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Město přišlo o další podstávkový dům
Celkem čtyři jednotky vyslalo 

v pátek 19. května letošního roku 
ráno operační středisko hasičů k na-
hlášenému požáru rodinného domu 
do Novoměstské ulice u Gerhusky. 
Událost byla oznámena s tím, že se 
uvnitř hořícího objektu pravděpo-
dobně nachází jedna osoba.

V době příjezdu první jednotky, 
varnsdorfské profesionální, z oken 
objektu šlehaly několikametrové pla-
meny. Hasiči okamžitě začali vodním 
proudem s požárem bojovat, zásah 
však komplikoval přívod elektrické 
energie, který byl přímo v zasažené 
části domu.

Vzápětí na místo dorazila varns-
dorfská dobrovolná jednotka násle-
dovaná kolegy z Rumburku a Dolního 
Podluží. Hasební zásah pokračoval 
zvenku, ze žebříku i zevnitř ob-
jektu, kde také hasiči neustále 
pomocí dvou termokamer pátrali 
po pohřešované osobě. Po odpojení 
přívodu elektřiny pracovníky ČEZ, 
nadále hasiči prováděli dohašovací 
práce. Požár byl lokalizován v 8:15
hodin, zlikvidován byl v 9:50 hodin. 
Podezření na osobu uvnitř objektu, 
se naštěstí nepotvrdilo. Kde se 
pohřešovaná osoba nachází, jaká 
vznikla škoda a co bylo příčinou 
vzniku požáru je v šetření policie 
a hasičů, uvedl Lukáš Marvan, tis-
kový mluvčí HZS Ústeckého kraje. 
Při požáru bylo kompletně zničeno 
obytné patro budovy a také střecha 
nad místem požáru. Přízemí a druhá 
část objektu se samostatným číslem 
popisným byla poškozena kouřem a 
hasební vodou.                            JS

Druhá květnová neděle se odjak-
živa slaví jako den matek. Ani letos 
tomu nebylo jinak, tentokrát však 
s příchutí deště.

Aby maminky byly na svůj nedělní 
svátek pořádně odpočaté, konal se 
v sobotu 13. května v plaveckém 
bazénu Varnsdorf sobotní relaxační 
podvečer. V předprodeji jste vstu-
penky mohli sehnat za 100 Kč, na 
místě poté za 130 korun. Dámy si 
tu mohly dopřát masáž, cvičení ve 
vodě podle instruktorky ale také si 
nechat poradit jak se správně líčit 
a česat podle tvaru a rysů obličeje. 
V ceně vstupného byl zahrnut vstup 
do bazénu, parní sauny a sklenka 
šampaňského s jahodami.

Oslava svátku matek pokračova-
la druhou květnovou neděli, tedy 
14. května na rozhledně Hrádek. 
Program akce nabízel, za symbolické 
vstupné 20 korun, vystoupení taneční 
skupiny Babčastars, pěvecké vystou-
pení dětského sborečku MŠ Zahrádka 
a ženského sboru Náhodou, taneční 
a pěvecká vystoupení studentů VOŠ, 
SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ru-
chu Varnsdorf. K dispozici zde byly 
hned tři stánky s občerstvením, 
aby si každý mohl vybrat, na co má 
zrovna chuť. Zprvu se zdálo, že celý 
den bude slunečný, pravda byla ale 
opakem. Krátce po začátku akce, se 
spustil silný déšť. Někteří návštěvní-

Druhý květnový víkend patřil maminkám
ci odešli domů, ale zbytek nepřízeň 
počasí využil k návštěvě rozhledny 
a galerie, kde si mohli prohlédnout 
a zakoupit ručně vyráběné předměty.
Akcí na Hrádku oslava svátku mami-
nek neskončila. Večer od 18 hodin 
se každý mohl zúčastnit akce „Stars 
pro město“. Vystoupení „starsek“ 
byla jako obvykle zajímavá a pro-
pracovaná. A maminky neodcházely 
s prázdnou!

„Stars pro město je akce, kde Stars 
Varnsdorf představují, co se za uply-
nulý rok naučily. Každý rok je na této 
akci něco nového, letos proběhla 

i tombola, odkud si každá maminka 
odnesla výhru. Trenérky se snaží kaž-
dý rok něco nového vymýšlet a jsem 
ráda, že se takových akcí můžu účast-
nit a být toho součástí.“ vyjádřila se 
k akci tanečnice ze Stars.

Víkend, který patřil především 
maminkám, byl tedy ve Varnsdorfu 
plný různých akcí, kde jste se mohli 
potkávat a nasávat slavnostní atmo-
sféru. Nezapomněli jste ani vy na své 
maminky? Den matek ve fotografiích 
najdete na sedmé straně tohoto čís-
la.                 Barbora Krajčovičová

Hlas severu junior

Jeden z posledních podstávkových domů ve Varnsdorfu se ocitl v plamenech; foto miw.cz

Den matek na Hrádku začal skvěle, poté přišel silný déšť; foto Ivo Šafus
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V areálu dnešních Technických služeb se nacházela Varnsdorfská stro-
jírna, slévárna a kotlárna W. Bönisch, kterou v roce 1942 po jejím zániku 
odkoupila firma Arno Plauert (dnes ReTOS)

V minulém díle jsme se zastavili 
u významných rodáků či osobností, 
které mají v našem městě pamětní 
desku, náhrobní kámen či jsou nějak 
jinak připomenuty. Chceme-li připo-
mínat mladým lidem slavnou historii 
našeho města a podporu turistického 
ruchu založit na slavných osobnostech, 
měli bychom začít městskou legen-
dou, johanitským knězem Jindřichem 
z Varnsdorfu. Výsledky nejnovějších 
bádání totiž nasvědčují tomu, že právě 
on je dlouho hledaným autorem prv-
ního česky psaného letopisu - Kroniky 
tak řečeného Dalimila. Dalšími adepty 
jsou určitě hudební skladatel Joseph 
Schubert, básník a vlastivědec Alois 
Stolle nebo malíř Johann Gruss starší. 
Do této společnosti patří významní 
městští architekti pánové Anton Möl-
ler a Johann Eduard Mildner, kteří se 
nejvíce zasloužili o současný vzhled 
města. Mnohé by zůstalo zapomenuto, 
nebýt podnikatele a autora prvního 
dílu varnsdorfské kroniky Aloise Pal-
meho, stejně jakoby život české men-
šiny po první světové válce zase nebyl 
takový, nebýt osvíceného baráčníka a 
hostinského Tomáše Vorlíčka. Kulturní 
život obyvatel by nebyl úplný, kdy-
bychom vynechali zakladatele první 
veřejné knihovny Eduarda Gregora 
Fröhlicha a mecenáše, knihovníka a 
zakladatele muzea Arthura Herra. 
A z umělců posledního století si zmínku 
určitě zaslouží varnsdorfský Van Gogh - 
Harry Bartel, dirigent Johann Vincenz 
Richter, který uvedl v kostele sv. Petra 
a Pavla Beethowenovu Missu solemnis, 
spisovatelka Aida Brumovská, výtvar-
ník Josef Poláček či herci Jan Teplý a 
již zmiňovaný Leoš Suchařípa.

Pokud zůstaneme v duchovní oblas-
ti, připomeňme si významné místní 
faráře Ambrose Opitze, bratra básníka 
Svatopluka Čecha, starokatolického 
biskupa Miloše Amanda či nedávno 
zesnulého římsko-katolického děkana 
Alexeje Baláže. Budoucím adeptem 
na připomínku bude jistě i Dominik 
kardinál Duka, jehož prarodiče zde žili 
a jsou ve městě pochováni.

Osobnosti našeho města,
druhý díl

Varnsdorf měl také štěstí na velkou 
řadu významných a pokrokových pod-
nikatelů, konstruktérů a továrníků, 
kteří by si zasloužili umístění pamětní 
desky na objektech svých továren nebo 
dílen, které vytvořili či v nich nějakou 
dobu podnikali. Mezi ně rozhodně pa-
tří textilní továrníci Josef Franz Anton 
Fröhlich, Johann Andreas Hanisch, 
Anton Runge, Brüder Perutz, Hermann 
Josef Richter, Ignatz Klein či Robert 
Bobasch a také předchůdci dnešních 
textilek Elite a Velvety - Julius Kunert 
a Emil Beer. V oblasti strojírenství to 
byli inženýr a grafik Johann Vinzenz 
Reim, předchůdce TOSu Karl Max Arno 
Plauert či výrobce parních strojů Wen-
zel Bönisch. 

Z oboru služeb pak namátkou tiskař 
Eduard Strache, nebo provozovatel 
první exteritoriální přepravy mezi 
Varnsdorfem, Seifhennersdorfem a 
Rumburkem Theodor Hesse. Některé 
z budoucích významných osobností 
u nás prožily své dětství, nebo se zde 
třeba vyučily, jako například vynálezce 
nejdelších motocyklů na světě Albin 
Hugo Leibisch.

Jak je z výše uvedeného výčtu jas-
né, osobností, a leckdy ne ledajakých, 
máme ve městě velmi mnoho. Teď 
jde v podstatě pouze o to, kdo a jak 
by měl tyto osobnosti připomínat. 
Z výše napsaného je naprosto zřejmé, že 
u těch opravdu slavných a významných 
by to asi mělo být město, hrdé na svoji 
minulost. U spolkových by to měla být 
církev, různá společenská sdružení 
a spolky. U jednotlivců pak patrně 
rodina, různé nadace či třeba školní 
projekt. Vždy ale platí to zásadní 
– ten, kdo s nápadem přichází, by měl 
zajistit celou jeho administraci, tedy 
získání všech potřebných povolení až 
po zajištění finančních prostředků a 
následné realizace a údržby. Žádný 
pomníček by se nikdy neměl stát 
předmětem politického boje či růz-
ného zviditelňování. O tom, že to tak 
nefunguje, máme dostatek zkušeností 
z právě uplynulého století.

JS

Město Varnsdorf, v rámci projektu 
podporovaném Ministerstvem vnitra 
České republiky s názvem „Varnsdorf 
– značení drobného majetku synte-
tickou DNA“, bude provádět evidenci 
jízdních kol, koloběžek a dalšího drob-
ného majetku.

Forenzním značením za pomocí syn-
tetické DNA rozumíme, že drobný ma-
jetek je na několika místech označen 
mikroskopickými tečkami s jedinečným 
kódem. Tyto mikrotečky jsou pouhým 
okem téměř neviditelné. Jejich vyhle-
dávání na majetku se provádí pod UV 
světlem, kde mikrotečky světélkují. 
Vlastní kód na mikrotečce se pak jed-
noduše přečte za pomocí zvětšovacího 
zařízení.

Podstatou tohoto forenzního 
značení je to, že takto označený 
majetek je zaregistrován do celo-
světové databáze výrobce forenzního 
značení, což odrazuje pachatele od 

Evidence jízdních kol 
a drobného majetku

krádeže, případně zjednodušuje pá-
trání po odcizeném majetku a jeho 
identifikaci.

Vlastní značení a evidence bude 
prováděno v objektu strážnice měst-
ské policie. O možnostech forenz-
ního značení jízdních kol a dalšího 
drobného majetku se informujte na 
internetových stránkách města Varn-
sdorf www.varnsdorf.cz, mailem na 
martin.spicka@varnsdorf.cz, nebo na 
telefonu +420 412 371 620 a +420 602 
106 759. Termín značení bude domlu-
ven individuálně s každým zájemcem.

Pro vlastní evidenci majetku vezmě-
te s sebou platný občanský průkaz, po-
případě doklad o nabytí. Tento doklad, 
především v případě staršího majetku, 
není podmínkou, tato situace se řeší 
formou čestného prohlášení o vlastnic-
tví. Veškeré úkony související s regis-
trací jízdního kola jsou bezplatné!

Redakce

Informujeme občany města Varns-
dorfu, že je stále veřejnosti k dispozici 
městský architekt Ing. arch. Boris Šon-
ský ke konzultacím v oboru urbanismu 
a architektury.

Konzultační dny jsou stanoveny po 
předchozí dohodě s jednotlivým zá-
jemcem individuálně, obvykle je měst-
ský architekt k dispozici na městském 
úřadě jedenkrát měsíčně při příleži-

tosti zasedání Komise správy majetku 
a výstavby (středa). Konzultace jsou 
poskytovány v zasedací místnosti 
č. dveří 25 MěÚ Varnsdorf, nám. E. 
Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. Případ-
né informace dostanete na kontaktu 
603 864 423, e-mailu architekt@son-
sky.cz nebo na webových stránkách 
www.sonsky.cz.

Redakce

Konzultace městského architekta

Ve čtvrtek 11. května letošního roku 
se uskutečnil ve všech varnsdorfských 
mateřských školách zápis. Určitou 
novinkou pro ředitele mateřských 
škol, ale také pro rodiče bylo zavedení 
povinné docházky předškolních dětí 

od nového školního roku 2017/18. 
U zápisu byli uspokojeni rodiče všech 
předškoláků, tříletých dětí a též i mlad-
ších dětí. Počet dětí, které dorazily 
k zápisu do všech mateřských škol je cel-
kem 162.  Roland Solloch, místostarosta

Proběhl zápis v mateřských školách

Nechte si bezplatně označit svůj majetek syntetickou DNA; foto Vdf Ska-
tepark (na fotu M. Dvořák)
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Společnost, děti a mládež

Památku uctili kladením věnců na hroby; foto Miroslav Majzlík

Ve čtvrtek 4. května si zástupci 
města společně se členy oblastního 
výboru Českého svazu bojovníků za 
svobodu a dalšími hosty připomněli 
72. výročí začátku pražského po-
vstání a pietním aktem na hřbitově 
a v parku u knihovny uctili památku 
obětí druhé světové války. Věnce a 
kytice položili jak u hrobu ruských 
vojáků, tak u obětí pochodu smrti, 
zavražděných příslušníků roty SOS, 
tak i u památníku rusko-polských 
válečných zajatců. Hlavním řečníkem 
byl letos místostarosta města Varns-
dorf ThMgr. Roland Solloch, který 
připomněl, že hrůzy, které přinesla 

Květnové pietní akce
druhá světová válka, nesmí být nikdy 
zapomenuty.

„Vzhledem k velkému časovému od-
stupu od těchto událostí však bohužel 
přímí účastníci ubývají a proto jsem 
jako místostarosta města velmi rád, 
že zde máme spolky i jednotlivce, 
kteří se o udržení těchto tradic starají 
a pomáhají je ve spolupráci s městem 
zachovat,“ říká místostarosta města. 
Dalšími pietními akcemi, kterých 
se členové OV ČSBS zúčastnili, byly 
8. května položení kytice na děčín-
ských Folknářích, dále v pracovním tá-
boře v Rabštejně a v neděli 21. května 
účast na terezínské tryzně.       JS

Okresní kolo soutěže 
mladých cyklistů

Fair trade, v překladu férový ob-
chod, dává pěstitelům ze zemí Afriky, 
Asie a Latinské Ameriky možnost 
uživit se vlastní prací za důstojných 
podmínek. Zemědělci za pěstování 
svého kakaa či kávy dostávají spra-
vedlivě zaplaceno a jejich děti mohou 
chodit do školy. 

Na podporu lokálních i fairtrado-
vých pěstitelů se koná každoročně fé-
rová snídaně u příležitosti Světového 
dne pro fair trade. Tento svátek slaví 
druhou květnovou sobotu tisíce lidí na 
celém světě. Ve Varnsdorfu se udá-
lost konala v sobotu 13. května 2017 
v areálu Rodinného centra Jonáš, kte-
ré akci pořádalo.

„V roce 2016 snídalo 6500 lidí na 
161 místech republiky. Loni se akce 
zúčastnila města Rumburk a Jiříkov. 
Ve Varnsdorfu se férová snídaně 
konala poprvé,“ uvedla na vysvětle-
nou organizátorka akce paní Denisa 
Krupková.

Férová snídaně u Jonáše odstar-
tovala po deváté hodině ranní, kdy 
se postupně začali scházet rodiče se 
svými ratolestmi. Každý si s sebou 
dle instrukcí přinesl zdravou snídani 
v podobě míchaných vajíček z domá-
cího chovu, domácí pomazánku a také 
hromady vitamínů. Organizátorka 
události se nadšeně ujala mixéru a 
všem přítomným průběžně připravo-
vala z různých druhů ovoce, jako jsou 
jahody, kiwi, banán, borůvky nebo 
maliny, zdravé koktejly. K dispozici 
byl také poctivý čaj z ručně sklizených 

Varnsdorf se zapojil do zdravé snídaně
bylinek. Kdo sladí, mohl si přimíchat 
pravý fairtradový cukr.

A kde se dají fairtradové výrobky 
vlastně koupit? „Fairtradové výrobky 
se dají jednoduše sehnat v Praze. 
Praha totiž tímto trendem přímo žije. 
Výrobek poznáte podle certifikační 
známky Fairtrade®,“ odpověděla paní 
Krupková.

Férová snídaně by se správně měla 
konat na rozprostřené dece v podobě 
piknikového happeningu, počasí tomu 
však druhou květnovou sobotu moc 
nepřálo. Nicméně i tak byla rodinná 
atmosféra kouzelná. Děti, maminky 
a dokonce jeden tatínek se vskutku 
dobře bavili. V areálu zařízení Jonáš 
měly děti také vyžití na venkovních 
prolézačkách nebo vevnitř v herně Ro-
dinného centra Jonáš. Kolem poledne 
se zdravě posilnění hosté postupně 
odebrali zpět do svých domovů.

Férová snídaně se letos ve Varn-
sdorfu konala poprvé. Díky kladnému 
ohlasu není zajisté žádných pochyb, 
že by se zde konala naposledy. Rodin-
né centrum Jonáš pořádá pro mamin-
ky s dětmi pravidelné akce. Veřejnosti 
je zpřístupněno již šestým rokem a to 
pravidelně v dopoledních hodinách. 
Pondělky a pátky jsou určeny pro 
maminky s dětmi a úterky až čtvrtky 
v rámci dopolední školičky dvouletým 
dětem. Více informací na Facebooku 
Jonáš při Gymnázium Varnsdorf nebo 
na emailové adrese jonas.bgv@se-
znam.cz.

Hana Bučková

Dne 10. května 2017 se ve Varns-
dorfu na dětském dopravním hřišti, 
v areálu hasičské zbrojnice a na 
parkovišti u kina Panorama uskuteč-
nilo Okresní kolo soutěže mladých 
cyklistů. Soutěž připravila a realizo-
vala již po patnácté Městská policie 
Varnsdorf a na vlastním průběhu se 
podílela i Policie ČR, která uvolnila 
z řad Okresního ředitelství Děčín - do-
pravní služby 2 dopravní policisty pod 
vedením npor. Martina Votrubce. Ti 
byli členy hodnotitelské komise spolu 
se strážníky městské policie.

Soutěž zahájili místostarosto-
vé města pan Josef Hambálek a 
ThMgr. Roland Solloch, zástupce BESI-
Pu Ústeckého kraje pan Jan Pechout 
a velitel Městské policie Varnsdorf. 
Rekonstrukce dopravního hřiště byla 
provedena za přispění dotace Ústec-
kého kraje již v minulém roce.

Zúčastněné děti soutěžily ve třech 
disciplínách. V jízdě na dopravním 
hřišti podle dopravního značení a 
pokynů policistů, v jízdě zručnosti po 
překážkové dráze, kde prokazovaly 
svou zručnost při ovládání kola a také 
musely dokázat své znalosti v oblasti 
pravidel při psaní testů z dopravní vý-
chovy a zdravovědy (poskytnutí první 
pomoci).

Soutěže se zúčastnila družstva 
těchto škol - ZŠ Karlova, ZŠ Dolní Pod-
luží, ZŠ Bratislavská, ZŠ Edisonova, 
ZŠ Náměstí, Gymnázium Varnsdorf a 
ZŠ Krásná Lípa. Počasí bylo objednáno 
příjemné a teplé, přispělo k dobré 
náladě a hladkému průběhu soutěže. 
Bylo dosaženo těchto výsledků:

I. kategorie    
Mladší dívky 
1. Kochová Marie   
    Gymnázium Varnsdorf
2. Tenglová Kristýna  
    ZŠ Náměstí
3. Hrabětová Natálie  
    Gymnázium Varnsdorf

I. kategorie 
Mladší chlapci 
1. Veroněk Jakub 
    ZŠ Dolní Podluží 
2. Oberreiter Matěj 
    ZŠ Náměstí 
3. Kozák Jan 
    Gymnázium Varnsdorf

II. kategorie  
Starší dívky 
1. Petružálková Nela  
    Gymnázium Varnsdorf 
2. Žáková Eliška  
    Gymnázium Varnsdorf 
3. Fritscheová Barbora  
   ZŠ Krásná Lípa 

 II. kategorie   
Starší chlapci 
1. Bartl Marek 
    Gymnázium Varnsdorf 
2. Mauder Tomáš 
    ZŠ Náměstí 
3. Heene Jan 
    ZŠ Krásná Lípa 

Družstva
 I. kategorie  
1. Gymnázium Varnsdorf 
2. ZŠ Dolní Podluží 
3. ZŠ Karlova

 II. kategorie 
1. Gymnázium Varnsdorf 
2. ZŠ Krásná Lípa 
3. ZŠ Dolní Podluží 
  

Družstva umístěná na prvních mís-
tech postoupila do krajského kola, 
které se v letošním roce konalo ve 
dnech 23. – 24.5.2017 ve Varnsdorfu. 
Ceny pro vítěze dodalo regionální 
zastoupení BESIPu, Město Varnsdorf a 
mnoho dalších sponzorů.

Za občerstvení, ceny a opravu DDH 
patří poděkování: Ústeckému kraji, 
TOS Varnsdorf, NOPROSU, VOŠ, SŠ a 
SOŠ a CR Varnsdorf, Pernik, Řeznictví 
Vohnout, Tiskárna TRIO Marek Dvořák, 
Nápoje Ryšavý, Nápojka Richter, Cuk-
rárna Sluníčko, Cukrárna Dlask, Lékár-
na Šmíd, So-Drink Suchoman, ČS Slavík, 
Kola Brabec Rumburk, Tabák Bílý, Au-
toškola Cibulka, Lékárna Legií, Gold-
centrum, ELEKTROPOL spol.s.r.o., 
Nápojka Richter, Benzina Studánka a 
VIA Koloc, dále Baby Market Krejčí, 
M. Šatník, T. Klimeš, Potraviny – Pěček, 
ČS – Vondrák, Útes s.r.o., Klempířství 
Novák, Restaurace Bohemia, Pekařství 
Haback, Dárečky Ivetka, Fontána, 
OVB-Allfinanz a.s., Lékárna Tercia, 
PcObchod , Bistro Cvrček, TS města 
Varnsdorf, Sbor dobrovolných hasičů 
Varnsdorf. Bez těchto našich mecenášů 
by nebylo možno soutěž pro děti usku-
tečnit v takové kvalitě, v jaké byla.

Martin Špička
velitel Městské policie Varnsdorf

Okresní kolo soutěže mladých cyklistů; foto 
Tomáš Secký
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Zdá se, že jsme poslední zimní na-
dělení od nezbedné trojice Pankráce, 
Serváce a Bonifáce zdárně přečkali a 
nyní nás již čekají jen teplé dny a noci 
s občasnými přeháňkami, povolenými 
pouze k pročištění vzduchu. 

Krásné počasí probouzí lidi ze zim-
ního spánku a láká je vydat se ven do 
přírody načerpat novou sílu a energii. 
Oslovily jsme vás z toho důvodu na 
Facebooku s prosbou, zdali byste 
nám neposkytli rady a nápady, kam se 
vydat na výlet ve Varnsdorfu a okolí a 
zároveň tak dali tip ostatním. 

Vydejte se do přírody s Hlasem severu, aneb kam na výlet

Jedlovské rybníky vybízí k romantické procházce; foto Obec Jedlová

V anketě se během chvíle objevily 
opravdu krásné tipy, za které vám 
srdečně děkujeme. Z odpovědí jsme 
vybrali sedm velmi zajímavých míst. 
Zaměřily jsme se především na ta mís-
ta, která nejsou světu tolik známa, 
jako například Vyhlídková věž Hrádek 
ve Varnsdorfu, jež má pro zajímavost 
otevírací dobu v měsících duben až 
září každý den od 10.00 do 18.00 (více 
informací na stránkách města Varn-
sdorf), Špičák, odkud je nádherný 
pohled na celé město nebo varns-
dorfský rybník Mašiňák, kde můžete 
po romantické procházce podél hráze 
zakotvit v místní restauraci Koliba. Ba 
ne, tentokrát jsme zvolily právě méně 
známé výletní lokality, které vám, 
milí čtenáři, rády přiblížíme:

1. Valy na Studánce
Návrší Valy leží ve vesnici Studánka 

Varnsdorf, na němž se nachází zbytky 
švédského opevnění z doby třicetileté 
války, která se uskutečnila v letech 
1618 až 1648. V roce 1643 byli ve 
Varnsdorfu několikrát ubytovaní 
švédští vojáci, kteří zde obyvatele 
nepěkně vydírali. V roce 1648 vojáci 
z města odjeli s nashromážděnou 
kořistí a dobytkem. Dnes Valy slouží 
jako jeden z nejkrásnějších výhledů 
v celém okolí. 

2. Kozí farma Žofín
Farma Žofín v Horním Podluží, 

je rodinná farma, zabývající se 
chovem koz, výrobou kozích sýrů a 
poskytováním ubytování na farmě. 
Nejen, že nabízí organizaci prohlídek 
s odborným výkladem a ochutnávkou 
kozího mléka a sýrů, návštěvníci mají 
možnost se zapojit i do každodenního 
provozu farmy a naučit se, jak ošet-
řovat kozám paznehty, dojit, uklízet 
stáje, atd. Kozí farma je jedním 
z nekomerčních bodů hry Vandrování 
po Tolštejnském panství, což je turis-

tická hra pro malé i velké návštěvníky 
regionu. Při návštěvě farmy obdržíte 
razítko do vandrovního pasu. Kontak-
ty a více informací najedete na strán-
kách www.kozifarma-zofin.cz.

3. Jedlovské rybníky
Velký jedlovský rybník a Malý jed-

lovský rybník. Tato dvojice se nachází 
v pramenné oblasti Chřibské Kameni-
ce, nedaleko hory Jedlová. Rybníky 
původně sloužily k zachycení vody při 
povodních a pravidelných jarních tání 
sněhu. V současné době slouží jako vo-
dohospodářské nádrže. Také se v nich 
vyskytují chránění živočichové, jako 
jsou ledňáček říční nebo vydra říční. 
Z těchto důvodu je v obou rybnících 
zakázané koupání. Jedlovské rybníky 
jsou ideálním místem na procházku 
v každém ročním období. Plánujete-li 
navštívit nedalekou rozhlednu na Jed-
lové hoře, určitě toto kouzelné místo 
připojte do svého itineráře. 

4. Větrný mlýn na Světlíku
Historický větrný mlýn se nachází 

v obci Horní Podluží. Svůj název získal 
podle zaniklé osady Světlík, jež je 
dnes součástí právě Horního Podluží. 
Jedná se o jeden z největších zachova-
lých mlýnů s dochovaným technickým 
vybavením na území České republiky. 
Byl postaven v roce 1843 a fungoval 
až do roku 1945. Dnes je tento větrný 

mlýn kulturní a technickou památkou. 
V okolí mlýnu jsou dostupné také hrad 
Tolštejn a rozhledny Jedlová a Dymník 
v nedalekém Rumburku. 

5. Kyjovské údolí
Z obce Kyjov vede krásným údolím 

podél říčky Křinice pohodlná, nená-
ročná cesta. Tento výlet je vhodný i ve 
větších vedrech, protože od řeky jde 
příjemný chládek. Trasu mohou absol-
vovat vozíčkáři i maminky s kočárky, 
protože cesta je vážně nenáročná. 
Zaparkovat je možné na začátku cesty 
do Kyjovského údolí u restaurace Na 
Fakultě nebo na nedaleké parkovací 
ploše u stánku s občerstvením. Cesta 
vede podél řeky, která zde vytvořila 
kaňonovitou soutěsku a je tak mož-
né obdivovat zajímavé skalní útvary 
vzniklé erozní činností. Procházkou 
Kyjovským údolím narazíte na infor-
mační tabule, které vám blíže před-
staví zajímavosti okolí. Po 3 km dora-
zíte k Turistickému mostu, odkud se 
vracíte stejnou cestou zpět, nebo se 
napojíte na obtížnější zelené značení 
a dojdete na Brtnický hrádek.

6. Dolský mlýn
Kdo by neznal pohádky jako je 

Pyšná princezna, Peklo s princeznou 
nebo Čertova nevěsta? Tak právě 
nedaleký Dolský mlýn můžete znát 
z těchto pohádek. Romantický Dolský 
mlýn stojí na soutoku řeky Kamenice 
a Jetřichovické Bělé, cca 1,5 km od 

obce Kamenická Stráň a 3 km od obce 
Jetřichovice v národním parku České 
Švýcarsko. Výchozím bodem nejen 
k mlýnu jsou Jetřichovice, kde se mů-
žete dobře najíst i ubytovat.

O tomto mlýně se traduje i temná 
legenda. Údajně v 16. století se tu 
v noci ubytoval bohatý pocestný. Mly-
náře s jeho ženou oslepila hromada 
peněz a rozhodli se, že pocestného 

zabijí a peníze si nechají. Ráno ale od 
sousedů zjistili, že bohatý pocestný 
byl jejich syn, který se vydal do svě-
ta. Mlynář i jeho žena neunesli jejich 
provinění a spáchali sebevraždu. A jak 
už to tak bývá, dodnes prý po okolí 
bloudí duchové zavražděného mly-
nářova syna a jeho rodičů a čekají, 
až je nějaká dobrá a poctivá duše 
vysvobodí.

7. Skalní město Johnsdorf a mo-
týlí dům

V Žitavských horách u Johnsdorfu 
se nachází skalní město. Výlet je 
možné podniknout z německé i české 
strany. Ve skalním městě se v letech 
1580 až 1918 těžil tvrdý pískovec, kte-
rý se používal pro výrobu mlýnských 
kamenů. Při prohlídce městečka jsou 
k vidění skalní vyhlídky a také velmi 
zajímavé tvary skal, které nesou 
i velmi zajímavá pojmenování – napří-
klad Lev, Čajová konvice nebo Velké 
a Malé varhany. Občerstvit se můžete 
v restauraci Gondelfahrt.

V lázeňském městě Johnsdorf se 
nachází vyhlášený Motýlí dům, jenž 
byl veřejnosti zpřístupněn v roce 
2004. Návštěvníci zde mají možnost 
mezi palmami a banánovníky vidět 
zblízka v přirozených podmínkách 
let, námluvy i páření více než dvě stě 
tropických motýlů, kterých je přes 35 
druhů ze čtyř kontinentů světa. V pro-
storách objektu se v teráriích nachází 

Dolský mlýn je jeden z mnoha možných cílů; foto Ivo Šafus

také různí obojživelníci, suchozemské 
a vodní želvy, chameleóni, ještěrky, 
hadi, sklípkani a další hmyz. Motýlí 
dům je otevřený celoročně od 10.00 
do 18.00 hodin. 

Ve Varnsdorfu a okolí se nachází 
spousta míst, která stojí za to navští-
vit. Kam vyrazíte vy?

Hana Bučková, 
Barbora Krajčovičová
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Ve středu 14. června ve 20 hodin 
zavítá do varnsdorfského divadla 
kytarový mág Gary Lucas. Na jeho 
sólovém koncertě se přenesete mimo 
čas a prostor. V dokonalé jednotě a 

Osmileté Gymnázium Varnsdorf
hledá kvalifikovaného pedagoga pro výuku 

NĚMECKÉHO JAZYKA s nástupem od 1. 9. 2017.
Nabídky (včetně strukturovaného životopisu) 

zasílejte do 15. 6. 2017 na jakoubek@bgv.cz 
nebo na adresu školy.

Gymnázium Varnsdorf, 
Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf
www.bgv.cz, telefon: 412 371 423

Firma přijme: 
INSTALATÉR – TOPENÁŘ

Plat: 
18.000 – 25.000 Kč

Kontakt: 412 332 480

ŘÁDKOVÁ INZERCE
   Nemovitosti

Koupím byt 2+1 s balkonem za 
rozumnou cenu. Platba ihned.
Tel. 736 767 387

Prodám chatku v Dolním Pod-
luží na pěkném místě u říčky Luž-
ničky. El. přípojka. Snížená cena.  
Tel. 603 956 120

Prodáme stavební pozemek na 
klidném a slunném místě ve Varns-
dorfu. Výměra 2 972 m2, prodejní 
cena 120 Kč/m2. Tel. 732 380 433,
606 285 125

Pronájem bytu 1+1 ve Varns-
dorfu, Pražská ul. Nájemné 4 000 
Kč + 2 850 Kč měs. platby + kauce. 
Bližší info na tel. 604 291 366

 

Různé
Hodinový manžel a zámečnic-

tví. Tel. 607 716 983, e-mail: jo-
sef.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 ži-
tavské oblasti, by se rád seznámil 
s milou atraktivní dívkou podob-
ných zájmů, pro společné sdílení 
všeho krásného. Těším se na tvé 
zavolání. Mé telefonní číslo: 
004915259519232

Josef Zbihlej zve všechny své spo-
lužáky na tradiční sraz v restauraci 
U Rudolfa III. v sobotu 10. června 
v 17.00 hod.

SKZ REALITY Rumburk, míst-
ní osvědčená realitní kancelář, 
www.skzreality.cz/reference-
klienti, tel. 603 536 548

GEPARD FINANCE Rumburk, nej-
výhodnější hypotéka, www.gpf.cz/
rumburk-snp, tel. 603 536 548

DEKYPERI Rumburk (u nádra-
ží), čistírna peří, nové přikrývky a 
polštáře, tel. 412 332 462

Kytarová legenda Gary Lucas 
vystoupí v divadle

harmonii, danými vyzrálou muzikant-
skou osobností, zažijete rock´n´roll, 
avantgardu, blues, jazz, ale také 
country a klasiku. Nahrával s mnoha 
hudebními osobnostmi jako např. 

s Lou Reedem, Patti 
Smithem, Nickem Ca-
vem, Iggy Popem, Pe-
terem Hammillem a 
dalšími. Gary Lucas za-
vítá do Šluknovského 
výběžku jako aktér fil-
mu Odborný dohled nad 
výkladem snu, takže 
jeho vystoupení je je-
dinečnou příležitostí, 
která se už nebude opa-
kovat! A když Pán Bůh 
dá, vystoupí po jeho 
boku v krátké improvi-
zaci i Vráťa Brabenec!

Městské divadlo 
Varnsdorf

 Gary Lucas vystoupí v Městském divadle Varnsdorf; ilustrační foto Gary 
Lucas
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Fotogalerie

Den matek ve fotografiích

Den matek v Plaveckém bazénu Varnsdorf; foto Jan Šimák O Den matek na Hrádku byl zájem, počasí nakonec nepřálo; foto Ivo Šafus



Svozy pytlového tříděného odpadu
ve čtvrtek 15. června
od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
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BLAHOPŘÁNÍ

Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 13. června od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

SVAZ DŮCHODCŮ

Slavnostní setkání květnových jubilantů

NAROZENÍ
Květen
* Aleš Pretsch
Petra Pretschová Beckelová
Aleš Pretsch

VZPOMÍNKA
Dne 2. června uply-

ne 10 let od úmrtí 
mého manžela pana 
Josefa Hesse. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Manželka a dcery s rodinami.

Dne 3. června uply-
ne 10 let, kdy nás 
opustil manžel, tatí-
nek, tchán a děde-
ček pan Jaroslav 
Uličný. 

Vzpomeňte s námi. Manželka a dce-
ra s rodinou.

Dne 3. června vzpo-
meneme 15. výro-
čí, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný, 
starostlivý manžel, 
tatínek a dědeček 

Vladimír Janoušek. 
S láskou a úctou stále vzpomínáme. 

Děkujeme za tichou vzpomínku všem 
přátelům a známým. 

Manželka Dáša, dcery Renáta a Ro-
mana s rodinami.

V lednu uběhlo 6 let od úmrtí pana 
Jiřího Štiky. Dne 16. června by se 
dožil 70 let. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnuj-
te mu tichou vzpomínku. 

Za bývalé zaměstnance firmy Štika 
Jan Vaněk.

Dne 4. června uply-
ne 19 let od chvíle, 
kdy nás opustila na-
še milovaná mami-
nka, manželka a ba-
bička paní Jiřina

                     Hrobníková. 
Stále vzpomínají manžel a synové 

s rodinami.

Čas plyne a nevrátí 
co vzal, jen v srdci 
bolest zanechal.

Dne 3. června uply-
ne 15. let co nás opu-
stil ve věku 50 let 

náš syn Vladimír Janáček. 
S úctou a láskou vzpomíná maminka 

a sestra Jindřiška s rodinou.

ZUBNÍ POHOTOVOST
3. - 4.6.2017  
MUDr. Rambousková Rita  
Riegrova 773/72, Děčín II  
Tel. 412 526 250
  
10. - 11.6.2017  
MUDr. Křemen Adolf  
Teplická 270, Jílové  
Tel. 412 550 343  
    
Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 
08:00 - 11:00 hod.   
    Chcete inzerovat 

v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 417 545 142

Dne 29. května 
oslavil můj manžel 
s velkým srdcem tirá-
ka pan Jiří Kovalev 
své 60. narozeniny. 
Vše nejlepší, pevné 

zdraví a hodně najetých kilometrů 
přeje manželka Lenka a dcera Lenka 
s rodinou. Máme tě rádi.

Dne 15. června uplyne 60 let od 
chvíle, kdy si Růžena a František Pe-
trů řekli své ano. Slavnostní oslava 
jejich diamantové svatby se koná 
10. června 2017 v 9.45 hodin v zrca-
dlovém sále zámku v Kosmonosech. Za 
projevené blahopřání předem děkuje-
me. Tesařská 113, 293 06 Kosmonosy.

Dne 22. dubna 2017 oslavili 60 let
společného života naši milovaní rodiče 
a prarodiče Josef a Helena Sporerovi. 
Celá rodina jim přeje ještě mnoho 
šťastných společných let, zdraví, štěs-
tí, lásku a pohodu. Dcery s rodinami, 
vnučky s rodinami a 6 pravnoučat. 

Ani pátý měsíc letošního roku 
nebyl výjimkou. Tentokrát na 
slavnostní setkání jubilantů dorazilo 
celkem pět dam, oslavenkyň a dva 
muži. Právě oni v měsíci květnu 
oslavili své další životní jubileum, 
které přišli oslavit předposlední 
čtvrtek v měsíci do obřadní síně 
městského úřadu. Srdečné přivítání 
měl nyní na starost pan Stanislav 
Horáček, starosta města Varnsdorf 
a Josef Hambálek, místostarosta 
města. U dobrého pohoštění si 
všichni přítomní zavzpomínali na 
prožité i současné chvíle svého 
života, pohovořili o aktuálním dění 
a sdělili podněty, co by se dalo 
v našem městě zlepšit. 

Příjemné odpoledne bylo zakončeno 
osobní gratulací a předáním daru 
starostou města a členy odboru 
správních agend a dopravy, kterým 
navíc patří poděkovaní za přípravu 
setkání. To bylo jako vždy, velmi 
příjemné a my už se těšíme na další 
partu oslavenců, kterou přivítáme 
v červnu.               

Tomáš Secký

Vedení města společně s květnovými oslavenci; foto Tomáš Secký 

Ve středu 17. května se v ma-
teřské škole Stonožka uskutečnilo 
tradiční setkání bývalých učitelek 
varnsdorfských mateřských škol. 
Děti ze Stonožky si pro nás, pod 
vedením svých učitelek, připravily, 
jako obvykle, pěkné odpoledne 
s písničkami, básničkami a tanečky. 
Paní učitelky s paní kuchařkou 
připravily pohoštění, a tak se ještě 
dlouho povídalo a vzpomínalo na 
aktivní školní léta s dětmi. Paní 
ředitelce, učitelkám a dětem z MŠ 
Stonožka moc děkujeme za příjemné 
odpoledne. 

Bývalé učitelky varnsdorfských MŠ

Sraz bývalých učitelek

Teď již bývalé učitelky přihlíží na vystoupení dětí; foto Martina Mykisová 
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Tenisové soutěže běží naplno
 
Druhý závod Pekla severu 2017, 

kterým byl Gema XC Hrádek, se ko-
nal 13. května v okolí varnsdorfské 
výškové dominanty. Oproti prvnímu 
závodu v německém Sebnitz se jej 
již zúčastnilo více startujících z Čech, 
čímž se rozšířil i počet kategorií a 
řada soutěžících má tak odjetý pouze 
jeden závod. Dopolední starty byly 
vyhrazeny pro dětské kategorie, od 
pravého poledne startovali postupně 
ty starší. Dále jsou uvedeny přední 
umístění bikerů (-ek) z našeho regi-
onu dle kategorií. 

Peklo severu po dvou závodech

Mrňouskové r. n. 2014 a mladší 
(6 startujících): 1. M. Vohanková, 
CC Varnsdorf, 2. K. Zoser, Active 
Tour Cycling Team - dále jen ATCT, 
(v průběžném pořadí 4. a 6. mís-
to); Naděje I - chlapci 4-6 let (6): 
3. F. Dulanský, Herby servis (průběž-
ně 5.); Naděje I – dívky 4-6 let (4): 
3. B. Jindřichová, SI (5.); Naděje II –
chlapci 7—9 let (13): 5. H. Břenek, 

Herby servis (průběžně 7.), 7. J. Kor-
bel, Chřibská (13.), 8. R. Synek, Her-
by servis (11.), 9. S. Koch, HC Varn-
sdorf (15.); Naděje II - dívky 7—9 let 
(8): 1. A. Břenková, Herby servis (1.), 
2. S. Stránská, ATCT (6.); 

Mladší chlapci 10-12 let (6): 4. V. 
Šelmeci, Big Shock (9.); Mladší dívky 
10-12 let (5): 3. J. Kovářová ml., 
Herby servis (2.); Starší chlapci a 
kadeti 13-16 let (13): 4. M. Veselý 
(4.), 8. J. Kudláček, oba ATCT (13.); 
Starší dívky a kadetky 13-16 (4): 
1. N. Boczanová, ATCT (5.); 

Juniorky, 4: 1. A. Lhotáková 
(4.), 2. L. Dospělová (6.), obě ATCT, 
3. V. Marschnerová, Herby servis (1.); 
Ženy 36 let a starší (4): 1. J. Kovářo-
vá, Herby servis (1.); Junioři+muži 17-
29 let (6): 3. F. Srbecký, ATCT (7.); 

Veteráni I 30-39 (15): 4. H. 
Schwarz, Herby servis (7.), 7. J. 
Novák, ATCT (12.), 8. A. Vohanka, 
CC Varnsdorf (17.); Veteráni II 40-49 
let (16): 1. J. Švorc, Big Shock (4.), 
6. Martin Dubovecký, Dunstav (10.), 
7. J. Kroupa (13.), 10. J. Šeps (16.), 
oba Retos-Rotos; Veteráni III 50 let 
a starší (5): 1. K. Bezchleba, Jiřetín 
(2.), 2. M. Král (5.), 4. V. Šimonek (8.), 

oba CC Varnsdorf. Mezi dosud klasi-
fikovanými osmi týmy vede po dvou 
závodech průběžně rumburský Herby 
servis (1 225 bodů) před BEKO Bike 
Teamem (1206) a českokamenickým CK 
1967 (1142). Další akcí seriálu je Fofr 
cup v Prysku, jede se 3. června. 

ZdS, foto Ivo Šafus
 

Smíšený tenisový tým dospělých 
TJ Slovan Varnsdorf je v sezoně 2017 
účastníkem Soutěže smíšených druž-
stev skupiny DA3D severočeského 
regionu (ÚK a LK). Ta jest jednou 
ze čtyř stejné výkonnostní kategorie 
– dále jsou  DA3A, DA3B, DA3C a je 
pravidlo nasazovat do nich družstva 
dle jejich regionální polohy. Vítězové 
těchto čtyř skupin postupují do DA2A 
nebo DA2B a odtud zase vítězové mají 
právo postupu do DA1A nebo DA1B. 
Vítězové DA1A a DA1B hrají nakonec 
finálové utkání o postup do 2. ligy. 
TJ Slovan má v této sezoně za sebou tři 
utkání z pěti. V tom prvním prohrál na 
svých kurtech se Slovanem Liberec C 
3:6 (sady 7:13), když dva body uhrály 
ve dvouhrách R. Slavíková a N. Beč-
vářová a třetí bod obě společně ve 
čtyřhře. U TCEN Hrádek nad Nisou B 
prohrál Slovan 8:1 a bod vybojovala 
dvojice M. Řípa – M. Mihalík.

Dorostenecké smíšené družstvo TJ 
Slovan má ve skupině DD2B  kraje šest 
soupeřů. Poslední dubnový den hostilo 
SK Štětí a odešlo poraženo jen těsně 
4:5 (sady 8:11) poté, co vedlo v prů-
běhu utkání 3:1. Body pro domácí 
vybojovali O. Kramer, N. Bečvářová, 
P. Svobodná (hostování z TK Česká 
Kamenice) a obě uvedené dorostenky 
také společně ve čtyřhře. V dalším 
utkání byl dorost poražen na dvorcích 
TCEN Hrádek n. N. B 7:2 (sady 15:4). 
Jeden bod uhrála P. Svobodná a druhý 
v deblu s N. Bečvářovou.

Původní záměr nasadit do soutěží 
starší žáky TO TJ Slovan nevyšel. Ná-
ročný časový program odradil některé 

mladé tenisty, a tak starší žactvo neby-
lo nakonec do soutěže přihlášeno.    

Lepší je situace u mladšího žactva. 
Ve skupině DM2C neuspěl smíšený 
tým Slovanu v domácím prostředí 
s družstvem Severočeská tenisová 
o. s. D Jablonec 3:6 (sady 6:14). Domá-
cí sice vedli 2:0 zásluhou V. Hambálka a 
M. Šumy, pak tři zápasy ztratili a vy-

rovnat na 3:3 ještě dokázal M. Benno 
(hostuje z TK Česká Kamenice). Zá-
věrečné tři čtyřhry ale už byly v režii 
soupeřových dvojic. Na dvorcích Startu 
Liberec pak žactvo TJ Slovan zvítězilo 
4:5 (sady 8:10). Zvítězil pouze M. Šuma 
a ve čtyřech utkáních domácí neměli 
k dispozici hráče.  V dalším duelu 
prohrálo žactvo s LTK Liberec B 2:7, 
body uhráli V. Hambálek a Š. Kolarová 
(hostování z TC Mozkové lázně Doubi-
ce). Info o družstvu babytenistů stejně 
jako o tenisových kempech uvedeme 
v příštím vydání HS.        

ZdS, foto TO TJ Slovan

V dubnu uzavřela odehráním dva-
cátého sedmého kola svůj 11. ročník 
Varnsdorfská bowlingová liga. Již 
více kol před jejím ukončením bylo 
jasné, že jejím vítězem budou Růžový 
panteři, které mohl ohrozit snad jen 
X-team. Prognózy se naplnily, „pante-
ři“ dovedli své snažení k prvenství a 
v posledním kole si mohli v sestavě M. 
Javůrek, J. Ševčík, J. Brožek dovolit 
i prohru 2:3 se Spliťáky, za něž vá-
leli J. Švarc, J. Čerych a S. Mišková. 
Druhé místo si ohlídal X-team, i když 
mu ve 25. kole uštědřil prohru 0:5 
tým Black Horses. A právě on se stal 
skokanem posledních tří kol. Nasbíral 
v nich 14 bodů a ty ho vynesly z pá-
tého místa na konečné třetí, čímž 
odsunul na čtvrté, resp. páté pořadí 
Spliťáky a Nic-moc. Dolní polovina ta-
bulky doznala v závěru, konkrétně ve 
25. kole jednu změnu pořadí, které se 
již nezměnilo. Kobra11 (R. Bidelnica, 
F. Ratuský, V. Zavadil) v něm porazila 
Spliťáky 4:1 a posunula se na šesté 
místo před tým Aspoň kilo, který stej-
ným poměrem prohrál s Nic-moc. 

Konečné pořadí VBL 2016-2017: 
1. Růžový panteři 104 bodů, 2. X-team 
99, 3. Black horses 85, 4. Spliťáci 82, 
5. Nic-moc 81, 6. Kobra11 53, 7. Aspoň 
kilo 50, 8. Žihadla 43, 9. Retosáci 42, 
10. Ajznbóni 36 bodů. Nejvyšší týmový 
nához zaznamenali Black horses, a to 
1096 bodů. Jednotlivci ve VBL dle 
průměrného náhozu: 1. S. Mišková 
(Spliťáci) 168,4, 2. J. Brožek (Růžový 
panteři) 168,2, 3. J. Trojan (Spliťáci) 
167,0, 4. J. Ševčík (Růžový panteři) 
166,9, 5. P. Svoboda (Nic-moc) 165,3, 
6. J. Vašut (Růžový panteři) 164,6, 
7. M. Junek (Růžový panteři) 163,5, 
8. R. Bareš (Black horses) 162,8, 
9. R. Pácha (Nic-moc) 162,6, 
10. P. Kubín (X-team) 161,9 bodů. Do 
ligy zasáhlo a je klasifikováno celkem 
55 hráčů nebo hráček. Nejvyšší nához 
a i rekord v jednotlivcích předve-
dl P. Svoboda výkonem 226 bodů. 
Nejužitečnějšími hráči ligy se stali 
M. Javůrek (Růžový panteři), J. Bro-
žek a J. Trojan. V závěrečném turnaji 
účastníků ligy zvítězil J. Ševčík (prů-
měr ze čtyř kol184,8) před J. Brožkem 
(180,5) a P. Langerovou z týmu Black 
horses (180,0).                             ZdS

Panteři dominovali bowlingové lize 
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Na závěr sezony bez zisku z PardubicJanu Strožovi se daří návrat 
mezi nejlepší

Nejpopulárnější seriál bikerů v naší 
zemi, Kolo pro život, se jezdí od roku 
2000 a v posledních letech přiláká na 
starty téměř dvaceti závodů od dubna 
do října kolem 27 tisíc cyklistů, 
z toho 8 tisíc dětí. Letošními prvními 
štacemi byly závody Trans Brdy 
(22. 4.) v Dobřichovicích u Prahy 
a Hustopeče AGROTEC Tour (29. 
4). Nechyběl na nich ani Jan Strož 
(tým SYMBIO+BMC), i když ten první 
nedojel, ale na druhém skončil šestý 
celkově. Ještě před tím si v půlce 
dubna zkusil formu na závodu ČP XCO 
MTB v Kutné Hoře, kde dojel 36. a 
19. v kategorii Elite. 

Předsezonní los určil jako posled-
ního domácího soupeře FK Varnsdorf 
ve FNL 2016-2017 tým MFK Frýdek-
Místek. Ten neměl před utkáním 
zažehnané sestupové starosti a neu-
byly mu ani po jeho průběhu, natož 
výsledku. Už po půlhodině domácí 
vedli 2:0 po gólech Fahrudina Dur-
device a Nikolase Daníčka. A když se 
do poločasu po centru autora první 
branky trefil do sítě i Daniel Kozma, 
vypadalo to s hosty zle. Vzápětí si 
navíc ještě jeden z jejich hráčů zkrátil 
poločas i účinkování ve hře, neboť 
obdržel ČK. Ve druhé půli dostali hosté 
možnost snížit stav z penalty po faulu 
varnsdorfského gólmana Miroslava 
Samoela. Ten ji však zneškodnil a zmar 
hostů dokládá i fakt, že po zranění 
svého hráče dohrávali v devíti. Domácí 
početní převahy v závěru využili ke 
vstřelení čtvrté branky, jejím autorem 
byl Patrik Švantner. Po povzbudivé 
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Na otázku jak hodně má ze zimy 
pro letošní sezonu natrénováno, 
odpověděl: „Věřím, že dostatečně 
na to, abych zajížděl výsledky, které 
po mě team chce. Nepopírám, změny 
v přípravě nastaly a navíc letos počasí 
konečně přálo zimním sportům, takže 
běžky, snowboard, běh, túry, atd. 
byly prakticky na denním pořádku. A 
v tom je asi ta největší změna oproti 
předchozím rokům, které jsem trávil 
většinou na kole.” 

Závod ČP XCO byl pouze 
doplňkový nebo v tomto poháru 
plánuješ pravidelnou účast? „Určitě 
závody XCO jezdím jen v rámci 
svého závodního volna a hlavně tedy 
z jara. Je to super příprava právě 
na maratony, které pro mě zůstávají 

prioritou i nadále. Člověk tam 
získá pořádnou závodní intenzitu 
spojenou s technikou a takhle z jara 
je to nejlepší rozjetí do červených 
čísel. Protože ale nemám žádné 
vyjeté body z loňských let, tak je 
to někdy trochu složitější bojovat 
o lepší výsledek. Letos mě čeká 
ještě maximálně MČR, které se jede 
v červenci v Brně.” 

Co od letošní sezony 
osobně očekáváš? „Do sezony 
vstupuji tak, jako každý rok - 
s těmi největšími ambicemi. A po 
loňské nevydařené bych se rad 
vrátil minimálně tam, kde jsem byl 
v letech 2014 a 2015. Jak už jsem se 
zmínil, změny proběhly a teprve když 
se člověku nedaří, tak pozná ty pravé 
lidi, kteří za něco stojí. Cíle jsou 
jasné - MS, ME, MČR v maratonu, dále 
vybrané evropské maratony (včetně 
červnového Malevilu) a v neposlední 
řadě Kolo pro život. V něm se každým 
rokem tak zvedá konkurence, že si až 
říkám, kde se ty rychlostní průměry 
zastaví….” 

Právě v KPŽ bylo po dvou 
závodech šest členů vaší stáje mezi 
dvacítkou nejlepších, máte i nějaký 
týmový cíl? „Určitě! Seriál KPŽ je 
pro nás velice prestižní záležitostí, 
a to především v teamové soutěži. A 
letos jsme poskládaný právě tak, aby 
se nám povedl úspěch teamu. Úspěch 
= vítězství (s úsměvem). Zatím je 
ale začátek sezóny a uvidí se v jejím 
průběhu, jak se vše vyvine.” 

Tolik tedy odpovědi Jana Strože, 
který už má za sebou další závody 
KPŽ, kterými byly Mladá Boleslav 
Tour (13.5., foto) a Jestřebí hory (20. 
5.) v Úpici. Na nich si připsal body 
za dvě 4. místa a průběžně mu patří 
5. pozice v kategorii ELITE. Skvěle 
si vedou i jeho kolegové v týmu 
SYMBIO+BMC (M. Stošek 2. v ELITE, 
D. Andrle 3. v M23-29, L. Kobes 
1. v M17-22), takže je průběžně druhý 
za týmem Česká spořitelna – Accolade 
s takovými borci jako jsou např. Pavel 
Boudný, Matouš Ulman nebo Jitka 
Škarnitzlová.    ZdS, foto ReinerPhoto

 
Ve Stráži pod Ralskem se uskutečnil 

23. ročník turnaje Strážký rapid za 
účasti téměř padesátky šachistů 
převážně z Libereckého kraje. Hrálo 
se na 9 kol s časem na partii 2x12 min. 
+ 4 s/tah. Vítězství si zajistil ziskem 
7,5 bodů první nasazený hráč Zdeněk 
Maršálek (ELO 2297, ŠK Zikuda Turnov) 
před Jiřím Průdkem (ELO 1958, TJ 
Krásná Lípa) se 7 body a Petrem 
Janoušem (ELO 1965, ŠK Slavia Liberec) 
se 6,5 body. Varnsdorfský Václav 
Vládyka (ELO 1869) byl nasazený 

jako sedmnáctý a po pěti výhrách 
a dvou remizách získal 6 bodů, což 
mu zajistilo solidní osmé místo. 
V posledním kole prohrál těžkou 
partii s vítězem turnaje, ale pora-
zil např. Zdeňka Joukla (ELO 2069, 
ŠK Rokytnice n. J.), který skončil šestý. 

V Turnově proběhl KP jednotlivců, 
kterého se z TJ Slovan Varnsdorf 
zúčastnil pouze Michal Papoušek 
v kategorii do 12 let a obsadil bez 
jediné porážky 2. místo, čím si vybo-
joval postup na MČR.                        ZdS

Šachové střípky

výhře 4:0 byl FK v tabulce devátý 
a své postavení si mohl vylepšit 
v Pardubicích, které měly o bod více. 
Proti byl však domácí kanonýr Petráň 
(14 gólů v sezoně). Ve 13. min. dostal 
svůj tým do vedení, před půlí srovnal 
Patrik Švantner na 1:1 a už ve 49. 
Petráň kontroval na 2:1. Stav se pak už 
nezměnil. Varnsdorf skončil 11., Vít-
kovice se zachránily a sestup nakonec 
potkal Frýdek-Místek.

Oba týmy dorostu měly o vík-
endu 20. - 21. 5. v KP volno a 
o týden později zajížděli k utkáním 
s FC Chomutov. Starší vedl u soupeře 
po půli 2:3, na konci utkání byl však 
stav 4:4. Rozhodnout musely penalty a 
v nich byli hosté šikovnější – vyhráli je 
2:4. Mladší dorost čekal zápas s třetím 
týmem tabulky a tomu se duel vydařil. 
Výhrou 2:0 (1:0) se v tabulce o bod 
dostal před varnsdorfskou U17. Oba 
dorosty ještě čekají tři duely.         ZdS

Benefiční duel pro MŠ Čtyřlístek
V pátek 9. června se koná na 

Městském stadionu ve Varnsdorfu 
od 17.00 benefiční fotbalový zápas 
mezi ALL STARS TÝMEM ligového 
Varnsdorfu proti Varnsdorfské gardě. 
Za ALL STARS nastoupí současní i 
bývalí hráči Varnsdorfu a mezi nimi 
i prvoligoví borci Radim Breite, 
Láďa Martan, Josef Kvída, Jiří 
Janoušek a Martin Kouřil. Na diváky 
čeká bohatá tombola, v níž první 
cenou budou kopačky s podpisem 

bývalého reprezentanta Milana 
Baroše. Vstupné je dobrovolné a 
bude přidáno k výtěžku z tomboly 
a sbírce hotovosti, kterou věnovali 
hráči obou mužstev a sponzoři této 
akce. Celý obnos pak bude předán 
jako sponzorský dar školce Čtyřlístek 
v Nezvalově ulici, se kterou má FK 
Varnsdorf dlouhodobou spolupráci. 
Srdečně Vás zveme na toto utkání a 
k podpoře uvedené dobročinné akce. 
Občerstvení je zajištěno. 

Michal Hovanycz

Žákyně gymnázia do finále kraje
Za příjemného atletického počasí 

se uskutečnil 49. ročník POHÁRU 
ROZHLASU – okresní kolo. Celkem 
k 615 startům nastoupilo 437 
závodníků, kteří se pokusili dosáhnout 
co nejlepších výkonů a byly k vidění 
skutečně výborné. V mladších žácích 
skok vysoký – Vladimír Trčka 162 cm, 
1 000 m – Jakub Zajíček 3:13,2 min. 
Ve starších žácích vrh koulí – Zdeněk 
Trojan 11,90 m, 1 500 m – Martin 
Hamada 4:50,5 min. V mladších 
dívkách stojí za pozornost štafeta 
4 x 60 m – ZŠ nám. E. Beneše Varnsdorf 
34,5 s, 60 m – Vanesa Godlová 8,7 
s či hod míčkem – Eliška Mendelová 
46,76 m. Starší dívky 60 m – Michaela 
Haluzová 8,2 s, skok vysoký –
Veronika Fürstová 150 cm, 800 m –
Jessika Suchomanová 2:47,0 min. 
Rozhodující však byly týmové 
boje o prvenství a tím i postup 
do krajského kola. Mladší žáci 
– kategorie III (ročníky narození 
2003-2005 a žáci 6. či 7. tříd): 
1. ZŠ Kamenická Děčín, 2. Gym-

názium Varnsdorf, 3. ZŠ Komenského 
Děčín. Mladší žákyně – kategorie III: 
1. Gymnázium Varnsdorf, 2. ZŠ nám. 
E. Beneše Varnsdorf, 3. ZŠ Komen-
ského Děčín. Starší žáci - kategorie 
IV (ročníky narození 2000-2003 a žáci 
8. či 9. tříd): 1. ZŠ Kamenická Děčín, 
2. ZŠ Komenského Děčín, 3. ZŠ Dr. Mir. 

Tyrše Děčín. Starší žákyně – kategorie 
IV: 1. Gymnázium Varnsdorf, 
2. ZŠ a MŠ Školní Děčín, 3. ZŠ Kameni-
cká Děčín. Závěrem poděkování všem 
rozhodčím v čele s panem Kubíčkem a 
pořadatelům ze ZŠ náměstí E. Beneše 
ve Varnsdorfu (žáci 8. – 9. ročníku). 

V. Z., foto Ivo Šafus


