Čtrnáctideník pro varnsdorfské občany
www.varnsdorf.cz

SLOVO STAROSTY
Léto budiž pochváleno,
vydařené varnsdorfské slavnosti, o kterých si můžete přečíst
v aktuálním čísle, skončily a odstartovaly tak letní čas. Dětem začínají
jejich dvouměsíční prázdniny. Doba
letních radovánek u vody, v přírodě
či na letních táborech. My dospělí
se naopak těšíme na odpočinek
na zasloužené dovolené. Přeji
vám, aby se vám na vašich letních
cestách vydařilo počasí a návrat
z dovolené nebo výletu byl vždy
šťastný a bez nehod. Odpočiňte
si a nečerpejte novou energii do
života. Krásné léto všem, Stanislav
Horáček, starosta města.

PRÁZDNINOVÁ PAUZA
Vážení čtenáři Hlasu severu,
aktuální třinácté číslo je tím posledním, které před dvouměsíčními
prázdninami vyšlo. V letních měsících
červenci a srpnu náš čtrnáctideník
nevychází, neboť i my potřebujeme
občas dovolenou. Dění ve městě však
budete moci přes prázdniny sledovat
na webových stránkách města Varnsdorf www.varnsdorf.cz, případně na
sociální síti Facebook Město Varnsdorf www.fb.com/mestovarnsdorf.
Na stánky se Hlas severu, s pořadovým číslem čtrnáct, vrátí
31. srpna. Jeho uzávěrka je 21. srpna téhož měsíce. Své náměty na
články či reportáže můžete posílat
na e-mail hs@varnsdorf.cz.
V aktuálním čísle navíc přicházíme
s novinou! Přinášíme vám několik
soutěží na prázdniny s možností
vyhrát bohaté hodnotné ceny, které
vám udělají radost. Celá redakce
Hlasu severu vám přeje příjemné
prožití letních dnů.
Tomáš Secký, šéfredaktor
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Varnsdorf zažil další slavnosti,
Večer hudby
a poezie
zpíval Střihavka i Paulie Garand
odstartoval
Slavnosti
města Varnsdorf
Ale vezměme to hezky popořadě.
Městské slavnosti zdárně zahájil
v pátek 16. června večer hudby a poezie. Hosana Café, varnsdorfská kavárna, kde se slavnostní zahájení konalo, byla po dvacáté hodině večerní
již kompletně zaplněna návštěvníky.
Aby ne. Kavárna totiž svým zákazníkům poskytuje útulné prostředí, kde
si mohou příjemně popovídat u kávy
nebo skleničky lahodného vína.
Následně se mikrofonu ujal ředitel
Městského divadla Varnsdorf pan
Martin Musílek, který přivítal natěšené posluchače a poté představil
i jednotlivé umělce, kteří se v následujících dvou hodinách postarali
o večerní program.
Program odstartovalo pěvecké vystoupení Jany Vébrové. Následně vystoupil pan Jan Kunze, který pochází
z Opavy, a představil svou vlastní
tvorbu a přednesl několik krátkých
básní, které se často pohybovaly za
hranicemi intimity. Sexuální chvilka
byla dosti blízká nejednomu posluchači, kteří umělci závěrem patřičně
zatleskali. Velký potlesk následně
sklidil i místní rodák pan Milan Hrabal, který při čtení vlastní tvorby
zmínil například Lužické Srby, což
mnozí posluchači ocenili. Večer hudby a poezie nakonec zakončilo také
pěvecké vystoupení Jany Vébrové
v doprovodu harmoniky.
„To je dobře, že se ve Varnsdorfu
konají takové akce, kdy si při pátečním večeru u skleničky dobrého
vína můžete poslechnout poezii.
Určitě bych uvítal, kdyby taková
akce nebyla poslední,“ pochvaloval si
povedený večer návštěvník, s nímž se
ztotožňovaly vesměs názory mnoha
dalších tázaných hostů.
Kulturní akce tohoto rázu se ve
varnsdorfské kavárně konala poprvé.
Z toho důvodu jsme na závěr vyzpovídali organizátora akce Martina
Musílka.
Tato událost dle vašich úvodních
slov měla dnes večer premiéru. Jste
s výsledkem a celkově s průběhem
celého večera spokojený?
O premiéru se jednalo hned ze
dvou hledisek. Jednak jsme poprvé

Jedním ze zlatých hřebů večera byl Kamil Střihavka; foto Tomáš Secký
pořádali kulturní akci v kavárně
Hosana, a dále pak to byla prakticky
první akce, na kterou jsem pozval
básníky ke čtení vlastní tvorby. Když
jsem se pro tento počin rozhodl,
měl jsem pochopitelně obavy, jestli
bude mít veřejnost zájem přijít a
pak také z přijetí autorské poezie
vůbec. Nakonec jsem byl více než
mile překvapen, že se vše povedlo,
kavárna byla plná a lidé spokojeni.
Všichni tři hosté, Jana Vébrová, Jan
Kunze i Milan Hrabal, prezentovali
svou tvorbu velmi jasně a přirozeně.
Za to jim velmi děkuji.
Večerní akce tohoto typu jsou
neobvyklé, nicméně podle hojné
účasti hostů, jsou velmi vyhledávané. Co vás k těmto „večerům
s poezií“ vedlo?
Sobotní část Slavností města Varnsdorf byla divoká, hravá, hlasitá a
okázalá. Oproti ní jsem chtěl do programu postavit i jemnější a intimnější akci. Rozhodnutí uspořádat právě
večer s hudbou a poezií přišlo po
rozhovoru s Honzou Kunzem, který
se mě zeptal, jestli u nás pořádáme
autorská čtení, a že když už tu bude
se svou kapelou, jestli by rovnou
nepřečetl i své básně. Uspořádali
jsme tedy večer jak s jeho básněmi,
tak i s básněmi Milana Hrabala a
s písněmi Jany Vébrové. Spojení
těchto tří umělců se ukázalo jako
velmi vhodné.

A proč jste si vybral pravě tyto
umělce?
S Honzou Kunzem jsem to vysvětlil
už v předešlé odpovědi. Milan Hrabal
je vynikající básník z našeho města
a navíc u něj oceňuji i jeho zájem
o Lužické Srby a jejich literaturu.
Pokud jde o Janu Vébrovou, tu znám
již dlouho a obdivuji její svébytnou
interpretaci převážně vlastní hudby.
Má nádherný hlas, ve kterém je cítit obrovské napětí, síla a obrovská
naléhavost.
Plánujete již další takové příjemné večery? Pokud ano, můžete
prozradit, na co se hosté mohou
těšit?
O dalších podobných večerech rozhodně uvažuji, ale zatím nedokážu
říci, jaké hosty pozveme. Pokud by
to mělo být znovu v kavárně Hosana,
pak to také záleží na Honzovi Šimkovi. Nechte se překvapit!
Sobotní, hlavní, část Slavností
města Varnsdorf startovala krátce
po poledni v areálu sportovní haly.
Na všechny příchozí čekal bohatý
program, velké množství jídla a pití,
ale především koncerty, kde mimo
jiné zazpíval i Kamil Střihavka nebo
Paulie Garand. Shrnutí sobotního
a nedělního dne slavností společně
s fotografiemi naleznete na dalších
stránkách.
Hana Bučková
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Zateplení budovy polikliniky Starosta se vrátil z daleké Číny,
co přinesla jednání?
v ulici Lesní
Objekt zdravotního střediska v Lesní
ulici (jak polikliniku po její dostavbě
obyvatelé sídliště rychle nazvali)
byl postaven jako budova občanské
vybavenosti sídliště Lesní a Karolíny
Světlé v rámci komplexní bytové výstavby (KBV) na začátku devadesátých
let. Stavba se třemi vchody a třemi
č. p. byla postavená tehdy moderní
technologií výstavby MS71 a bylo v ní
7 nebytových prostor, ze kterých je
v současné době využíváno praktickými, či odbornými lékaři šest ordinací a jeden nebytový prostor slouží
k podnikání.
Vlastník budovy, kterým je město,
připravuje
provedení
stavebních
úprav, které zlepší tepelně technické
parametry budovy na požadovaný stav.
V rámci těchto úprav budou odstraněny vstupní ocelové prosklené stěny, ze

Prázdninová
otevírací doba
knihovny
Po celý červenec a srpen bude
v sobotu zavřeno. Všechna oddělení knihovny budou uzavřena od
24. 7. 2017 do 14. 8. 2017. Všechny výpůjčky knih budou po dobu
uzavření automaticky prodlouženy.
Informační centrum bude otevřeno
bez přerušení po celé prázdniny
včetně sobot.

Oznámení
o uzavření úřadu

sloupů budou odstraněny obklady a ty
následně ošetřeny omítkou a vyměněny budou také veškeré dlažby ve vestibulech. Vstupní ocelové dveře nahradí
automatické dveře z hliníkových profilů, meziokenní vložky budou nahrazeny vyzdívkou a stávající dřevěná okna
v havarijním stavu budou vyměněna za
plastová s izolačním dvojsklem. Těmito kroky dojde ke zlepšení provozních
podmínek užívání budovy.
Střecha bude zateplena pomocí polystyrenové izolace a opatřena střešní
fólií a součástí úprav je i zateplení fasády. Pro zachování určitého architektonického vzhledu byla po konzultaci
s architektem města zvolena varianta
systému zateplení objektu minerálními izolačními deskami obloženými
cementovláknitými deskami na hliníkovém roštu.
Vlastní rekonstrukce bude zahájena
v srpnu letošního roku a bude trvat
až do června roku 2018. Předpokládá
se, že podstatná část stavebních prací
bude probíhat za běžného provozu.
Po dobu provádění určitých prací,
jako třeba výměna oken, demontáž a
zazdění meziokenních vložek a rekonstrukce vstupů do objektu bude provoz
jednotlivých ordinací dočasně omezen.
V jednání jsou varianty čerpání letních
dovolených a využití prostor v ostatních zdravotnických zařízeních na území města. Žádáme proto občany, aby
tuto situaci pochopili a včas sledovali
ordinační hodiny a místa ordinací svých
lékařů. Výše uvedené opatření se týkají ordinací MUDR. Pečeného, Vodičkové, Urbana, Jeníkové, Svobody, oční
ambulance Lužické nemocnice a finančního poradenství Pavla Bezra. JS

„Má cesta do daleké Číny se uskutečnila ve dnech 11. až 15. června
letošního roku a jen samotný let trval
více než padesát hodin. Vše bylo rozplánováno téměř na minutu. Od cesty
až po jednání,“ říká starosta města
Stanislav Horáček.
„Trh nejlidnatější země světa má
stále veliký potenciál, je však potřeba vědět, jak jej využít a jak s ním
zacházet. Čína je ze svojí podstaty
úplně jiná, způsob obchodního jednání je rozdílný, kultura pro nás úplně
cizí, lidé nevyzpytatelní, ohromná
byrokracie a vše dlouho trvá. Prosadit se není lehké a chce to ohromnou
trpělivost. Osobní styk v jednáních je
tak velmi důležitý, vztahy se tu budují
postupně, dlouze a jsou vysoce závislé
na hierarchii. Pokud chce být firma
úspěšná, je velice důležité ctít právě
hierarchii,“ pokračuje.
„Čínská strana očekává, že s nimi
přijede za firmu jednat co nejvýše
postavený člověk, který je pro ně
známkou důvěryhodnosti. Čím vyšší
funkci zastává zástupce zahraničního
„týmu“, tím větší význam přikládají
Číňané jednání. Lze pak očekávat, že
vysoce postavený zástupce bude přivítán a bude jednat s osobou ve stejném
postavení. Pro příklad, zástupce města
s 10. tisíci obyvateli bude vřele přivítán zástupcem milionového města
ve stejné pozici. Dalším důležitým
aspektem čínských obchodních jednání
je úzké propojení obchodu a politiky.
A právě toto byly důvody, proč jsem
jako starosta města přijal pozvání
čínské provincie Guangdong, která
hradila pobytové náklady, zúčastnit se
3. ročníku Konference pro střední a

malé podniky s účastí regionů a municipalit konané v městě Jieyang a
podpořit firmu TOS Varnsdorf. Podpora
místní společnosti nebyla jediným
účelem mé cesty. Dostal jsem prostor
přímo prezentovat naše město a jeho
okolí, možné investice do turistického
ruchu a průmyslu, využití průmyslových zón a případné možnosti jejich
rozšiřování. Tyto možnosti jsem dále
diskutoval v tzv. „be to be“ mítincích,
což jsou osobní rozhovory s potencionálními partnery,“ dodává. „Čínské
straně se líbila možnost navštívit chystané pivní lázně v pivovaru Kocour,
podívat se na Hrádek a něco si nakoupit s sebou domů. A co jim může náš
region nabídnout? České sklo, proto
se v blízké době budu snažit navázat
další spolupráci a dotáhnout možnost
kulturního vyžití pro Čínskou stranu do
zdárného konce, s čímž by měla pomoci také Česko – čínská obchodní komora
a CzechTrade,“ vypráví starosta.
„Součástí mého pobytu byl také
slavnostní podpis memoranda o rozvoji
a spolupráci mezi městem Varnsdorf
a Jieyangem v oblasti ekonomiky,
obchodu, kultury, vzdělávání, turismu
a sportu. Dalším cílem mé cesty byla
návštěva vysoce vyvinutého chytrého
Ekocity. Města jsou stále více nucena
k tomu, aby fungovala lépe, ale s nižšími
náklady. Toto nám může zajistit chytré
město. Můžeme mít chytré město?
K tomuto potřebujeme někoho, kdo
nám ukáže cesty a možnosti, jak takové město funguje v praxi. Chytré
město může přinést nejen ekonomické
a environmentální úspory, ale i zvýšení
sociální úrovně obyvatel.“
Stanislav Horáček, starosta města

Oznamujeme vám, že Městský úřad Varnsdorf bude v pátek
7. července z provozních důvodů
uzavřen. Zároveň upozorňujeme,
že ve středu 5. a čtvrtek 6. července
je státní svátek. Pondělní a úterní
provoz bude dle normální otevírací
doby. Děkujeme za pochopení.

Provozní doba městského
úřadu v prvním červencovém
týdnu:
Pondělí 3. července
od 8:00 do 17:00 hod.
Úterý 4. července
Od 8:00 do 15:30 hod.
Středa 5. července
státní svátek
Čtvrtek 6. července
státní svátek
Pátek 7. července
zavřeno

Tomáš Secký
Starosta města Varnsdorf (třetí zprava) se zástupci Čínské strany při podpisu memoranda
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Varnsdorf zažil další slavnosti,
zpíval Střihavka i Paulie Garand, pokračování…

Na slavnostech vystoupila slovenská kapela Backwards imitující Beatles; foto
Tomáš Secký

stát s pusou otevřenou dokořán. „Zajímavá podívaná, je to něco jiného
než klasické vystoupení s ohněm.
Hlavně děti byly nadšené, takže
spokojenost,“ líčí pan Petr, který na
slavnosti přišel s celou rodinou.
Po úchvatné podívané přišel, především pak pro mladou generaci, zlatý hřeb večera. Paulie Garand & Kenny Rough a jejich hip hopová show,
do které skvěle zapojili i veřejnost.
Během vystoupení zazněly známé
hity, jako jsou La Familia nebo Pavučina lží. Jejich show trvala hodinu a
přesně o půlnoci pak zakončili sobotní
den oslav. „Na Garanda jsem přijel
z Rumburku a opět nezklamal. On to
umí rozjet, ale to jste viděli. Lidi si
to užívali. Konečně je na slavnostech
program pro naši generaci,“ libuje si
pan Lukáš ze sousedního města. Pau-

lie Garand vystupoval ve Varnsdorfu
poprvé a doufá, že se sem někdy na
podiu vrátí.
V průběhu celého dne byly k dispozici pro návštěvníky stánky s občerstvením a doprovodný program, který
zahrnoval skákací hrad, nafukovací
skluzavku, soutěže pro děti o ceny,
show leteckých modelářů, modely aut
na dálkové ovládání, masáže, kadeřnictví a lidský fotbálek pro dospělé,
při kterém si zúčastnění užili mnoho
legrace.
Na stadion za sportovní halou dorazila také regionální televize rtm+,
se kterou nedávno město Varnsdorf
zahájilo spolupráci. Ukázka z městských slavností bude v nejbližší době
k vidění v chystaném Varnsdorfském
magazínu na stránkách města.
Hana Bučková, Tomáš Secký

Druhý den oslav lákal,
přišlo tisíce lidí
U příležitosti pátečního zahájení
třetího ročníku Slavností města Varnsdorf, v rámci rozhovoru, prozradil
organizátor akce, pan Martin Musílek,
že sobotní část slavností bude divoká,
hravá, hlasitá a okázalá. A měl pravdu. Stadion u sportovní haly totiž navštívilo okolo 3 000 návštěvníků.
Bohatý program zahájilo po třinácté hodině pěvecké vystoupení žáků
ZUŠ Varnsdorf. Během vystoupení
zazněly známé zahraniční hity, které
v podání těchto mladých studentů,
odzbrojily nejednoho přihlížejícího
posluchače. Po velmi úspěšném
úvodu
následovalo
akrobaticko-taneční vystoupení varnsdorfské
taneční skupiny Stars. Pod pódiem
nejprve předvedly sestavu juniorky,
poté rozjely show ve velkém babči
a nakonec představily dívky ukázku
cheer dance.
Kolem čtrnácté hodiny se nejmenších dětí ujal klaun Bilbo, se kterým
si děti užily spoustu klaunské legrace. Po krátké pauzičce následovalo
divadelní představení pro děti a
další taneční a pěvecká vystoupení
v podání skupin Dykytka, Butterfly –
Labutí perutě a studentů VOŠ, SPŠ a
SOŠS a CR.
Ve čtyři hodiny odpoledne pak odstartovala síť menších koncertů známých domácích i hostujících skupin,
jako jsou Malevil Band, Backwards
a Kofe-in. Backwards je slovenská
revivalová skupina imitující Beatles,
která byla založena již v roce 1995 a
která získala řadu ocenění za zvuk a

image. Kapela na slavnostech známými hity přenesla atmosféru zpět do
šedesátých a sedmdesátých „beatlesáckých“ let. Nechyběly nejznámější
hity From Me To You nebo Twist and
Shout. „Teda, musím říct, že kapela
je úžasná, hrají skvěle. Je hezké
se na chvíli vrátit o pár let zpět a
slyšet písně, které dnešní mládeži
moc neříkají,“ dodala paní Jana
z Varnsdorfu na koncert slovenské
kapely. S kapelou Kofe-in následně
na pódiu vystoupil i Jan Kunze, který
již představil svou tvorbu při pátečním večeru hudby a poezie v kavárně
Hosana Café.
Během dne se na podiu slova ujali
také starosta města Stanislav Horáček a místostarosta Roland Solloch,
kteří návštěvníky přivítali a popřáli
jim hodně zdaru, ať všem chutná a
celkově, ať si užijí krásný a pohodový den. „Počasí vyšlo, jídla a pití je
dost, bohatý program také, co více si
přát. Doufám, že si lidi dnešní den
užijí,“ přál si starosta města.
V půl deváté večer ovládl mikrofon
Kamil Střihavka & Leaders. Místo pod
pódiem bylo v okamžiku zaplněné.
Známý umělec zazpíval největší hity,
mezi které patří například Černá
růže a Země vzdálená. Tím sobotní
den nekončil, naopak začínal.
Po setmění, kolem půl jedenácté
večerní, přišla na řadu ohnivá show
v podání šesti fakírů z Amanitas, kteří předvedli různé kreace s ohněm a
ohňostrojovými fontánkami v rytmu
hudby. Většina přihlížejících zůstala

Na programu bylo také nespočet tanečních vystoupení; foto Ivo Šafus

Labutí perutě v podání Butterfly; foto Ivo Šafus

Chystá se výměna stromové aleje
Některé ulice ve městě jsou lemovány alejemi stromů, které poskytují
chodníkům stín a vytváří na nich
příznivé mikroklima. Stromy v alejích byly obvykle ořezávány do nízké
formy a pro vysoký věk jsou již často
ve špatném stavu. Bylo by možné odstranit nejhorší z nich a nahradit je
novou výsadbou, ale stromořadí tím
ztrácí svůj estetický význam. Proto
je někdy nutné přikročit k výměně
celé aleje. V letošním roce na podzim proběhne výměna jihovýchodní

strany aleje na ulici T. G. Masaryka
ve Varnsdorfu.
Stávající stromy budou vykáceny,
pařezy odstraněny a do uvolněných
nik bude umístěna nová výsadba.
Sázeny budou již odrostlé stromky,
aby byla alej co nejdříve funkční.
K výsadbě byl zvolen druh Prunus
schmidtii, který je zapěstován do
nízké formy a nebude nutné jej následně ořezávat.
Ing. Přemysl Brzák,
odbor životního prostředí
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Varnsdorf zažil další slavnosti,
zpíval Střihavka i Paulie Garand, pokračování…
Fotbalová amfora zakončila
slavnosti, přijel Panenka i Dobiáš

Za Amforu nastoupil například Roman Skamene; foto Jan Louka

4

V rámci třídenní městské veselice
zároveň proběhla oslava 110 let kopané ve Varnsdorfu, jímž je město
Varnsdorf hlavním partnerem již
několik let.
Na místním fotbalovém stánku se
utkaly osobnosti FK Varnsdorf a mnoho
známých osobností z Amfory. Ochozy
stadionu se začaly plnit půl hodiny
před zápasem a každý očekával, kdo
z významných fotbalistů, herců, komiků nakonec nastoupí. Na hřišti se předvedla žijící legendy Antonín Panenka a
Karol Dobiáš. Nechyběl ani sportovní
moderátor Václav Tittlebach, herec a
komik v jedné osobě Milan Pitkin, dále
Bičovský, Berger či Roman Skamene,
pro kterého byl extra upraven trávník.
Slavnostní výkop předvedla zpěvačka Helena Vondráčková společně
s hercem Josefem Dvořákem. Hlavním
arbitrem byl Pavlín Jirků. Hned po
úvodním hvizdu bylo vidět, že pan roz-

hodčí má zápas pod kontrolou a nebál
se udělat několik žlutých karet. Utkání
mělo svou šťávu, útoky se přelévaly
z jedné strany na druhou a bavilo
zhruba tisícovku přítomných diváků.
I přes nadějný náskok Amfory skončilo
divoké utkání smírně 5:5, když minutu
před koncem srovnal střelou k tyči
varnsdorfský Hemmer.
Hned po skončení utkání se na hřiště
sneslo pět parašutistů. Mimo jiné se
v rámci oslav konal mezinárodní turnaj
žáků do třinácti let, přičemž přijely
týmy jako AC Sparta Praha, FK Mladá
Boleslav či FK Jablonec. Dopoledne
všem přítomným hrála kapela Malvas.
O závěr celého dne se postarala další
místní kapela, Semeno.
Letošní třetí ročník slavností je
za námi a jsme nesmírně rádi, že
jste u toho byli s námi. Doufáme, že
jste si je užili při nejmenším stejně
jako my.
Tomáš Secký
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Ve městě se buduje nový
bezdrátový rozhlas
Řada občanů zaznamenala, že na
sloupy veřejného osvětlení ve městě
jsou v posledním měsíci montovány
nové koncové prvky varovného systému – reproduktory, resp. jejich
hnízda, která zajišťují varování a
vyrozumění obyvatelstva. Město
tím plní svojí povinnost uloženou
zákonem O Integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nový digitální bezdrátový
rozhlas tak nahradí stávající dožitý
analogový, který ve městě sloužil
od roku 2002 a nebyl z finančních
důvodů nikdy dokončen. Pod pojmem moderní digitální bezdrátový
rozhlas je zapotřebí si představit
kvalitní obousměrný radiový provoz, kdy jednotlivé body odvysílají
připravenou relaci, následně o tom
informují centrálu a v nastavených
intervalech zpětně hlásí svoji připravenost a provozuschopnost (stav
akumulátoru, vypadlý přívod napětí, neautorizované zásah do systému
apod.). Podmínkou dotace je i provozuschopnost celého systému po
dobu 76 hod. výpadku el. napětí.
Za pomoci dotace z Operačního
programu životního prostředí tak
bude jednotný systém varování a
vyrozumění (JSVV) poprvé od odpojení drátového rozhlasu k dispozici všem obyvatelům města včetně
Studánky. O jak velkou investici se
jedná je vidět již z technických údajů - stávající systém má k dispozici

Přerušení
dodávky
tepla bude
v sprnu
V době od čtvrtka 3. sprna do
úterý 8. srpna 2017 bude přerušena dodávka teplé užitkové vody
do města. Důvodem jsou každoroční revize rozvoden a opravy
na teplárně. K obnovení dodávky
teplé užitkové vody by mělo dojít
v odpoledních hodinách v úterý
dne 8. srpna letošního roku. Děkujeme za pochopení a přejeme
krásné léto.
Ing. Miroslav Novotný,

47 vysílacích bodů ve Varnsdorfu a
3 na Studánce, nový rozhlas má 346
bodů ve Varnsdorfu a 16 na Studánce. Těmito aktivními koncovými
prvky bude prováděno varování a
informování obyvatelstva v případě mimořádné události a jednou
měsíčně (první středu v měsíci ve
12 hod.) bude prováděna akustická
zkouška. Nepředpokládáme využití
tohoto systému k vyhlašování požárního poplachu. Ten bude vyhlašován
i nadále v souladu s právní úpravou
prostřednictvím třech sirén, umístěných na budovách divadla, gymnázia
a na hasičské zbrojnici.
Na správné a vhodné umístění jednotlivých bodů (především
z hlediska technických a akustických
poměrů), byla v loňském roce zpracována firmou Envipartner projektová dokumentace. Na základě tohoto
projektu nyní firma Empemont
(vzešlá z výběrového řízení) výstražný systém osazuje. Dotace však
neobsahuje pouze digitální bezdrátový rozhlas, ale řeší také náhradu
rotačních sirén za akustické (mluvící), rozšíření hladinového měření
místních vodních toků a zpracování
digitálního povodňového plánu města a digitálního povodňového plánu
obce s rozšířenou působností.
Nový povodňový plán je na rozdíl od svého dřívějšího papírového
předchůdce zpracovaný v elektronické podobě, což umožňuje jakékoliv
aktualizace v reálném čase a také
jeho on-line umístění na webových
stránkách města. Veřejná část obou
plánů je k dispozici všem občanům
v režimu prohlížení na následujících
odkazech
www.edpp.cz/var_uvod
a www.edpp.cz/orpvarn_uvod a
budeme rádi za vaše případné připomínky. V souvislosti se zpracováním
digitálního povodňového plánu byly
na základě dlouhodobých zkušeností
upraveny i úrovně hladin pro jednotlivé stupně povodňové aktivity a to
na hodnoty 1. SPA 90, 2. SPA 110 a
3. SPA 130 cm vodního sloupce.
O dotaci v hodnotě téměř 12
milionů korun se spoluúčastí města
ve výši cca 2,5 mil. korun zažádalo
město v roce 2015 (společně s městem Rumburk), v roce 2016 obě města dotaci získala a v letošním roce
ji realizují.
Jiří Sucharda,
pracoviště krizového řízení
a požární ochrany,
Ing. Přemysl Brzák, vedoucí OŽP

Den řemeslných soutěží
prověřil žáky základních škol
Pondělí 12. června začalo v budově VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
na ulici Karolíny Světlé přivítáním
žáků tří základních varnsdorfských
škol - ZŠ Edisonova, ZŠ Náměstí E.
Beneše a ZŠ Seifertova. Uskutečnila
se zde akce s názvem Den řemeslných
soutěží, kdy na pětičlenná družstva
základních škol čekalo soutěžní
dopolední klání ve zručnosti řemeslných aktivit a znalosti z oblasti
techniky a fyziky.
V úvodu akce přivítal žáky spolu
s pedagogickým doprovodem ředitel
školy Ing. Bc. Petr Jakubec, který
všem popřál hodně úspěchů v jednotlivých disciplínách, ve kterých
se mělo rozhodnout, kdo že je tím
správným řemeslníkem. Zástupci
střední školy rozdali žákům jednotlivých družstev barevná soutěžní trika
s označením názvu týmu a školy a
Edisoni ze ZŠ Edisonova, „ajeťáci“

škol a učitelů odborného výcviku
daného oboru SŠ ohodnotit výtvory
žáků a nominovat nejlepšího řemeslníka v oboru. Žáci základních škol si
s úkoly poradili celkem hravě, i když
rozdíly byly v některých kategoriích
patrné. Šikovnost a značná zručnost
se však projevila u všech soutěžících,
což ohodnotili především učitelé odborných předmětů velmi kladně.
Nejlepšími řemeslníky v jednotlivých kategoriích se stali následující žáci:
Automechanik - Roman Pianka,
ZŠ Seifertova
Klempíř – Matěj Pastva,
ZŠ Edisonova
Truhlář – Pavel Kala, ZŠ Náměstí
Zámečník – Dominik Šebek,
ZŠ Seifertova
Elektrikář – Patrik Michal,
ZŠ Edisonova
Po krátké občerstvovací přestávce

Jednou z kategorií byla truhlařina; foto VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
Pat a Mat ze ZŠ Náměstí a No Smurf
69 ze ZŠ Seifertova mohli začít.
Z každého družstva ZŠ byl vybrán
zástupce, který reprezentoval danou
školu v jedné z pěti řemeslných soutěží. Soutěžilo se tak pod odborným
dohledem učitelů nebo žáků střední
školy v kategoriích Automechanik
(demontáž a výměna kola automobilu, oprava defektu a zpětná montáž),
Klempíř (vytvoření plechové krabičky), Truhlář (vytvoření krmítka pro
ptáky), Zámečník (vytvoření a složení hlavolamu) a Elektrikář (zapojení
diod do elektro obvodu). Po dvouhodinové práci mohla porota složená
ze zástupců jednotlivých základních

pokračovala v soutěžení celá školní
družstva žáků, a to písemným znalostním kvízem. Celkový počet bodů
za jednotlivé kategorie se sečetl
s dvojnásobkem bodů z poslední
kvízové soutěže. To pak ve výsledku
změnilo celkové pořadí škol. Nejlepší
„řemeslnickou školou“ se stala ZŠ
Náměstí E. Beneše, která si tak vysloužila cenu nejvyšší.
Akce byla podpořena z dotací
Města Varnsdorf a díky spolupráci
školy s technickými firmami byli žáci
odměněni také zajímavými cenami
v podobě propagačních předmětů a
nářadí.
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
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Vydejte se do přírody s Hlasem severu, směr voda
V předchozích dílech seriálu „Vydejte se s Hlasem severu“ jsme vám
představili několik rad na výlety
v okolí a cyklostezky, které vás zavedou na nádherná místa našeho kraje.
O čem jiném by tedy byl poslední díl
kapesního průvodce, než o osvěžení
a relaxu v letních dnech? Léto je
v plném proudu, rtuť na teploměrech stoupá, z toho důvodu jsme
pro vás sepsali několik hezkých míst
k osvěžení. U některých z těchto míst
najdete i TIP redakce, co stojí za
to v blízkosti navštívit. Věřím, že si
z doporučení vyberete a užijete si
prosluněný letní den v blízkosti vody.

Rekreační areál Kristýna

Vstupné: dítě – 15 Kč, dospělý –
35 Kč, parkovné – 40 Kč
Vzdálenost z Varnsdorfu: nejkratší
cesta 20,5 km (přes Zittau)
Rekreační areál Kristýna v Hrádku
nad Nisou se nachází v severní části
okresu Liberec, nedaleko místa, kde
se setkávají hranice České republiky,
Německa a Polska. Můžete zde prožít
příjemné chvíle u jezera s čistou podzemní vodou. Vodní plocha má cca 14
hektarů a největší hloubka je 28 m.
Jsou zde přívětivé podmínky pro
koupání, surfování i provozování dalších vodních sportů. Ke slunění jsou
připraveny písčité a travnaté pláže.
Zatímco dospělí se mohou občerstvit
v místní restauraci nebo kiosku, děti
se zabaví na hřištích.

Vzdálenost z Varnsdorfu: 6,5 km
Jedním z nejčastěji navštěvovaných koupališť v okolí Varnsdorfu je
lesní koupaliště Silberteich (Stříbrný
rybník) v Seifhennersdorfu. Přírodní
rybník a dva velké bazény se dvěma
tobogány jsou velkým lákadlem.
Díky solárním kolektorům se teplota
vody pohybuje stále kolem 24°C.
K odpočinku je tu určená velká travnatá plocha, kde se můžete opalovat a nabírat síly. Kromě toho je ale
v nabídce i řada dalších atrakcí
(např. vířivka, dětský bázen, skluzavky…). Ke koupališti patří i romantický rybník s lodičkami, které
si můžete vypůjčit.

Trixi park Großschönau &
lesní koupaliště s pláží
Vstupné: vstupné je podmíněno
mnoha faktory (doba pobytu, aj.)
Vstupné na lesní koupaliště s pláží:
dospělý - 3€, dítě – 1,50 €
Vzdálenost z Varnsdorfu: 6,5 km

Aquapark Trixi park

Jedná se o tropický aquapark, který
potěší malé i velké. Nabízí průtokový
kanál, venkovní bazén a mnoho zábavy po celý den, protože komplex Trixi
parku je velmi rozsáhlý. K dispozici je
orientální sauna, venkovní koupaliště,
rybník s lodičkami, bazény, bazénky a
relaxační wellness centrum, vířivky,
vodopády či protiproud.

Tropický aquapark Trixi park potěší malé i velké; foto www.region-ceskesvycarsko.cz
hou nerušeně plavat a děti dovádět
v brouzdališti. Po náročném plavání
kdekomu vyhládne, a proto tu najdete i stánek s občerstvením.

Vodní nádrž Horka – Stráž
pod Ralskem

Vstupné: žádné, mimo vodní vlek
Vzdálenost z Varnsdorfu: 42 km
Nádrž se nachází na řece Ploučnici. Výška hráze dosahuje 6 metrů a
vodní rozloha je téměř 70 ha. Horka
se nachází v těsné blízkosti obce
Stáž pod Ralskem a je využívána
k rekreaci, koupání ale především
k vodnímu lyžování. Najdete zde vlek
na vodní lyže, který si můžete sami
vyzkoušet.
Vlek dlouhý 830 metrů nabízí možnost adrenalinového sportovního vyžití a pro ty méně odvážné zajímavou
podívanou.
TIP: Zmrzlinový ráj ve Stráži pod
Ralskem: O opravdu výjimečné druhy
zmrzlin a jejich výrobu se stará paní
Jablonovská se svým partnerem Heinrichem Schwarzkopfem, který je
vlastníkem podniku. V cukrárně, ve
které je přes 300 druhů zmrzlin, je
občas fuška si vybrat. Pro tyto případy tu mají i zmrzliny „Ježišmarjá“
a „Já nevím“. Jakmile někdo přijde
a řekne „Ježišmarjá, já nevim,“

dostane automaticky dva kopečky
zmrzliny, která je pokaždé jiná.
Vyhlášená zmrzlina je tu štrůdlová,
ale i milovníci slaného si přijdou na
své – čabajka, balkánský sýr a mnoho
dalších. Jakou si dáte vy?

Koupaliště Rumburk

Vstupné: 50 Kč, v ceně je 45Kč na
konzumaci v areálu
Vzdálenost z Varnsdorfu: 9,5 km
Koupaliště se nachází ve sportovním areálu Rumburk. Jedná se o původní rybník, který je dnes upraven
do atypického tvaru se svislými betonovými stěnami, vstup do vody po
schůdkách, zdrojem vody je potok.
Pro děti je zde dětské brouzdaliště
se skluzavkou. Pláže jsou travnaté.
Vybavenost areálu je na vysoké
úrovni - v provozu je zde restaurace,
dále tenisové a volejbalové kurty,
squash, bowling nebo dětské hřiště.
Samozřejmostí jsou sociální zařízení
a šatny.

Žitava
jezero

–

Olbersdorfské

Vstupné: neplatí se, pouze parkovné – 50 centů/půl hodina
Vzdálenost z Varnsdorfu: cca 16 km
Pokračování na str. 7

V areálu na Kristýně se dá vyrazit na kolo či inline brusle; foto www.autokempkristyna.cz
„Mně se tam líbilo. Je to tam moc
hezké. Pláž i spousta dalších věcí pro
zábavu jako hřiště na beach volejbal,
stezka pro fitness cvičení, prostě
super,“ pochvaluje si studentka Gymnázia Rumburk

Lesní koupaliště s pláží

Čistá horská voda v lesním koupališti s pláží zaručuje perfektní
a dostupné osvěžení. Pro každého
se tu najde dostatek prostoru pro
relax. Malí i velcí mohou dokázat
svou odvážnost na velké skluzavce
Lesní koupaliště Seifhen- ve tvaru mrože nebo na 10 metrové
skokanské věži. Dospělý se nemusí při
nersdorf
Vstupné: dítě - 1,50 €, dospělý – 3€, plavání bát vyhýbání se dětem, bazény jsou oddělené. Sportovci si morodinné - 7,50 €
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Olbersdorfer See nabízí řadu aktivit; foto www.kamsevydat.cz
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Vydejte se do přírody s Hlasem severu, směr voda
Dokončení ze str. 6

Zatopený hnědouhelný důl – Olbersdorfer See. Jezero je hluboké
40 m a má rozlohu 60 ha. Zatopením hnědouhelného lomu vzniklo
v rámci zemské zahradnické výstavy
v roce 1999 Olbersdorfské jezero
s pláží. Ráj pro odpočinek s dětským hřištěm, restaurací, možností
přenocování a kempem. Milovníkům
běhu, chůze a triatlonu je Olbersdorf známý jako místo zajímavých
sportovních akcí, mezi něž patří
například Žitavský horský běh & turistické setkání nebo náročný závod
O-See-Challenge. Jezero je součástí
parku Naturpark Zittauer Gebirge.
V celém přírodním parku, Žitavské
hory a v Horní Lužici, je možné
využít možnosti aktivního trávení volných dní. Rekreační oblasti
v saské části německo-česko-polského Trojzemí tvoří ideální výchozí bod
pro výlety do Horní Lužice, severních
Čech a Slezska.
TIP: Žitavská ZOO - pokud svůj
výlet za koupáním chcete spojit
i s jinou aktivitou, určitě navštivte
místní zoo. Rodinné vstupné činí 9€,
dospělý jinak platí 4€ a za dítě 2€.
V zahradě nežijí ani tygři, nebo sloni
či jiní cizokrajní obyvatelé, kteří
jsou v každé zoologické zahradě.
Uvidíme v ní například želvy, klokany, tučňáky, ale i obyčejné koně nebo
osly. V zahradě je také mnoho stromů, stezek, mokřin, ale žijí v ní i pohádkové bytosti. Když se návštěvník
chová tiše a pozorně sleduje život
v zahradě, může potkat například
vodníka nebo malé dráčky. Samozřejmě nechybí ani stánky s občerstvením, suvenýry, hřiště a dětská ZOO.
U některých výběhů jsou i automaty,
kde si návštěvník může za 20 centů
zakoupit krmivo pro zvířata. Některé
výběhy jsou postaveny tak, že jsou
průchozí a návštěvník prochází přímo prostorem, kde žijí zvířata. Ve
výběhu daňků a muflonů návštěvník
prochází výběhem pro zvířata a ta
jsou již natolik ochočená, že se nechají i pohladit.

Lesní
Šenov

koupaliště

Velký

Vstupné: 20 Kč/den, 10 Kč/
snížené
Vzdálenost z Varnsdorfu: 25,5 km
Koupaliště Velký Šenov se nachází v lese za městem Velký Šenov,
nedaleko Mikulášovic. Je tvořeno
třemi vzájemně propojenými nádržemi s betonovým dnem. V areálu
koupaliště najdete skokanskou věž
vysokou 5 m, dětskou skluzavkou a
dětské brouzdaliště. Zdrojem vody je
potok z lesních pramenů. Nově je zde
vybudovaná zděná WC, sprchy a převlékárny a vše je kvalitně zařízené.
Pláž je tu travnatá. Návštěvníkům
je k dispozici také občerstvení. Dále
možnost nohejbalu a ping pongu.

Sloup v Čechách - koupaliště

Vstupné: 35 Kč/ 15+, 20 Kč/
snížené
Vzdálenost: 26 km
Krajina v okolí Sloupu v Čechách
je plná borových lesů a romantických
skal. Radvanecký rybník leží na horním toku Dobranovského potoka mezi
Radvancem a Sloupem. Jeho rozloha
činí 8,67 ha. V roce 1905 bylo na jihovýchodním břehu rybníka zřízeno
koupaliště s písečnou pláží, které
se postupně rozšiřovalo. V roce 1965
byla zahájena rekonstrukce koupaliště a roku 1967 byl celý areál opět
slavnostně otevřen. Jeho součástí je
dnes také letní tábořiště s chatkami.
Na jižní straně rybníku se nachází
upravené pláže sloužící k rekreaci a
koupání. Okolí Radvaneckého rybníka
je ideálním místem pro pěší turistiku
a cykloturistiku. Radvanecký rybník
dává příležitost také ke sportovnímu
rybaření. Blízké skalní stěny a věže
nabízejí náročné horolezecké výstupy. Nádherná okolní krajina přímo
vyzývá k romantickým vyjížďkám na
koních.
TIP: Naučná a interaktivní stezka
ve Sloupu v Čechách - Nebaví vás
se jen opalovat na pláži? Zkuste si
projít 2 km dlouhou naučnou interaktivní stezku ve Sloupu v Čechách!

Koupaliště se nachází na kraji obce Sloup v Čechách; foto www.koupalistesloup.cz
Je určená hlavně pro rodiny s dětmi.
Děti se hravou formou seznamují
s životem v lese – orientují se na
rostliny, dřeviny a živočichy: Co kolem nás kvete, Listnaté stromy v našich lesích, Kdo bydlí u vody, Pexeso
s lesními zvířátky, Jehličnaté stromy
v našich lesích. Součástí stezky
je dřevěný altán „Vodní chrám“
s obnovenou lesní studánkou sloužící
návštěvníkům k odpočinku a relaxaci. Stezka začíná poblíž sloupského

lesního divadla a vyhlídky Na Stráži.
Každé z těchto míst si získalo moje
sympatie. Ať už jsou to romantické
rybníčky nebo dobrodružné aquaparky, je tedy na čase zabalit plavky a
vyrazit! Na závěr mám pro vás menší
radu, ponožkám v sandálech se raději vyvarujte. S kolegyní Hankou se
s vámi loučíme a třeba se na nějakém
z těchto míst během horkých dnů
potkáme!
Barbora Krajčovičová
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Velká letní soutěž s Hlasem severu o ceny v hodnotě přes 2 000 korun!
Připravili jsme si pro vás na prázdniny velkou letní soutěž o hodnotné ceny přesahující 2 000 korun. Způsob je jednoduchý.
Stačí vyluštit některou ze soutěží, vyplnit soutěžní kupon Hlasu severu 13/2017, který se nachází na straně 12 tohoto čísla,
a vyhrát. Vaše odpovědi čekáme do 14. července 2017. Výherci budou kontaktováni do 18. července 2017. Více informací o
slosování naleznete na straně 12.
SOUTĚŽ ČÍSLO 1
Křížovka o pernamentní vstupenku do Plaveckého bazénu Varnsdorf v hodnotě 550 Kč a poukaz na
ArcheryGame v hodnotě 500 Kč.

Mongolské přísloví:
Čestný…
dokončení v tajence

Partneři soutěže:

SOUTĚŽ ČÍSLO 2
Křížovka o pernamentní vstupenku do sauny Plaveckého bazénu
Varnsdorf v hodnotě 700 Kč a dvě
vstupenky na hudební festival
HelpFest 2017 Varnsdorf v hodnotě 300 Kč.

P. Coelho:
Svobodný je jenom…
dokončení v tajence

Partneři soutěže:

8

13/2017

Letní soutěž

Velká letní soutěž s Hlasem severu o ceny v hodnotě přes 2 000 korun!
Připravili jsme si pro vás na prázdniny velkou letní soutěž o hodnotné ceny přesahující 2 000 korun. Způsob je jednoduchý. Stačí vyluštit některou ze soutěží, vyplnit soutěžní kupon Hlasu severu 13/2017, který se nachází na straně 12 tohoto
čísla, a vyhrát. Vaše odpovědi čekáme do 14. července 2017. Výherci budou kontaktováni do 18. července 2017. Více informací o slosování naleznete na straně 12.
SOUTĚŽ ČÍSLO 3
Osmisměrka o poukaz na BubbleFotball v hodnotě
500 Kč a poukaz na EscapeRoom v hodnotě 200 Kč.

Tajenku osmisměrky tvoří červencová pranostika…

Partneři soutěže:

SOUTĚŽ ČÍSLO 4
Osmisměrka o poukaz na konzumaci v Hosana
Café v hodnotě 200 Kč o poukaz na EscapeRoom
v hodnotě 200 Kč.

Werich: Neříkej, že nemůžeš, když nechceš.
Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude
daleko horší. Budeš…dokončení v tajence

Partneři soutěže:
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Společnost

Řádková inzerce
Nemovitosti
SKZ REALITY Rumburk, místní osvědčená realitní kancelář,
www.skzreality.cz/referenceklienti, tel. 603 536 548.
Prodám rodinný dům u Kočičáku. Tel. 731 112 506
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 ve
Varnsdorfu. Tel. 605 973 473
Pronájem bytu 1+1 ve Varnsdorfu, Pražská ul. Nájemné 4 000
Kč+2 850 Kč měs. platby+kauce.
Bližší info na tel. 604 291 366

Různé
DEKYPERI Rumburk (u nádraží), čistírna peří, nové přikrývky a
polštáře, tel. 412 332 462
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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.
Studio Relax, Edisonova 2914,
Varnsdorf, vás zve do kadeřnictví
Dámské, Pánské, Dětské. Otevírací doba PO-ST-PÁ od 8-14 hod.,
ÚT-Čt od 12-16.30 hod. Tel. 606
672 644. Budu se na vás těšit.
A. Ponertová
GEPARD FINANCE Rumburk, nejvýhodnější hypotéka, www.gpf.cz/
rumburk-snp, tel. 603 536 548.

13/2017

Fotoreport

Slavnosti města Varnsdorf ve fotografiích
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Společnost, kultura

VZPOMÍNKA
Dne 28. června
tomu byly dva roky,
co nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička,
manželka, sestra a
teta paní Milada Holbusová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Dne 2. července
uplyne 16 let od
úmrtí mého milovaného
manžela,
tatínka a dědečka
Volfganga Horáčka.
S láskou na tebe vzpomínáme.
Manželka Libuše, syn Roman a dcera Michaela s rodinou.
V pátek 14. července by se dožil můj
milovaný syn Karel
Hofman 48 let.
Navždy zůstaneš
v našich srdcích.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomínají maminka, bratr s rodinou a dcera Markétka.
Dne 1. července tomu bude již
rok, co nás navždy
opustila paní Věra
Budinská.
S láskou vzpomínají manžel Milan,
syn Milan, vnoučata a kamarádky.
Dne 11. července
uplyne již 12 smutných let ode dne, kdy
nás navždy opustil
můj drahý manžel,
tatínek, dědeček a
pradědeček pan Josef Folprecht.
S láskou stále vzpomínají manželka Věra, dcera Marcela a syn Pavel
s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

PODĚKOVÁNÍ
Nemocnice Varnsdorf tímto děkuje
panu Františku Marschnerovi, majiteli
zahradnictví na hřbitově, za sponzorský dar, kterým již po několik let poskytuje letní výsadbu květin do parku
v areálu nemocnice. Jeho zásluhou má
nemocnice stále hezky vypadající zahradu a příjemné prostředí pro klienty
léčebny a další návštěvníky nemocnice.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)

Středa 19.7. a 23.8.
8.00 – 16.30 hod
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SOUTĚŽNÍ KUPON HLASU SEVERU 13/2017
Jméno, příjmení:________________________________________________
Bydliště: _______________________________________________________
Telefon:________________________________________________________

Dne 17. července tomu bude 23
let, co nás navždy opustil pan Prokop Wesley a zároveň 18. července
uplyne 5 let od úmrtí paní Marie
Wesleyové.
Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi. Dcery s rodinami.

Strana 8

Soutěž číslo 1
Tajenka ________________________________________________________
_______________________________________________________________

Soutěž číslo 2
Tajenka ________________________________________________________
_______________________________________________________________
Dne 21. července uplynuly 30 let
od úmrtí našeho tatínka Vladimíra
Franče.
V dubnu uplynuly 3 roky od úmrtí
naší maminky Zdeňky Frančové. Na
oba s láskou vzpomínáme. Dcera a syn
s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 5. července
oslaví své 85. narozeniny pan Miroslav
Březina.
Ať tě radost bez
nesnází v dalších
letech doprovází, buď zdravý a stále
mlád, dělej jen to, co máš rád.
To ti z celého srdce přeje manželka
s dětmi, vnoučaty a pravnoučaty.
Dne 15. července
oslaví krásné 80. narozeniny paní Zdeňka Dašková z Varnsdorfu.
Za všechnu lásku
a obětavost děkuji
a přejí všechno nejlepší, a do dalších
let hodně zdraví, dcera Marcela a syn
Zdeněk s rodinami.
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Soutěž číslo 3
Tajenka ________________________________________________________
_______________________________________________________________

Soutěž číslo 4
Tajenka ________________________________________________________
_______________________________________________________________
Soutěžní kupon vyplňte, vystřihněte a odevzdejte na podatelnu

MěÚ Varnsdorf nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf nejpozději do 14. července nebo prostřednictvím e-mailu na adresu hs@varnsdorf.cz taktéž do 14. července. Ze správných
odpovědí budou náhodně vylosováni čtyři výherci, kteří budou
kontaktováni telefonicky.

ZUBNÍ POHOTOVOST
1.–2.7.2017
MDDr. Barcal Pavel
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
Tel. 412 507 588

29. –30.7.2017
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
Tel. 412 519 622

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?

5.–6.7.2017
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4 Děčín III
Tel. 412 511 619

5.–6.8.2017
MUDr. Charvát Pavel
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
Tel. 412 507 588

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

8.–9.7.2 017
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4 Děčín III
Tel. 412 511 619

12.–13.8.2017
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
Tel. 412 550 343

15.–16.7.2017
MDDr. Klevetová Magdalena
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
Tel. 412 507 588

19.–20.8.2017
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4 Děčín III
Tel. 412 511 619

22.–23.7.2017
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129 Děčín IX
Tel. 412 544 539

26.–27.8.2017
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
Tel. 412 151 056

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

13. a 27.7.2017
od 9.00 hod.
10. a 24.8.2017
od 9.00 hod.

Malevil cup lámal účastnické
rekordy a jely se i další
dva maratony
Na osmnáctý a jediný domácí závod zařazený do mezinárodní série
UCI přijelo závodit do Lužických hor
téměř 1300 bikerů a bikerek ze 13
zemí. Na nejtěžší trati o délce 100
km (celkem 421 startujících/83 nedokončilo - z toho 9 borců kategorie
ELITE) si pro vítězství dojel Ital Cattaneo v rekordním čase 3:43:34 hod
a o 10 vteřin překonal tři roky starý
čas Jaroslava Kulhavého. Varnsdorfský rodák Jan Strož musel odstoupit
z vedoucí šestičlenné skupiny po necelých 50 minutách závodu po ošklivém
pádu, takže lékaři měli práci se šitím
jeho loktu a boku. Jeho kolega z týmu

Symbio+BMC Martin Stošek dlouho bojoval o místo na bedně, ale v závěru
mu docházely síly a dojel sedmý. Byl
to jeho první 100 km závod. Nejlepším
českým mužem byl třetí Marek Rauchfuss a čtvtý skončil Matouš Ullman,
který po dvou defektech doháněl
ztrátu z 18. místa. Dále uvádíme
přední výsledky účastníků závodu
z našeho regionu.
Trať 100 km - muži hobby
40-49 let (v kategorii 134 startujících,

z toho 27 nedokončilo): 18. Jiří Švorc,
Big Shock, 89. Miloš Procházka, CC;
muži hobby 50 (68/17): 16. Jiří Dužár
Big Shock.
Trať 65 km – muži hobby I 19-29
(47/11): 25. Rudolf Jarolím, Horňáci
Rumburk; muži hobby II 30-39 (129/
20): 8. Ivo Machek, KSM Hrádek. Jan
Novota má Malevil oblíbený, i forma
byla, ale od rána nebyl ve své kůži
a po necelé hodině jízdy ze závodu
odstoupil; muži hobby III 40-49 (13/
17)): 12. Josef Kroupa, RETOS/ROTOS,
18. Martin Dubovecký, Dumstav,
25. Zdeněk Kohout, Retos.
Trať 45 km - ženy 19 let a starší
(44/5): 16. Jana Kovářová, Herby servis; junioři 17-18 let (28/4): 4. Filip
Srbecký, Active Tour Cycling Team
(ATCT); muži 19 a starší (217/23):
2. Herbert Schwarz, Herby servis.
Trať 25 km - kadetí 15 let a
starší (23/2): 4. Matouš Dubovecký,
Dumstav.
Dva závody má za sebou Český
pohár XCM MTB 2017, laicky vyjádřeno maratony na horských kolech.
Prvním byl AUTHOR KRÁL ŠUMAVY
v Klatovech. Ve všech kategoriích a
na třech různě dlouhých tratích jej
absolvovalo 2033 mužů a 219 žen!
V kategorii M40-49 si Jiří Švorc (na
fotu ze závodu) dojel na 105 km mezi
275 soupeři pro 28. místo. Jiří Dužár a
Miroslav Vohnout startovali v M50-59
a v cíli skončili na 13., resp. na 17.
pořadí. Jako druhý maraton poháru se
jel EXTRÉM BIKE MOST. V nejprestižnějších kategoriích jezdce čekalo
72 těžkých kilometrů. Jiří Švorc dojel
12. a průběžně mu patří 5. místo.
Kratší trať, a to 56 km si pro závod
zvolil v Mostu Josef Kroupa. Nebyla
to špatná volba, v cíli byl zapsán jako
5. v pořadí. Třetím ze čtyř závodů poháru je TREK HLINECKÝ HŘEBEC 2017
s RYCHTÁŘEM v Hlinsku jedoucí se
5. srpna.
ZdS, foto Jindra Krammer

Skvělé výsledky mladých šachistů
Ve Stráži pod Ralskem se konal
soutěžně Strážský žákovský rapid
pro děti narozené v r. 2001 a mladší a dále Krajský přebor Šachového
svazu Libereckého kraje dětí do 8 a
do 10 let. Obou soutěží se zúčastnilo
v šesti kategoriích 85 adeptů šachové
hry a byl mezi nimi rekordní počet
13 - ti hráčů a hráček z Varnsdorfu.
A s umístěními některých z nich se
vůbec v konkurenci neztratili. Vítězem 1. ligy žákovského rapidu (14
účastníků) se stal Václav Paulus, v

turnaji 2. ligy (14) obsadil Matěj
Hejný 5. a Miroslav Hejný 6. místo.
Ve 3. lize (14) byla z varnsdorfských
nadějí nejlepší Ema Rosová, když si
uhrála 6. příčku.
Michal Maco se navíc stal Krajským
přeborníkem, když vyhrál mezi deseti soupeři kategorii do 8 let a v poli
čtyřiceti tří účastníků tří kategorií
přeboru mu zisk 5,5 bodu stačil na
3. pořadí! V nejpočetněji obsazené
kategorii KP do 10 let (26 hráčů) obsadil ještě Tomáš Rosa 7. místo. VH

Fotbalový žáci vybojovali bronz
V rámci oslav 110 let kopané ve
Varnsdorfu jsme uspořádali mezinárodní turnaj mladších žáků. Za
krásného slunečného dne se jej zúčastnilo šest mužstev, k vidění byla
řada krásných fotbalových akcí, mnoho
gólů i nespočet kvalitních brankářských zákroků. Celý den probíhal v
přátelské atmosféře, turnaji přihlíželo
i velké množství fanoušku jednotlivých
týmů, kteří mohli zároveň shlédnout

utkání Amfory s domácími legendami, seskok parašutistů a poslechnout
si hudební produkci skupin Malvas a
Semeno. Výsledky domácího týmu:
FK Varnsdorf - FCO Neugersdorf
2:1, - FK Jablonec 0:3, - Sparta Praha
1:2, - FK Ústí n.L. 3:0, - FK Mladá Boleslav 3:2. Konečné pořadí: 1. FK Jablonec 15 bodů, 2. AC Sparta Praha 12,
3. FK Varnsdorf 9, 4. FC Oberlausitz
Neugersdorf 6, 5. FK Mladá Boleslav 3,
6. FK Ústí n. L. 0 bodů.
FK

Tenisové zpravodajství
Smíšený tým dospělých TO TJ Slovan
Varnsdorf podlehl na svých kurtech TK
Rochlice Liberec 2:7 (sady 6:14). Body
pro Slovan uhrála Nikola Bečvářová
ve dvouhře a druhý Nikola společně
s Kateřinou Procházkovou ve čtyřhře.
Závěrečný zápas skupiny DA3D severočeské oblasti hrál Slovan u vedoucího
týmu soutěže Start Liberec B, s kterým
prohrál 8:1 (16:4). Jediný úspěch pro
Slovan zaznamenala Hana Tognerová.
Dorost Slovanu porazil hladce TK
Frýdlant B 8:1 (sady 17:2). Pět výher
pro družstvo vybojovali Ondřej Kramer, Josef Kolka, Nikola Bečvářová,
Petra Svobodná a Marek Bartl. Nejvíce
musel bojovat Josef, který vyhrál sady
těsně 7:6 a 7:5. Další tři body přidaly
debly Kramer – Kolka, Šuma – Bartl a
Bečvářová – Svobodná. Stejným výsledkem, tedy 8:1 (17:2), odešlo družstvo
smíšeného dorostu poraženo z kurtů
týmu Tenis Libochovice. Z výhry měl
možnost se radovat pouze pár Bečvářová – Svobodná. Doma Slovan prohrál
se Severočeskou tenisovou o. s. D Jab-

lonec 2:7 (4:16). Bodovala Svobodná a
stejná tenistka v páru s Bečvářovou.
Výsledek 8:1 měl také duel mladšího
žactva mezi TK Rochlice Liberec a
TO TJ Slovan, když jediný úspěch
pro hosty vybojoval Matyáš Benno
po sadách 6:4, 6:7 a 4:6. Spolu
s Danielem Šicem pak podlehli v jednom z deblů v dalším třísetovém boji
6:1, 4:6, 10:8. Jen těsnou porážku 4:5 (8:11) utrpělo žactvo s TK
Frýdlant B. Čtyři body pro družstvo
zaznamenali hráči Hambálek, Švajcr, Hrabě a pár Hambálek – Švajcr.
Družstvo babytenistů nadále
sbírá tenisové dovednosti i zkušenosti a je třeba si přát, aby nejmenší
naděje u tenisu vydržely a příští sezona byla úspěšnější. S LTK Liberec A
i s TK Rapid Liberec B podlehlo 0:6.
TJ Slovan Varnsdorf pořádá
o prázdninách příměstské tenisové
kempy v termínech 10. - 14. 7. a dále
14. - 18. 8. 2017. Info včetně přihlášek
je na https://tenis.tjslovanvarnsdorf
.cz/pripravka/tenisovy-kemp/ ZdS

Hry 1. stupně ZŠ celkově ovládla Edisonka
Po atletice (výsledky uvedeny v
HS číslo 12) pokračovala Olympiáda
ZŠ 1. stupně turnaji ve florbalu a
basketbale.
Florbal - konečné pořadí dívek:
1. ZŠ Edisonova, 2. ZŠ Náměstí,
3. ZŠ Bratislavská. Konečné pořadí
kluků: 1. ZŠ Edisonova, 2. ZŠ Náměstí,
3. ZŠ Bratislavská. Basketbal - konečné pořadí dívek: 1. ZŠ Seifertova,
2. ZŠ Edisonova, 3. ZŠ Náměstí, 4. ZŠ

Bratislavská. Konečné pořadí chlapců:
1. ZŠ Seifertova, 2. ZŠ Náměstí, 3. ZŠ
Edisonova, 4. ZŠ Bratislavská.
Celkové pořadí ZŠ 1. stupně - dívky: 1. ZŠ Edisonova 4 body, 2. ZŠ Náměstí 8, 3. ZŠ Seifertova 9, 4. ZŠ Bratislavská 12, 5. ZŠ Karlova 17 bodů.
Chlapci: 1. ZŠ Edisonova 5 bodů,
2. ZŠ Náměstí 6, 3. ZŠ Seifertova 10,
4. ZŠ Bratislavská 12, 5. ZŠ Karlova 17
bodů.
Bc. Jana Neubauerová/red

Olympiádu 2. stupně ZŠ vyhrála
družstva Gymnazia
Ve dnech 13. – 15. 6. proběhly na
třech varnsdorfských sportovištích
také hry ZŠ 2. stupně.
Florbal – konečné pořadí dívek:
1. Gymnazium Varnsdorf, 2. ZŠ
Náměstí, 3. ZŠ Edisonova. Konečné
pořadí chlapců: 1. Gymnazium Varnsdorf, 2. ZŠ Edisonova 3. ZŠ Náměstí.
Basketbal – konečné pořadí dívek:
1. Gymnazium Varnsdorf, 2. ZŠ Edisonova, 3. ZŠ Náměstí. Konečné pořadí
basketbalu chlapců: 1. ZŠ Náměstí,
2. ZŠ Edisonova, 3. ZŠ Gymnazium

Varnsdorf. Plavání - Konečné pořadí
plavání dívek: 1. Gymnazium Varnsdorf, 2. ZŠ Náměstí, 3. ZŠ Edisonova. Konečné pořadí plavání chlapců:
1. Gymnasium Varnsdorf, 2. ZŠ Edisonova, 3. ZŠ Náměstí.
Celkové pořadí ZŠ 2. stupně - dívky:
1. Gymnazium Varnsdorf 3 body, 2. ZŠ
Náměstí Varnsdorf 7, 3. ZŠ Edisonova
Varnsdorf 8 bodů Chlapci: 1. Gymnazium Varnsdorf 5 bodů, 2. ZŠ Edisonova
Varnsdorf 6, 3. ZŠ Náměstí Varnsdorf 7
bodů.
Bc. Jana Neubauerová/red
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Tour de Feminin cyklistky letos zavítají
do Varnsdorfu třikrát
Jubilejní 30. mezinárodní etapový závod žen TOUR DE FEMININ
mohou sportovní příznivci a přátelé
cyklistiky letos sledovat ve Varnsdorfu hned třikrát. První, čtvrteční
etapa má v našem městě nejen jednu
z rychlostních prémií (RP), ale
i cíl a v neděli zde bude již tradičně
startovat závěrečná etapa. Závod se
jede také jako O CENU ČESKÉHO
ŠVÝCARSKA, patří do Světového poháru žen a má následující program.

ČTVRTEK 6. 7. I. etapa OKOLO
ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU, délka
119 km, start v 13.45 hod. v Krásné
Lípě, dále Rybniště, Jiřetín, RP ve
Varnsdorfu na nám. E. Beneše v 14.10 –
14.15 hod., dále Rumburk, Jiříkov,
Šluknov, Mikulášovice, Velký Šenov,
Rumburk, Krásná Lípa, Doubice,
Rybniště, Horní Podluží, cíl ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše mezi 16.55 –
17.30 hod.

PÁTEK 7. 7. II. etapa JIŘÍKOVSKÁ,
101 km, start v 10.20 a cíl cca
v 13.00-13.30 v Jiříkově (etapa zavede peloton mimo jiné dvakrát do
Chřibské, Doubice a Krásné Lípy).
SOBOTA 8. 7. III. etapa, CASOVKA
15 km, v 10.00 start časovky Krásná
Lípa – Brtníky – Krásná Lípa.
SOBOTA 8. 7. IV. etapa RUMBURSKÉ OKRUHY, 71 km, start
v 16.15 a cíl v 18.10 – 18.30 hod.
v Rumburku na Lužickém náměstí

(3 okruhy na trase Rumburk – Krásná
Lípa - Brtníky – Rumburk).
NEDĚLE 9. 7. V. etapa Z VARNSDORFU DO LABSKÝCH PÍSKOVCŮ,
104 km, start v 10.10 hod. na varnsdorfském náměstí po trase směr
Jiřetín a obce Labských pískovců plus
tři závěrečné okruhy Krásná Lípa –
Rybniště – Doubice. Cíl cca v 12.50 –
13.25 v Krásné Lípě.
ZdS, foto J. Ciprian

Turnajové vítězství áčka,
dorosty se vrátily do ligy
Přípravu na další ročník 2. ligy 20172018 zahájil A-tým FK Varnsdorf 19.
června. Úvodní herní prověrkou byl turnaj v Benátkách n. J. za účasti Mladé
Boleslavi, Hradce Králové a Bohemians
Praha 1905. FK na úvod porazil Mladou
Boleslav 2:1 (gól Dordic a vlastní) a
poté Bohemians zdolali Hradec 3:0.
V souboji poražených o 3. místo vyhrál
Hradec 2:1 po PK 5:3. Ve finále s Bohemkou vedl Varnsdorf 1:0 (gól Barac Liberec U21) a před půlí inkasoval na
1:1. Nakonec vyhrál 2:1, když uspěl
4:3 v PK (úspěšní byli Čurgali, Eliáš,
Bulíř, Zbrožek) a v turnaji zvítězil.
V průběhu července čeká tým pět
přípravných utkání a také soustředění
v Heřmanicích. Soupeři v přípravě: SO
1. 7. FC Bautzen (14.00 Heřmanice), ST
5. 7. FC Hradec Králové (11.30 Chlumec n. C.), So 8. 7. OFC Neugersdorf
(11.00 Heřmanice), ST 12. 7. FC Slovan
Liberec U21 (14.00 Heřmanice), SO 15.
7. FK Teplice (11.00 Modrá u Děčína).
Termín SO 22. 7. je vyhrazen pro
1. kolo Poháru MOL a o týden později,
29. 7. se již hraje úvodní kolo FNL.
Závěrečné zápasy úspěšné a postupové sezony 2016-2017 odehrály

oba celky dorostu proti vrstevníkům
Bíliny. Starší výběr U19 měl prvenství
již dávno jisté, jeho náskok před utkáním byl 19 bodů. Mladší celek U17
už na první místo nemohl dosáhnout,

Hráči dorostu U19 se podobně mohli v sezoně radovat z gólů soupeřům
celkem 164 krát (!), což činí průměr
téměř 6 branek na zápas.
ale při výhře měl možnost skončit
druhý za roudnickými středoškoláky.
Oba dorosty neponechaly nic náhodě
a vyprovodily v posledních duelech
sezony své soupeře výsledky 20:0,
resp. 11:0. Dotáhly tak své celoroční
snažení pod trenéry Romanem
Moravčíkem a Vlastimilem Chodem
k návratu do České ligy.
ZdS

Benefice pro MŠ Čtyřlístek
vynesla sedmnáct tisíc
Podvečer 9. června patřil ve Varnsdorfu benefičnímu fotbalovému utkání, v němž proti sobě nastoupila Varnsdorfská garda a All stars Varnsdorf.
A že v utkání nešlo o výsledek, bylo
jasné od první minuty. Byť to chví-

Stará garda: Langer - Janeček,
Fojtíček, Váňa, Knitl, Šimek, Kotlár,
Mil. Račuk, Hovorka, Mikolášek, Rotundo, Hovanycz, Damnitz, Lisý, Mar.
Račuk, V. Kotiš, Swadosch, Beránek,
Váňa. Trenéři: Jiří Stehlík, Petr Šanda.

li vypadalo, že si All stars Varnsdorf
pohlídají vedení, Varnsdorfské gardě
se podařilo v závěru zápasu zabrat
a dotáhnout výsledek na konečných
7:7. Diváci tak na hřišti mohli spatřit
například Matěje Kotiše, Radima
Breiteho, který hájí barvy FC Slovan
Liberec, Ladislava Martana, Pavla
Tvarohu, nebo také Romana Macha,
který patřil k oporám klubu ve třetí
lize. Zhruba stovka přítomných
diváků tak viděla do poslední minuty
napínavý souboj, který oba týmy hrály
v dále uvedených sestavách.

All Stars: Porcal, Quiaser - Tvaroha,
Zieris, Zbrožek, Breite, Rudnytskyy,
Daníček, Filip, Janoušek, Schubert,
Kvída, Kouřil, Novotný, Mach, Kotiš,
Kučera, Jurča, Stehlík, Martan.
Hráči, partneři a sponzoři benefice
věnovali na dobrou věc 10 tis. Kč,
z tomboly, dobrovolného vstupného a
z občerstvení při akci pak vzešel
zbývající obnos do souhrnné částky
17 tisíc korun. Hlavní organizátoři
benefičního utkání Radim Breite a Michal Hovanycz děkují všem sponzorům za
podporu akce. red., foto J. Zeman/DD

Rok uplynul jako voda a další
ročník cyklistického svátku se kvapem
blíží. Letos si odškrtne číslo 33.
Ačkoliv termín závodu je 2. září
2017, přihlašování je možné již od
15. června na internetových stránkách
www.tourdezelenak.cz nebo osobně
v Informačním centru na rumburském
Lužickém náměstí.
Letošní ročník má jednu zásadní
novinku! A tou je dlouhá trasa na dva
tradiční okruhy, tzv. Obr Zeleňák. „Ten
nápad jsem poprvé zaznamenal už
před pár lety, když Zeleňák pořádal
Brabčák. Téma se mi zamlouvalo, a
tak jsme v loňském roce uspořádali
anketu, ze které byl svými 80 % jasně
zřejmý zájem i o dlouhou variantu.
Výsledky ankety pomohly také při
prosazení potřebných povolení, takže
se nám narodil Obr Zeleňák“, vy-

práví od loňského roku nový ředitel
závodu Jan Novota a pokračuje:
„Myslím, že je to pozitivní vývoj.
O tradici nepřijdeme, klasický Zeleňák
samozřejmě zůstává, jen se k němu
přidá i delší verze. Start obou tratí
bude oddělen, což prospěje především
bezpečnosti všech účastníků, po které
je poptávka zejména při startu závodu
na Lužickém náměstí v Rumburku“.
Tour de Zeleňák s sebou přináší
samozřejmě i drobná dopravní omezení, proto již nyní informujeme
řidiče, že první sobotu v září bude zejména centrum Rumburku, ale také významná část výběžku zasažena stovkami
cyklistů, kteří si přijedou užít jeden
z nejstarších amatérských závodů
v ČR. Pevně věříme, že se vše obejde
bez zásadních komplikací a ohleduplnost všech přítomných zvítězí.
red
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6 Kč

Populární Zeleňák má Kristova léta

