystěhowali z
Varnsdorfu, kde jsem žil od dětstvi, do

Bavorska do Ingolstadtu u Mnichova.
Chtěl bych rád dostávat poštou jako
předplatné váš vynikající časopis Hlas
severu.
Rad bych od vás zjistil, co mám
dělat, aby se mé přání splnilo. Vždy si
při čtení zavzpomínáme na Varnsdorf.
Občas najdeme i známé tváře v gratulacich k jejich narozeninám a zkrátka
vše, co se u vás děje a hlavně fotografie z různých akcí a z města.
S úctou k vaší práci a s mnoha
pozdravy od Dunaje Jiri Borovicka s
manželkou Kristynou“
Redakce Hlasu severu děkuje všem
„krajánkům“ za jejich zájem o naše
městečko. Budeme rádi i za příspěvky, které můžete posílat na redakční
e-mail hs@varnsdorf.cz.
ha

Sdružení pro rozvoj Šluknovska
jednalo o odpadech
Starostové obcí a měst z výběžku se sešli na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve varnsdorfském Pivovaru Kocour. Hlavním bodem programu byla debata
o budoucnosti odpadového hospodářství v rámci celého regionu. Likvidace odpadů
je stále nákladnější.
Od roku 2024 navíc
počítá EU s omezením
skládkování. Sdružení
si proto nechalo vypracovat odbornou analýzu
s názvem Studie optimalizace hospodaření
s komunálními odpady
včetně jejich obalové
složky v obcích Sdružení
pro rozvoj Šluknovska.
ha

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.
Přijmeme pracovníka na pozici
technik oboru TZB. Požadavky:
stavební vzdělání středoškolské
nebo vysokoškolské. Praxe v oboru
min. 5 let. Výborná znalost práce
s PC, AutoCad, MS Office. Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, profesní rozvoj, mobil.
Kontakt – Termi Varnsdorf – tel.
777 118 001

Nemovitosti
Prodám chalupu v Kunraticích
č.p. 54, 3 km od Šluknova – 10 x 11
m, celkově podsklepená, 3 obytné
místnosti, velká zděná kůlna, el.
380 V, vlastní zdroj vody, přístupná
i v zimě, klidné prostředí – cena
dohodou. Tel. 412 386 844 i záznamník
Prodám družstevní byt 3+1+L,
ul. Karolíny Světlé. Cena dohodou.
Nutno vidět. Tel. 606 414 276
Nabízím k pronájmu lukrativní
nebytový prostor s vlastními výlohami v přízemí domu č.p. 391 na
pěší zóně (Tř. 9. května) v Rumburku. Nájemné 6.900 Kč měsíčně. Další informace na tel. 773 985 561

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
Pohlídám vaše děti - uklidím
vám byt. Zn.: seriózně, nejlépe
dlouhodobě. Tel. 728 700 277
Pronájem dvou kadeřnických křesel v zavedeném kadeřnictví (dámské, pánské, dětské). Na dobrém
místě, na vl. ŽL od 1. září 2016.
Nájem vč. služeb 4.600 Kč/měs.
Tel. 728 580 333
Prodám cirkulárku a míchačku.
Cena dohodou. Tel. 737 572 405
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Městské slavnosti v kapkách deště
Ohlasy na městské slavnosti
Dokončení ze str. 1

Slavnosti města přilákaly i přes nepřízeň počasí necelé dvě tisícovky návštěvníků.

“Líbí se nám tu. Co nejvíce?
Samozřejmě stánek HC Varnsdorf!”
Návštěvníci slavností

“Nádhera! Těším se na Rammstein.
Doufám, že večerní pecky v programu
přilákají více lidí.“
Roland Solloch, místostarosta
Odpolední šňůru koncertů zahájil Big band varnsdorfské umělecké školy.

The Pix jsou mladou kapelou složenou z nadějných muzikantů ze Šluknovského výběžku.

“Sice nám, stejně jako loni, prší,
ale letos je alespoň tepleji. Má
nejoblíbenější část programu teprve
přijde. Mám rád The Pix, protože
moc hezky zpívají. Dále se těším na
Rammstein.”
Stanislav Horáček, starosta
“Je to fajn. Nejvíc se těším na
Pepu Vojtka!”
Návštěvnice slavností
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Hana Bučková,
Barbora Krajčovičová,
Hlas severu junior

Nejmenší návštěvníci si užívali atrakce, hry a soutěže.
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Pohybu bude dost i o prázdninách
S narůstající popularitou amatérského běhu vznikají mnohé běžecké skupinky. Ve Varnsdorfu jich
s úspěchem pravidelně vybíhá hned
několik.
Zvednout Varnsdorfské z gauče
chce podle svých slov například Karel Valenta. Zájemci o běh se s ním
schází každou neděli v 17.30 hodin
na náměstí. Úseky bývají kolem deseti kilometrů a pro začátečníky jsou
k dispozici i kratší tříkilometrové
trasy se srazem o půlhodiny dříve.
„Na ty se nás většinou moc nesejde,
lidi se hodně, hodně stydí. Přitom to
není o tom se předvést, ale prostě
poradit se, jak se obout, co jíst, co
před tím pít. Spousta lidí neumí
dýchat, hrbí se, nepoužívají ruce.
Nejsem žádný trenér, vycházím jen
ze svých zkušeností a snažím se poradit,“ popisuje Karel Valenta.

Každou neděli, jen o půl hodiny
později, doprovází všechny nadšené
běžce také Kateřina Tarnóczy s týmem Northern Strongman Varnsdorf.
Nabídka skupiny trénující především
v duchu sportovních her Spartan Race
je rozmanitější.
„Tréninky máme běžecké nebo kruhové. Cvičíme pohromadě, ale každý
sám za sebe podle své výkonnosti, to
platí i při běhu. Běžíme od 5 do 15
km. Když jsou s námi začátečníci, dělíme se na 2 skupiny a začátečníci se
mnou běží třeba jen půl trasy. Vždy
mám připravené 2 varianty, jednu

náročnější a jednu lehkou,“ říká
Kateřina Tarnóczy. U běžeckých tréninků se místo startu mění a vyplatí
se tak sledovat Facebook na Spartan
Race Training Group Varnsdorf.
Kruhové tréninky probíhají každý
čtvrtek od 19 hodin se vstupným
50 Kč. Podle počasí se odehrávají buď
ve venkovní posilovně u sportovní
haly nebo uvnitř v malé tělocvičně.
V trochu větším počtu nohou vybíhá se svojí skupinou Lucie Dospělová
od Koliby. Každý účastník má s sebou
totiž svého psa a kromě společného
běhu trénují poslušnost a další dovednosti. „Scházíme se kolem šesté hodiny. Vyvenčíme pejsky, někdy zezačátku obíháme Rio a posilujeme
trénink psa. Zkoušíme intervalové
starty, hromadné starty, slalom
mezi lidmi. Pak chodíme běhat na
Hraniční buk nebo mezi zahrádkami,

dohromady tak 4 až 5 kilometrů,“ líčí
trenérka.
Do konce června tréninky zůstávají
na nedělní šestou hodinu večer, od
července však dojde ke změně. „Většinou trénujeme dvě hodiny nebo
hodinu, podle toho jakou zvolíme
trasu. Na léto běhání přesunu na
středu a podle teplot zůstaneme buď
u šesté hodiny nebo běh posuneme
individuálně na později,“ doplňuje
Lucie Dospělová. Ač jsou tréninky se
psy různorodé, nestojí účastníky nic
a zaběhat si mohou přijít i děti.
Jana Ducháčková
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Jak se chystáte strávit léto?
Odpočinek, dovolená s rodinou,
sport (kolo a turistika).
Zuzana, 37 let, učitelka
Poznávání jižní Moravy a dovolená
v kempu v severním Polsku.
Veronika, 29 let, učitelka
Léto strávím částečně turistikou
na kole, poté týdenní dovolenou
u moře.
Milan, 52 let, obchodník
V létě budeme s rodinou. Do společně stráveného času patří také dovolená, na tu se chystáme do Česka

a Chorvatska. Těším se, až mi skončí
školní povinnosti.
Tereza, 13 let, žákyně
Léto strávím na brigádě.
Dominika, 17 let, studentka
Cestování po Česku a poznávání
historie.
Jiří, 35 let, řezník – uzenář
Své léto budu trávit v práci a poté
s přítelkyní cestováním po krásách
Česka.
Daniel H., 27 let, mistr na dílně
Barbora Krajčovičová,
Hanka Bučková

Nezávislá státní úředničina
by měla mít své meze, ale nemá
Projednávali jsme jeden z mnoha
zákonů, co prý opět vše zjednoduší.
No, z původních 70 srozumitelných
paragrafů zákona před dvaceti
lety, bylo o deset let později 130
paragrafů už složitých, o pár let
později 170 a přílohy. A tento nový
„zjednodušený“ má 280 paragrafů,
k tomu přílohy a následovat budou
prováděcí vyhlášky. A pak mnoho
metodik. Hurá!
No nic, já jsem hloupej a nevyznám se v tom. Jiní asi jo, když pro
to hlasovali. Při projednávání ve
výboru jsme se domluvili, že upozorníme ministra na problém, který
je sice obecnější, děje se často, ale
u tohoto zákona byl patrný z poslední
doby nejvíce.
Úředníci ministerstva už půl roku
před schválením zákona školili tu
verzi, kterou sepsali a poslali do
sněmovny! Školili to ve všední dny,
v pracovní době. Přihláška na školení
pro jednoho účastníka stála od nejlevnější 1.950 Kč po nejdražší 6.500
Kč bez DPH. Čekal jsem vysvětlování,
jako že to dělají ve své dovolené a že
oni za tu přednášku nic nedostávají
atp. Odpověď ministra byla stručná a
zarážející: „To není v mé kompetenci.
Úředníci spadají pod služební zákon,
a tak je to věc státního tajemníka. Já
s tím nemohu nic dělat.“ Na opakované upozornění se o věci odmítl bavit.
No, to jsme to dopracovali.
O dva dny později jsme mohli
vidět komentář o tom, jak ministerstvo dopravy vydalo vyhlášku, kde
mj. nařizuje lidem jedoucím po řece
na raftu mít hasící přístroj, odrazky
a osvětlení. Výjimka neplatí ani pro
závodní rychlostní kajak, který tak
musí mít např. i lékárničku. To se
budou zahraniční závodníci divit,
až k nám přijedou závodit a vlítne
na ně kontrola. No, nevlítne. To
máme často: hloupé předpisy, které
nikdo nevymáhá. Kolik odpovědných
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lidí zpracovávalo, četlo a podepisovalo takovouto blbost a kde nechali
mozek?
Vydat i upravit ministerskou vyhlášku není jen tak, je to složitý
legislativní proces postupného schvalování, takže opravy se prý dožijeme
nejdříve v létě. Vzpomeňte, co každou chvíli na raftu uhoří lidí!
Co si tak asi musí myslet v tomto
případě ministr dopravy, když přijde
večer domů a vidí, co úředníci jeho
rezortu zase udělali. Asi si řekne, že
to není v jeho kompetenci...
Ministr může řečnit, schůzovat,
vyprávět na kamery, zadávat analýzy,
schvalovat strategie atd. a nechají
ho chvilku žít. Ale agendu a její naplňování provádějí nezávislí úředníci,
kteří mají definitivu. Zatímco ministr za dva roky nebude, oni na
svých židlích budou pohodlně dál.
Zbyněk Linhart, senátor

Na výletě po Evropě
V pondělí 9. května se na rumburském gymnáziu konal již 7. ročník
projektu Den Evropy. V tento den si
studenti ze 7.A, 3.C a 3.D připravili
vybrané země Evropy a následně je
prezentovali v jednotlivých učebnách, jak už studentům vyššího gymnázia, tak i široké veřejnosti.
Letos naši školu navštívili žáci některých rumburských škol a speciálně
studenti v rámci projektu Erasmus,
pro které byl připravený program
i v angličtině. Podívat se přišli i bývalí studenti našeho gymnázia, kteří
u nás studovali před 50 lety.
Tento rok jste mohli navštívit
země jako Velkou Británii, Německo,
Maltu, Lotyšsko, Bulharsko, Španělsko, Itálii, Slovensko a Belgii, poznat
jejich kulturu, historii a ochutnat
jejich tradiční kuchyň.
Ve Velké Británii jste mohli zahlédnou lochneskou příšeru, ochutnat typické jídlo fish and chips a
nebo si zahrát lakros. K vidění tu
byl i zmenšený prototyp Stonehenge.
V Německu se slavil Oktoberfest a

nedaleko odtud se konal atentát
na Hitlera. Na Maltě se potápělo
a pobíhala okolo vás gorila. Lotyšsko
provoněl tradiční jablečný koláč a
myslivec vás provedl zdejší krajinou.
Dále jste se mohli vyfotit na pláži
v Bulharsku a prohlédnout si tu tradiční kroj. Španělskem vás provedl známý
malíř Salvador Dalí a na konci inkvizičního soudu byla upálena čarodějnice.
V Itálii se konala módní přehlídka a
výstava Davidovy sochy. Na Slovensku
jste si museli dávat pozor na medvěda a nakonec jste se mohli zúčastnit
slovenské svatby. V neposlední řadě
vám v Belgii nabídli belgické vafle
a hranolky.
Studenti z třetích ročníků odvedli
dobrou práci, protože to celé zvládli
na jedničku a také proto, že návštěvníci odcházeli plni zážitků a dobrého
jídla. Tento projekt neobohatil jenom náš školní rok o další zábavný
den, ale také o další znalosti. Už teď
se všichni těšíme na to, co si pro nás
připraví žáci příští rok.
Daniela Váchová a Matěj Žítek

Chřibské kulturní léto
Chřibské kulturní léto 2016 je jubilejním 20. ročníkem! Dramaturgie
proto klade hlavní důraz na oslavu
tohoto výročí, a to jak volbou repertoáru, tak výběrem hostujících umělců. V rámci programu připomeneme
to nejlepší z ročníků uplynulých,
zároveň jako vždy přineseme i něco
nového, co doposud na festivalu
nezaznělo.
V roce 2016 slavíme hned několik
dalších jubileí. K těm nejvýznamnějším patří 200 let od úmrtí našeho
slavného rodáka a významného přírodovědce Tadeáše Haenkeho, 260 let
od narození hudebního genia Wolfganga Amadea Mozarta a 700. výročí
narození českého krále a římského císaře Karla IV. Máme tak hned několik
pilířů, které jsou zárukou atraktivního programu a především krásných
zážitků při společných setkáních.

Rámcový program
25. června od 15.30 hod.
Radnice – společenský sál
ZÁHADNÁ NEMOC
KARLA IV. ROKU 1350
Přednáška českého lékaře na počest 700. výročí narození Karla IV.
Doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc. je specialista na čelistní a obličejovou chirurgii, který svou specializaci využívá
i při archeologických výzkumech. Podílel se mimo jiné na antropologicko-lékařském vyšetřování lebek historických osobností, jako byli Bedřich
Smetana, Karel IV., Václav IV., Jiří
z Poděbrad nebo Rudolf II.
3. července od 18.30 hod.
Kostel sv. Jiří

tru se sólistkou Helenou Krausovou
(soprán). Řídí Patrik Engler.

5. července
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
9. července
TURNAJ JOSEFA ŠPÍSE
V MALÉ KOPANÉ
23. července od 15.30 hod.
Radnice – společenský sál
MADEIRA
O ráji květů a turistů Ostrov věčného jara přezdívaný Perla Atlantiku
vypráví Hanka a Honza Slámovi.
6. srpna od 18.30 hod.
Kostel sv. Jiří
MOZART A JEHO NÁSLEDOVNÍCI
1. října od 18.30 hod.
Kostel sv. Jiří
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
PO STOPÁCH W.A. MOZARTA
Pražský žesťový soubor, umělecký
Slavnostní zahajovací koncert v po- vedoucí Jan Votava, soprán Helena
dání Rumburského komorního orches- Krausová
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Děti a mládež, sport

Olympiády dětí a mládeže
se zúčastnilo 1150 mladých sportovců
I v letošním roce uspořádala Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a
sport Rady města Varnsdorf Letní
sportovní hry mládeže pro všechny
střední školy v okolí. V jednotlivých
disciplínách se na stadionu Kotlina, v
bazénu a sportovní hale utkaly tyto
školy: Gymnázium Varnsdorf, Gymnázium Rumburk, Střední lesnická
škola Šluknov, Obchodní akademie
Rumburk a Střední zdravotnická škola, Polygrafická škola Rumburk, VOŠ
Mariánská, VOŠ Bratislavská a VOŠ
K. Světlé. První den byly na programu
florbal, stolní tenis a plavání, druhý
den pak malá kopaná a volejbal a závěrečný den byl věnován atletice.
Pozadu nebyly ani základní školy,
které se zúčastnily Olympiády prvního stupně v disciplínách florbal, basketbal a atletika. V rámci Olympiády
druhého stupně se utkaly ve florbalu,
basketbalu a plavání nejen místní základní školy, ale i nižší ročníky gymnázií z Rumburku a Varnsdorfu.
Musíme pochválit i všechny
nejmenší sportovce, kteří reprezentovali s chutí a nadšením své mateřské školy v běhu na 30 a 50 metrů,
ve skoku z místa a v hodu tenisovým
míčkem.
Za své sportovní úspěchy byli
vítězové oceněni poháry, diplomy a
poukázkami na nákup sportovních
potřeb, závodníci z mateřinek si navíc odnesli perníkové medaile.
Velké díky patří panu Zbyňku Šimákovi, který každoročně pořádá tyto
školami oblíbené sportovní akce, připravuje propozice ke všem soutěžím
a disciplínám, zajišťuje je organizačně, ale i personálně. Dále je třeba
poděkovat i ostatním členům komise,
kteří se aktivně podíleli na těchto
akcích a to panu V. Zemlerovi, J. Novotovi a J. Žďárskému. V neposlední
řadě děkujeme za pomoc panu Kubíčkovi a všem dobrovolníkům. Výše
zmíněné sportovní akce probíhaly od
pondělka 30. května až do čtvrtka 16.
června a zúčastnilo se jich přes 1150
mladých sportovců.

VÝSLEDKY
Letní sportovní hry mládeže
Chlapci
1. Gymnázium Rumburk
2. VOŠ Karolíny Světlé
3. Střední lesnická škola Šluknov
Dívky
1. Gymnázium Rumburk
2. Střední lesnická škola Šluknov
3. Gymnázium Varnsdorf
Olympiáda I. stupně ZŠ
Chlapci
1. ZŠ Seifertova
2. ZŠ Edisonova
3. ZŠ nám. E. Beneše
Dívky
1. ZŠ nám. E. Beneše
2. ZŠ Seifertova
3. IZŠ Karlova
Olympiáda II. stupně ZŠ
Chlapci
1. Gymnázium Varnsdorf
2. ZŠ nám. E. Beneše
3. ZŠ Edisonova
Dívky
1. Gymnázium Varnsdorf
2. ZŠ Edisonova
3. ZŠ nám. E. Beneše
Olympiáda školek
1. MŠ T. G. Masaryka (Stonožka)
2. MŠ Seifertova (Jeřabinka)
3. MŠ Národní (Na Kopečku)
jn

Kynologové úspěšní na krajské
výstavě německých ovčáků
V sobotu 4. června pořádal Kynologický klub Varnsdorf krajskou
výstavu německých ovčáků. Místem
konání byl již tradičně krásný sportovní areál v Jiřetíně pod Jedlovou.
Nelze opomenout výborné výsledky
našich členů:
Josef Rosůlek
Nikolas z Kyjovského údolí 2. ve třídě mladých
Galia z Kyjovského údolí 1. ve třídě pracovní, KV, CAC
Sára z Kyjovského údolí 1. ve třídě veteránů feny
Josef Domabyl
Marko z Kyjovského údolí 1. místo ve třídě dospívající

Odpoledne jsme také zabezpečili
ukázku výcviku psů na dětském dni.
Poděkování patří členům a figurantovi Ondrovi Novotníčkovi. Následující
den proběhla již tradičně Bonitace.
Počasí nám přálo, obě akce se vydařily. Velké poděkování patří nejen
všem zúčastněným za korektní a
sportovní vystupování, ale především
všem našim členům, kteří se na přípravě těchto akcí podíleli. Zhodnocení s obědem a následným grilováním
proběhlo na našem cvičáku.
Tak zase napřesrok. Přijďte se i vy
podívat na krásu německých ovčáků a
zjistíte, že nejsou všichni stejní.
Kynologický klub Varnsdorf

Vítězové výstavy ve třídě dospívající Josef Domabyl a Marko
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Společnost, kultura

BLAHOPŘÁNÍ
V neděli 3. července oslaví naše maminka a babička paní
Ludmila Valečková
krásných 90 let.
Hodně zdraví přeje
syn Petr s rodinou.

V pátek 29. července oslaví krásné
85 narozeniny pan
Josef Hrobník.
Hodně zdraví do
dalších let přeje přítelkyně s rodinou a synové s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Nemocnice Varnsdorf děkuje panu
Františku Marschnerovi, majiteli zahradnictví na hřbitově, za sponzorský
dar, který již po několik let poskytuje
letní výsadbu květin do parku v areálu nemocnice. Jeho zásluhou má
nemocnice stále hezky vypadající
zahradu a příjemné prostředí pro
klienty léčebny a další návštěvníky
nemocnice.
Chtěla bych srdečně poděkovat
paní učitelce Mgr. Lence Peškové,
nejlepší paní učitelce ze ZŠ Edisonova. Koncem roku 2015 jsme se
s dcerou přestěhovaly z Liberce do
Varnsdorfu. Tak jako většina dětí,
tak i má dcera se do první třídy velice těšila. 1. září 2015 tedy nastoupila plná očekávání do liberecké ZŠ.
Netrvalo dlouho, kdy jsme se každé
ráno potýkaly se slzami a nechutí jít
do školy z různých důvodů (paní uč.
na nás křičí, paní učitelka mě nemá
ráda apod). Hodnocení dětí v liberecké ZŠ bylo velice emotivní, dětem
byly téměř denně psány poznámky
za cokoli, známkování probíhalo nestandardně a děti ztrácely motivaci.
Po třech měsících nastala změna našeho bydliště a dcerka nastoupila plná
obav a strachu do nového prostředí
základní školy. Již první den přišla
ze školy celá nadšená z paní učitelky
Leničky… A nadšení stále trvá. Dcera
se do školy těší, baví ji vypracovávat
domácí úkoly, získala sebevědomí a
dohnala za pomoci skvělé, ochotné
a stále milé paní učitelky látku,
o kterou byly děti z nové školy napřed. Srdečně děkuji paní učitelce za
ochotu mou dceru doučovat v ranních
i odpoledních hodinách, děkuji za
její skvělý, milý, chápající i povzbuzující přístup. Paní učitelka Lenka je
ÚŽASNÁ a nabíjí lidi kolem sebe svou
energií, úsměvem a každodenní dobrou náladou.
Monika Kudlová
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VZPOMÍNKA
V pátek 24. června
uplyne 8 let, kdy
nás navždy opustil
náš milovaný syn
Jaroslav
Budina.
5. července by se
dožil 61 let.
S láskou vzpomínají rodiče, bratr a
synové s rodinami.

Tanambourrée 2016 Další setkání jubilantů
Od čtvrtka 2. do pátku 5. června
hostil Varnsdorf už 18. ročník otevřeného celostátního festivalu scénického tance. Představení se konala
v ZUŠ a v divadle, ale také v netradičních exteriérech i interiérech našeho
města.
r

Ve čtvrtek 23. června to bude 10 let,
co nás navždy opustila paní Jarmila
Koderová.
Stále vzpomínají
Šárka, Lenka a Jindra.

V neděli 26. června uplyne 5 let,
co nás navždy opustila paní Jana
Deszkásová.
S láskou stále vzpomínají manžel a
syn s rodinou.

25. - 26. 6.
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové u Děčína
412 550 343

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

V sobotu 9. července uplyne 20 let,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Josef Kunkela.
Stále vzpomínají manželka Anna,
dcera Anna a syn Josef s rodinami.

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše

Dne 17. července
tomu bude 22 let,
co nás navždy opustil
pan Prokop Wesley a
zároveň 18. července
uplynou 4 roky od
úmrtí paní Marie
Wesleyové.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

V sobotu 25. června se ve 14
hodin v obřadní síni radnice sejdou
naši vzácní jubilanti, kteří v měsíci
červnu oslavili kulaté narozeniny.
Bude zde příležitost ke společnému
setkání a posezení s představiteli
města, kteří osobně předají gratulace. Jubilantům byly pozvánky zaslány
písemně. Vítáni jsou ale i gratulanti
z rodiny či z řad přátel.
red

ZUBNÍ POHOTOVOST

V sobotu 2. července uplyne 15 let,
co naší rodinu opustil
manžel, tatínek a
dědeček pan Volfgang Horáček. Stále
vzpomínají manželka, syn a dcera
s rodinou.

Ve čtvrtek 14. července by se dožil
můj milovaný syn
Karel Hofman 47
let. Navždy zůstaneš
v našich srdcích.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Vzpomínají maminka, bratr s rodinou a dcera Markétka.

v obřadní síni

13. července
3. srpna
7. září
od 10 do 14.30 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 20. července, 24. srpna
od 8 do 16.30 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek
30. června 2016
14. a 28 července
11. a 25. srpna
8. září

SVOZ BIOODPADU
Svoz hnědých nádob
na biologicky rozložitelný odpad
v úterý
28. června
12. a 26. července

9. a 23. srpna
6. září

2.-3. 7.
5.-6. 7.
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI
737 501 440
9.-10. 7.
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
412 544 539
16.-17. 7.
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
412 151 056
23.-24. 7.
MUDr. Jůdová Jana
Riegrova 773/72, Děčín II
412 523 410
30.-31. 7.
MUDr. Klevetová Magdalena
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
412 507 588
6.-7. 8.
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
412 539 298
13.-14. 8.
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové u Děčína
412 550 343
20.-21. 8.
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
412 519 622
27.-28. 8.
MUDr. Lisačenko Vladislav
Karla Čapka 1, Děčín I
412 151 570
3.-4. 9.
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
412 544 539
Ordinační hodiny
o sobotách, nedělích a svátcích
od 8 do 11 hod.

LMK sbírá přední umístění
Varnsdorfští letečtí modeláři se
v uplynulém půlroce zúčastnili řady
soutěží. Na posledním závodu Severní ligy házedel (36. ročník) na letišti
v Liberci, kde zápolilo 25 modelářů,
se zástupci LMK Varnsdorf umístili
takto – mladší žáci: 1. Václav Šulc
524 s, 2. Vít Šulc Vít 503, 3. M. Lebeda 263 s; senioři: 1. S. Rudinský 1297
s, 2. J. Štohanzl 1226 s. Stanislav
Rudinský se současně stal držitelem
putovního poháru pro absolutního vítěze této zimní soutěže. Ta přestává
být tím velkým kláním, kdy v době
jeho největší slávy bylo běžné, že se
sešlo na soutěži více jak 200 závodníků. Počítače a trochu i lenost mladé
generace se projevují.

Ze soutěže ve sportovní hale v Děčíně si varnsdorfští modeláři dovezli
následující umístění. Kategorie F1N
(halová házedla dle FAI) – senioři (18
startujících): 6. S. Rudinský; Kategorie A6 (halové modely s pohonem
na gumový svazek malé) - žáci:
3. D. Szollosi, 5. Václav Šulc, 6. V. Petrásek, 7. J. Hladíková; senioři: 1. E.
Belo 4. P. Formánek, 7. S. Rudinský, 8.
J. Bartík; Kategorie P3 (halové modely s pohonem na gumový svazek velké)
– senioři (10): 5. P. Formánek. Celkem
se závodů zúčastnilo 36 závodníků.
Na sklonku března se uskutečnila
soutěž ve volném letu Pepova jarní
na letišti Aeroklubu Česká Lípa za
účasti 45 závodníků Ústeckého a
Libereckého kraje, kde modeláři
varnsdorfského i vilémovského LMK
sbírali skvělá umístění. Kategorie
H – mladší žáci (16 startujících):
1. Václav Šulc 268 s, 2. Josef Thieme,
3. Julie Hladíková; starší žáci (8):
1. Jan Weisgerber - Vilémov, 323 s,
2. Miroslav Řezníček; junioři (5):
1. Martin Hájek 318 s, 2. Petr
Blaschka – oba Vilemov, 3. David
Pecinovský; senioři (11): 3. Stanislav
Rudinský. Kategorie A3 – junioři:
1. Martin Hájek; senioři: 1. Petr
Blaschka. Kategorie P30 – mladší

žáci: 1. Julie Hladíková; junioři:
1. David Jára; senioři: 1. Pavel Formánek. Kategorie F1G - senioři:
1. Pavel Formánek. Kategorie F1H
– mladší žáci: 1. Václav Šulc; starší
žáci: 1. David Szollosi; senioři:
1. Stanislav Rudinský. Na organizaci
soutěže se podílelo 15 členů našeho
klubu.
Další významnou akcí našeho
klubu bylo uspořádání krajského
přeboru mládeže Ústeckého kraje
ve volném letu počátkem dubna
v České Lípě za účasti 32 soutěžících.
V jednotlivých kategoriích zvítězili: H – mladší žáci: Václav Šulc
před Lukášem Moudrým a Albertem
Svobodou; starší žáci: Vojtěch Pe-

trásek před Miloslavem Řezníčkem
a Davidem Szollosim; junioři: Petr
Blaschka před Martinem Hájkem
- oba LMK Vilemov. Vítězové ostatních kategorií: A3 – starší žáci: Jan
Weisgerber - Vilemov; junioři: Martin Hájek – Vilemov; F1H – mladší
žáci: Václav Šulc; starší žáci: Petr
Blaschka – Vilemov; F1G - mladší
žáci: Anna Budaiová; starší žáci: Marek Budai. Do celostátního kola se za
náš klub v této soutěži nominovali
Vojtěch Petrásek, Miloslav Řezníček
a David Szollosi. Na organizaci se podílelo 15 členů LMK Varnsdorf.
Nominace se podařilo získat i na
krajských přeborech na Vysočině a
ve Středočeském kraji. Na letošní
mistrovství mládeže ve volném letu
v Plasích nás budou reprezentovat
tito závodníci David Jára, Sarah
Staudigelová, Vojtěch Petrásek, Miloslav Řezníček, David Szollosi, Miroslav Huk a Vít Šulc. Poděkování patří
i všem obětavcům z řad rodičů, kteří
pomohli s dopravou žáků na soutěže.
V polovině června se také podařilo
Eugenu Belovi na Mělnickém zimním
stadionu obhájit titul mistra ČR 2016
v kategorii A6 (halové modely poháněné gumovým svazkem).
J. Bartík, foto LMK Varnsdorf

Cyklistické výsledky
Čtvrtým ze sedmi závodů Pekla
severu 2016 byl 11. června FOFR CUP
v Prysku. Z výsledku jsou vybrány
přední umístění bikerů všech kategorií
z výběžku. Mrňouskové (6 startujících):
1. F. Dulanský, Jiřetín p. J.; Naděje I
(23): 3. D. Stránský; Naděje II (21):
8. S. Stránská; Mladší chlapci (16):
J. Kudláček nedojel; Mladší dívky (8):
2. V. Barcalová; Starší chlapci a kadeti
(19): 2. Matouš Dubovecký, 9. Adam
Haufert, 11. Jaromír Petružálek,
14. Miroslav Huk; Starší dívky a kadetky (5): 1. Nikola Boczanová; Juniorky
(10): 1. Kateřina Zezulová, 3. Anežka
Lhotáková; Ženy (7): 1. J. Kovářová;
Muži+junioři (18): 7. M. Vansteenkiste; Veteráni I (22): 1. H. Schwarz,
2. J. Novota, 13. K. Kříž, Jiřetín p. J.;
Veteráni II (39): 4. J. Kroupa, 7. Martin
Dubovecký, 8. Jan Boczan, 10. Pavel
Karban, 17. Zdeněk Kohout; Veteráni
III (17): 4. Miroslav Vohnout, 6. Karel

Bezchleba, Jiřetín p. J., 8. Václav Šimonek,13. Jiří Fabry. Příštím závodem
seriálu je rumburský XC Dymník, který
se jede v neděli 26. června.
Jel se taky další závod seriálu Kolo
pro život na Ještědu, kde si Jan Strož
dojel pro celkové 6. místo stejně jako
v kategorii ELITE. Jiří Švorc skončil
v M40-49 na 11. pozici a 82. celkově
mezi 460 v cíli klasifikovanými borci.
O víkendu se jel mezinárodní MTB
maraton MALEVIL CUP. Hlavní trasu A
(100 km) vyhrál Němec P. Hermann (čas
4:01:49 hod.) před F. Adelem (4:04:37)
a J. Hudečkem (4:12:09). V kategorii
M40 dojel 14. J. Švorc, celkově byl
75. mezi 282 klasifikovanými jezdci.
Na trase B (65 km) zvítězil O. Zima
(3:04:22,8 hod.) o fous před
V. Řehákem (3:04:22.9). V M30 byl
21. J. Stránský (3:37:51, celkově 43.) a
47. Jakub Conk, oba CK Šluknovsko
(4:14:59, celkově 115.).
ZdS

Šachové střípky

Tenistům
se výsledkově
nevedlo

Turnaj Strážský rapid pořádaný ŠK
Stráž p. R. má za sebou letos dvacet dva ročníků. Dle hracího řádu
byl čas na partii 2x 12 minut + 4
s/tah. Hrálo na něm třicet šachistů
a varnsdorfský Václav Vladyka skončil dvanáctý, když v devíti utkáních
uhrál 5 bodů za dvě výhry, čtyři
remízy a dvě porážky. Oba neúspěchy zaznamenal s černými figurami
proti J. Kadeřábkovi (Sokol Bakov n.
J., se 6 b. skončil 4.) a J. Jarešovi
(TJ Slavia Liberec, se 6 b. byl 5.).
Turnaj vyhrál M. Gombala (TJ Slavia
Liberec) se ziskem 7 bodů před D.
Bradáčem a V. Vltavským (oba ŠK
Zikuda Turnov).
Stejný oddíl připravil o týden později Krajský přebor ŠSLK do 8 a do 10
let. Mezi 27 vyznavači šachové hry
zvítězil varnsdorfský Matěj Hejný a
přímo se tak kvalifikoval na Mistrovství Čech. Nejmladší účastník Michal
Maco (5 let) skončil celkově třináctý
a druhý ve věkové skupině H8.
Souběžně hraný Strážský žákovský
open jako 10. a závěrečný turnaj
Velké ceny Libereckého kraje měl ve
startovní listině 37 mladých šachistů
a šachistek. Ze ŠK DDM Varnsdorf se
nejlépe vedlo Michalu Papouškovi,
skončil celkově 7. a ve věkové skupině U11 dosáhl mezi devatenácti
soupeři na 3. místo. Ve střední části
celkového pořadí i v U16 pak skončili
Miroslav Hejný a Marcel Locker. Václav Paulus už jako jistý celkový vítěz
VC LK na posledním turnaji nehrál.
K tomuto úspěchu mu stačila účast
jen na pěti turnajích Velké ceny LK,
které ale všechny vyhrál. Představilo se na nich 121 mladých šachistů a
šachistek.
ZdS

Tenisté pokračovali v minulých
dvou týdnech v mistrovských utkáních, ve kterých se nedařilo tolik
jako minule. V sobotu 4. června prohrál tým dospělých 0:9 v odloženém
utkání s Jabloncem. O týden později
pak opět prohra 3:6, tentokrát s týmem Frýdlantu.
Mladší žáci odehráli v neděli 12.
června dramatické utkání s Matchball
Česká Lípa B bez tří hlavních opor,
které nemohly nastoupit ze zdravotních důvodů. O dramatičnosti svědčí
nejen těsná prohra 4:5, ale i to, že
celé mistrovské utkání rozhodoval
jeden super-tiebreak!
Babytenisté bohužel nenastoupili
do utkání s Libercem z důvodu absence hráčů a nejmenší minitenisté
pak zakončili svoji sezonu prohrou
s Českou Lípou 0:8.
red

Bowlingová tečka
za sezonou
Po ukončení každého ročníku Varnsdorfské bowlingové ligy se tradičně
hrává Závěrečný turnaj účastníků
ligy. Ten v květnu mezi 16 soupeři
vyhrál J. Brožek (průměr ze čtyř kol
176,5 bodu) před S. Miškovou (170,0)
a M. Klocperkem (169,5). Bramborové umístění zbylo na J. Marešovou
(162,5).
VBL
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Po celý první víkend července si
na obou plochách varnsdorfského
stadionu v Kotlině dají dostaveníčko
letečtí modeláři, aby se utkali v rámci akce VARNSDORFSKÝ UPOUTANEC

ve třech soutěžích, kterými budou
závod Světového poháru upoutaných
akrobatických modelů kategorie F2B,
dále MČR maket kategorií F4B, SUM
a také soutěž O pohár Tolštejnského
panství v kategorii UŠ. Doprovodným
programem bude po oba dny přehlíd-

ka historických modelů probíhající
mezi jednotlivými koly soutěží.
Harmonogram akce pro zájemce
z řad diváků by měl mít tento sled:
PÁ 1. 7. volný trénink pro kategorii F2B od 12.30 hod.
SO 2. 7. slavnostní nástup v 9.00
hod., od 9.20 1. a 2. kolo letů soutěže O Pohár Tolštejnskéh o panství,
11.00 – 18.00 statické hodnocení
modelů F2B, maket F4B a SUM, 11.30
– 12.00 přestávka, od 12.00 3. kolo
poháru, 18.00 vyhlášení výsledků.
NE 3. 7. tři soutěžní letová kola
F2B, F4B a SUM od 9.00 do 16.00
hod., vyhlášení výsledků v 17.00
hod.
Diváci jsou po celý průběh VARNSDORFSKÉHO UPOUTANCE zváni v hojném počtu nejen k prohlídce parádních modelů, ale i ke sledování umu
jejich majitelů v soutěžích.
ZdS, foto LMK

Tour opět ve Varnsdorfu
Všichni zasvěcení vědí, že k létu
a červenci již neodmyslitelně patří
mezinárodní cyklistický etapový závod
žen Tour de Feminin O cenu Českého
Švýcarska. Pestrobarevný peloton
vynikajících cyklistek z celého světa
projede celým Šluknovským výběžkem,
oblastí České Kamenice, krajinou
Českého Švýcarska a Labských pískovců ve dnech od 7. do 10. července
v pěti etapách, které dohromady čítají
394 a půl kilometru. Dosáhnout co
nejlepších výsledků je přáním všech
startujících, ale vítězkou se může
stát pouze jedna. Která to bude, se
dozvíme v neděli 10. července, kdy závodnice protnou cílovou pásku. Zatím
jich je přihlášeno 110 z šestnácti týmů
a dvanácti zemí. Za zajímavost stojí
zmínit národní tým Austrálie, USA,
Francie, Anglie, tradičně Nizozemska,
Německa a letos se po dlouhé době
na startu objeví i tým ze Slovenska.

Tour má následující program.
ČT 7. 7. I. etapa, délka 119 km,
start v 13.00 hod. v Krásné Lípě, dále
Rybniště, Jiřetín, RP ve Varnsdorfu na
náměstí v 13.25 – 13.35 hod., cíl cca
v 16.10 v Krásné Lípě.
PÁ 8. 7. II. etapa, 91 km, start
v 10.30 a cíl cca v 13.00 v Jiříkově (etapa zavede peloton mimo jiné dvakrát
do Chřibské, Doubice a Krásné Lípy).
SO 9. 7. III. etapa, časovka 15 km,
start v 10.00 na trať Krásná Lípa – Brtníky – Krásná Lípa.
SO 9. 7. IV. etapa, 72 km, start
v 16.00 a cíl v 18.10 hod. v Rumburku
(3 okruhy na trase Rumburk – Krásná
Lípa - Brtníky – Rumburk).
NE 10. 7. V. etapa, 99 km, start
v 9.55 hod. ve Varnsdorfu na náměstí
s odjezdem směr Jiřetín a obce Labských pískovců plus dva závěrečné okruhy Krásná Lípa – Chřibská – Doubice. Cíl
cca v 12.30 v Krásné Lípě.
Jiří Vích, ředitel závodu

Další medaile malých judistů
V druhé polovině května se naši
judisté zúčastnili 2. kola Samurajské
katany v Liberci, kam se sjelo 334
závodníků. Oddíl Judo Varnsdorf měl
mezi nimi 4 děti v kategorii mláďat a
dvě v kategorii mladších žáků. Nejlépe
si vedl Bořek Steinbach, který ve své
kategorii nenašel přemožitele a získal
1. místo. Výborně si vedla také další
mláďata, na která čekalo 5 až 6 těžkých zápasů. Eliška Kohoutová, Kryštof
Kohout a Čenda Steinbach předvedli
skvělé zápasy a vybojovali si bronzové medaile. Mladším žákům Vaškovi
Valešovi a Patrikovi Nguen Tranovi se

bohužel nepodařilo postoupit do bojů
o medaile a skončili na 6. - 10. místě.
Všem účastníkům ale patří velká gratulace za předvedený výkon.
H. Salayová, P. Martincová

Krátce z fotbalu
Trenér FK Varnsdorf Roman Veselý
po skončení FNL v jednom z rozhovorů
m. j. uvedl: „Fanoušci nám pomáhali
a věřili, byli s námi a za to jim patří
obrovský dík od celého týmu!“ Hráčem
května se ve FNL stal Ladislav Martan
a nejvíce druholigových bodů na jaře
nasbíraly postupující týmy Karviné a
Hradce Králové (po 31), dále celkově

třetí Znojmo a devátý Varnsdorf (po 23).
Termíny podzimního zahájení fotbalových soutěží: MOL CUP - předkolo
NE 24. 7., 1. k. SO 30. 7., 2. k. ST 10. 8.;
FNL – 1. kolo SO 6. – NE 7. 8.; KP dospělých (Vilémov), KP dorostu (Varnsdorf)
- 1. kolo SO 13.8.; I. A tř. (Rumburk),
I. B tř. (Šluknov, V. Šenov, H. Podluží,
Jiříkov) – 1. kolo SO 27. - NE 28.8. ZdS

Liberecké časovky
Pohár časovek cyklistů Liberecka
2016 měl v programu čtyři akce, jimiž
byly časovky Milíře (trať Proseč n. N.
– Milíře, délka 3,3 km/převýšení 193
m), Vítkov (Chrastava – Vítkov 8 km/
300 m), Slovanka (Janov n. N., 6 km/
280 m) a Bílá Kuchyně (Oldřichov v Hájích, 6,4 km/400 m). Na všech čtyřech
startovali mezi 80 až 120 startujícími
také cyklisté CC Varnsdorf Milan Spurný a Jiří Fabry, tu poslední si zajel
i Miroslav Vohnout (11. v MC). Úvodní
Milíře jel i Jiří Švorc (Big Shock team,
skončil 5. kategorii MB 40-49 let) a tři
časovky absolvoval Radko Kamenický
(TJ Rumburk).
Milan Spurný (na fotu vpravo) si na
uvedených závodech připsal v kategorii MC 50-59 let dvě třetí a dvě čtvrtá
místa, což mu zajistilo v konečné
3. pořadí. Jiří Fabry ve stejné kategorii
pravidelně dojížděl na 8. až 11. pozici,
která mu zůstala i v celkovém hodnocení. Pro malinko lepší výsledek mu
chybělo jedno výraznější umístěním,
neboť se do celkové klasifikace započítávají tři nejlepší výsledky. Třikrát
desátý v MC dokončil časovky Radko

Kamenický a celkově je 12., tedy hned
za Jirkou. Vítězem v MC 50-59 se pak
stal Jan Kopka (Wide bike), podařilo
se mu vyhrát všechny čtyři závody.
V nejsledovanější kategorii MA 19-39
patří prvenství Janu Svobodovi (Bikemat.cz). Stačily mu odjet tři akce,
být šestý na Vítkově a vyhrát Slovanku
i Bílou Kuchyni.
ZdS, foto BIKE-

Výběr FAŠV U10 na bednu nedosáhl
Tým vedený trenéry Z. Kramerem,
J. Minaříkem a W. Witchasem skončil
po podzimních 45 turnajových zápasech v okresním přeboru skupiny sever
druhý za TJ Krásná Lípa a před FK Mikulášovice. I na jaře byly o rok starší
fotbalové naděje těchto klubů jejich
největšími soupeři, přidal se k nim
i Spartak Jiříkov a bodově zaostávaly
jen kluby Dolní Poustevny a Šluknova.
Uvádíme výsledky a bilance FAŠV
v devíti jarních turnajích s největšími
soupeři: FAŠV – Krásná Lípa 3:0, 1:1,
0:2, 0:1, 2:4, 1:0, 1:0, 1:1, 1:0 (9 423
10:9 14); FAŠV – Mikulášovice 1:1, 0:1,
3:0, 2:3, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0 (9 243
9:8.); FAŠV – Jiříkov 2:3,1:3, 1:1,1:2,
2:1, 1:0, 1:1, 2:0, 2:3 (9 324 13:14).
Konečné pořadí skupiny sever (bodování od 5 do 0 dle umístění v jednotlivých turnajích): 1. Krásná Lípa 53,
2. FAŠV 48, 3. Jiříkov 45, 4. Mikulášovice 45, 5. Dolní Poustevna 40,
6. Šluknov 23. Na turnajích si za akademii zahráli tito hráči (v závorce počet
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vstřelených branek po 18. turnajich:
Kozák (27), Grafek (24), Bulejko (15),
Šafránek (13), Brtinský (10), Funda
(10), Veroněk (5), Šos (5), Pažebřuch
(4), Zich (3), Jeništa (3), Schlégl (3),
Hoke (2), Foretník (1), Šelméci (1),
Tomko a Minařík. Trenér Zdeněk Kramer si i se svými asistenty váží tréninkové docházky svěřenců (90 %), děkují
rodičům za výpomoc při odvozu hráčů
na turnaje, sekretáři FK Z. Přibylovi
za spolupráci a M. Vaňákové za vždy
skvěle připravenou výbavu pro tým.
Do okresního finále sezony 20152016 ve Šluknově se kvalifikovaly
první tři celky skupin sever a jih.
Krásnou Lípu pro nedostatek hráčů
ale nakonec nahradily Mikulášovice.
Z jižní části okresu se kvalifikovaly SK
Děčín, Union Děčín a Jiskra Modrá. Ve
finále si nejlépe vedl Union Děčín (s
několika staršími hráči), druhý byl SK
Děčín, třetí Mikulášovice, čtvrtá FAŠV
(bilance 1 výhra, 3 remízy, 1 prohra),
pátý Jiříkov a šestá Modrá.
ZdS
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Modeláři chystají opět velkou akci

