Čtrnáctideník pro varnsdorfské občany
www.varnsdorf.cz

Ve Varnsdorfu vyrůstají nové
soukromé stavby
V průběhu roku 2016 vydal místní
stavební úřad řadu územních rozhodnutí a stavebních povolení na stavby,
jejichž investory jsou jak fyzické osoby,
vlastníci a provozovatelé sítí technické
infrastruktury (plyn, elektřina, voda,
kanalizace), město Varnsdorf, tak
i soukromé firmy. O některých stavebních záměrech soukromých investorů
bych se rád zmínil podrobněji.

Polabské mlékárny, a.s. ve své
pobočce ve Varnsdorfu na ul. 5. května
(naproti čerpací stanici Koloc Oil)
zahájily stavební úpravy stávajícího
objektu mlékárny (přístavba výrobní
haly, expediční rampy) a zejména
stavbu nové vzorkové prodejny, kde
bude možné zakoupit nejen vlastní
výrobky varnsdorfské mlékárny.
Firmě Frottana – Bohemia, s.r.o.

Po obou stranách tř. Čs. mládeže vznikají hned dvě stavby - autocentrum
a obchodní centrum Kaufland.
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bylo vydáno stavební povolení na
stavbu revitalizace brownfieldového
areálu mezi ulicemi Fibichova a
M. Alše (bývalý areál MPK-O), kde by
měla vzniknout novostavba výrobního
a administrativního areálu o zastavěné
ploše cca 5 000 m2 s předpokládanou
kapacitou 140 pracovních míst.
V další lokalitě, po obou stranách
tř. Čs. mládeže ve směru výjezdu
z Varnsdorfu směrem na Studánku
vznikají hned dvě stavby. První z nich
je autocentrum Varnsdorf, investora
Mandava Trade s.r.o. Stavba je umístěna
na ploše bývalého hřiště mezi ulicemi
Karlínská a Spojovací a bude obsahovat
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Prázdniny využilo město
ke zvelebení škol
Jako každý rok během letních
prázdnin bylo v našich varnsdorfských
školských zařízeních rušno. Město
v rámci svých finančních možností a
v souladu se schváleným rozpočtem na
rok 2016 investovalo nemalé finanční
prostředky ke zvelebení školských budov a přilehlého okolí.
Největší investice čekala letos ZŠ
Východní, kde proběhla dlouho očekáváná výměna oken za 2 mil. Kč. Jelikož
budova ZŠ Východní se stává také školou dvoustupňovou, došlo k rozšíření
o jednu kmenovou učebnu. Tato učebna vznikla rekonstrukcí bytu školníka oprava podlah, elektroinstalace a
osvětlení, oprava omítek a maleb,
vodoinstalace a vytápění - celkem za
400 tis. Kč. Vedle školy máme nově
otevřené multifunkční hřiště s oplocením a osvětlením, které bude sloužit
jak dětem ZŠ, tak i veřejnosti. Náklady
na vybudování tohoto hřiště činily
3,2 mil. Kč.
Na ZŠ Náměstí proběhla druhá etapa
opravy fasády, celkové náklady jsou
2,2 mil. Kč. ZŠ Karlova má opravený
suterén s opravou zdiva, podlah, elektroinstalací, osvětlení a výmalbou - náklady 400 tis. Kč. Věřím, že i tato škola
se dočká v budoucnu opravy fasádního

pláště. Na ZŠ Edisonova byla opravena
zdravotechnika v hodnotě 200 tis. Kč.
A co naše mateřinky a jídelny?
MŠ Pražská, MŠ Křižíková a jídelna na
náměstí mají ve svých kuchyních nové
gastrozařízení v hodnotě 755 tis. Kč.
MŠ Pražská, jelikož rozšířila svoji
provozní dobu, se dočkala zasklení
průchodu mezi pavilony, opravy podlah a krytin. Vše za cenu 250 tis. Kč.
MŠ Seifertova má nově zateplenou budovu s fasádou (rok 2015) a také novou
střešní krytinu za 1,4 mil. Kč.
Prázdniny skončily a do škol se nám
vrátili naši žáci. Nejzajímavější jsou
vždy počty prvňáčků. Podle předběžného součtu (není zahrnuta speciální
škola) usedlo do lavic 158 novopečených školáků (v roce 2015 jich bylo
153). V pěti základních školách bylo
otevřeno sedm prvních tříd. Po dvou
mají opětovně školy v Edisonově ulici
a na náměstí E. Beneše. Do přípravné
třídy v Interaktivní ZŠ Karlova nastoupilo 16 děti. Ve školním roce 2016/17
máme ve všech základních školách zřizovaných městem 1 212 školáků.
Všem žákům, studentům a učitelům
přejeme úspěšný a pohodový nový
školní rok 2016/17!
Roland Solloch, místostarosta

Pokračování na str. 2

Největší investice mířila letos do ZŠ Východní. Na prvňáčky tu čekala mj.
zcela nová učebna.
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Zprávy

Ve Varnsdorfu vyrůstají nové
soukromé stavby
Dokončení ze str. 1

autosalon s výstavním showroomem,
autoservis a autobazar. Řešení
celé stavby bude architektonicky,
materiálově a barevně podléhat
typovému manuálu firmy Volkswagen –
Škoda.
Druhou stavbou, jež bude umístěna
na plochách bývalého a v současné
době demolovaného objektu čerpací
stanice, prodejny, autobazaru a
autoservisu s lakovnou firmy Auto
North, a.s., bude obchodní centrum
Kaufland. Půjde o obchodní dům
s prodejní plochou cca 3000 m2 se
sortimentem prodeje potravin a
dalšího doplňkového zboží, včetně
koncesionářských prostor pro drobný
doplňkový prodej. Součástí stavby
bude i stánek rychlého občerstvení Imbis. Předpokládaný počet zaměstnanců
včetně koncesionářů je max. 95 ve
dvousměnném provozu.
Mezi významnější stavby, které jsou
buď dokončeny, nebo v pokročilém
stupni rozestavěnosti, lze uvést např.
autoservis Robert Bečvář v ul. KlostermanNova, rekonstrukci střediska
SčVK, a.s. na ul. 5. května nebo opravu
objektu bývalé Jednoty na rohu ulic
Poštovní a Legií.
Jak už bylo výše řečeno, jedná se
o stavby soukromých investorů na
stavebních parcelách, které jsou rovněž

v soukromém vlastnictví. Stavebnímu
úřadu nepřísluší rozhodovat či jakýmkoliv způsobem ovlivňovat záměr
umístění konkrétní stavby a způsob
jejího využívání. Úkolem stavebního
úřadu je tedy zejména posuzování
souladu stavebního záměru vlastníka
pozemku a stavby s veřejnými zájmy,
v tomto případě prezentovanými
územním plánem, stavebním zákonem, obecnými technickými požadavky
na výstavbu (vyhl. č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání
území, v yhl. č. 268/20 06 Sb.,
o technických požadavcích na stavby
a vyhl. č. 298/2009 Sb., o obecných
požadavcích zabezpečujících užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace). Dále
stavební úřad sleduje ochranu právem
chráněných zájmů účastníků řízení;
to platí pouze z hlediska předpisů
stavebního práva, pokud jejich práva
nejsou zajištěna soukromoprávními
instituty (např. věcná břemena).
Pokud nejsou z hlediska správního
práva zjištěny důvody bránící vydání
požadovaného rozhodnutí, pak nelze
toto rozhodnutí nevydat. Z hlediska
občanského práva se u stavebníka
jedná o řádný v ýkon jeho práva
– užívat vlastní pozemek a stavbu.
Martin Togner,
vedoucí stavebního úřadu

Slavnostní setkání jubilantů
Již nějakou dobu probíhají ve Varnsdorfu slavnostní setkání jubilantů.
Všichni oslavenci, kteří v měsíci srpnu
oslavili další životní jubileum a měli
zájem o toto setkání, se sešli ve čtvrtek
25. srpna v obřadní síni městského
úřadu. Čekalo na ně slavnostní přivítání
místostarostou Rolandem Sollochem a
u malého pohoštění si všichni přítomní
společně zavzpomínali na prožité
i současné chvíle svého života. Akce

byla zakončena osobní gratulací a
předáním daru z rukou místostarosty.
Poděkování za přípravu setkání patří
odboru správních agend.
Seznam zúčastněných jubilantů:
Zdenka Ptáčková, Stanislava Zemlerová,
Miluše Hambálková, Marie Kučerová,
Marie Šolcová, Vlasta Froncová, Helena
Vodičková, Michal Čičmanec, Jiří Řáda,
Jaroslav Vraj a Alfred Fritsch.
Tomáš Secký

Strážníci vrátili do života už dvanáct lidí
Automatizovaný externí defibrilátor.
Malý přenosný přístroj, který pomocí
elektrického výboje obnoví srdeční rytmus. Městská policie Varnsdorf ho má
umístěný ve služebním voze a dokáže
tak mnohdy spasit lidský život.
Místní strážníci zachraňují lidské
životy řadu let a čísla hovoří jasně.
Celkem dvanáct zachráněných životů
za posledních pět let. Především díky
rychlosti strážníků při zásahu se do
normálního života bez jakýchkoliv
následků vrátilo sedm lidí. „Prací
s defibrilátorem se řadíme mezi
nejúspěšnější v Ústeckém kraji,“

dodává ředitel městské policie a místostarosta Josef Hambálek.
Úspěšných zásahů si všimly dvě
soukromé společnosti podnikající
v oblasti zdravotnictví, které místním
strážníkům darovaly celkem dvacet
tisíc korun. Čestné uznání přijel
osobně předat také MuDr. Ilja Deyl,
ředitel ústecké krajské zdravotnické
záchranné služby. „Budeme dělat vše
pro to, aby úspěšných zásahů i nadále
přibývalo. Peníze rozdělím klukům do
výplat jako odměny,“ upřesnil velitel
městské policie Martin Špička.
Tomáš Secký

Oznámení o přerušení dodávky vody
Oznamujeme vám, že z důvodu
plánované odstávky na vodovodním
zařízení dojde ve středu 28. září od
9 do 12 hod v části Tyršovy ulice
k přerušení dodávky pitné vody. Více
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informací obdržíte na zákaznické lince
840 111 111.
Společnost Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. se omlouvá za způsobené
komplikace a děkuje za trpělivost.
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200 let Vincenze Pilze aneb Ve Vídni je chléb o dvou kůrkách
Sochaře jsme minule opustili
v době, kdy vešel ve známost
u císařského dvora. Tato skutečnost
mu otevřela cestu k novým zakázkám. Mezi objednavateli nalézáme
i nejvýznamnější šlechtice tehdejší
doby. Pro Františka Josefa Dietrichsteina v Mikulově v ytvořil
v letech 1856–1858 sochy svaté Anny a
svatého Leopolda, které dodnes zdobí
loď rodové pohřební kaple. Zároveň
se zde zřejmě vůbec poprvé setkávají
díla dvou významných tvůrců-sochaře
Vincenze Pilze a architekta Theofila
Hansena. Dánský architekt pro kapli
navrhl impozantní bronzový lustr.
Později se Pilz s Hansenem spojili
do výrazného tvůrčího tandemu a
společnými silami výrazně obohatili
centrum Vídně.
Ve stejné době pracoval Pilz také
pro majitele lednického zámku knížete
Aloise II. Liechtensteina. Knížecí
oratoř zdobí krásné mramorové
sousoší svaté Anny s Pannou Marií
z roku 1856 a v presbyteriu zámecké
kaple stojí dva dřevěné vyřezávané
boční oltáře. Levý oltář s obrazem
Nanebevzetí Panny Marie je datovaný
do roku 1859.
Ovšem zdaleka nejvíce soch od
varnsdorfského rodáka byste nalezli
v bývalém hlavním městě habsburské
monarchie-ve Vídni. Jsou jich desítky.
Převážně na stavbách, které navrhl
dánský architekt Theofil Hansen. Pro
síň slávy Vojenského muzea v Arsenálu
(Heeresgeschichtliches Museum)
vytvořil několik mramorových soch
významných rakouských vojevůdců.
Interiér budovy Společnosti přátel
hudby (Gesellschaft der Musikfreunde
in Wien) okrášlil sochami a bustami
slavných hudebních skladatelů. Portál
školy vídeňské evangelické obce ozdobil sochami čtyř evangelistů.
Vincenz Pilz ale neprožíval ve
Vídni pouze šťastné chvíle plné slávy.
O své místo na slunci se musel doslova
prát. Jednou z nejtěžších zkoušek si
prošel na konci šedesátých let. Tato
událost, v soudobém vídeňském tisku
vzletně označená jako vražda umělce,
stála Pilze doslova málem život. Již
v roce 1866 získal zakázku na vytvoření
dvou sousoší zobrazujících Pegasy
s alegorickými postavami Múz Kalliopé
a Erató. Bronzová díla měla zkrášlit
hlavní průčelí nově budované c. k.
Dvorní opery (k.k. Hof-Operntheater)
na Ringstraße.
Ještě před dokončením obou
sousoší se na Pilzovo dílo snesla vlna
chvály. V srpnu roku 1867 byly na
krátký čas sádrové modely Pegasů
vystaveny ve slévárně dělových kulí
v Arsenálu, kde později proběhlo i
jejich odlití do bronzu. Neue Freie
Presse 20. srpna roku 1867 napsaly:
„…že se obě sousoší vyznačují vzácným švihem kompozice, ladnými liniemi a pevným provedením a vytvoří
vynikající ozdobu nové Opery.“ Ve
stejném duchu pokračovaly i další
noviny. Dokonce i sám císař František

Josef I. vyjádřil u příležitosti otevření
nové opery umělci nejvyšší uznání za
obě sochy.
Nedlouho po osazení se ale ozvaly
první kritické hlasy, které brzy přešly
ve výsměch na adresu obou sousoší
i samotného Pilze. Váženější deníky kritizovaly sousoší kvůli tomu, že netvoří
jasnou siluetu a jejich mohutnost je
v rozporu s lehkostí architektury.
Opravdu zdrcující kritiku přinesly Neue
Freie Presse 19. září 1869. Dovolím si
ji zde v překladu Jarmily Winklerové
citovat celou: „Instalací obou sousoší
Pegasů získala nová budova Opery
nový, bohužel však nezáviděníhodný
šperk; téměř se zdá, jako by vnější
pohled na stavbu měl vyjadřovat
opak toho, co ve skutečnosti nabízí
její interiér. Obě sousoší vytvořená
sochařem Pilzem a odlitá v bronzu
patří k tomu nejhrubšímu, co jsme
v oboru sochařství měli možnost spatřit.
Jsou v příkrém rozporu s celkovým
pojetím architektury, která právě
svou nadměrnou křehkostí a jemnou
členitostí přesahuje únosnou míru.
Umělci nepochybně tanuly na
mysli jednotlivé skupiny z vlysů
Parthenónu; jenže je vyňal ze sféry
umění a přenesl do naturalismu,
nikoli s jemností příznačnou pro práce
Francouzů a Italů, ale železnou pěstí
Berlichingenovou. Naštěstí není Pilz
představitelem vídeňské školy, která
zastoupena Gasserem, Kundmannem
a celou řadou mladších talentů často
dosahuje úctyhodných výsledků. Pilz
je svérázná umělecká osobnost, která
má za sebou i pár zdařilých děl, ale na
tento úkol, jehož řešení by vyžadovalo
talent jiného druhu, jeho schopnosti
nestačily.“
Stranou nezůstaly ani satirické a humoristické listy, které dále podněcovaly
nechuť veřejnosti vůči novým sochám.
Mezi nevybíravými komentáři bychom
nalezli i takovéto šovinistické označení
obou uměleckých děl: „české Amazonky na dromedárech“. Masivní vlna
nevole a tlak veřejného mínění vedl až
k odstranění obou sousoší a povolení
k jejich urychlenému roztavení.
Nejvyšší intervence u samotného
císaře, kterou neváhal podat významný
a respektovaný umělec Josef Führich,
zabránila nejhoršímu. Pegasové přežili!
Záchraně dopomohl jistě i fejeton
s názvem Vražda umělce otištěný v Die
Presse 16. dubna 1870, tedy v měsíci,
kdy byla sousoší odstraněna. Autor
fejetonu sice nebránil sejmutí sousoší
z budovy Opery, ale podporoval Pilzovu
snahu o jejich umístění na jiné místo
a nabízel i některé náhradní lokality.
Vhodné se mu zdálo jejich umístění ke
vchodu do Prátru nebo před Schwarzenberský palác.
Autor monumentálního biografického lexikonu Císařství rakouského
Constant von Wurzbach uvedl ve 22.
svazku z roku 1870 v hesle o našem
sochaři: „Jen v Rakousku je možné,
na důstojnost a dílo umělce spáchat

Svatá Anna s Pannou Marii na knížecí
oratoři zámecké kaple v Lednici, foto
Martin Musílek
takový atentát, nejspíš první svého
druhu, který dějiny umění zaznamenaly“ a míní: „že původce skandálu
dějiny k soudu jistě posadí.“
Nejen že byl Pilz vláčen v denním
tisku a zavalila ho vlna výsměchu, Pilz
také následkem prožitého stresu a
příkoří vážně onemocněl a zotavoval
se jen velmi pomalu. Pomohl mu snad
i dopis z pera Josefa Führicha, který
mu 16. ledna 1870 napsal: „Přejete si

Vašim uměleckým schopnostem; kéž
Vám Bůh poskytne příležitost jich
nadále využívat ve službě vznešeným
myšlenkám. To Vám přeje Vám oddaný
Josef rytíř v. Führich.“ (překlad Jarmila
Winklerová)
Prostý přesun sousoší nepřipadal
v žádném případě do úvahy. Sousoší
totiž financoval Fond pro rozvoj města,
takže vynaložené veřejné prostředky
bylo nutné sanovat. To se nakonec
také povedlo. Fond pro rozvoj města
vyplatil Pilzovi za vytvoření sousoší
11 tisíc zlatých a výnos z prodeje
činil 72 tisíc zlatých. Rozřezaná
sousoší putovala uložená v bednách
nejprve do přístavu v Terstu. Odtud
pak lodí přes oceán do Filadelfie, kde
byla ve Fairmount parku v roce 1871
znovu sestavena a o pět let později
vytvořila tentokrát již skutečný šperk
další Světové výstavy.
Vraťme se však zpět do Vídně.
Ani uvolněná místa po obou sochách
nezůstala dlouho prázdná. Dvě nová
jezdecká sousoší vytvořil drážďanský
sochař Ernst Julius Hähnel. Pilz se tentokrát přeci jen dočkal jisté satisfakce.
Některé významné vídeňské deníky

Čtyři evangelisté na portálu Evangelické školy ve Vídni, foto Martin Musílek
znát můj názor na Vaše Hippogryphy
na nové Opeře. Již dříve jsem v té
věci – proti úsudku druhých – za Vás
nejednou lámal kopí. Ti okřídlení oři
jsou dobří, jsou v antickém duchu a
námitky, které by proti nim mohly
být vzneseny, by se týkaly spíše místa
jejich instalace, výšky stanoviště a
především jejich černé barvy. Jenom
se nenechte zmást. Posuzování umění
a uměleckých děl z hlediska jejich
hodnoty a významu souvisí se schopností úsudku v oblasti nejvyšších
záležitostí života... Berte těchto pár
poznámek jako důkaz mé úcty vůči

stály jednoznačně na jeho straně a
údajně obdržel i mnoho dopisů, které
upřednostňovaly jeho dílo před Hähnelovým.
Vincenz Pilz se ale nakonec ukázal
být pevný stejně jako materiál, do
kterého tvořil svá díla. Nepřízeň
osudu překonal a vytvořil ještě celou
řadu významných děl. Mimo jiné i své
opus magnum, za které můžeme bezpochyby označit výzdobu rakouského
parlamentu. Může nás těšit, že tak významná umělecká osobnost se narodila
ve městě, které je i naším domovem.
Josef Rybánský
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80 LET GYMNAZIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VARNSDORFU
Historie gymnaziálního vzdělávání
ve Varnsdorfu je velmi pestrá, různorodá a hlavně plná zvratů. Začíná
v roce 1936, kdy byla Německá státní
reálka (ve Varnsdorfu od roku 1904)
přeměněna na prokazatelně výhodnější gymnázium. Ministerstvo školství a
národní osvěty v Praze zřídilo víceleté
Německé státní reálné gymnasium
ve Varnsdorfu – Deutsches Staatsrealgymnasium in Warnsdorf (oficiální
dvojjazyčný název) 19. června 1936.
Gymnázium plynule pokračovalo v budově původní reálky ve Střelecké ulici
pouze dva a půl roku, přišel neblahý
rok 1938.
Ve školském systému Velkoněmecké
říše byla gymnázia pouze výjimečná,
většinovým typem byly tzv. Oberschule (též osmileté studium zakončené
maturitní zkouškou), dělené ještě
zvlášť na chlapecké a dívčí. Název
a typ školy se tedy od začátku roku
1939 mění na Oberschule für Jungen
in Warnsdorf, tedy pouze pro chlapce.
Pro dívky byla ve stejném roce zřízena Oberschule v Krásné Lípě, dívky
z vyšších tříd dřívějších gymnázií ve
Varnsdorfu a v Rumburku však mohly
v chlapeckých Oberschule dostudovat.
Po osvobození v roce 1945 bylo
v našem regionu obnoveno pouze
státní gymnázium v Rumburku. Jelikož
školní budova ve Varnsdorfu na náměstí nebyla po válečných událostech
způsobilá ke školským účelům, byla
v budově bývalého gymnázia ve Střelecké ulici otevřena měšťanská škola.
Gymnázium ale přesto začalo ve
Varnsdorfu brzy (od 2. ledna 1947 do
31. srpna 1949) působit, a to takové
zvláštní, zřízené z humanitárních
důvodů pro Lužické Srby. V roce 1945
byly ve válkou zničené Lužici materiální podmínky pro vznik lužickosrbského
školství takřka nemyslitelné. Nemalou
roli sehrála i poválečná neochota
německých úřadů i Němců samotných
pomoci obrození lužickosrbského národa, který byl ve fašistickém Německu
postupně a systematicky likvidován a
v roce 1945 už neměl prakticky žádnou
vlastní národní inteligenci.
Za této situace jim poskytla pomoc
a zachránila tak tento národ Československá republika. Odhaduje se, že
z její podpory po válce v ČSR studovalo nebo se učilo v různých typech
škol (především v České Lípě, Praze
a Varnsdorfu) kolem 1000 Lužických
Srbů. Gymnázium pro Lužické Srby
bylo zřízeno jako soukromé Ústřední maticí školskou 1. prosince 1945
v České Lípě. Pro nedostatek místa
bylo však na přelomu let 1946 a 1947
přemístěno do Varnsdorfu (již 4 třídy
pro 82 žáků) a jeho název byl Spolkové lužickosrbské reálné gymnasium
Ú. M. Š. ve Varnsdorfě. Od počátku
školního roku 1947/48 pak neslo
čestný název Staškovo spolkové lužickosrbské reálné gymnasium Ú. M. Š. ve
Varnsdorfě. Profesorský sbor tvořili ve
většině Lužičtí Srbové z Lužice i z ČSR.
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Vyučovalo se v budově měšťanské školy
(bývalé gymnázium) a v sousedním Mariánském ústavu.
Události února 1948 nezůstaly bez
vlivu ani na tuto školu. Většina lužickosrbských profesorů a učitelů během
roku 1948 z Varnsdorfu odešla zpět do
Lužice. Navíc lužickosrbský akční výbor
vyhostil z ČSR i některé studenty, jejichž „spolehlivost“ nebyla dostatečně
prokázána. Od 1. září 1948 bylo gymnázium podle nového školského zákona
zestátněno a stalo se pobočkou Reálného gymnasia v Rumburku. Oficiální
název se změnil na Reálné gymnasium
v Rumburku – Staškovy lužickosrbské
pobočky ve Varnsdorfu. Úředním rozhodnutím Krajského národního výboru
v Liberci z července 1949 se gymnázium již podruhé stěhovalo, tentokrát

Zkrátil povinnou školní docházku z
devíti na osm let. V zájmu jednoty
výchovy byly sloučeny dosavadní pětitřídní národní školy a čtyřtřídní střední
školy (jak se tehdy říkalo 2. stupni ZŠ)
v jedinou osmiletou střední školu.
Gymnázium jako typ školy bylo zrušeno. Jeho třídy byly včleněny do nově
zřízené jedenáctileté střední školy (tzv.
jedenáctiletky), která tedy spojovala
školy I., II. a III. stupně. Znamenalo to,
že byly 9.-11. třídy výběrové a ukončené maturitou. Pro Varnsdorf to tedy
znamenalo pokračování gymnaziálního
vzdělávání, tentokrát s oficiálním názvem Jedenáctiletá střední škola ve
Varnsdorfu (1953 – 1961), a to opět
v budově ve Střelecké ulici.
V náplni školních osnov bylo prosazováno i „těsnější spojení školy se

cházka byla prodloužena na 9 let (čímž
byl oficiálně uznán omyl předchozí
reformy) a jedenáctiletky byly rozděleny na dvě školy: základní devítileté
školy (ZDŠ) a tříleté střední všeobecně
vzdělávací školy (SVVŠ). SVVŠ už byly
v našem regionu zřízeny pouze dvě:
v Rumburku a ve Varnsdorfu. Pro Varnsdorf to znamenalo následující změny:
v budově ve Střelecké ulici zůstala ZDŠ
a SVVŠ byla zřízena v prostorách Střední průmyslové školy strojní ve Varnsdorfu v Otáhalově ulici (dnes městská
knihovna). Nový oficiální název školy
byl Střední všeobecně vzdělávací škola
ve Varnsdorfu (1961 – 1970).
Hlavním úkolem SVVŠ zůstala
příprava ke studiu na vysoké škole.
Studenti, kteří nepokračovali ve studiu
na VŠ, mohli získat kvalifikaci střed-

Profesorský sbor prvního varnsdorfského gymnázia v roce 1937
do Liberce, kde se stalo pobočkou
Gymnasia v Liberci. Školní rok 1949/50
byl ale pro lužickosrbské žáky v ČSR
posledním. Další studium a maturita
je už čekaly v jejich vlasti, kde byly
pro národní lužickosrbské školství postupně vytvořeny podmínky.
Podle nového školského zákona
z dubna 1948 byly zřizovány i tzv.
Státní kursy pro přípravu pracujících
na vysoké školy (zvané „dělnické přípravky“). V našem regionu byly zřízeny ve Šluknově, Rumburku, Zahradách
u Rumburku a ve Varnsdorfu. Jejich trvání bylo omezeno pouze na
50. lét. Varnsdorf tak získal opět školu
gymnaziálního typu. Oficiální název
byl Státní kurs pro přípravu na vysoké
školy ve Varnsdorfu a působil zde krátce v letech 1949 – 1954 (později byl
tento typ nahrazen večerním studiem
pro pracující při jedenáctileté střední
škole).
Velké změny připravil nový školský
zákon o jednotné škole z dubna 1953.

životem“. Zaváděla se polytechnizace
výuky spočívající v tom, že žáci měli
být seznamováni se základními principy soudobé výroby a měli získávat
praktické návyky v zacházení s nástroji
a v obsluze strojů. Ve školách byly
opět obnoveny dílny, školní zahrady a
skleníky, modernizovány laboratoře.
Na zasedání ÚV KSČ v dubnu 1959 bylo
rozhodnuto o všeobecném zavedení
výrobní práce v 9. – 11. třídách JSŠ od
školního roku 1959/60. Žáci odcházeli
jednou týdně do továren, kde 4 hodiny
manuálně pracovali a 2 hodiny studovali teoretické základy výrobního oboru. Kromě maturitního vysvědčení tak
získávali ještě i výuční list v příslušném
oboru. Velký počet hodin výrobní práce
však značně omezoval ostatní předměty, proto byl časem omezován, až byla
v roce 1967 VP zrušena úplně.
K další velké změně došlo v roce
1960, kdy národní shromáždění přijalo
nový školský zákon. Povinná školní do-

ních odborných pracovníků zkráceným
(pomaturitním) studiem odborné školy
nebo dělnickou kvalifikaci ve zkrácené
učební době. V prosinci 1968 přijalo
Národní shromáždění zákon o gymnáziích. Podle něho měly být postupně
všechny SVVŠ přeměněny zpět na gymnázia. Pro Varnsdorf ale toto rozhodnutí znamenalo konec gymnaziálního
vzdělávání na dlouhých 20 let, neboť
nadřízené orgány z důvodu značného
úbytku žáků na SVVŠ ve Varnsdorfu
rozhodly, že v našem regionu bude
mít podporu gymnázium jediné, a to
v Rumburku. Podporu ve Varnsdorfu
bude mít školství odborné. Poslední
studenti SVVŠ tedy ve Varnsdorfu maturovali v roce 1970.
Dlouhá pauza gymnaziálního vzdělávání ve Varnsdorfu pak trvala až
do roku 1990.
Jaroslav Melichar,
redakčně kráceno
(článek v plném znění se všemi podrobnostmi najdete brzy na městském
webu)
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Inzerce, zprávy, společnost

Nejkrásnější zahrada
Ireny Hrabákové
V úterý 13. září proběhlo vyhodnocení soutěže o nejkrásnější zahradu,
kterou vyhlásilo i pro tento rok město
Varnsdorf. Soutěžící během letních
prázdnin posílali fotografie svých
zahrad a předzahrádek. Porota ve
složení Jaroslava Křivohlavá, Roland
Solloch, Ilona Šimonková a Jiřina
Trebatická vybrala tři výherce. Na
1. místě se umístila Irena Hrabáková,

Irena Hrabáková - 1. místě

Radek Riedel - 2. místo

V srpnu hořelo na Studánce,
v Podluží i ve Varnsdorfu

2. místo obsadil Radek Riedel a
3. místo patří Blance Ramischové.
Výhercům budou předány ceny z rukou starosty města. Vítězné fotografie zahrad budou zveřejněny na
webových a facebookových stránkách
města. Všem účastníkům soutěže
patří poděkování za zkrášlování nejen
jejich zahrad, ale i našeho města.
Roland Solloch, místostarosta

Perný srpen pro místní i okolní
hasiče začal hned šestého velkým
požárem garáže v bývalém objektu plynáren na sídlišti v Pražské
ulici. Nájemce garáže zde přišel
o osobní motorové vozidlo a uskladněné náhradní díly na vozidla
v hodnotě stovek tisíc korun.
Dvacátého řádil ohnivý živel na stohu za Horním Podluží, kde mu padla
za oběť velká část uskladněného sena.
V době, kdy na požáru sena několik hodin pracovaly veškeré místní
jednotky, došlo v Karlově ulici
k již třetímu požáru bývalé restaurace. Požár malého rozsahu zvládli
tři hasiči, kteří přijeli z Podluží
pro další cisternu. Dobrou zprávou
pro občany je, že objekt má již
nového majitele, který má zájem
v co nejbližší době vyhořelou přední
část odstranit.
O deset dní později vyvrcholil
v osobní tragédii letitý spor majitele
výstavní nemovitosti na Studánce
s neodbytnými exekutory, kteří nakonec dům v dražbě pod cenou prodali.
Nešťastný a nespokojený majitel
nakonec vzal právo do svých rukou a
objekt zapálil a v jeho dosahu se pokusil o sebevraždu. Jen díky velkému

úsilí místní, státní a několika okolních hasičských jednotek se podařilo
majitele zachránit, dům však byl
díky své dřevěné konstrukci natolik
plameny poškozen, že pravděpodobně nebude možnost jej zachránit.
Posledním větším zásahem se
stal měsíc po prvním velkém požáru 7. září požár skladů bývalé
Sigmy v Husově ulici. I zde je
zájem majitele pozemku nebezpečné dočasné objekty co nejdříve
odstranit, demolici však několik
měsíců brání majetko-právní spor
o vlastnictví hal, naplněných domnělým vlastníkem velkým množstvím
nejrůznějších stavebních materiálů
i již nepoužitelným odpadem.
Jiří Sucharda

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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

Blanka Ramischová - 3. místo
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Kultura, společnost, region

Kriminálka
Rumburk

Parta studentů v čele s rumburským
Petrem Čílou dokončila svůj první celovečerní film Kriminálka Rumburk
s podtitulem Film od tvůrců, kteří
ještě nikdy žádný film nenatočili. Klobouk dolů před mladými lidmi, kteří
si vedle studia našli čas na vlastní filmovou tvorbu. Premiéry naplánovali
studenti na pátek 30. září od 18 a od
19.30 hod. v DK Rumburk. V hlavních
rolích se představí Oldřiška Jeřábková, Veronika Kremzová, Kateřina
Doležalová, Karel Lemfeld, Tomáš
Brandejský, Patrik Púdelka, Jakub
Trmal, Filip Uskokovič, Dušan Klimeš
a Ondřej Obergruber. Vstupenka vyjde na 50 Kč. Mediálním partnerem
filmu je Hlas severu.
Michal Haller
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Mandava Jazz už po čtvrté překračuje hranice
Tento festival nabízí širokou paletu
žánrů pod škatulkou jazzu, ale hlavně
se snaží propojit milovníky nevšední
hudby z obou stran hranice v našem
krásném Šluknovském výběžku a jeho
pohraničí, které je s tímto krajem
spojeno. Jazz je prostě hudba, které
hranice nejsou vlastní. Koncerty probíhají od 30. září do 13. října v Pomandaví. Hlavním hudebním dramaturgem
české části festivalu je ředitel divadla
Martin Musílek.
Jak dalece se daří propojit české a
německé posluchače?
Na základě jazzové hudby se to daří
velmi dobře. Na koncertech, které
jsme v minulosti pořádali v rámci
festivalu, bylo obvykle českých a německých posluchačů půl na půl.
Jaká je dostupnost na německé
koncerty, pokud posluchači nehledí
na výši vstupného?
Velmi dobrá. Na téměř každý
koncert je možné se dostat vlakem,
případně vlastním vozem nebo pěšky.
Všechny koncerty se odehrávají podél
Mandavy, a ta je nám všem velmi blízká. Stejně jako hudba.
Dramaturgie festivalu překračuje
mnohdy žánr jazz a přesahuje do
dalších oblastí. Jaké pochoutky
v tomto smyslu můžeme letos očekávat?
Každý rok se snažíme přinést do programu festivalu něco, co posluchačům
přinese nové zážitky z hudby, které
nejsou čistě jazzové. Co je vlastně
jazz? Svobodná hudba? A co do ní patří?
To je mnoho otázek a naše dramaturgie se snaží na ně hledat odpověď.

V každém případě však zábavně a přívětivě. Například Kinga Glyk Trio, jež
se předvede v sousedním Großschönau
se svým propojením jazzu, funku a blues, Iiro Rantala, velká finská hvězda,
vystupující v žitavském divadle, která
se svým naprosto unikátním pojetím
předvede jedinečné skladby Johna
Lennona, nebo třeba němečtí Brasil
Acoustic Quintet, kteří se představí
varnsdorfskému publiku v Pivovaru
Kocour. Velmi zajímavým zpestřením
bude jistě i mladá kapela Tygroo, která
dokáže na akustické, převážně dechové nástroje, zahrát prakticky cokoliv,
o čemž se můžeme přesvědčit na závěr
festivalu v Kulturním domu Rozkrok.
Jaký je pro vás největší tahák
letošního festivalu?
Určitě dva koncerty v divadlech,
tedy Iiro Rantala v Žitavě a Ondřej
Havelka s jeho Melody Makers u nás
ve Varnsdorfu. Mojí srdcovkou je

velmi zvláštní uskupení Malina - Liška Nejtek, které vystoupí v kostele
v Rumburku a předvede zde unikátní
spojení vážné hudby, country a jazzu!
Naprosto jedinečným zážitkem je pak
každý rok náš Jazzový vlak.
Petr Slabý, UNI, Český rozhlas

Martin Musílek

Německá skupina Brasil Acoustic Quintet

Víkend u německých sousedů v opojení benzínu
Přestože se prestižní motoristická
akce konala po celý víkend u našich
východních sousedů, většina obyvatel
občas zaslechla burácení závodních
motorů. V sousedním Großschönau,
resp. v trojúhelníku začínajícím na
křižovatce za TRIXI parkem a vedoucím do Jonsdorfu a přes Saalendorf
k Waltersdorfu se konal již 4. ročník
oblíbeného závodu, na kterém se podílejí jak němečtí, tak i čeští a polští
příznivci motorismu. Když závod
historických závodních strojů na této
trati v roce 2013 vznikal a jel se jeho
první ročník, asi nikdo tehdy netušil,
co se z něj stane za 4 roky.
Nabitý program zahrnoval každý
den 17 (!) rozjížděk v 11 startovních
třídách a další 3 ve třídách speciálů.
V té ryze české speciální kategorii
bylo přihlášeno 22 motocyklů Jawa
50 Mustang z českými jezdci z celé
republiky. V dalších třídách mohli diváci, kterých díky nádhernému počasí
přišly stovky, vidět nejen motocykly,
ale i motokáry, sidecary, formule,
cestovní speciály 80. let, mezi nimiž
nechyběly Trabanty, Wartburgy, Da-
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cie, Lady, Zastavy, ale i české Škody
120, 130 RS nebo Favorit.
Tak jako na trati se letos vyskytovaly nejen veteráni, ale i zcela nové
stroje (novinka letošního závodu),
mohli jste mezi jezdci zahlédnout
jezdce od školních let, až po zralé

důchodce. Závod je jedinečný také
tím, že je koncipován jako otevřený,
tzn. že se do něj na vlastní nebezpečí může přihlásit jakýkoliv majitel
staršího či novějšího stroje s touhou
si zajezdit v organizovaném závodu.
Během vzorně připraveného a dobře

technicky i organizačně zvládnutého
závodu došlo za celý víkend pouze ke
dvěma nehodám s lehčím poraněním.
Nenechte si proto ujít příští rok
jubilejní 5. ročník, neboť ho máme
doslova za humny.
Jiří Sucharda

K vidění byly i takové závodní skvosty, jako tento vůz stáje Automotoklubu Bílá Labuť Praha.
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Děti a mládež, společnost

V Panoramě se diskutovalo
na téma školství

Harry Potter 2016

Jak jsme v minulém čísle avizovali,
v úterý 13. září navštívil na pozvání
senátora Zbyňka Linharta a Jiřího
Suchardy Šluknovský výběžek Václav
Klaus ml. Jako první navštívil krásnolipskou základní školu, kde v současné
době probíhá velmi medializovaná
kauza, týkající se inkluze žáků, v a
po pracovním obědě s vedením města
také navštívil místní minipivovar.
V odpoledních hodinách jej očekávalo v Centru Panorama více jak
50 převážně školských pracovníků,
mezi nimiž však nechyběli ani zástupci města a veřejnosti. Ve velmi
srdečném tónu si přítomní vyslechli
nejen úvodní část přednášky, ale

v následující, téměř hodinové diskuzi
si vzájemně vyměnili názory na současnou situaci ve školství, rozebírali
jeho kvality a nedostatky a posuzovali
rozdíly mezi státním a soukromým
školstvím. Přestože diskutující patřili k různým politickým i odborným
kruhům, na většině se v odborné problematice shodli. Ve velmi podobném
duchu probíhala i následná diskuze na
šluknovské škole.
Svoji návštěvu zakončil Václav Klaus
neformální večeří v restauraci Dýmník, kde došlo i na osobnější otázky
a probrána byla i současná politická
angažovanost bývalého ředitele soukromého gymnázia PORG.
js

Na letním dětském táboře DDM
Varnsdorf nedaleko České Skalice od
30. července do 13. srpna trávily část
prázdnin děti nejen z Varnsdorfu, ale
i z Prahy, Třeboně a dalších měst. Ve
stanech s podsadami spalo 46 dětí od
předškolního věku do 15 let. Letošní
celotáborová hra nesla název Harry
Potter a vycházela z motivů knižní
předlohy z pera J. K. Rowlingové.
Hned po příjezdu a rozdělení dětí
Moudrým kloboukem do čtyř soutěžních kolejí – Nebelvíru, Havraspáru,
Mrzimoru a Zmijozelu, započal pod
vedením největšího ředitele, který kdy
zde působil, Albuse Brumbála (hlavní
vedoucí tábora, který je zároveň autorem článku) nový školní rok v kouzelném světě Harryho Pottera.
Stejně jako v loňském roce byly do
programu zařazeny zajímavé hry a
soutěže, rozdělené do mezioddílových
a individuálních klání. Velkému zájmu
se tradičně těšily etapové hry, kterým
předcházely divadelní scénky sehrané
vedoucími v působivých kostýmech.
K nejoblíbenějším se zařadily např.
Akromantule, Rozplývavá skříň, Vrba
mlátivá či Trol ve sklepení. Hra, kdy
úkolem učňů bylo posbírat co největší
množství trolího slizu. Zádrhel však
spočíval v tom, že se ve sklepení pohybovali trolové, již dětem sliz odnímali

a páchnoucí tekutinou je pomazávali.
Všichni se nemohli dočkat Závěrečné
bitvy o Bradavice, hry, při níž jsme se
pomocí kartonových štítů a novinových koulí utkali proti mocnostem zla
v zastoupení Smrtijedů. Na nudu nebyl
čas, letos se také hodně sportovalo.
Velmi jsme prožívali školní pohár ve
famfrpálu a bränballu. Nemalý ohlas
sklidily klasické táborové aktivity –
střelba z luku, praku a foukačky, noční
hlídky, práce se sekerou a pilou či luštění zapeklitých šifer.
K oblíbené činnosti patřilo rovněž
čtení kouzelnických novin Denní věštec, který nám o poledním klidu přinášela sova. Po 15 dnech, které utekly
jako voda, byl školní rok v Bradavicích
ukončen vyhodnocením celotáborové
hry u slavnostního ohně a závěrečným
rituálem Iluminací.
Přestože během našeho pobytu na
Větrníku panovalo poměrně chladnější
počasí a často pršelo, myslím, že si tábor všichni dostatečně užili a příjemně
tak strávili s přáteli a kamarády čtvrtinu letních prázdnin. Rád bych touto
cestou ještě poděkoval všem, kteří
nám čímkoliv pomohli, ať s organizací
a chodem tábora přímo na místě, sponzorskými dary či nemalými přípravami
ještě před prázdninami.
Martin Hoško, red

Samat Tour 2016
Poslední srpnovou sobotu se v Jiřetíně pod Jedlovou konal tradiční cyklistický závod Samat Tour. Pod heslem
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
se na letošním 13. ročníku sešel opět
rekordní počet závodníků. Své síly si
přijelo poměřit celkem 114 malých
i velkých cyklistů. Těší nás každoroční
zájem malých účastníků. Na startu
se jich sešlo 81 na kolech, ale i těch
nejmenších na odstrkovadlech.
Celou akci provázel vtipným komentářem moderátor Vratislav Krupa
a měl tak zásluhu na příjemné atmosféře závodu. Pro všechny zúčastněné
byl odměnou jedinečný sportovní
zážitek a věcné ceny, které věnovali
sponzoři. Žádný závodník neodešel
s prázdnou. Všichni si odnesli žlutá
trička s logem akce.

Děkujeme účastníkům závodu,
fanouškům, organizátorům a především sponzorům, kteří věnovali
pěkné a hodnotné ceny pro všechny
závodníky, které byly odměnou za
námahu i motivací do dalších sportovních klání. Dále děkujeme obci
Jiřetín pod Jedlouvou, za umožnění
uspořádání závodu a hasičskému
sboru z Horního Podluží za osvěžující
vodní sprchu závodníků.
Těšíme se opět za rok na startu
v dalším, již 14. ročníku cyklistického závodu Samat Tour 2017 v Jiřetíně
pod Jedlovou. Hlavním pořadatelem
závodu je společnost Samat, výrobce
plastových oken a dveří, ve spolupráci
s Cyklosport Bartys Rumburk a Ruli.
Přehled
vítězů
jednotlivých
kategorií: odstrkovadla Ondřej Dumek, želvičky Tomáš Hůzl, děti do 7 let Jan Pospíšil, děti do 10 let Filip Pospíšil, holky - Lenka Nejedlá, kluci - Jakub
Šon, ženy - Jana Kovářová,
muži (amatéři) - Matouš
Dubovecký, muži (profíci) Herbert Švarc.
Barbora Dvořáková, red

Malí hasiči rozjeli sezonu ve velkém
Přestože sezona zdaleka nekončí
a mladé hasiče čeká ještě několik
podzimních soutěží, výsledky nových
sestav pod vedením vedoucího mládeže L. Brůny a trenérů J. Levinského
a J. Tomkové se již dostavily. Z pěti
letošních soutěží dovezli mladší
žáci se stoupající tendencí všechna
tři medailová místa, tedy třetí,
druhé a minulý týden z Království
dokonce zlaté. Ani starší žáci se
nenechávají zahanbit. Hned úvodní
závod vyhráli a kromě zlata mají na
kontě i dvě stříbra. Takovou sezonu
už dlouho v mládežnickém požárním
sportu nepamatujeme, a tak mohou
i sponzoři být právem hrdí na vý-

sledky jimi podporovaných aktivit.
Doufáme, že se našim mladým bude
dařit i v poslední třetině sezony a
držíme jim palce!
js
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VZPOMÍNKA
S bolestí v srdci,
kterou ani čas nezahojí, vzpomeneme
ve středu 28. září
18 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil
milovaný tatínek a
dědeček pan Ladislav Zeman.
Zároveň v tento den
vzpomeneme 40 let
od chvíle, kdy nás
opustil drahý bratr a
strýc pan Jiří Zeman.
Děkujeme všem,
kteří jim v tento den věnují tichou
vzpomínku.
Za celou rodinu s láskou v srdci stále vzpomíná dcera a sestra Ladislava.

PODĚKOVÁNÍ
Velmi mě potěšilo blahopřání
k mému životnímu jubileu otištěné
v Hlasu severu. Ráda si připomínám
spolupráci s ředitelkami mateřských
škol. Jsou to nezapomenutelné zážitky.
Jitka Poláčková

Touto cestou hledáme nálezce
mých věcí. Rád mu osobně poděkuji.
M. Posselt, Pohraniční Stráže 3229.

ZUBNÍ POHOTOVOST
24.-25. 9. 2016
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
Tel. 737 501 440
28. 9. 2016
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI
Tel. 412 539 298
1.-2. 10. 2016
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI
Tel. 412 539 298
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích od 8.00 do
11.00 hod.

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

5. října
od 10 do 14.30 hod.

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše
(přízemí, dveře č. 25)
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Výzva:
Sportovec roku
2016
Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport vyzývá občany města,
sportovní kluby a oddíly a všechny
příznivce sportu k nominaci sportovců
do ankety města Sportovec roku 2016.
Návrhy sportovců můžete podávat
buď elektronicky na e-mail jana.neubauerova@varndorf.cz nebo osobně
na podatelnách MěÚ a v informačním
centru (v zalepené obálce s nápisem:
Návrh nominace - Sportovec roku
2016) do 5. října.
Vaše návrhy budou sloužit komisi
k tvorbě anketního lísku. Pro nominaci je nutné uvést: jméno a příjmení
sportovce nebo název oddílu, druh
sportu, významné umístění a kategorii (mládežnický jednotlivec, dospělý
jednotlivec, mládežnický kolektiv,
dospělý kolektiv a trenér).

NAROZENÍ
* Terezie Danková
Blanka Kropáčková
Jan Danko
* Jan
Michaela Čepeláková
Jan Ponděliček
* Ladislav Šafránek
Zdeňka Ortmanová
Ladislav Šafránek

ÚMRTÍ
Úmrtí v srpnu
Vlastimila Churá
Jiří Šubrt
Jiří Plíhal
Helena Hildová
Tomáš Vítek
Václav Deutsch
Anna Adamcová
František Masák
Jaroslav Šmidílek
Josef Šulc

94 let
89 let
73 let
75 let
89 let
70 let
91 let
85 let
82 let
85 let

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 6. října

SVOZ BIOODPADU
Svoz hnědých nádob
na biologicky rozložitelný odpad

v úterý 4. října

Pozvánka na bohoslužbu
Zveme na tradiční ekumenickou bohoslužbu na poděkování za letošní úrodu v neděli 2. října od 10 hod. do starokatolického chrámu v Tyršově ulici.
Roland Solloch, farář

Dorosty FK hrají krajský přebor
Po sestupu fotbalových dorostenců
FK Varnsdorf U19 z České ligy hraje
tento tým Krajský přebor a stejně tak
i tým U17. Podle vyjádření šéftrenéra
mládeže Pavla Hradiského je tato
soutěž pro hráče větším přínosem,
neboť se ve většině mohou měřit se
svými protihráči, zatímco v lize splňovali náročné a potřebné parametry jen
někteří. Starší i mladší dorostenci mají
v nové sezoně odehráno po čtyřech
utkáních (duely s SK Roudnice by
měly být kontumovány ve prospěch
Varnsdorfu pro nedostavení se soupeře
k zápasům) a lépe si vede celek U19.
Ten zahájil soutěž výhrou s Mosteckým
FK 4:1 (2:1) a zvítězil i na hřištích
Ervěnic/Jirkov 2:4 (1:3) a Proboštova
0:3 (0:1). V domácím prostředí dále
udolal VOŠ Roudnice 3:2 (1:1) a v Li-

toměřicích se minulé kolo nehrálo pro
nezpůsobilost terénu. Po šestém kole
mu patřila druhá příčka za Neštěmicemi (oba týmy 15 bodů) a před Mosteckým FK (12). O góly se v dosavadních
utkáních zasloužili Jindra Novák 3,
Samuel Záhorský 3, Ondřej Kramer 3,
Mirek Luňák 2, Martin Touš, Lukáš Lisý
a Kryštof Kolár.
Mladší dorost U17 nestačil na Mostecký FK 0:4 (0:2), neuspěl u Ervěnice/
Jirkova 2:1 (0:1) a první výhry dosáhl
po penaltách v Proboštově 1:2 (1:1).
Doma poté odešel poražen s VOŠ Roudnice 2:3 (0:0), v Litoměřich se z již uvedeného důvodu nehrálo. Branky tohoto
výběru zatím zaznamenali Lukáš Kahuda, Ondřej Nováček, Jaroslav Šindelář
a Jan Liška. Po šestém kole byl mladší
dorost jedenáctý.
ZdS

Volejbalový turnaj žákyň
Na kurtech u sportovní haly ve
Varnsdorfu se uskutečnil obnovený
turnaj starších žákyň s názvem MLÁDÍ 2016. Zúčastnila se jej děvčata
hrající krajské soutěže Libereckého kraje - Nový Bor s týmy A i B,
Mnichovo Hradiště, Vrtule Frýdlant
v Čechách a domácí TJ Slovan Varnsdorf. Pořadatel zvolil název turnaje
pro jeho velkou tradici v minulosti,
kdy se konal i jako dvoudenní. Byla
to tehdy před 30 lety ale jiná doba
i ve volejbale mládeže a v soutěžích
se utkávalo více družstev. Hrálo se
tedy nyní systémem každý s každým
na dva hrané sety do 25 bodů. Vzhledem k parnému počasí se tak jednalo
o téměř nadlidské výkony předvede-

né hráčkami. Diváci postávající za
plotem areálu i na tribunách okolo
kurtů byli nadšeni a několikrát ocenili potleskem výkony děvčat a to
nejen domácích. Svou roli favorita
potvrdilo družstvo Sokola Mnichovo
Hradiště, když neztratilo ani jeden
set, a tak se stalo celkovým vítězem.
Druhou příčku obsadila děvčata z Jiskry Nový Bor A - podlehla vítězi turnaje a remizovala s Vrtulemi Frýdlant
v Čechách. Třetí příčku obsadil domácí tým s dvěma výhrami a dvěma prohrami. Čtvrté místo patří Frýdlantu,
který podlehl Mnichovu Hradišti a TJ
Slovan a remizoval s Novým Borem A
i B. Páté skončilo družstvo Jiskry
Nový Bor B.
P. Damnitz

Jubilejní setkání ve Vilémově
V polovině června se uskutečnilo
15. společné setkání bývalých hráčů
a funkcionářů Šluknovského výběžku
nad 60 let, z nichž někteří vážili
cestu např. i z Plzně, Prahy, Mělníku,
Čížkovic, Liberce, Chrastavy, České
Lípy, Nového Boru apod. Při dobrém
moku a specialitách z udírny se vzpomínalo na dávná i nedávná léta a také
na ty, kteří již mezi námi nejsou a
odešli na věky. K tanci i poslechu a
nejen na přání hrála skupina Rytma,
společně se i zazpívalo. Všichni měli
v rámci programu možnost zkusit si

kopnout na malou prázdnou branku
o láhev pravé moravské slivovice a
další soutěž lákala při házení kroužků
na tři kvalitní lahve becherovky, bílého a červeného vína. Slivovici nakonec
v play-off vyhrál bývalý šluknovský
plejer Zdeněk Abramcov a v kroužcích
se dařilo Janu Tajčmanovi z Chrastavy a Pepíkovi Těšíkovi z Rumburku.
Nejstaršími účastníky byli pánové
Kořínek, Šich a Těšík, kterým je přes
80 let. Nejvzdálenějším pamětníkem
byl pan Werner Lassig, který přijel
německého Weidenu.
LS

Cyklistické výsledky
TOUR DE JEDLOVÁ - Celkové pořadí
(55 startujících): 1. Švorc Michal
26:41 min., 2. Schwarz Herbert 27:
06, 3. Švorc Jiří 27:14, 4. Vohanka Aleš
28:45, 5. Nosek Daniel 29:19, 6. Dubovecký Matouš 29:28, 7. Kohout Zdeněk
30:20, 8. Hobza Tomáš 30:41, 9. Suchánek Radek 31:03, 10. Stárek David
31:11 min. Vítězové kategorii – mládež
do 15 let: Dubovecký Matouš; muži 1629: Švorc Michal; muži 30-39: Schwarz
Herbert; muži 40-49: Švorc Jiří; muži
50-59: Spurný Milan; muži 60-99: Javůrek Miloš; ženy: Lánská Dana; cyklo
vozík: Hampl Roman a Andrejka.

OKOLO VLČÍ HORY – Kategorie
muži 19 - 29 let (6 okruhů - 60 km,
15 startujících): 2. Ondřej Motl,
6. Jiří Kalivoda, 8. Tomáš Hobza; Kategorie muži 30 – 39, 26 startujících):
1. Jan Novota, 4. Marek Zámečník,
7. Herbert Schwarz, 8. Aleš Vohanka; Kategorie muži 40 - 49 let, 18):
5. Martin Marczi, 6. Jan Boczan;
Kategorie muži 50 - 59 let, 4 okruhy 40 km, 16): 2. Miroslav Vohnout,
3. Jiří Dužár, 5. Milan Spurný, 7. Karel
Bezchleba, 8. Radko Kamenický; Kategorie muži nad 60 let, 7): 4. Herbert
Michel; Kategorie junioři 17 - 18 let,
5): 3. Filip Srbecký, 4. David Stárek;
Kategorie ženy od 19 let, 8): 1. Kateřina Zezulová, 2. Anežka Lhotáková,
3. Kateřina Loubková; Kategorie dívky
15 - 18 let, 4): 1. Nikola Boczanová,
2. Patricie Petrásková; Kategorie
ml. žáci 11 - 12 let, delší trať, 5):
1. Jonáš Kudláček, 2. Valerie Barcalová; Kategorie děti do 10 let, krátká
trať, 6): 1. Rostislav Synek. Na 60
km trati vyhrál celkově Jan Novota
(1:36,39 hod.) před devatenáctiletým Filipem Dirglem (1:36,44) a Ivo

Machkem (1:36,46). Na 40 km byli
v celkové klasifikaci nejlepší tito cyklisté Šluknovského výběžku: 4. Filip
Srbecký, 5. David Stárek, 6. Kateřina
Zezulová, 8. Miroslav Vohnout, 9. Jiří
Dužár.
TOUR DE ZELEŇÁK – letos dominovali na silnicích Šluknovského výběžku
němečtí cyklisté, první desítku pořadí
si jich svými časy zajistilo sedm.
Jejich hegemonii narušili jen čtvrtý
Jakub Svoboda (Kolokrám), pátý Jan
Novota a osmý Tomáš Podrazil. Celkové výsledky 632 klasifikovaných v cíli
na: www.sportovniservis.cz/tour-dezelenak-2016/
ČASOVKA LUŽ – v konkurenci více
než 50 cyklistů a cyklistek se umístili
jezdci z cyklistických stájí výběžku
nebo odsud pocházejících v jednotlivých kategoriích takto: Muži do 29
let: 2. Ondřej Motl 14:23.43 min.,
3. Matouš Dubovecký 14:48.24,
4. Tomáš Hobza 15:16.70; Muži do
39: 3. Aleš Vohanka 14:34.08, 7.
Lukáš Krejčí 15:50.04; Muži do 49:
2. Jiří Švorc 14:25.54, 3. Martin Marczi
15:38.52, 4. Radek Mlynář 16:19.43,
5. Zdeněk Kohout 16:34.43, 6. Martin
Dubovecký 16:45.73, 7. Pavel Císař
17:40.10; Muži do 59: 1. Milan Spurný
15:54.07, 2. Jan Mádl 16:23.36, 3. Miroslav Vohnout 16:25.06, 5. Miloslav
Král 17:16.45, 6. Radko Kamenický
17:34.03; Muži 60+: 1. Miloš Javůrek
17:57.23, 2. Herbert Michel 18:06.64,
3. Ota Košín 21:05.39, 4. Jiří Podlešák
22:10.23 min.
BLUE STONE – trať Waltersdorf Horní Světlá, 8,5 km, teplota 31°C,
100 účastníků. Smíšené páry masters
(součet 70-99 let): 1. Ivana Loubková,
Ivo Machek; Muži masters (součet 7099 let): 1. Jiří Švorc, Aleš Vohanka,
4. Martin Marczi, Zdeněk Kohout; Muži
(součet nad 100 let): 2. Milan Spurný,
Volker Schäfer, 3. Václav Zemler,
Miroslav Vohnout, 6. Jan Pospíchal,
Miloslav Král; Smíšené páry (součet
37-69 let): 2. Adriana Marschnerová,
Herbert Schwarz; Muži (součet 37-69
let): 1. Filip Dirigl, Tomáš Podrazil,
2. Michal Švorc, Tomáš Heinze, 7. Adam
Haufert, Arnošt Haufert.
ZdS

Z letních triatlonů
HORNETTLON - jeden z prvních
letošních triatlonů se konal v Hradčanech u Ralska, na kterém si zájemci
mohli prubnout i kvadriatlon (plavání
500 m, horské kolo 20 km, kolečkové
brusle 11 km, běh 5 km). V triatlonu
(stejné distance bez kolečkových
bruslí) skončil Kuba Conk celkově
14. a 10. v kategorii M39, Lucie Dospělová pak 33. celkově a vyhrála kategorii žen. Oba v barvách CK Šluknovsko.
V srpnu a září proběhly další dva
tradiční triatlony, na kterých se nejlépe umístili následující varnsdorfští
vyznavači tohoto náročného sportu.

HOUMRŮV TRIATLON (Jiříkov)
- Kategorie Hobby (39 klasifikovaných): Nikola Boczanová (vítězka
své kategorie, 4. celkově), Miloslav
Hrabě (6. v kategorii, 11. celkově).
Kategorie Klasik (127): Michal Švorc
(3. v kategorii M39 i celkově), Aleš
Vohanka (5. v kategorii M39, 7. celkově), Filip Srbecký (6. v kategorii
M39, 9. celkově).
KYTLICKÝ MINITRIATLON – dorostenci 15-18 let (4 borci): 1. Filip
Srbecký; Muži 19-39 (48): 3. Michal
Švorc; Muži 40+ (26): 6. Václav Zemler,
10. Arnošt Haufert.
ZdS

Domácí remízy na pokračování
Fotbalisty druholigového FK Varnsdorf po dvou domácích bezbrankových remízách proložených výhrou
v Prostějově čekalo páteční odpolední
střetnutí ve Vítkovicích. Nováček ligy
dvakrát vedl, ale hostům se podařilo
v posledních pěti minutách nepříznivé skóre otočit ve svůj prospěch
a zvítězili 2:3 (1:1). Jejich branky
obstarali ve 41. Alexander Jakubov,
v 85. Fahrudin Durdevič a v 89. Pavlo
Rudnytskyy z PK. Autor rozhodující
branky si na penaltu věřil, ale přiznal
i kapku nervozity, vždyť běžela poslední minuta zápasu. Sestava vítězů:
Samoel – Rudnytskyy, Zieris (C), Neuberg (29. Novotný), Knejzlík – Zbrožek,
Dordič (71. Beránek), Kozma (79.
Beneš), Richter, Durdević – Jakubov.
Připraveni ještě byli náhradníci Kolář
(B) a Čurgali. Po výhře dlel Varnsdorf
dvě hodiny na výsluní tabulky, než
jej odsud sesadily České Budějo-

vice, když porazily Ústí n. L. 2:1.
V neděli 18. září hostil Varnsdorf
celek Třince, kterému patřila po
předchozím kole čtrnáctá příčka
tabulky. Diváci v Kotlině se už dvě
utkání neradovali ze vstřeleného gólu
a bylo otázkou, zda domácí hráči tuto
bilanci přeruší. Než duel začal, proběhla gratulace k životnímu jubileu
dlouholetého varnsdorfského trenéra
a činovníka Stanislava Horáčka. Utkání
se pak rozehrálo pro FK smolně, už ve
12. min. Kristian Zbrožek dal vlastní
gól. Ve snaze o vyrovnání trefil Daniel
Richter ve 44. tyč. To přišlo v 64. zásluhou Alexandra Jakubova a další dvě
šance zůstaly nevyužity. Třinec kontroval gólem v 79., a to se nad domácími
se smrákalo. Jakubov však stačil ještě
v 86. srovnat na konečných 2:2. I další střetnutí FNL hraje FK Varnsdorf
doma, v neděli 25. září přivítá už od
16.30 Olomouc.
ZdS

Divizionáři a ligisté vzpomínali

Setkání bývalých divizních a ligových spoluhráčů z roku 1970-1977
včetně trenéra Stanislava Horáčka
a maséra Jaroslava Sekyry se uskutečnilo v restauraci Noprosu koncem
května. Účastníci si promítli film
zhotovený k 60 letům české kopané ve Varnsdorfu, probrali, kdo již
má vyměněný kolenní nebo kyčelní
kloub, případně koho obdobná operace v dohledné době čeká. Po dvou
hodinách se pak přesunuli na stadion,

kde shlédli utkání FNL mezi FK Varnsdorf a Karvinou.
Na fotu nahoře zleva Ladislav
Zrust, Tonda Smolík, Stanislav Starý,
Štefan Smolenický, Josef Sýkora, Jirka Minařík, Petr Němec, Jarda Kropáček, trenér Standa Horáček, masér
Jaroslav Sekyra, Vlasta Gabriel, Karel
Karban, Bohuslav Hnyk, Michal Mráz a
Petr Greňo. Dole zleva Franta Hanzl,
Standa Dvořák, Milan Gašo, Jan Ďula
a Josef Zoser.
red

Zákupská šajtle znovu pro JK Trans
Koncem července vyhrál tým JK
Trans Varnsdorf 18. ročník turnaje
v malé kopané Zákupská šajtle a
obhájil tak loňské vítězství. Letos
se turnaj hrál premiérově pouze
jako veteránský. Ve finále zdolal
JK Trans stálého účastníka tým FC
Prádelna až v penaltovém rozstřelu.
V normální hrací době skončil duel
1:1, když oba góly padly v poslední
minutě utkání. O třetí místo pak
zvítězil nováček turnaje tým Rafani
Děčín v penaltách nad Toto Teamem.
Nejlepším střelcem se stal s 5 góly
Jan Francl (FC Prádelna), nejlepším
gólmanem byl zvolen brankář týmu

Rafani Děčín. Na fotu nahoře zleva:
L. Relich, půvabná masérka, V. Fišer, M. Hovanycz a M. Hořčička. Dole
zleva: P. Pomichal, M. Mikolášek,
T. Skotnica, M. Langer a P. Lisý. red
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Michal Švorc juniorským Mistrem Evropy
O nadějném varnsdorfském sportovci Michalu Švorcovi (19) a jeho cílech
psal Hlas severu obšírněji naposledy na
podzim 2013, kdy se ucházel o účast na
Světových olympijských hrách mládeže
v Číně. Poté už zaznamenal pouze
jeho některé úspěchy v regionálních
cyklistických akcích, jako je např.
Varnsdorfský triatlon nebo Časovka
Luž. Koncem srpna ale sáhl po vítězství, které zatím patří zřejmě k jeho
nejhodnotnějším.
Co vše důležité mu ale v posledních dvou létech pod vedením olympijského medailisty Jana Řehuly
předcházelo? Měl jsem dlouhodobé
problémy s páteří a navštěvoval Centrum pohybové medicíny u profesora
Koláře. Asi po dvou letech se ukázalo,
že problém byl celou dobu v pánevní

oblasti. Nakonec na to přišel odborník
ve vojenské nemocnici těsně před operací páteře, za kterým jsem už nechtěl
ani jít, protože si mne po celou dobu
všichni neustále přehazovali. Operace
nakonec nebyla třeba. Poté, co se toto
dalo do pořádku, jsem začal trénovat,
byl měsíc v Benidormu (Španělsko) a
cca po půl roce se mi vrátily stejné
problémy.
Přesto Michal dosáhl 20. srpna na
evropském Xterra šampionátu v Žitavě mezi juniory na zlatou medaili.
Myšlenkami na nějaký úspěch se asi
ale nezabýval. Spíše ne, jen doufání,
že bych mohl vystoupat alespoň na
bednu.
Jaký byl průběh samotného závodu? Nejdříve se plavalo 1 500 m na

dvou okruzích v zatopeném písčitém
lomu. Pak čekalo 36 km na kole. To
bylo hodně fyzicky a technicky náročné. Převýšení 1 200 m, profil zcela
kopcovitý, hodně rychlé sjezdy. Běh
na 9 km pak vypadal relativně jednoduše. Start mi vyšel, první okruh
plavání jsem bral jako zahřívací, voda
byla dost studená. Z depa jsem pak
vyjel sám, ale cyklistika byla opravdu
náročná, navíc jsem měl 5 km před
cílem defekt. Nebýt toho, snažil bych
se i o 1. místo v Age Grouper (celkově
bez rozdílu věku - nakonec 4. místo).
V běhu jsem první kilometr zvládl
suprově, ale pak mne začaly brat křeče
a dobré to bylo zase až na posledním
kilometru.
Prozradíš své další sportovní plány? Pokud seženu potřebné zajištění

od sponzorů, tak bych rád jel do Austrálie na ITU Mistrovství světa v cross
triatlonu. To se koná v Austrálii ke
konci listopadu.
Díky za rozhovor a přejeme pevné
zdraví a další skvělé výsledky.
red

Jezdit po Evropě kamionem jako řidič firmy NOPROSU s.r.o.

- 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 23. září 2016. Příští číslo vyjde 7. října 2016. Redakční uzávěrka 26. září 2016.

měsíce. Pak začíná řidič dle vlastního
rozhodnutía doporučení profesionálního
učitele jezdit lehčí trasy sám. Také je
mu tímto okamžikem přiděleno vlastní
vozidlo.
Má firma NOPROSU s.r.o. již
zkušenosti s výcvikem nových
řidičů?
Ano, během dvouletého zkušebního
provozu máme již 14 nových řidičů
k naší i jejich velké spokojenosti.
Jak náročné je povolání řidiče
kamionu?
Práce profesionálního řidiče
kamionu je odpovědné a náročné
povolání. Startuje v pondělí a konec
týdne má v pátek odpoledne. Při jízdě
do vzdálenějších destinací jede i přes
víkend. Ty se však naše firma snaží
minimalizovat zdvojením posádky, kde
právě používáme nové řidiče k získání
potřebných zkušeností.
Jaké je finanční ohodnocení za
tuto práci?
Průměrně, po započtení příslušných
diet, si šikovný řidič vydělá kolem
34 000 Kč čistého za jeden měsíc. Pokud
pojede delší turnus (včetně víkendu) tak
kolem 40 000 Kč. Dost záleží na řidiči
samotném.
Jak perspektivní je zaměstnání
řidiče a jaké plynou výhody?
Profesionální řidič kamionu je dnes
velmi žádaný na trhu práce. Povolání,
se dá říci opravdu voní dálkami. Firma
NOPROSU s.r.o. a pan Josef Šusta se
o své zaměstnance stará po všech
stránkách často i nad rámec běžných
povinností.
Kde se mohou případní zájemci
hlásit?
NOPROSU s.r.o., Miroslav Doležal,
tel. 739 242 306 nebo
e-mail miroslav.dolezal@noprosu.cz.

8 594172 500014
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6 Kč

Jak na to? Je těžké získat kvalifikaci řidiče mezinárodní kamionové
dopravy?
Není to až tak složité. Řidiči musí
splnit podmínku 21 let nebo starší a
mít řidičský průkaz skupiny B. Poté
získat u nás následně oprávnění pro
C, E, profesní průkaz řidiče a digitální
kartu pro obsluhu tachografu. Zhruba
záležitost 2-3 měsíců.
Kde se dá oprávnění získat a kolik
školení stojí?
Stačí se přihlásit přímo u naší firmy
NOPROSU s.r.o. Zájemce bude zařazen
do programu pro nové řidiče a pod
dohledem lektora autoškoly bude
připraven ke složení závěrečných
zkoušek. S naší pomocí si požádá
o rekvalifikaci na úřadu práce. Dle
našich zkušeností platí úřad ve většině
případů školení C plus profesní průkaz,
to je cca 35 000 Kč. Školení na skupinu E
7.000 Kč (přívěsy, návěsy) zaplatí firma
NOPROSU s.r.o. Zájemce platí pouze
závěrečnou zkoušku což je správní
poplatek 700 Kč.
Jak probíhá školení?
Zájemce je nejdříve po dobu školení
zaměstnán na servisu nákladních vozidel
Josef Šusta ve Varnsdorfu, kde se
seznamuje s obsluhou kamionu. Výuka
probíhá ve vlastních prostorách vedená
lektorem autoškoly na nákladním
vozidle DAF, který je upraven pro
potřeby výcviku.
Co následuje po získání všech
nutných oprávnění?
Řidič je převeden pod pracovní
smlouvu do společnosti NOPROSU s.r.o a
začne druhá fáze výcviku, kdy jezdí pod
dohledem zkušeného profesionála již
po Evropě a začne postupně sám řídit.
Tato fáze trvá dle šikovnosti zájemců 1-3

