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Druhý ročník Závodu vodících psů

POZVÁNKA

na květnové zasedání
zastupitelstva
V letošním roce se zastupitelé sešli již čtyřikrát a to
páté, květnové, zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
je naplánováno na čtvrtek
25. května. Opět se bude
konat ve Studentském centru
Střelnice od 15 hodin.
Na programu jednání budou
jako vždy převody majetku
města, zprávy výborů, finanční záležitosti, návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel a členů zastupitelstva.
Ti, kteří se nebudou moci
dostavit na zasedání osobně,
mají možnost využít online
audio přenosu, který pro vás
připravujeme každé zasedání
zastupitelstva. K nalezení
bude na webových stránkách
města či přímo na oficiálním
YouTube kanálu Město Varnsdorf. Po skončení zasedání
bude navíc ihned zveřejněn
záznam jednání. Plán zasedání Rady a Zastupitelstva
města Varnsdorf pro letošní
rok naleznete na webových
stránkách města.
Tomáš Secký
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Společná fotka závodníků se svými čtyřnohými miláčky; foto archiv Romana Vaňka
Povím vám, je zvláštní pocit vidět
pejsky, kteří po několikaletém a velmi
náročném výcviku dokážou nahradit
zrak nevidomých. Je to zážitek, při
kterém si uvědomíte, jak jsou ti
pejsci vlastně úžasní. Tato podívaná
se naskytla mnoha divákům v sobotu
6. května v areálu městské knihovny,
kde se konal již druhý ročník Závodu
vodících psů ve spolupráci se Sdružením přátel vodících psů, Fan clubem
vodících psů Varnsdorf a s finanční
podporou města Varnsdorf. Pořadatelem akce byl pan Roman Vaněk.
Program sobotní akce odstartovalo
před půl desátou dopolední vystoupení
skupiny Big Band Varnsdorf. K slavnostnímu zahájení o půl desáté, se k moderátorce Majce Schillerové připojil také
místostarosta pan Josef Hambálek. Po
milém přivítání všech závodníků, pejsků a také veřejnosti následoval křest
knihy „Nabu, Nelsi a škola pro superpsy“. Autorka dětské knížky nevidomá
Stanislava Krajíčková poté převzala do
svých rukou autogramiádu spojenou
s prodejem nového „psího“ bestselleru
pro děti. Zajímavostí je, že se předlohou stali skuteční vodící pejsci, kteří
se zúčastnili dokonce křestu. Jedním
z nich byl Nabu – pejsek samotného
pořadatele akce.
A pak už se to rozjelo ve velkém.
Čtrnáct závodníků se čtrnácti pejsky,
kteří se sjeli z koutů celé republiky,
si vylosovali soutěžní čísla. Všichni si
nasadili na oči černé pásky, aby byl
závod pro všechny, kteří mají různý
stupeň postižení, vyrovnaný. Moderá-

torka akce před závodem ještě oslovila
návštěvníky s prosbou, aby závodící
pejsky, kteří měli na sobě připravený
postroj, nehladili. Vysvětlila jim, že
pejsek s postrojem je takto již připravený konat povel.
Ve čtvrt na jedenáct pak odstartoval dlouho očekávaný závod. Hlavní

disciplínou byla půlkilometrová cesta
městem s vodícím psem a rozhodčím.
Rozhodčí pan Dan Tůma hodnotil především, jak se pejsci dokážou postarat
o své majitele a jak je umí provést
naprosto cizím prostředím. Další disciplína se odehrávala přímo v areálu
Pokračování na str. 2

Návštěvníci si mohli vyzkoušet cestu labyrintem se slepeckou holí; foto
Hana Bučková
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Druhý ročník Závodu vodících psů
Dokončení ze str. 1

parku před knihovnou, která spočívala
v psí poslušnosti, také pod kontrolou
rozhodčího.
„Já jsem se těšil na ty závody. Cítím
se výborně připravený a myslím si, že
to dneska dáme a že to zvládneme,“
prozradil své pocity jeden ze soutěžících.
V průběhu závodu byl pro veřejnost připraven bohatý doprovodný
program. V rámci něho si mohli
návštěvníci například vyzkoušet únik
z labyrintu se slepeckou holí a páskou
přes oči, jenž, jsem měla možnost si
vyzkoušet na vlastní kůži při prvním
ročníku sportovních her pro nevidomé,
poznat poslepu a pohmatem hodnotu
mincí nebo vybrat dvě kostičky, které
zněly stejně. Zněly? Kostičky byly
označené stejnou barvou, hádající je
však musel rozeznat pouze pomocí
svého sluchu. Návštěvníci měli také
možnost si vyzkoušet výrobu přívěsku
na klíče z korálků v rámci programu
Leničky dílnička.
Ve čtyři hodiny odpoledne nakonec
proběhlo vyhlášení výsledků:
1. místo: Slabochová Blanka a Nero
2. místo: Melichar Milan a Witto
3. místo: Poloprutský Stada a Jimmy
4. místo: Kynzlová Helena a Anny
5. místo: Kaiser Miroslav a Nelson
6. místo: Hlaváčková Andrea a Kanto
7. místo: Duchoňová Zuzana a Kaya

8. místo: Pikeš Jiří a Endy
9. místo: Krajíček Vláďa a Pluto
10. místo: Diblík Pavel a Kody
11. místo: Klozová Andrea a Elí
12. místo: Janečková Blanka a Mínka
13. místo: Vosyková Kateřina a Aron
14. místo: Voňavková Nikola a Ruf
„Jsem překvapená. Je to radost.
Vím, co on dokáže, že doopravdy se
na něj můžu ve všem spolehnout. Že
mě dovede, kam potřebuju, a všechno
mi označí. Ještě se mi nestalo, abych
spadla nebo mě dovedl do díry. Vážně
jsem s ním spokojená,“ radovala se vítězka závodu na kameru pana Hallera,
který celou akci dokumentoval.
Ke skvělé akci také neodmyslitelně
patří občerstvení a dobrá muzika.
O hladová bříška závodníků i veřejnosti
se postaral stánek s domácími lívanci a
o dobrou náladu pak hudební vystoupení v podání Ládi Málka a nevidomé
Blanky Janečkové, která se proslavila
v televizní soutěži Hlas Československa
v roce 2014.
„Jsem strašně rad, že byli všichni
účastníci spokojeni. To je pro mě největší odměna. Myslím, že i veřejnosti
se akce líbila a já mám z toho dobrý a
teď už i uklidňující pocit. Počasí nám
vyšlo, soutěžící byli nad míru spokojeni - co víc si přát. Děkuji městu a sponzorům za podporu a hurá do třetího
ročníku,“ uvedl na závěr organizátor
akce pan Roman Vaněk. Hana Bučková

Město zahájilo spolupráci
s regionální televizí rtm+
Připravují se slavnosti města
Také v letošním roce proběhnou
městské slavnosti pod tradičním
názvem Slavnosti města Varnsdorf.
Těšit se na ně můžete o víkendu 16. až
18. června 2017. Páteční doprovodný
program zahájíme v Hosana Café,
kde si pro vás večer hudby a poezie
připravila trojice Jana Vébrová & Jan
Kunze & Milan Hrabal. Hlavní program
slavností se bude odehrávat v sobotu
17. června odpoledne na hřišti
u sportovní haly. Začínáme ve 13 hodin
programem pro děti i dospělé, hudbou
nás budou provázet Malevil band,
Backwards, Kofe-in a Paulie Garand
& KennyRough. Hlavním hudebním
vystoupením je Kamil Střihavka
& Leaders. Po setmění se můžete těšit
na ohňovou show skupiny Amanitas.
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Celé odpoledne vás bude programem
provádět dvojice herců, moderátorů,
textařů a velmi nadaných improvizátorů - Metoděj a Dozer. Až do 18 hodin
na vás budou čekat ekohrátky pro děti,
skákací hrad, nafukovací skluzavka,
show leteckých modelářů, modely aut,
soutěže pro děti o ceny, lidský fotbálek pro dospělé, masáže, kadeřnictví,
malování na obličej a spousta legrace.
Nedělní doprovodný program bude
věnován oslavám 110 výročí fotbalu ve
městě a animované pohádce v kině.
Podrobný program naleznete později na webových stránkách města, na
Facebooku formou události, nebo na
plakátech po městě. Slavnosti města
2017 pro vás připravuje kulturní komise rady města ve spolupráci s Regii
a.s.
Roland Solloch, místostarosta

Město Varnsdorf rozjíždí spolupráci
s regionální televizí rtm+. Cílem je
přiblížit město obyvatelům Libereckého kraje a blízkému okolí.
„Vedení města považuje uzavření
spolupráce za krok správným směrem. K obyvatelům Libereckého kraje
a blízkého okolí se nyní dostanou
informace z dění našeho města. Připravované investiční akce, ale také
reportáže a pozvánky na kulturní či
sportovní akce,“ říká starosta města
Stanislav Horáček. „Chceme k nám
a zároveň do Šluknovského výběžku
přilákat prostřednictvím rtm+ turisty
z Libereckého a Ústeckého kraje,“
pokračuje.
Výstupem spolupráce je Varnsdorfský magazín. Pravidelný měsíčník,
který představuje souhrn událostí
z Varnsdorfu za posledních třicet
dní. Premiérově se pořad vysílá vždy
v pondělí po posledním pátku v měsíci. Regionální televizi rtm+ si můžete
naladit i vy. Pro oblast Varnsdorf po-

mocí antény ve vysílací síti Multiplex
4, 25. kanál, 506 MHz. Více informací
o ladění naleznete na webových stránkách televize www.rtmplus.cz.
Kdo nestihne premiérové vysílání,
může si Varnsdorfský magazín přehrát
na webových stránkách města, kde
nový díl vždy zveřejníme, nebo na
městském Youtube kanálu Město Varnsdorf. Na prvotní dva díly z produkce
rtm+ se můžete podívat již nyní.
Tomáš Secký

Město zahájilo spolupráci s regionální televizí rtm+; foto Tomáš Secký
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Oprava rybníčků na Gerhusce
Jak jste možná již zachytili v novém
elektronickém měsíčníku Varnsdorfský
magazín č. 4 od regionální televize
rtm+, který naleznete na internetovém serveru Youtube na kanále Město
Varnsdorf, začátkem dubna začaly
stavební práce na akci rekonstrukci
soustavy rybníků Gerhus.
V místě spodního z nich vznikla na
konci minulého století nádrž na vodu
jako součást poměrně rozsáhlé barevny a apretovny továrníka Roberta
Bobasche. Voda z rybníčku sloužila
jako zásobárna technologické vody pro
parní stroj a také jako požární voda.
V rámci arizace se novým správcem a
posléze vlastníkem stal Paul Gerhus,
který mimo vlastní výroby během druhé světové války v továrně opravoval
pro armádu textilní součásti vojenské
výstroje, zejména celty. Továrna si po
válce už ponechala název Gerhuska.
Zánik továrny započal v červnu 1946
drobným požárem, který poškodil část
výrobní linky, po sloučení textilní výroby ve městě byla továrna na začátku padesátých let uzavřena, opuštěna
a později stržena. Na místě továrny
následně vznikla skládka firmy Elite.
Z původního rybníčku vznikla časem
soustava dvou rybníčků, využívaných z
části rybářským svazem k chovu ryb a
z části k rekreaci. Stav obou rybníčků

je dlouhodobě neutěšený, rybníčky
byly zanesené bahnem a neplnily svou
základní, ani retenční schopnost. Město, jako jejich vlastník, dlouhodobě
hledalo možnost jejich rekonstrukce,
a ta přišla v podobě dotačního titulu
ministerstva zemědělství z programu
129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích. Prvním krokem bylo určení
množství sedimentu, což se geodetovi
podařilo udělat až za pomoci hasičských lodiček. Následně liberecká
firma Terraprojekt v.o.s. zpracovala
projektovou dokumentaci. Konečným
zhotovitelem stavby, vybraným ve
výběrovém řízení, je třeboňská firma
HYDRO & KOV s.r.o., která stavbu
dokončí nejpozději do 30. listopadu
letošního roku.
Předmětem celé zakázky, která je
nyní v plném proudu, je odbahnění
obou rybníčků na přilehlé trvalé deponie, vykácení části náletů, výstavba
sdružených objektů, včetně lovišť a
bezpečnostních přelivů. S tím souvisí
i oprava veškerých pobřežních zdí a
následná úprava okolí. Stavba je rozdělená na dvě etapy (Gerhus I. a II.) a
celková cena za toto dílo je 5.781.110
Kč vč. DPH. Z této částky 85 % způsobilých výdajů pokryje výše uvedená
dotace.
JS

Vagonky na dopravním
hřišti v novém

Vagonky dostaly nový kabát; foto VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
V loňském roce došlo k rekonstrukci
dopravního hřiště ve Varnsdorfu, jehož stav již neodpovídal bezpečnému
dopravnímu provozu. Proto se VOŠ,
SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf ve spolupráci s městem rozhodla opravit a
graficky upravit také vagonky, které
hřiště doplňují.
Na pomoc s grafikou přišli žáci 3. a
4. ročníku oboru Grafický design školy,
kteří byli osloveni se zadáním vytvořit
nový grafický návrh, případně i styl
úpravy. Ze všech nápadů se nejvíce
vydařila práce žákyně Dariny Hnízdilové, žákyni letošního 4. ročníku, která vymyslela návrh s panáčky. Návrh
se zalíbil i vedení školy, které se rozhodlo poupravené postavičky zakomponovat do nové propagace školy. I vy
se nyní můžete seznámit s panáčky,
kteří tematicky reprezentují jednotlivá zaměření oborů školy. Najdete zde

jak technické obory, obory umělecké,
ale i panáčka prezentujícího službové
obory. Na své si přijdou i nejmenší
návštěvníci hřiště, kteří mohou využít
dvou ploch k malování křídami.
Vagonky prošly nejen grafickou,
ale i bezpečnostní úpravou. Z důvodů lezení mladistvých na střechu
a přeskakování mezi vagonky došlo
k demontáži střechy a posunu vagonků. Věříme, že se stávající podoba
bude návštěvníkům hřiště líbit.
Poděkování patří všem, kteří se
na inovaci podíleli, především pak
zástupcům grafického designu školy
za samotný návrh, mistrům a žákům
technických oborů školy za opravu,
grafické firmě AWP Media Varnsdorf
za konzultaci a rychlou výrobu desek
a dobrovolným hasičům za odvoz a následný dovoz a usazení vagonků.
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf

Hrob válečných zajatců byl včas opraven
Rybníky Gerhus se dočkají kompletní rekonstrukce; foto Tomáš Secký

Využívejte Czech POINT na budovách
Řadu let je občanům města k dispozici kontaktní místo Czech POINT
na obou budovách městského úřadu,
tj. nám. E. Beneše 470 a ul. T. G.
Masaryka 1838, odkud je možné si
odnést ověřené výstupy - např. výpis
z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, veřejného rejstříku, podat žádost
o zřízení datové schránky atd. Hlavním cílem je zkvalitnit vztah občana
s veřejnou správou prostřednictvím
tohoto kontaktního místa tak, aby na
jednom místě bylo možno vyřídit více
agend, učinit více podání a tím ušetřit
občanům čas a peníze.

Kontaktní místa
Městský úřad Varnsdorf, Obecní
živnostenský úřad, nám. E.Beneše
470, kancelář č. 39
Městský úřad Varnsdorf, Odbor
správních agend a dopravy, T.G.Masaryka 1848, kancelář č. 31
Úřední hodiny
Pondělí 8:00-17:00
Úterý 8:00-15:30
Středa 8:00-17:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00-14:30

Jak jsme vás informovali v minulém
čísle Hlasu severu, v průběhu jara
došlo k vandalskému řádění na místním hřbitově. Vzhledem k tomu, že
se blížila doba pietního aktu, kterým
si každoročně ve Varnsdorfu připomínáme Pražské povstání a konec
války, domluvili jsme se na přednostní
opravě tohoto hrobu. Kameník v úterý
2. května navrtal a připravil na poškozený díl ocelový čep, den nato v poledne byl za pomocí hasičské techniky
kámen umístěn zpět na podstavec
a zafixován. Ve čtvrtek ráno byly
provedeny finální práce spočívající
v očištění a vyleštění celé horní části
pomníku a obnovení poškozeného
písma. V deset hodin dopoledne, když
přišli zástupci města a OV Českého
svazu bojovníků za svobodu uctít památku a položit kytičku bylo již vše
v naprostém pořádku.

Poděkování si zaslouží kameník pan
Ladislav Polák i dobrovolní hasiči za
rychlou a profesionální práci.
Jiří Sucharda
pracoviště péče o válečné hroby
ORP Varnsdorf

Dobrovolní hasiči pomohli s usazením kamene na své místo; foto JS
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V rámci cyklistického závodu čekají město dopravní komplikace
Jako každý rok, tak i jubilejní
XXX. ročník mezinárodní etapového
cyklistického závodu žen Tour de
FEMININ „O cenu Českého Švýcarska
2017“ se uskuteční první červencový
týden. Zvykli jsme si, že ve čtvrtek se
naším městem projíždí přes náměstí
a následně soutěží v rychlostní prémii
do Studánky. Letošní rok ale dochází
k výrazné změně, která s sebou přináší i určité dopravní komplikace.
Kromě zmiňovaného dopoledního
průjezdu a rychlostní prémie se
po dlouhých letech opět dočkáme
i závěrečného finiše, neboť první
etapa závodu „Okolo Šluknovského
výběžku“ končí u nás na náměstí.
Ukončení etapy ve Varnsdorfu vzniklo
na základě dohody starosty města
s pořadateli! Závodnice v závěru
téměř 120 km etapy můžeme vidět
podruhé projet kruhový objezd, následně objedou celý střed města a po
ulici Legií dospurtují na náměstí finiš.
Od cca 16:40 hod. tak počítejte s plnou uzavírkou ulic Střední, Národní

od Střední k věžičce, Otáhalova, Poštovní od knihovny k bývalé jednotě,
Legií od Jednoty na náměstí a náměstí
E. Beneše. Tímto cca 1 hod. dopravním omezením dojde k úplnému
omezení dopravy na parkovištích
u marketů Billa a Albert.
Se závodnicemi se ve městě
rozloučíme tradičně v neděli, kdy
v 10:10 hod. startuje z náměstí poslední, V. etapa závodu „Z Varnsdorfu
do Labských pískovců“. Omezení dopravy je tento den minimální a vztahuje se pouze na náměstí E. Beneše a
výjezd z města směrem na Studánku
po dobu průjezdu závodu.
Zveme všechny příznivce cyklistiky
i občany, aby se přišli podívat na
závěrečný finiš a podpořili závodnice v posledních metrech závodu.
Pořadatelé a organizátoři závodů
děkují všem účastníkům dopravy za
vstřícnost a pochopení a omlouvají
se jim za způsobené dopravní komplikace.
JS

Vyznačená trasa uzavření komunikace během závodu

Nettwallova Chřibská mše mezinárodně
Svátek Nanebevstoupení oslaví
Chřibská 25. května 2017 uvedením
znovuobjeveného díla „Chřibská mše“
od, pro nás již neznámého skladatele,
chřibského rodáka Rudolfa Nettwalla.
Po několika desetiletích - přesně
po 76 letech - se v roce 2010 vrátila
partitura Nettwallovy Chřibské mše
zpět do svého rodného města. Paní
Annelies Zimmer, dcera Rudolfa Nettwalla, na své rodiště nezanevřela a
předala originální partituru muzeu
města Chřibská. K předání došlo přímo
v prostorách muzea Tadeáše Haenkeho, v rámci setkání chřibských
rodáků v době od 9. do 16. května
2010. K renovaci notového materiálu
a k nastudování velkého díla spojili
své síly Zdeněk Kraus, Markéta Englerová, Jana Zimmerová, Patrik Engler
a Jurij Strbenk. Na provedení mše
25. května od 19 hodin v kostele sv.
Jiří ve Chřibské se podílejí Rumburský
komorní orchestr a spojené pěvec-

ké sbory - Schubertův smíšený sbor
z Budyšína, Vilémovský chrámový sbor,
Mikulášovický sbor a zpěváci ze Sebnitz a Neustadtu.
Nadšený a všestranný muzikant
Rudolf Nettwall představil své dílo poprvé v roce 1934 v domovském kostele
ve Chřibské. Koncert se setkal s velkým
úspěchem u kritiky, 3. května 1934
o něm píše dokonce Rumburger
Zeitung: „Za nádherného počasí se
29. dubna 1934 scházeli z blízkého
i dalekého okolí početní návštěvníci
v kostele sv. Jiří ve Chřibské, aby si ve
starém, nádherně osvětleném kostele
společně prožili hudební dílo místního
skladatele a nadšeného muzikanta
Rudolfa Nettwalla. Vyslechli si jeho
krásnou, velkou mši pro smíšený sbor
a orchestr. Chřibský pěvecký sbor
vystoupil společně s orchestrem v dokonalém nastudováním, které doslova
„uzemnilo“ přítomné posluchače. Dílo
bylo přijato s mimořádným ohlasem.
Vysídlení německých občanů pro-

běhlo během osmi týdnů po trase
Chřibská – Hinterhermsdorf – Sebnitz
– Dresden – Leipzig - Delitzsch. Aby
vylepšil příjem rodiny, hrával i s jinými
vyhnanci v době 1947 - 1950 v Delitzschi a okolních obcích k tanci.
V roce 1950 se stal
členem nově založeného městského orchestru
v Delitzschi, v němž
hrál až do jeho rozpuštění v roce 1957. V této
době se sblížil s katolickou obcí při kostele
sv. Marie a stal se
také aktivním členem
pěveckého
sboru.
Po úmrtí sbormistra
Dresslera se chopil
funkce sbormistra.
Koncem roku 1956
započal s komponováním své druhé mše,
kterou pak věnoval kostelu v Delitzschi - zde
měla tato mše premiéru v roce 1960. Rudolf

Nettwall byl nadšeným všestranným
muzikantem, založil s přáteli kvarteto a pořádali kamarádům pro radost
bezpočet domácích hudebních večerů.
Rudolf Nettwall zemřel 15.10.1964.
Jana Krausová, Hans Jürgen Rochelt

Zápis budoucích prvňáčků
Středa 12. dubna byla velkým dnem
pro ty varnsdorfské děti, kterým se
přiblížil čas školní docházky. K zápisu na pěti základních školách se jich
dostavilo 198 (loni 192). Z nich 42
dostalo návrh na odklad. První třídy
se tedy v září tohoto roku zaplní asi
156 školáky. O přijetí do první třídy i
odkladech rozhoduje ředitel školy.
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Po dvou prvních třídách otevřou
ZŠ náměstí E. Beneše a ZŠ Edisonova,
ostatní školy, tj. Bratislavská, Seifertova-Východní a Karlova po jedné
třídě. O zápise do varnsdorfských
mateřských škol, který se uskutečnil
11. května, vás budeme informovat
v následujícím čísle Hlasu severu.
Roland Solloch, místostarosta
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Pozvání na Noc kostelů 2017
Všechny kostely a modlitebny
na území České republiky z církví,
které jsou členy nebo přidruženými
členy Ekumenické rady církví ČR
se mohou připojit do Noci kostelů
2017, která je příležitostí pozvat
co nejširší veřejnost do kostelů a
ve večerní atmosféře zde nabídnout
možnost setkat se s křesťanstvím
prostřednictvím pobožnosti, hudby, umění, duchovních rozhovorů,
komentovaných prohlídek kostela,
duchovního slova, přednášek či
zážitků.
Letošní Noc kostelů proběhne
v pátek 9. června. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický
verš, jehož součástí je právě slovo
„noc“. V letošním roce je to verš
z Knihy Moudrosti: „Za dne jim byla
záštitou, noc prozářila hvězdami“.
Také ve Varnsdorfu a na Studánce

bude v pátek 9. června organizována Noc kostelů. Ve Varnsdorfu
v kostele sv. Karla Boromejského začne Noc kostelů v 17 hodin rozezněním zvonů. Následovat bude komentovaná prohlídka kostela a v 18:30
hodin vystoupí pěvecký sbor Cácorky
ze Schrödingerova institutu. Mezi
19 a 20 hodinou bude ztišení, duchovní slovo a adorace před Nejsvětější svátostí. Vedle kostela budou
soutěže a program pro děti.
V kostele sv. Františka na Studánce začne Noc kostelů v 18 hodin
vyzváněním zvonů, pak následují
nešpory. Poté se opticky, hudebně
a meditativně přiblíží motto Noci
kostelů „oheň-oblaka-světlo hvězd“
dle citátu 10,17 z Knihy Moudrosti.
Na závěr bude večerní modlitba.
Předpokládaný konec kolem dvacáté
hodiny.
Jiří Podlešák

Základní umělecká škola Varnsdorf
zve na koncert

ŽIJEME HUDBOU

V Liberci vystavují obrazy
z Varnsdorfu
Součástí výstavy jsou i doprovodné
akce. 1. června se uskuteční dvě komentované prohlídky, od 10:30 hodin s kurátorkou Zuzanou Štěpanovičovou a od 17:00 hodin s autorkou
výstavy, Šárkou Leubnerovou.
Vstupné do galerie činí 80 Kč, děti
40 Kč a ve čtvrtek je vstup zdarma.
Martin Musílek

Oblastní galerie v Liberci uspořádala výstavu jednoho z nejvýznamnějších malířů 19. století, Františka
Tkadlíka. Jedná se o první reprezentativní monografickou výstavu tohoto tvůrce po více než osmdesáti letech. Tkadlíkova tvorba byla přitom
důležitým východiskem pro další
vývoj výtvarného umění u nás, jeho
propojení motivů z domácí historie
s hlubokou zbožností významným
způsobem obohatilo malířství doby
národního obrození. Už z toho důvodu můžeme být hrdi na fakt, že se
na výstavě objevují i dvě díla, která
pocházejí z varnsdorfského kostela
sv. Petra a Pavla. Výstava jistě stojí
za kratší výlet do Liberce, kde je
k vidění až do 18. června 2017.

Firma přijme:
INSTALATÉR – TOPENÁŘ
Plat:
18.000 – 25.000 Kč
Kontakt: 412 332 480

30. 5. 2017 od 17 hodin
Aula VOŠ a Gymnázia Varnsdorf
Účinkují žáci, učitelé a soubory školy
www.zusvarnsdorf.cz
ve spolupráci

za podpory

hlavní mediální partneři

regionální podpora:

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti
Koupím byt 2+1 s balkonem za
rozumnou cenu. Platba ihned.
Tel. 736 767 387
Prodám chatku v Dolním Podluží
na pěkném místě u říčky Lužničky. El. přípojka. Snížená cena.
Tel. 603 956 120

Různé
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail: josef.knourek@post.cz. Opravy vodo,
elektro, práce se dřevem, opravy
plotů, branek, ořez stromů a keřů.
Dvacetiletý sportovně založený
mladý muž německé národnosti
se zálibou o přírodu, výlety, zimní
sporty, cyklistiku apod. žijící v žitavské oblasti, by se rád seznámil
s milou atraktivní dívkou podobných zájmů, pro společné sdílení
všeho krásného. Těším se na tvé
zavolání. Mé telefonní číslo:
004915259519232

FIRMA
PAVELMENSA


ČLEN SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DD
   SDRUŽENÍ
 

A EVROPSKÉHO
CEPA
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VZPOMÍNKA
Dne 14. května by
oslavila naše milovaná maminka a
babička paní Eliška
Šilhanová 93. narozeniny.
Již je tomu 18 let, co tu není s námi, však v našich srdcích žije stále.
S láskou vzpomíná syn Milan a dcera
Eva s rodinami.

Dne 24. května
tomu bude 9 let, co
nás opustil dobrý
člověk, náš milovaný
taťka pan Drahomír
Moučka.
Ač odešel, žije stále v našich srdcích. Vzpomeňte s námi.
Dcery Drahomíra a Dana s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 28. května
oslaví krásné 90. narozeniny paní Elfrída
Kourová.
Hodně
zdraví,
štěstí, lásky a pohody
přeje syn Jindřich a snacha Eva.

ÚMRTÍ
Úmrtí v dubnu

Petr Kubík
70 let
Valérie Špottová
84 let
Ivo Dědeček
70 let
Marie Spurná
69 let
Jiřina Rydvalová
84 let
Anna Babčanová
84 let
Dominik Berger
18 let
Danuše Nováková 90 let
Arnošt Hoffmann 68 let
Bedřich Hovorka
84 let
Josef Veselý
79 let
Berthold Sieber
88 let
Vladimír Vakulenko 66 let
Antonín Blaho
71 let

ZUBNÍ POHOTOVOST
20. - 21.5. 2017
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
Tel. 412 544 539
27. - 28.5. 2017
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4, Děčín III
Tel. 412 511 619
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VE VARNSDORFU
zve všechny
příznivce
na
ZÁKLADNÍsrdečně
UMĚLECKÁ
ŠKOLA
VE VARNSDORFU
ZÁKLADNÍsrdečně
UMĚLECKÁ
ŠKOLA
VE VARNSDORFU
zve všechny
příznivce
na
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VE VARNSDORFU
srdečně
všechny
příznivce na
srdečně zvezve
všechny
příznivce na

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
Akce
se připojuje k týdnu uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby
ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
Akce se připojuje k týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
Akce se připojuje k týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Akce se připojuje k týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
koncertní sál ZUŠ
ve středu 24. května 2017
v 18 hodin

U Kocoura
bylo opět
zakouřeno!
O čarodějnickém víkendu 29. dubna 2017 se od 12 hodin uskutečnil
sedmý ročník oblíbeného festivalu
nakuřovaných piv, Kocouří kouř. Celé
sobotní odpoledne a večer moderoval
známý varnsdorfský DJ a školník místního Gymnázia DJ ROURA. Zatímco
dospělí si pochutnávali na nakuřovaných pivech a uzeninách, děti se
zabavily v dětských dílničkách kreslením obrázků na téma čarodějnice a
dalšími aktivitami. Na akci jste mohli
okusit uzeniny od dobrých řezníků a
piva z 5 různých pivovarů, které se
výrobou nakuřovaných piv také zabývají. Každý z návštěvníků dostal
za vstupné 50 Kč vlastní skleničku
k degustaci piv. Na festivalu měly
vystoupit tři nahlášené kapely VOBUTY, CATUS ANUS A BOONKER. Skupina
BOONKER ale z technických důvodů
na akci nakonec nevystoupila. Naopak kapela CATUS ANUS se setkala
s velkým ohlasem publika. Večer
přišlo očekáváné spálení pivovarské
čarodějnice a definitivní rozloučení
se zimou.
Barbora Krajčovičová

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)

Středa 24. května
od 8.00 do 16.30 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 1. června
od 9.00 hod.

koncertní sál ZUŠ
ve
středu 24.
koncertní
sál května
ZUŠ 2017
vstupné 40,
2018
Kč hodin
vve
koncertní
sál ZUŠ
května 2017
středu 24.
ve
středu
v 18
hodin24. května 2017
vvstupné
18 hodin
40, 20 Kč
vstupné 40, 20 Kč
vstupné 40, 20 Kč

Dubnové setkání jubilantů na MěÚ Varnsdorf. Seznam jubilantů Jiřina Haráková, Dorothea Krzáková, Mária Kozmová, Terezie Koubská, Jaroslav Frkal,
Břetislav Šolc, Anna Nováková, Karel Pešan; foto Tomáš Secký

Náročný program modelářů
zpestřil i ples
Modeláři zakončili první čtvrtletí
letošní činnosti zdařilým plesem na
sále restaurace Maruška, při kterém
hrála skupina K-Bend. Ve vložených
soutěžích o přestávkách hudebního
programu vynikala u hodu vlaštovkou
Helena Hladíková, u bludiště řízeného
radiovou soupravou byl nejlepší Marcel Bureš.
Sportovní sezona byla, jako obvykle, zahájena dvěma seriály závodů
házecích kluzáků. První akcí byla
Severní liga házedel pod taktovkou
libereckých modelářů a tentokráte
na letišti v Hodkovicích (info a foto
uvedeno v HS 7). Obdobný seriál Nejsevernější liga házedel se letos
převážně létala na polích v Lipové

u Šluknova v sousedství restaurace
U Pytláka. Celkovým vítězem šestikolové soutěže se v seniorech opět
stal Stanislav Rudinský průměrným
výkonem 482 s v každém kole soutěže.
Z našich juniorů byl nejlepší Miloslav
Řezníček s průměrem 205 s na jednu
soutěž. Z mladších žáků si nejlépe
vedl Václav Theime, byl druhý a na
třetím místě Vít Šulc. V kategorii
starších žáků byl Josef Thieme třetí
a Vojtěch Moldán čtvrtý. Celkem se
Nejsevernější ligy házedel zúčastnilo
22 závodníků.
Sportovně nejnáročnější však byla
sobota 8. dubna, kdy se na letišti

v Panenském Týnci létalo pro modeláře za poměrně silného větru hned
několik závodů. Ve většině startovali
i závodníci z Varnsdorfu a Vilémova.
První dvě byly několikrát odložené
kvůli špatnému počasí (krajské přebory Ústeckého a Středočeského kraje).
Zde se ze 17 zástupců mládí LMK probojovali do celostátního kola pouze
Václav Šulc (házedla mladší žáci) a
Vojtěch Petrásek s Miloslavem Řezníčkem (házedla junioři). Zbývajícím
našim zástupcům se nepodařilo splnit
limit pro postup na MČR mládeže.
Třetí akcí v Panenském Týnci byla
Pražská liga volných modelů, mimochodem nejpočetněji obsazovaná
veřejná soutěž v republice. V kategorie P 30 (modely poháněné gumovým
svazkem) si v kategorii seniorů vylétal
prvenství Eugen Belo, druhý skončil
Pavel Formánek a čtvrtý David Jára.
Kategorii F1G pak ovládl Pavel Formánek. Společná kategorie házedel seniorů+juniorů dále zaznamenala třetí
místo Davida Járy, čtvrté Stanislava
Rudinského a osmé Vojtěcha Petráska.
V házedlech žáků zvítězil Václav Šulc,
třetí skončila Julie Hladíková a čtvrtý
Jaroslav Muller.
Z dalších dobrých výsledků modelářů LMK uvádíme páté místo Vladimíra
Svobody a dvanácté Alberta Svobody
na halovém zápolení upoutaných modelů (kategorie UŠ) v Rakovníku. Na
halovém „Žuchu“ ve Vilémově zvítězil
mezi seniory v F1N (halová házedla)
Stanislav Rudinský. V A6 (halové modely s gumovým pohonem) mladších
žáků byl první Václav Šulc před Julií
Hladíkovu a druhé místo si zajistil
v juniorech Vojtěch Petrásek. Ve stejné
kategorii seniorů byl první Eugen Belo
před Stanislavem Rudinským a Pavlem
Formánkem, páté a šesté pořadí dále
patřilo Davidu Járovi a Josefu Bartíkovi. Závodů ve vilémovské hale se účastnilo 22 závodníků. LMK Varnsdorf

Peklo severu 2017 vypuklo
Sebnitzer MTB-Cup Maraton v německém Sebnitz byl v neděli 7. května premiérovým závodem letošního
„Pekla“. Výsledkové listiny čítají 230
cyklistů, kteří dokončili závody, ale v
kategoriích mužů a veteránů se minimálně dalších 25 nevypořádalo s náročností trati a nebyli tedy klasifikováni.
Domácí závod hojně využili ke startu
němečtí vyznavači MTB a také posbírali většinu předních umístění. Uvádíme
výběr lepších výsledků známých a již
ostřílených cyklistů nebo těch z našeho regionu. Naděje II - dívky (7—9
let), trať 6 km: 1. A. Břenzová, Herby

Servis; Mladší dívky (10-12 let), trať
8 km: 4. J. Kovářová, Herby Servis;
Junioři+muži (17-29 let), 48 km:
2. J. Matoušek, ET Příchovice; Veteráni I (30-39 let), 48 km: 4. I. Machek,
Hrádek n. N.; Veteráni II (40-49 let),
48 km: 13. J. Švorc, Big Shock Team,
17. J. Šeps, 18. J. Kroupa, oba Retos-Rotos; Veteráni III (50-99 let),
36 km: 5. J. Dužár, Big Shock Team,
11. Miroslav Kaštánek, Herby Servis.
Druhý závod Pekla XC Gema Hrádek
se jel 13. 5. ve Varnsdorfu a informace
uvedeme v dalším čísle Hlasu severu.
ZdS

Kdo uteče...vyhraje ve výsledcích
Hemžení běžců a běžkyň kolem Městského divadla v neděli 23. dubna za
proměnlivého a studeného počasí zřejmě leckterého kolemjdoucího či projíždějícího překvapilo, ovšem pravidelná atletická akce Kdo uteče…vyhraje má již
pevné místo v kalendáři pohybu chtivých všeho věku. A většinu z nich rozmary
počasí nezaskočí. Závodům se nevyhnulo jedno zranění, padly ale i dva rekordy
v mladších žácích a v nejstarší kategorii mužů. Počet startujících za daného
počasí nakonec dosáhl počtu 76. Dále uvádíme výsledky.
Drobotina - dívky r. n. 2008 a mladší (120 m): 1. Kroupová Anežka 19,5 s,
2. Čepeláková Gabriela 20,3, 3. Košínová Andrea 20,7, 4. Lahučká Tereza 21,2,
5. Jandová Anna 21,6, 6. Beránková Kateřina 21,8, všechny TJ Slovan, 7. Hrušková Barbora, Varnsdorf 22,1, 8. Lacinová Barbora, TJ Rumburk 22,3, 9. Šepsová
Marie, Varnsdorf 23,2, 10. Šrajerová Anna, Hrádek n. N. 23,8, 11. Lahučká Zdena,
Varnsdorf 24,2, 12. Šrajerová Marie, Hrádek n. N. 30,0, 13. Beranová Karolína,
35,5, 14. Mendlíková Zora, 41,6, 15. Nýčová Helena, 50,1, 16. Zíková Ema 52,2,
všechny Varnsdorf; Dívky r. n. 2006-2007 (420 m): 1. Horáková Eliška, TJ Rumburk 1:24 min., 2. Srncová Nikola, ZŠ Edisonova 1:27, 3. Kamenická Adéla, ZŠ
Seifertova 1:28, 4. Dulkajová Petra, Varnsdorf 1:30, 5. Jandová Anna, TJ Slovan
1:36, 6. Vlčková Rozálie, Varnsdorf 1:42; Ml. žákyně r. n. 2004-2005 (420 m):
1. Čurdová Simona 1:11, 2. Mendelová Eliška 1:13, 3. Kubrová Zuzana 1:16,
4. Hanzalíková Aneta 1:21, všechny TJ Slovan, 5. Hottmarová Amálie, TJ Rumburk 1:22, 6. Kochová Marie, Varnsdorf 1:24, 7. Havlíková Anna, Rumburk 1:29;
St. žákyně r. n. 2002-2003 (840 m): 1. Pásková Milušem TJ Slovan 2:55, 2. Křížová Tereza, 3:58, 3. Pavlatová Tereza, obě ZŠ Edisonova 4:21; Ženy 35+ (4 200
m): 1. Neubauerová Jana, 18:01 min., 2. Čurdová Markéta, obě BK Varnsdorf
20:50, 3. Bochnerová Alena, AC Česká Lípa 21:03, 4. Komínová Petra, BK Varnsdorf 21:43; Ženy 50+ (4 200 m): 1. Jínová Vladimíra, BK Varnsdorf 21:43;
Drobotina - hoši r. n. 2008 a mladší (120 m): 1. Havlík Jakub 20,3 s, 2. Matys
Ondřej 20,8, oba TJ Rumburk, 3. Zajíček Ondřej 21,0, 4. Hanzalík Matěj 22,7, oba
TJ Slovan, 5. Synek Rosťa, Herby servis 23,5, 6. Koch Stanislav 23,9, 7. Kohút Petr

27,4, 8. Špička Petr 29,0, 9. Kestler Adam 31,4, všichni Varnsdorf, 10. Vohanka
Ondřej, CC Varnsdorf 37,0; Hoši r. n. 2006-2007 (420 m): 1. Janda Matěj 1:11,
2. Klus Martin 1:16, 3. - 4. Starý Jan a Košín Marek, oba 1:18, 5. Kalivoda Antonín
1:24, všichni TJ Slovan, 6. Hottmar Karel, TJ Rumburk 1:39, 7. Kalista Michal,
Varnsdorf 1:41; Ml. žáci r. n. 2004-2005 (840 m): 1. Zajíček Jakub, TJ Slovan
2:33 min. (rekord), 2. Balo Šimon, Varnsdorf 2:51, 3. Danko Adam, ZŠ Bratislavská 3:02, 4. Kalista Pavel, Varnsdorf 3:03, 5. Kamenický Přemysl, TJ Slovan 3:19,
6. Knitl Vojtěch 3:34, 7. Nypl Matěj 4:03, 8. Srb Jan 4:20, 9. Valeš Václav, všichni
Varnsdorf 4:23, 10. Solloch Roland, TJ Slovan – zraněn. St. žáci r. n. 2002-2003
(1 650 m): 1. Danko Jan, Varnsdorf 7:01, 2. Červeňák Sebastián, 7:33, 3. Godla
Michal, oba ZŠ Speciální 9:32; Mílaři Open (1 650 m): 1. Danko Adam, ZŠ Bratislavská 7:20, 2. Srb Jan, Varnsdorf 8:59; Muži Open (4 200 m): 1. Valenta Karel,
BK Varnsdorf 15:14, 2. Hofman Jaroslav, AC Rumburk 15:32, 3. Zajíček Jakub,
TJ Slovan 16:10, 4. Polák Tomáš, BK Varnsdorf 16:17, 5. Smetana Jan, Rumburk
18:03; Muži 50+ (4 200 m): 1. Šrachta Vladimír, Cvikov 16:19; Muži 60+ (4 200
m): 1. Bufka Zdeněk, AC Česká Lípa 16:02 (rekord). Závod byl podpořen Grantem města Varnsdorf, sponzorskými dary dále přispěli: KWL s. r. o, Varnsdorfské
uzeniny, AK-Autodíly Aleny Kohútové, Elektro Bukáček, Květiny Vambera, VDF
FREE, Cukrárna Sluníčko, Eurogreen a Lékárna Šmíd, za což pořadatelé z AO TJ
Slovan Varnsdorf touto cestou děkují.
J. Skalická, Foto Ivo Šafus
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Druholigový
basketbalový
tým
žen TJ Slovan Varnsdorf si v sezoně
2016-2017 obsazením 17. příčky mezi
devatenácti družstvy uchoval právo
baráže o setrvání v lize se zájemci
z neligových soutěží. Bude se ale vůbec
nějaká baráž konat? K situaci v týmu
i samotné baráži se vyjádřil trenér
Zdeněk Strolený: „Vzhledem k tomu,
že v týmu pro následující sezonu by
nebyla zajištěna kvalitní pravidelná

příprava, jednáme v současné době
o podobě spolupráce s několika
spřátelenými kluby. Převážná většina
děvčat se totiž díky jiným povinnostem rozhodla pro ukončení hráčské
kariéry nebo odcházejí na VŠ. Tudíž
éra družstva žen ve Varnsdorfu je do
budoucna velkou neznámou. Na baráž
jsme rezignovali, protože byl reálný
předpoklad nezájmu klubu z oblasti
o postup do ligových soutěží, který
se samozřejmě naplnil. Takže teď
v podstatě čekáme, kam nás vlastně
řídící orgán zařadí a jaké soutěže budou pro sezonu 2017-2018 vyhlášeny.
A v jakém počtu a složení i vzhledem
k prvoligové kauze Kralupy vs. Sparta.
Tam došlo k ovlivnění výsledku hrubě
nesportovním jednáním a následnému
vyloučení obou týmů z této soutěže,
což pro ně znamenalo pád do 2. ligy.
Pak teprve bude jasno, za jakých
podmínek a s kým lze hrát oblast nebo
ligovou soutěž.“ Tolik tedy čerstvé
informace z basketbalové kuchyně
oddílu basketu TJ Slovan.
ZdS, foto Ivo Šafus

Okolo Vlčí hory bylo loni tepleji
Letošním „otvírákem“ Mandaone seriálu sportovních závodů v okolí řeky
Mandavy byl koncem dubna závod KM
Trading Okolo Vlčí hory. Loni se jel až
v srpnu jako třetí díl seriálu, v tomto
roce jako první, takže pořadatele ani

cyklisty zřejmě nepřekvapilo nevyzpytatelné počasí a jen deset stupňů nad
nulou. Odrazilo se to i v účasti zejména u čtyř dětských kategorií, kde startovalo dvacet dva dětí. Vítězové kategorii – mrňata r. n. 2011 a mladší:
Filip Dulanský, Jiřetín p. J.; děti r. n.
2008-2010: Rosťa Synek, Herby Ser-

vis; mladší žákyně r. n. 2005-2007:
Jana Kovářová, Herby Servis; mladší
žáci 2005-2007: Vojtěch Šelmeci,
Jiřetín p. J.
V hlavním závodě zvítězil Jiří Šorm
(Elkov Author), který ve spurtu porazil
Michala Malíka (Topforex-Lapierre
Pro Cycling Team). Třetí byl F. Jung
(PSV Görlitz) a na dalších místech
S. Holstein (PVT Dresden), F. Dirigl
(Dukla Praha), F. Šlajchrt, J. Brňák,
P. Jindra, J. Novota a P. Ondřej.
Nejlepší tři cyklisté kategorie M20 korespondují s pořadím hlavního závodu,
v M30 vyhrál S. Holstein, v M40
J. Svoboda (CK Kolokrám), J. Švorc (Big
Shock Team) dojel devátý a J. Kroupa
(Retos/Rotos) jedenáctý. Kategorii
M50 ovládl V. Paudera (Ski Paudera),
třetí byl M. Marczi (Retos), čtvrtý
J. Dužár (Big Shock Team) a sedmý
K. Bezchleba (Jiřetín p. J.). Ve výsledkové listině je uvedeno 110 účastníků,
z toho čtyři nedojeli. ZdS, foto Ivo Šafus

Dva dobré výkony na Moravě body nepřinesly
Zahrát si v utkání proti Ostravě
v jejím prostředí (od sezony 2015-2016
Městský stadion ve Vítkovicích) vždy
bylo, je a bude pro mnoho fotbalistů
mimořádným fotbalovým zážitkem.
Takže je nasnadě, že se v takovém
duelu snaží co nejvýrazněji prosadit.

Platí do i o hráčích varnsdorfského FK,
navíc v dresu domácích nastoupil jejich podzimní spoluhráč a kanonýr FNL
Alexandr Jakubov. Varnsdorf přečkal
úvodní nápor Ostravy i díky zákrokům
gólmana Miloslava Samoela (foto), ale
rovněž hosté si vytvořili několik šancí
(Daniel Richter, David Lischka). Trenér
Baníku Petržela poslal do druhé části
hry dva čerstvé hráče pro oživení hry.
A jeden z nich, Tomáš Mičola, připravil
v 61. min. skvělou gólovou příležitost,
kterou Martin Sus zužitkoval v jedinou
branku zápasu. Ostrava potřetí v řadě
vyhrála nejtěsnějším poměrem 1:0 a
vidina nejvyšší soutěže se opět více

Ze žákovského fotbalu
V úterý 2. května proběhla
nominace do Regionální fotbalové
akademie Ústeckého kraje. Od září do
ní nastoupí nově 25 hráčů r. n. 2004 a
k naší velké radosti mezi nimi budou
i dva nadějní fotbalisté FK Varnsdorf
Martin Růžička a Tadeáš Rybyšár. RFA
v Teplicích je jednou z osmi akademií
na území našeho státu. Akademie
je určena vždy pro 25 hráčů dvou
ročníků kategorie starších žáků U14
a U15 (maximálně tedy 50 hráčů).
Cílem je přivést nejtalentovanější
hráče z jednoho regionu do společné
školy a umožnit společný vzdělávací a
tréninkový proces i pro talenty z větší

Blíží se závody atletiky pro 1. stupeň ZŠ
Základní škola náměstí E. Beneše
pořádá v pátek 26. května pod
patronací komise pro vzdělávání,
sport a tělovýchovu již 16. ročník
Atletiky pro 1. stupeň ZŠ. Výsledky
budou součástí Olympiády pro
1. stupeň ZŠ. Dějištěm atletických
soutěží bude Městský stadion ve
Varnsdorfu v Kotlině.
Prezentace proběhne od 8.15
do 8.40 hodin, samotná atletická

klání se uskuteční v čase od 9.00 do
12.00 hodin. Přihlášky lze směrovat
na e-mail: info@zs-namesti.cz do
24. 5. 2017. Disciplíny: 60 m, 300 m,
800 m, hod míčkem, skok daleký,
štafeta 4x60 m. Kategorie: dívky,
chlapci (bez rozdílu věku, soutěžit
může každý, kdo navštěvuje 1. - 5.
třídu dané školy a neopakoval ročník).
Družstvo: max. počet 12 členů,
závodník/nice může startovat ve 2 dis-

přiblížila. Severočeské derby s Ústím
v Kotlině přineslo po výsledku 3:1
(1:1) všechny body domácím. Góly dali
Daniel Kozma, Nikolas Daníček z PK a
Bojan Dordič. V dresu hostů se do Kotliny vrátil Jirka Pimpara, bývalý stopér
FK. V Opavě byl poměr šancí obou
soupeřů po 1. půli vyrovnaný. Varnsdorf však inkasoval dvě branky. Daniel
Richter poté sice dvakrát snižoval stav
na 2:1 (50.) a 3:2 (80.), David Lischka
vzápětí viděl ČK a v 90. min. Opava
ztvrdila konečný výsledek 4:2. Po utkáních 28. kola FNL bylo jasné, že se
sestupové starosti už teoreticky týkají
jen Frýdku-Místku, Sokolova (oba týmy
po 29 bodech) a Vítkovic (25).
Dorost U19 se představil v Neštěmicích u druhého týmu tabulky.
Jasná výhra hostů 0:4 (0:1) navýšila
jejich náskok už na 22 bodů jak na
Neštěmice, tak i středoškolský celek
Roudnice. V domácím duelu s Louny
dorost podruhé v sezoně zaváhal. Po
vedoucí brance soupeře stačil jen vyrovnat a v penaltovém rozstřelu byli
šťastnější hosté, vyhráli jej 2:4.
Mladší dorost U17 měl v neštěmickém týmu snadnějšího soupeře
(14. místo). Po poločase 0:0 roli favorita potvrdil výhrou 1:4. Podobně
se vyvíjelo skóre s Louny, o výhře
2:0 rozhodla druhá část hry a mladší
dorost se bodově dotáhl na vedoucí
VOŠ a SOŠ Rodnice.
ZdS, foto FC Baník

ciplínách + štafetě, v každé disciplíně
může startovat 5 závodníků/nic, max.
počet štafet = 2 (počítá se výsledek
rychlejší). Harmonogram: 9.00 – 60 m –
D, CH; 9.30 – 800 m – D, CH, hod
míčkem – D, CH, skok daleký – D, CH;
10.20 – 300 m – D, CH; 11.10 – štafety
4x60 m – D, CH; 12.00 – vyhlášení
výsledků. Pořadatel si vyhrazuje
právo na změnu data závodů v případě
nepříznivého počasí. Václav Zemler
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dojezdové vzdálenosti. Hráči se sejdou
v pondělí ráno ve škole a tráví spolu
čas až do pátečního odpoledne, kdy
opouští akademii a vracejí se zpět do
svých mateřských klubů, kde absolvují
předzápasový trénink a poté o víkendu
i samotné mistrovské utkání.
Mladší přípravka (hráči r. n. 2009)
hrála turnaj sedmi týmů v Modré.
S Bílinou otočila vývoj utkání na výhru
8:4, se Slavii Praha utrpěla debakl,
poté porazila Louny 6:5, Ústí 6:4, Jílové
8:2 a Čelákovice 9:2. Konečné 2. místo
ukázalo velké zlepšení, ale i rezervy.
Trenéři P. Hradiský, J. Jordák

Jarní prolog
Úvodním ze dvaceti závodů 6. ročníku
Poháru CC Varnsdorf byla časovka na
trase hraniční přechod Herrenvalde/
Dolní Podluží – Waltersdorf, hotel
Hubertus. Trať dlouhou 4,8 km
s převýšením kolem 270 m nejrychleji
zdolal M. Hrouda, Multisport v čase 13:
03,59 min. před A. Vohankou, CC Varnsdorf (13:29,79) a J. Švorcem, Big Shoc
(13:32,27). Umístění od 4. do 6. pořadí
si mezi 47 startujícími vyjeli M. Dubovecký, H. Schwarz a M. Švorc. Dalším
závodem započítávaným do Poháru CC
je XC Hrádek.
CC
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Konec 2. ligy žen ve Varnsdorfu?

