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Varnsdorfské slavnosti připomněly 150. výročí od povýšení na město

Varnsdorf • Nevšedním an-
sámblem začaly v pátek 15. čer-
vna odpoledne slavnos� města 
Varnsdorf, jejichž konec byl na-
plánován na sobotní noc. 

Letošní rok je pro naše město 
opravdu výjimečný. Připomíná-
me si to�ž 150 let od povýšení 
Varnsdorfu na město. S �m jsou 
spojeny i letošní slavnos�, které 
nabídly opravdu bohatý kulturní 
program.

Páteční program oslav byl 
zahájen v prostranství u věžičky 
nevšedním ansámblem Cirkusu 
Nostalgie. Stovky, spíše �síce lidí 
přihlížely celé odpoledne cirkusu 
bez šapitó. Show plná podivných 
bytos�, bizarních příběhů a ne-
vídaných čísel. Temný netvor, 
nejvyšší baletka světa, obří had, 
oboustranná žena, neuvěřitelný 
Dlouhorukáč, mořská panna a 
mnoho dalších podivnos� světa. 
Interak�vní divácká hra na kole 
štěs� o výběr další atrakce zapojila 
do dějství řadu přihlížejících. Vy-
stoupení doplňovala bláznivá ob-
sluha cirkusové kavárny Cirk Café 
a výtvarná dílna na výrobu loutko-
vých mořských pan. Z úsměvů na 
tváři přítomných diváků šlo cí�t 
nadšení a dobrá nálada. „Když se 
pouliční divadlo umí, je to bezva. 
A dneska to bylo vážně fajn,“ 
kvitoval na sociální sí� atrak�vní 
vystoupení Mar�n Zíka. „To bylo 
něco tak parádního. Už dlouho 
jsem se tak nezasmála, musela 

Dvoudenní oslavy odstartoval Cirkus Nostalgie

Hlavní hvězdou letošních slavnos� byla zpěvačka Ewa Farna; foto Tomáš Secký

jsem večer ještě jednou. Moc dě-
kuji,“ těšilo Ivanu Páchovou. Tím 
ale páteční večer neskončil.

Po setmění, kolem desáté ho-
diny večerní, byla na nedalekém 
rybníčku u obchodního řetězce 
Billa zahájena vodní fontána na 
mo�vy symfonické básně Vltava 
z cyklu Má Vlast. Hasiči z Varns-
dorfu, Dolního a Horního Podluží, 
Rumburku, Krásné Lípy, Mikulášo-
vic, Krompachu a Skalice u České 
Lípy tak za doprovodu světel a 
hudby vytvořili unikátní vizuální 
zážitek, doslova vodní balet. První 
den oslav završila ohňová show  
v podání Vojty a Kristýny, kteří 
premiérově předvedli různé 
kreace s ohněm v rytmu hudby. 
Většina přihlížejících zůstala stát 
s pusou otevřenou dokořán. 
Druhý den oslav začínal doslova 
za pár hodin v areálu za sportovní 
halou.

V sobotu 16. června se pak 
uskutečnila hlavní část oslav, která 
se konala v areálu u sportovní haly. 
Událost moderoval Pavel Kudrna, 
moderátor Českého rozhlasu.

Kolem poledne se v areálu hřiště 
začaly shromažďovat rodiny s dět-

mi. Začátek dne to�ž více méně 
patřil právě jim. Vskutku bohatý 
program pak odstartovala po dva-
nácté hodině vystoupení žáků LDO 
při ZUŠ Varnsdorf a taneční vystou-
pení souboru Dykytka. Ve 13 hodin 
na pódiu vystoupila první hvězda, a 
to Jaroslav Uhlíř se svou kapelou. 
Koncert trval více než hodinu a z úst 
známého umělce zazněly největší 
hity, které složil spolu se Zdeňkem 
Svěrákem.

Během odpoledne byl pro diváky 
připravený doprovodný program, 
který zahrnoval například vystou-
pení žitavských bubeníků, kteří 
předvedli různé africké rytmy a 
divadelní představení Šprušle, kte-
ré připravil kolek�v Sacra Circus. 
SacraCircus je pouliční divadlo pro 
dě�, které bylo založeno v roce 
2000. Ve čtyři hodiny odpoledne 
vystřídal pouliční divadlo dětský 
kabaret Kašpárek v rohlíku. Vy-
stoupení bylo plné veselých písni-
ček, různých scének a uhozených 
postav. O hodinu a půl později se 
na scénu vrá�l opět Sacra Circus. 
Herci divákům předvedli úchvat-
né akroba�cké představení, jak 

byl Varnsdorf povýšen na město.
Když odbila šestá hodina, začalo 

se hřiště plnit novými přicházející-
mi, kteří si přišli užít večerní pro-
gram. Ten zahájilo pěvecké vystou-
pení žáků ZUŠ Varnsdorf a Thom 
Artway. Mladý zpěvák, jenž se 

Vážení čtenáři, právě v ruce 
držíte poslední číslo Hlasu seve-
ru před dvouměsíční prázdnino-
vou pauzou. V letních měsících 
červenci a srpnu náš čtrnác-
�deník nevychází, neboť i my 
potřebujeme občas vydechnout 
a mít dovolenou. Dění ve městě 
však můžete i nadále sledovat 
na webových stránkách města 
www.varnsdorf.cz, případně na 
Facebooku Město Varnsdorf. 
Na prodejní místa se Hlas se-
veru s pořadovým číslem 14 
vrá� 30. srpna. Jeho uzávěrka je 
20. srpna. Své náměty na články 
či reportáže můžete posílat na 
e-mail hs@varnsdorf.cz. Za ce-
lou redakci vám přeji příjemné 
proži� letních dnů.

Tomáš Secký, šéfredaktor

Slovo šéfredaktora
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Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
26.5.2018 v 20:00 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo telefonicky ozná-
meno občankou obce Studánka, 
že má u sebe na zahrádce dvě malé 
holčičky, které tvrdí že se ztra�ly a 
neví, jak se dostat domů. Na místo 
byla vyslána hlídka městské policie, 
která při cestě na Studánku vyzved-
la službu konající pracovnici OSPOD 
(sociální ochrana dě�) a za její 
účas� bylo zjištěno jméno matky 

malých holčiček. Obě holčičky byly 
ve spolupráci se sociální pracovnicí 
předány rodičům. Celá událost je 
dále v řešení OSPOD při Městském 
úřadu Varnsdorf.

2.–3.6.2018
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo přijato celkem osm 
oznámení na volně pobíhajícího 
psa – ro�weilera, který se pohybo-
val po celém našem městě. Strážní-
ky bylo učiněno několik pokusů na 

jeho odchycení, včetně použi� vr-
hací sítě na zvířata. Až druhého dne 
ráno byl již vyčerpaný pes odchy-
cen a umístěn do záchytného kotce 
městské policie. Za použi� čtečky 
na mikročipy bylo zjištěno, že pes 
není očipovaný a nemá ani žádné 
tetování. Strážníci tudíž nemají 
možnost zjis�t majitele psa. Pes byl 
druhého dne převezen služebním 
vozidlem městské policie do útulku 
pro zvířata v Děčíně.

6.6.2018 ve 4:52 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf oznámeno občankou 
města, že na její zahradě je srna, 
která je parožím zamotaná do plo-
tu. Vyslaní strážníci na místě srnce 
prohlédli, zda není zraněný a za 
použi� kleš� vypros�li z plotu. Poté 
ho vypus�li do volné přírody.

Mar�n Špička,
velitel městské policie

vlastním jménem jmenuje Tomáš 
Maček, působí na české hudební 
scéně teprve od roku 2013. Svými 
skladbami, které tvoří v anglickém 
jazyce, mnohé z publika spíše pře-
kvapil a získal tak nové posluchače. 
Po jeho vystoupení patřil parket 
pódia breakdance.

O něco později se na pódiu ob-
jevila další hvězda varnsdorfských 
slavnos�, Ewa Farna. Během kon-
certu zazněly její nejznámější hity, 
které dostaly do varu nejednoho 
návštěvníka. Když zazpívala svou 
poslední písničku a rozloučila se 
s Varnsdorfem, celé publikum zů-
stalo udiveně stát na svém místě 
a následně začalo mladou uměl-
kyni hlasitými zvuky a potleskem 
vybízet, aby se na pódium vrá�la 
a zazpívala skladbu, na kterou snad 
všichni čekali. Farna se nenechala 
dlouho přemlouvat a svůj největ-
ší hit „Boky jako skříň“ nakonec 
opravdu zazpívala. Po koncertu ná-
sledovala autogramiáda a focení.

Po setmění se konala okouzlu-
jící Light Art Show v podání Alexe 
Dowise. Poté odehrála koncert 
další hvězda večera, Pekař. Vlast-
ním jménem Petr Štolba, je český 
zpěvák, skladatel, a dokonce i ta-
nečník. Pekař vystudoval pedago-
gickou fakultu a působil jako uči-
tel v mateřské škole, čemuž mnozí 
ani nevěřili. Po jedenácté hodině 
přišla na řadu Magic Light Show 
v podání Vojty Stolbenka, který se 
proslavil ve známé televizní show. 
Následoval vskutku impozantní 
ohňostroj, trvající několik minut. 
Varnsdorfské slavnos� pak uza-
vřel koncert Support Lesbiens.

V průběhu celého dne bylo 
k dispozici pro návštěvníky mno-
ho stánků s občerstvením, s per-
níkovými srdíčky a s indiánskou 
téma�kou. Na slavnostech také 
nechyběl doprovodný program, 
který zahrnoval skákací hrad, na-
fukovací skluzavku, soutěže pro 

dě� o ceny, adrenalinové hry pro 
dě� i dospělé a masáže. Sobotní 
oslavy navš�vilo bezmála pět �síc 
lidí. Letošní ročník slavnos� je za 
námi a my jsme nesmírně rádi, že 
jste u toho byli s námi. Doufáme, že 

jste si je užili při nejmenším stejně 
jako my. Velké poděkování patří 
všem organizátorům, účinkujícím, 
moderátorovi, který se vzdal hono-
ráře, a partnerům celé akce.

Tomáš Secký, Hana Bučková

Varnsdorfské slavnosti připomněly 150. výročí od povýšení na město
Druhý den oslav přilákal tisíce lidí, vystoupila Farna, Pekař a další

Varnsdorf • Teplotně nadprů-
měrný červen nám pomalu končí 
a nádherné počasí doslova vybízí 
k procházkám na čerstvém vzdu-
chu. Začátek léta patří jíž tradičně 
městským slavnostem. Letos šlo 
navíc o významný ročník, neboť 
jsme oslavili uplynutých 150 let 
od povýšení Varnsdorfu na město. 
A to už je důvod slavit, ne? Roz-
hodli jsme se, že připravíme boha-
tý hudební a doprovodný program, 
což se nám, podle vašich ohlasů, 
podařilo. Jsem za to rád a moc mě 
to těší. Vybrané fotografie z obou 
dnů naleznete uvnitř tohoto čísla, 
zbylé jsou k vidění na webových 
stránkách města.Chci touto cestou 

Slovo starosty: Poděkování za skvělé slavnosti
poděkovat členům kulturní komise 
a všem dalším lidem, kteří přiložili 
ruku k dílu a zapojilise do příprav 
a organizace slavnos�. Odvedli jste 
skvělou práci!

Zároveň je tohle vydání Hlasu 
severu �m posledním před prázd-
ninami. Dětem začínají dvoumě-
síční letní prázdniny. Doba letních 
radovánek u vody, v přírodě či na 
táboře. My dospělí se již těšíme 
na zaslouženou dovolenou. Přeji 
vám krásné počasí, cesty bez 
nehod, spoustu nových zážitků a 
pohody k získání nové energie do 
života. Užívejte léto.

Ing. Stanislav Horáček, 
starosta města

Varnsdorf • Od září minulého 
roku mají občané Varnsdorfu 
možnost získat od města zdarma 
kompostér a zjednodušit si tak 
likvidaci biologicky rozložitelných 
odpadů.

Léto je v plném proudu a k němu 
patří pravidelné sečení trávy. Pro-
tože jsou kompostéry pořízeny 
z dotačního programu, jehož cílem 
je snížit množství odpadu v popel-
nicích, je jejich získání vázáno na 
několik podmínek. Přijďte si i vy pro 
kompostér zdarma!

1. Kompostéry jsou určeny pou-

Občané mají možnost získat kompostér zdarma
ze pro rodinné domy se zahradou. 
K jednomu domu může být přidě-
len pouze jeden kompostér. Jeho 
velikost se určuje podle velikos� 
zahrady.

2. Kompostéry nejsou určeny pro 
občany, kteří využívají hnědé nádo-
by na biologicky rozložitelný odpad 
na základě dohody s městem.

3. Kompostéry jsou poskytovány 
formou bezplatné dlouhodobé vý-
půjčky a občané s nimi nemohou 
volně nakládat (například prodávat 
je, někomu dalšímu půjčovat nebo 
je přemísťovat na jiný pozemek). 

Doba výpůjčky je stanovena po 
dobu životnos� kompostéru a při 
splnění všech podmínek se tedy 
nepočítá s jejich vracením.

4. Zájemce o kompostér se ve vý-
půjční smlouvě zavazuje odkládat 
do něj také kompostovatelný od-
pad z kuchyně a domácnos�, třídit 
další využitelné odpady a umožnit 
městu po dobu záruky (tedy 7 let) 
kontrolu využívání kompostéru a 
plnění uzavřené smlouvy.

5. Zájemce odpovídá za poško-
zení či ztrátu kompostéru. Kom-
postéry budou přidělovány jen do 

vyčerpání zásob, které jsou ale víc 
než dostatečné.

Podrobnos� o přidělování kom-
postérů a přesné znění výpůjční 
smlouvy najdete na webových 
stránkách města v sekci „Vše o od-
padech“ nebo se můžete informo-
vat na odboru životního prostředí. 
Při splnění všech podmínek tam lze 
také smlouvu uzavřít. Nový, složený 
kompostér v originálním obale a 
s návodem si pak vyzvednete 
v Technických službách města Varns-
dorf.                          Ing. Přemysl Brzák

vedoucí odboru životního prostředí
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Varnsdorf • Ve Varnsdorfu za-
čaly fungovat tři nové cyklotrasy. 
Každá je jinak náročná a každá 
má jiný charakter. Turistům dávají 
například nové možnos�, jak 
navázat na cyklotrasy ze soused-
ního Německa.

Tři nové cyklotrasy se liší i délkou. 
Nejkratší a nejméně náročná je 
tzv. Mandavská označená modrou 
barvou. Trasa je spojnicí hraničních 
přechodů do Spolkové republiky 
Německo mezi obcí Großschönau 
a městem Sei�ennersdorf. Ve-
de od hraničního přechodu 
Großschönau kolem rybníku 
Kočka a dále převážně malebnými 
zákou�mi řeky Mandavy středem 
městě okolo kina Centrum Pano-
rama k plaveckému bazénu, 
podél hřiště u sportovní haly až 
do centra města – k náměs�čku 
u věžičky a informačnímu centru 
u městské knihovny. Dále prochází 
pod náměs�m podél zimního 
stadionu a fotbalového stadionu 
v Kotlině, kde se za rybníkem Valcha 
napojuje na stávající cyklostezku do 
Spolkové republiky Německo a dále 
do Rumburku. Trasa je určena pro 
rodinný výlet s dětmi. Délka trasy je 
5 kilometrů.

Druhá trasa je tzv. Luční a měří 
5,8 kilometrů. Trasa vede od 
značené cyklostezky z Dolního 
Podluží (3015) k areálu rekreačního 
rybníku Mašíňák s okružní trasou 
po hrázi rybníka. Dále kolem dančí 
obory na Hraniční buk, odkud 
pokračuje lesní – luční stezkou ke 

Ve Varnsdorfu vznikly nové cyklotrasy tří obtížností
Navazují na trasy ze sousedního Německa 

Starému nádraží, průjezdem ulicí 
Karlínskou k mlékárně a k pivovaru 
Kocour s možnos� občerstvení 
v pivovarské restauraci. Odtud 
je možné pokračovat trasou do 
Spolkové republiky Německo. 
Zeleně značená trasa je náročnější 
a vhodná pro zdatnější cyklisty.

Nejnáročnější ze všech tří tras 
je červená – Vyhlídková. Dlouhá je 
8 kilometrů a vede přes místní 
kopce. Trasa vede od hraničního 
přechodu Sei�ennersdorf okolo 
pivovaru Kocour na městskou 
dominantu – rozhlednu Hrádek 
(Burgsberg). Dále podél hraničního 
přechodu pro pěší a cyklo na Hrád-
ku, po dlážděné cestě ke střelnici, 
kde stoupá po severovýchodním 
okraji města přes kopec Špičák ke 
kynologickému areálu. Odtud trasa 
klesá k soustavě rybníků Gerhus 
až k rybníku Kočka, kde navazuje 
na modrou trasu a pokračuje na 
hraniční přechod Großschönau. 
Vyhlídková trasa je taktéž náročnější 
a je určena pro zdatnější cyklisty.

Trasy jsou značeny pomocí 
tabulek na sloupech veřejného 
osvětlení případně dopravního 
značení a jsou odlišeny barevně. 
Po trasách je celkem pět velkých 
informačních tabulí, podle kterých 
se může cyklista orientovat. 
V budoucnu by pak další cyklis�cké 
a běžecké trasy měly vzniknout 
směrem na Hraniční buk. A co vy, 
už jste vyzkoušeli nové cyklotrasy?

Tomáš Secký Mapu v plném rozlišení naleznete na webových stránkách města Varnsdorf

Varnsdorf • Nová stanice tech-
nické kontroly vzniká v současné 
době také ve Varnsdorfu. Kde 
bude? Více v rozhovoru s ve-
doucím STK Varnsdorf – Petrem 
Tomancem.

Co bylo prvním impulsem ke 
zřízení STK ve Varnsdorfu?

Zřídit STK a měření emisí ve 
Varnsdorfu bylo dlouhodobým 
projektem naší společnos�, který 
se začal uskutečňovat po udělení 
potřebných oprávnění v loňském 
roce. Cílem projektu je zabezpečit 
dostupnost těchto služeb široké 
veřejnos� a podnikatelským sub-
jektům nejen z Varnsdorfu, ale 
i motoristům z celého blízkého 
okolí.

Jaké ins�tuce či firmy s vámi 
spolupracovaly a spolupracují?

Především je nutno uvést firmu 

Ve městě vznikne stanice technické kontroly, otevře se v červenci
NOPROSU, s.r.o. pana Josefa Šusty, 
v jehož areálu jsme našli potřebné 
prostory. Odbornou záš�tu nad 
celým provozem a problema�kou 
související s provozem STK zajišťuje 
společnost DEKRA, které nás krom 
jiného také vybavila potřebným 
hardwarem a so�warem. Dále jsou 
to firmy jako např. KOCH-GEOME-
TRIE NÁPRAV, Design centrum, 
Kuranda Rudolf a zaměstnanci firmy 
NOPROSU. Všem těmto i ostatním 
velice děkujeme za spolupráci.

Proč jste si vybrali zrovna areál 
firmy NOPROSU?

Firma má vyhovující volné pros-
tory, dopravní dostupnost a vy-
bavenost areálu, jako např. myčka, 
čerpací stanice, restaurace atd.

Jaké musí mít zaměstnanec 
vzdělání, aby mohl pracovat jako 
technik STK? Zkoušky, cer�fikáty? 

Které jsou pro toto povolání nez-
bytné?

Vzdělání technického směru 
doplněné o osvědčení o odborné 
způsobilos� k provádění tech-
nických prohlídek.

Máte pracovních sil dostatek?
V současné době máme do-

statek techniků STK, ale uvítali 
bychom dalšího zkušeného me-
chanika pro měření emisí. Do 
budoucna počítáme s rozšířenou 
pracovní dobou a přije�m dalších 
techniků a mechaniků.

S jakými vozidly k vám zákazníci 
mohou přijet?

Máme linku pro všechna osobní 
motorová vozidla a nákladní moto-
rová vozidla do celkové hmotnos� 
3 500 kg, včetně všech motocyklů 
a přípojných vozidel do celkové 
hmotnos� 3 500 kg. Také jsme 

schopni provést potřebný druh 
technických prohlídek na dovezená 
vozidla ze států EU nebo mimo 
EU, včetně vozidel přestavěných 
nebo jednotlivě vyrobených. Další 
službou je ražba VIN čísla náhradní 
technologií na základě rozhodnu� 
úřadu. V blízké době uvažujeme 
o rozšíření o traktory a jejich 
přípojná vozidla.

A emisní kontrola je pro jaké 
druhy?

Motocykly, osobní automobily, 
autobusy, nákladní vozy všech kate-
gorií a traktory.

Jaké je datum zahájení pro-
vozu?

Pokud nenastanou žádné kom-
plikace, provoz spouš�me v prů-
běhu července. Více informací se 
dozvíte na www.stkvarnsdorf.cz.

Redakce
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Rekonstrukce autobusového nádraží pokračuje podle plánu
Varnsdorf • Rozsáhlé stavební 

úpravy autobusového nádraží 
začaly v dubnu letošního roku. 
Provoz autobusového nádraží 
by měl být zahájen ke konci 
letošního roku.

Mezi zásadní inves�ce v letošním 
roce patří revitalizace autobusové-
ho nádraží, které se po desítkách 
let promění. Stavební stroje běží na 
plné obrátky a každý den odhalují 
novou podobu celého prostoru. 

Varnsdorf • Pokud jsme si 
něco přáli ve vztahu k řidičskému 
průkazu, tak mít možnost vyřídit 
si ho na libovolném úřadě obce 
s rozšířenou působnos�. Od 
1. července 2018 se toto přání 
stává skutečnos�. Nadále pla�, 
že výměna dokladu, jemuž končí 
platnost, je zdarma a nově ne-
musíte pro řidičák chodit už ani 
s fotkou. Řekneme si ale i o dalších 
novinkách, které nový způsob vy-
dávání řidičských průkazů přináší.

Pokud žijete v Praze, ale trvalé 
bydliště máte v Ostravě nebo 
Mikulově, nezbylo Vám, než si vzít 
den volna a vydat se na úřad. Po-
lovinu dne jste strávili cestou, nary-
chlo zajišťovali svou průkazovou 
fotografii, a následně přišlo na řadu 
samotné vyřizování dokladu na 
úřadě. Nyní už se to dá zvládnout 
mnohem lépe a jednodušeji. Od 
1. července to�ž nabude účinnos� 
zákon č. 199/2017 Sb. a prováděcí 
vyhláška č. 456/2017 Sb., díky nimž 
lze vyřídit některé záležitos� spo-
jené s řidičáky na nejbližším úřadě 
obce s rozšířenou působnos� 
nebo na takovém, který vám svou 
lokalitou nejvíce vyhovuje, celkově 
tedy na jednom z 206 míst v ČR. 
V novém systému bude pla�t 
zásada: kde si o vydání či změnu 
v dokladu zažádám, tam si průkaz 
také vyzvednu. 

Téměř vše vyřídíte na jednom 
místě

Nově si tak můžete na nejbližším 
úřadu vyřídit vydání nového 
řidičského průkazu po úspěšné 

Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí

zkoušce v autoškole, a to i v případě 
dalších rozšíření, dále také výměnu 
starého nebo neplatného průkazu 
za nový, případně vydání karty řidiče 
do digitálního tachografu. Stejně 
tak vám zde pomůžou při změně 
údajů (nejčastěji změna příjmení), 
ztrátě, poškození, zničení, odcizení 
či reklamaci dokladu. I občané 
jiných států mohou nově žádat na 
nejbližším úřadě obce s rozšířenou 
působnos� o výměnu průkazu, 
který vydal jiný stát, za český, a to 
i v případě jeho ztráty, poškození, 
zničení nebo odcizení.

Také si na zvoleném úřadě 
můžete požádat o výpis z evidenční 
karty řidiče nebo bodového hodno-
cení (udělené body za provedené 
přestupky) či vyřídit záležitos� 
spojené s profesní způsobilos� 
řidiče. Seznam všech úřadů obcí 
s rozšířenou působnos� naleznete 
zde: www.mdcr.cz/orp. 

Výjimky, kdy musíte na úřad 
v místě trvalého bydliště

Existují situace, kdy je přesto 

nezbytné dojet na úřad obce 
s rozšířenou působnos� v místě 
vašeho trvalého bydliště. Mezi ně 
patří např. odně� nebo vrácení 
řidičského oprávnění, omezení 
oprávnění atd. 

Na úřad s fotkou už jen při 
vyřízení mezinárodního řidičského 
průkazu

Dosud bylo nutné na úřad přijít 
s papírovou fotografií, kterou 
pracovník na přepážce umís�l na 
žádost. Podle nové úpravy už se 
na úřad s fotografií nebude muset. 
Systém sám vyhledá, zda již nemáte 
fotografii v jiné databázi (např. 
z občanského průkazu nebo ces-
tovního pasu), a pokud bude vaše 
podoba stále aktuální, použije ji a 
fo�t se vůbec nebudete. V případě, 
že jste změnili vizáž a vaše podoba 
se na první pohled neshoduje 
s fotografií v existujících databázích, 
vyfo� vás úředník přímo při 
vyřizování žádos�. Odpadá tedy 
nutnost pořídit si průkazové foto-
grafie. Nově se také na každý doklad 

bude prostřednictvím podpisového 
tabletu pořizovat digitalizovaný 
podpis žadatele. 

Jediný případ, kdy s sebou ještě 
na úřad ponesete papírovou foto-
grafii, je vydání mezinárodního 
řidičského průkazu (ten má formát 
malé knížky, který proza�m �sk 
digitální fotografie neumožňuje).

Změna trvalého bydliště nemá 
na řidičský průkaz vliv

Pokud jste změnili trvalé bydliště, 
pla�la povinnost tuto změnu hlásit 
na úřadě. Ten vám vydal nový 
řidičský průkaz. Nyní je tato povin-
nost již minulos�. Od července se 
budou vydávat řidičské průkazy, 
které údaj o místě trvalého bydliště 
neobsahují. To se vztahuje i na 
majitele dříve vydaných, ale stále 
platných řidičských průkazů.

Správní poplatky
Změna legisla�vy přinesla také 

úpravu výše správních poplatků. 
Za výměnu řidičského průkazu za 
nový v případě, že končí doba jeho 
platnos�, stále nebudete pla�t 
nic a dostanete ho zdarma. Při 
vydání nového průkazu zapla�te 
z původních 50 Kč nově 200 Kč. 
Navýšení správního poplatku 
je kompenzováno �m, že si již 
nemusíte pořizovat průkazovou 
fotografii. Také se navýšil poplatek 
za zrychlené vydání průkazu do 
pě� pracovních dnů z 500 Kč na 
700 Kč. Částka za vystavení mezi-
národního řidičského průkazu 
zůstává 50 Kč, za vydání paměťové 
karty do digitálního tachografu za-
pla�te nadále 700 Kč.            Redakce

Stav autobusového nádraží byl 
neuspokojivý, chybělo zázemí a 
prostředí působilo zanedbaně. 
Radnice tak udělala radikální krok, 
a ještě letos se dočkáme nového 
autobusového nádraží. 

V úvodu minulého týdne ve-
dení města včetně pracovníků 
odboru správy majetku a inves�c 
navš�vilo staveniště, kde proběhl 
kontrolní den. A co se za bezmála 
tři měsíce udělalo? Začalo se s de-

molicí přístřešků nástupišť a dvou 
objektů –  veřejných toalet a trafiky. 
Demontováno bylo také veřejné 
osvětlení. Následně bylo celé pros-
tranství vyfrézováno a udělaly se 
přeložky inženýrských sí�.

V současné době jsou bourací 
práce ukončeny. Vybudovaly se 
základy pro autobusovou stanici, 
která cestujícím nabídne potřebné 
zázemí v podobě toalet, trafiky a 
posezení. Dokončena je také část 
pochůzných ploch – chodníky 
z kamenné dlažby a obrubníky vč. 
sloupů veřejného osvětlení. Dále 
jsou již olemovány kamennými 
obrubami parkovací plochy, které 
čekají na zadláždění.

Prosíme občany o ukázněnost 
v místě uzavřeného přechodu, 
který by již v současné době neměli 
používat, dále se chceme omluvit 
všem řidičům za omezení provozu 
v dané lokalitě a žádáme o zvýšenou 
opatrnost. O dalším  průběhu 
stavebních prací vás budeme 

postupně informovat. Nezbývá 
nám, než se těšit na podzim tohoto 
roku, kdy dojde ke slavnostnímu 
otevření.                       Tomáš Secký

Přerušení dodávky 
tepla bude v srpnu

Varnsdorf • Také letos pro-
běhne přerušení dodávky tepla.

Každým rokem dochází k ně-
kolikadennímu přerušení dodávky 
tepla. V letošním roce to bude 
v době od čtvrtka 2. srpna 
do úterý 7. srpna. Dojde tak 
k přerušení dodávky teplé užitko-
vé vody do města. Důvodem jsou 
každoroční revize rozvoden a 
opravy na teplárně. K obnovení 
dodávky teplé užitkové vody by
mělo dojít v odpoledních hodi-
nách v úterý dne 7. srpna. Tep-
lárna Varnsdorf děkuje za pocho-
pení a přeje krásné léto.    Redakce

Nové autobusové nádraží bude hotové na podzim; foto Tomáš Secký
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Varnsdorf • Na známé osob-
nos� v oblas� výtvarného umění, 
jakými jsou např. Josef Poláček 
nebo Lubomír Záleský navazuje 
varnsdorfský rodák Josef Kestler.

Malíř, grafik, ale také konstruk-
tér zajímavých technických řešení 
je sice původním povoláním 
silnoproudý elektrikář, vyučený 
na místním učiliš� „energo“, ale 
jeho koníček, kterým je od mládí 
malování, postupně přerostl do 
zajímavého povolání.

Tím zásadním impulzem pro 
něj byla tvorba vojenské téma�ky, 
kterými, jako kdysi známý Kefalín 
v Černých baronech, zdobil stěny 
poli�cko-výchovných světnic a 
dalších vojenských prostor. Po 
„revoluci“ viděl poprvé malby na 
autech a motorkách, které ho 
natolik nadchly, že jím dodnes 
propadl. V té době ale barevné 
kresby metodou stříkání barev 
Airbrush v naší republice nikdo 
nedělal, neuměl, Youtube ani Face-
book neexistoval, a tak nezbylo nic 
jiného, než si začít shánět německé 
a americké časopisy, navštěvovat 
automobilové výstavy a dlouhé 
měsíce zkoušet a laborovat. Aby 
se finančně zajis�l, zřídil ve městě 
historicky první design centrum, 
které začalo revolučně lepit z fólií 
reklamy.

Paralelně s provozem design 
centra dále maloval, ale jak rostly 
a měnily se požadavky zákazníků, 
doplňoval i další ak�vity jako výro-

bu 3D objektů z polystyrenu (sochy 
pro filmový průmysl apod.), pros-
torové 3D instalace ve veřejných 
prostorách. Abychom jen nevypi-
sovali seznam činnos�, pojďme 
se podívat, kde všude se můžeme 
s tvorbou Josefa Kestlera seznámit. 
Jedním z prvních objektů, graficky 
komplexně zpracovaným se stala 
pizzérie Prish�na a také čelní stěna 
bývalé restaurace Česká hospoda 
se známým tématem – Pijáci piva. 
Asi největším stavebním projek-
tem se před dese� lety stal nově 
vznikající pivovar Kocour, který 
ještě postupem času doplnil o tzv. 
pivní orloj, tedy odborně řečeno 
3D instalaci. Zde také začal s další 
formou grafické práce, které se 
nyní věnuje a �m je tzv. Steampunk, 
tedy jakýsi starý industriální design, 
kterému dominují technické prvky 
a detaily, např. viditelné nýty, arma-
tury, ven�ly, měřící přístroje a další 
strojní vybavení. Klasickou ukázkou 
tohoto stylu je rekonstrukce bývalé 
restaurace Lužanka na stylovou 
restauraci Titanic, kterému do-
minuje část lodi a velké hodiny. 
Poslední prací, kterou Josef právě 
realizuje, je interiér acetylénové 
plynárny ve Hřensku, který právě 
prostřednictvím Steampunku a 
3D instalací získá zcela nové kouzlo.

V současné době se nosná 
část zakázek postupně přesouvá 
od momentálně ustupující auto-
mobilové grafiky formou airbrushe, 
zpět ke klasickému designu (např. 
výroba fotofólií na nástěnkách před 

MěÚ), přes současně módní hydro-
grafiku a jednobarevný airbrush až 
klasickou ruční kresbu.

To vše by bylo pouze jakousi 
vizitkou šikovného grafika, kdyby 
do seznamu ak�vit nepatřila 
práce, které se Josef věnoval na 
začátku letošního roku. Tou se stala 
rekonstrukce původního barokního 
divadla v areálu Val�ckého zámku, 
který spadá pod památkovou 
ochranu nejen českého státu, ale 
i do seznamu památek s ochranou 
UNESCO. Na podrobnos� této za-
jímavé akce jsme se zeptali Josefa 
Kestlera.

Jak jste se k této práci vůbec 
dostal?

Bylo to v podstatě přes zmi-
ňované filmaře, pro které dlou-
hodobě vyrábím sochy a objekty 
z polystyrenu a kteří znají mojí práci.

O jaký druh práce se tedy 
jednalo?

Podstatou mé práce na tomto 
barokním skvostu bylo ve spoluprá-
ci s dalšími výtvarníky a řemeslníky 
uvést barokní divadlo do provozu, a 
přitom maximálně zachovat jeho 
původní podobu. Většina zařízení 
se tedy vyráběla jako kopie (replika) 
dochovaného vybavení, přičemž 
se vycházelo i z dobových obrazů. 
Mojí prací bylo vytvoření repliky 
původních deskových kulis a také 
dekorace (malování) opony.

O jaký materiál se jednalo a 
o jakou techniku šlo? 

Deskové kulisy jsou v podstatě 
velkoplošné obrazy, jedná se tedy 

o dřevěné rámy potažené plát-
nem, na které se pomocí barev 
nanášely dané mo�vy. O jaké 
mo�vy se jednalo a jak se kulisy 
nakonec povedly, se můžete podí-
vat přímo na stránkách val�ckého 
divadla h�p://www.satra.cz/ba-
rokni-divadlo-val�ce/. 

Hovořili jsme také o oponě, 
o jakou oponu se jednalo a jak 
byla zdobená?

Opona je klasická spouštěcí 
látková o velikos� cca 8 x 8 metrů 
umístěná na replikách původních 
dřevěných tahů. Mojí prací bylo 
na červený látkový podklad nanést 
pomocí zlaté barvy neutrální 
s�nované mo�vy s kříži, které jsou 
na pohled velmi plas�cké. 

Jak dlouho celá práce trvala a 
co vám dala?

Celá realizace, tedy výroba kulis 
i opony, byla spolufinancována 
z prostředků EU a trvala cca 
3 měsíce. Byla to pro mě úžasná 
zkušenost, vše probíhalo tech-
nikou ruční malby s využíváním 
historických metod míchání zla-
tého prachu do barvy s následným 
nanášením několika vrstev. Pro 
každého člověka, který se v tomto 
oboru pohybuje, je obrovskou pro-
fesní zkušenos�, mít tu možnost 
se podílet na opravách takového 
úžasného historického díla, jakým 
určitě barokní divadlo ve Val�cích 
je.

Jiří Sucharda

Další světová stopa varnsdorfských grafiků
Představujeme Josefa Kestlera…

Úkolem Josefa Kestlera bylo vytvořit repliky původních deskových kulis a opony; foto archiv Josefa Kestlera
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Slavnosti města Varnsdorf ve fotografiích

Foto Tomáš Secký
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Inzerce

Dobrá
práce!

Hrádek nad Nisou
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Varnsdorf • Den dě�, který se 
uskutečnil na zahradě u školní 
družiny ve středu 13. června 2018, 
byl napjatý až do poslední chvíle 
díky počasí.

Déšť, který již od rána strašil, nás 
nakonec ušetřil a nechal nás v klidu 
uskutečnit odpolední soutěžení 
s rodiči. V počtu 97 dě� v doprovodu 
rodičů jsme mohli zahájit soutěžní 
odpoledne, ke kterému nám po 
celou dobu hrála hudba. Soutěže si 
pro dě� připravily vychovatelky ŠD 

Den dětí školní družiny 
ZŠ Náměstí

a za pomoci učitelek a pomocníků 
vše vypuklo. Nechyběl tu ani stánek 
s občerstvením či prodej drobných 
dárků. Čeho si dě� užívaly nejvíce, 
byla nafukovací skluzavka, která 
byla neustále v obležení. Soutěžní 
odpoledne uzavřelo vyhodnocení, 
kde všechny dě� byly oceněny 
drobnou hračkou. Děkujeme všem 
za přípravu a věřím, že se den 
konaný pro dě� všem líbil. Za rok se 
budeme opět těšit.

 Kolek�v vychovatelek ŠD a učitelek ZŠ

Varnsdorf • Začali jsme jako 
každý rok již posledního dubna 
oslavou čarodějnic. 

Dě� dorazily v čarodějnických 
kostýmech a prožily dopoledne 
plné tanců, soutěží a her, při 
kterých plnily čarodějnické zkoušky. 
Radost dětem udělal i sváteční 
oběd, který si mohly vychutnat na 
naší školní zahradě.

Další úspěšnou akcí byla návštěva 
kamarádů z německé školky. Dě� 
zpívaly jak české, tak i německé 

Jarní období bylo pro MŠ Jeřabinka bohaté na akce

písničky a společně si na zahradě 
pohrály.

Na oslavu Dne dě� probíhal 
v naší mateřské škole od 1.června 
program „VESELÝ TÝDEN“. První 
den jsme zahájili hledáním pokla-
du, ve kterém bylo pro všechny 
dě� překvapení. Další den násle-
dovala procházka na zmrzlinku. 
Velkou radost udělal dětem výlet 
do zooparku Berousek v Doksech. 
Ve středu pak mohly předvést svůj 
postřeh a dovednos� při plnění 

úkolů v šipkované. Odměnou jim 
pak bylo opékání buřtů na zahradě. 
Další den jsme vyrazili za zvířátky do 
pivovaru Kocour, kde se dě� měly 
možnost seznámit v místním areálu 
s domácími a hospodářskými zví-
řátky. Sváteční týden byl zakončen 
městskou Olympiádou mateřských 
škol, kde dě� předvedly své 

sportovní výkony a zakončily 
den opět oblíbeným obědem 
na zahradě. Po celou dobu nám 
přálo počasí, a tak si dě� prožily 
opravdu krásný týden. Děkujeme 
rodičům za podporu při naší práci 
a těšíme se na další spolupráci 
s nimi.

MŠ Jeřabinka
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13/2018 Inzerce, společnost

Hodinový manžel a zámeč-
nictví. Tel. 607 716 983, e-mail: 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti

Hledám pronájem ve Varns-
dorfu, Rumburku a okolí na léto 
od 14. 7. -25. 8. 2018. Zařízený 
pokoj s příslušenstvím. Tel.: 777 
969 924, e-mail: isabela.santu-
sova@seznam.cz.

Různé

josef.knourek@post.cz. Opravy 
vodo, elektro, práce se dřevem, 
montáž a opravy nábytku, drobné 
zednické práce, ořez stromů a 
keřů.

Senior pokročilého věku mlad-
šího vzhledu, prý ještě pohledný, 
výška 168 cm, nekuřák, abs�nent, 
hledá pro platonický vztah kama-
rádku. Tel. číslo 705 270 126

Varnsdorf • Cyklis�cký závod 
Tour de Feminin také letos zavítá 
do Varnsdorfu.

„Na počátku tradice etapové-
ho cyklis�ckého závodu Tour de 
Feminin byla jednak moje vlastní 
sportovní kariéra a jednak le�tá 
láska ke kolu,“ říká zakladatel a 
ředitel závodu Jiří Vích. 80. léta 
byla v Československu ve znamení 
silné ženské cyklis�ky. Na podporu 
jejího rozvoje dokonce oddíly, ve 
kterých byly zastoupeny ženské 
kategorie (od žákyň přes doros-
tenky až po ženy), měly povinnost 
zorganizovat alespoň jeden závod 
ročně pro tyto kategorie. Od této 
cyklis�ckým svazem předepsané 
povinnos� pak byl jen krůček 
k vypsání etapového závodu, jehož 
první ročník startoval v roce 1988. 
Závod se tehdy jel se třemi etapa-
mi, které bez větších změn daly 
základ jeho dnešní pě� etapové 
podobě.

Závod je zařazen od roku 1990 
do seriálu Women Elite (katego-
rie 2.2.) mezinárodní organizací 
UCI. Od roku 2005 se jede Tour 
de Feminin „O cenu Českého Švý-
carska“.

„Vážení sportovní přátelé, 
vážení příznivci cyklis�ky, rok se 

Blíží se další ročník Tour de Feminin
s rokem sešel a do Šluknovského 

výběžku opět zavítají závodnice 
z celého světa, aby uplatnily tvr-
dý trénink a píli v mezinárodním 
etapovém cyklis�ckém závodu 
Tour de Feminin. Letošní ročník 
navíc otevírá další dekádu tohoto 
pres�žního závodu, pojede se již 
po jednatřicáté. Závodnice na 
úvod čeká etapa dlouhá 119,4 ki-
lometrů a jako sportovní fanoušek 
jsem rád, že se takový závod může 
konat právě na území našeho 
města a jeho blízkého okolí. Všem 
zúčastněným závodnicím přeji 
hodně zdraví, sil a šťastnou cestu 
do cíle, uvidíme se tam. Vyperte 
řetěz, promažte lanka, bude to 
jízda,“ popřál všem závodnicím 
prostřednictví bulle�nu starosta 
města Ing. Stanislav Horáček.

V letošním roce se závod do 
Varnsdorfu vrá� hned dvakrát. 
V první etapě Okolo Šluknovského 
výběžku dne 5. července nejprve 
závodnice naším městem proje-
dou (kolem 14:15 hodin), poté se 
do města vrá� na závěrečný finish, 
který je plánován na nám. E. Bene-
še kolem 17:37 hodin.

Podruhé se závodnice vrá� do 
Varnsdorfu na náměs� 8. červen-
ce, kdy v 10:10 hodin bude odstar-
tována pátá etapa Z Varnsdorfu 
do Labských pískovců. Přijdťe i vy 
podpořit závodnice! Během výše 
zmíněných dnů očekávejte drobné 
dopravní komplikace.           

Redakce



VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY

(parkoviště na Národní ul.)
Středa 18.7. a 22. 8. 
od 8.00 do 16.30 hod.

10.07., 24.07., 07.08., 
21.08.2018 od 6.00 hod.

SVOZ BIOODPADU

Svozy pytlového tříděného odpadu
12.07., 26.07., 09.08., 

23.08.2018 od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Dne 29. července 
to bude 10 let, co 
nás navždy opus�l 
náš milovaný pan 
Jan Karásek. 

Stále vzpomínají 
manželka, dě� s rodinami a ostat-
ní příbuzní.

Společnost 13/2018
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ZUBNÍ POHOTOVOST
   
30.6. -1.7.2018  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I  
Tel. 412 151 056 

5. -8.7.2018  
MUDr. Plyuschakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín I 
Tel. 412 519 622 

14.-15. 7.2018  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I  
Tel. 412 151 056

21.-22.7.2018  
MUDr. Rambousková Rita  
Riegrova 773/72, Děčín II  
Tel. 412 526 250 

28. -29.7.2018  
MUDr. Křemenová Alena  
Sokolská 129, Děčín IX  
Tel. 412 544 539 

4.-5.8.2018  
MUDr. Křemen Adolf  
Teplická 270, Jílové  
Tel. 412 550 343

11.-12.8.2018  
MUDr. Bol�ková Renata 
Varšavská 1863/7, DěčínVI 
Tel. 412 535 930

18.-19.8.2018  
MUDr. Rambousková Rita 
Riegrova 773/72, Děčín II  
Tel. 412 526 250

25.-26.8.2018  
MUDr. Charvát Pavel 
J. Š. Baara 692/26, Děčín V 
Tel. 412 507 588 
    

Dne 27. června 
oslavila své krásné 
33. narozeniny naše 
dcera Lenka Kovale-
vová, DiS. 

Vše nejlepší v osob-
ním i profesním životě, hodně 
zdraví a štěs�, též úspěšné stu-
dium, přejí rodiče. Máme tě moc 
rááádi.

Dne 17. července tomu bude 
24 let, co nás navždy opus�l pan 
Prokop Wesley a zároveň 18. čer-
vence uplyne 6 let od úmr� paní 
Marie Wesleyové. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte 
s námi. Dcery s rodinami.

Děkuji za projevenou soustrast 
při úmr� paní Marie Křížové. 

Syn Ladislav s rodinou

Dne 11. čer-
vence uplyne již 
13 smutných let 
ode dne, kdy nás 
navždy opus�l můj 
drahý manžel, ta�-

nek, dědeček a pradědeček Josef 
Folprecht. 

S láskou stále vzpomínají man-
želka Věra, dcera Marcela a syn 
Pavel s rodinami. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Dne 24. června 
uplynul smutný 
rok, co nás navždy 
opus�la naše milo-
vaná maminka, ba-
bička, prababička a 

sestra Anna Hromková. 
S boles� v srdci vzpomínají dce-

ry a bratr s rodinami. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 

s námi.

Dne 14. červen-
ce by se dožil můj 
milovaný syn Karel 
Hofman 49 let. 

Navždy zůstaneš 
v našich srdcích. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
�chou vzpomínku. 

Vzpomínají maminka, bratr 
s rodinou a dcera Markétka.

Dne 2. červen-
ce uplyne 17 let 
od doby, kdy nás 
opus�l manžel a 
dědeček pan Volf-

gang Horáček. 
Stále vzpomínáme. Manželka, 

dě� a vnoučata.

Varnsdorf • Poslední květnový 
čtvrtek se v obřadní síni Městské-
ho úřadu Varnsdorf sešli místní 
senioři, aby oslavili svá jubilea. 

Tentokrát na slavnostní akt 
dorazili pouze tři jubilan�. Celý 
ceremoniál zahájil starosta města 
Ing. Stanislav Horáček. Každý z nich
poté vyprávěl svůj životní příběh, 

Další senioři oslavili životní jubileum
kde se narodili, co studovali, nebo 
kde pracovali. Zbyl také čas na 
dotazy ohledně autobusového ná-
draží, jehož rekonstrukce zdárně 
pokračuje, tak na náměs�. Příjem-
né odpoledne u kávy a drobného 
občerstvení bylo zakončeno osob-
ní gratulací a předáním daru.

Redakce; foto Jan Louka

Účast ZŠ Náměstí 
na akci Mladý zdravotník

Teplice • Dne 8. června se 
regionálního kola v Teplicích zú-
častnilo družstvo žáků naší školy 
ve složení Lucie Špatenková 6. B, 
Eliška Švecová, Kája Horňáková 
obě 8. A, Kristýna Tenglová 7. A, 
Tomáš Mauder 9. A. 

Situace, při kterých musel tým 
zasahovat, již byly velice náročné 
a vyžadovaly jak dobré znalos� 
ze zdravovědy, tak výbornou spo-
lupráci ve skupině (např. zásah 
u dopravní nehody se dvěma zra-
něnými, ošetření vážného poraně-
ní u vybuchlé plynové lahve, pokus 
o sebevraždu oběšením). Za kaž-
dou chybičku porota velice přísně 
odpočítávala body. Přes velikou 
konkurenci skončilo naše družstvo 
na šestém místě. Děkujeme za vaši 
snahu a doufáme, že se s těmito 
situacemi ve svém životě vůbec 
nesetkáte.                   Jitka Hurtová
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Varnsdorf • V sobotu 9. června 
2018 se na městském koupališ� 
Mašíňák ve Varnsdorfu konal již 
tře� ročník Štěkatlonu – triatlonu 
se psem. Účast byla dobrovolná, 
mohl se jí zúčastnit každý, ve 
věku od 15 let, kdo si rád prověřil 
fyzičku, a především spolupráci se 
svým psem. Akci pořádala Lucie 
Dospělová a MandaOne.

Pořadatelům a soutěžícím přá-
lo počasí. Od vody vál příjemný 
vzduch, ideální pro sportovní ak�-
vity a sem tam z nebe spadla kapka 
pro osvěžení. Pro kolemjdoucí 
i soutěžící byl připravený stánek 
s občerstvením. Hlavní závod pak 
odstartoval ve dvě hodiny odpo-
ledne. Disciplínami triatlonu bylo 
plavání na 150 m, čtyř kilometrová 
jízda na kole (dva okruhy) a běh na 
1, 34 km. Pravidla byla jednoduchá. 
Soutěžící byl po dobu celého závo-
du, jak ve vodě, tak poté i na souši, 
spojen, nejčastěji za pomoci spe-
ciálních popruhů, se svým psem. 
Soutěžilo se v pě� kategoriích.

A. Junioři (r. 2001-2007) bez 
rozdílu váhy psa.

1. místo: Veronika Chlumská a 
Flek, čas 0:22:06; 2. místo: Adéla 
Matějíčková a Cita, čas 0:27:16; 
3. místo: Tereza Luštěncová a Bára, 
čas 0:36:47; 4. místo: Jana Kovářo-
vá a Bellinka, čas 0:39:13.

B. Muži se psy do 20 kg
1. místo: Lukáš Skalický a Raven, 

čas 0:22:28; 2. místo: Tomáš Bolek 
a Ben, čas 0:22:49.

3. místo: Jaroslav Hanč a Ali, čas 
0:31:23.

C. Muži se psy nad 20 kg
1. místo: Tomáš Strnad a Charlie, 

čas 0:20:02; 2. místo: Jeník Šaňo-
Novoťák ml. a von Émonda S5, čas 
0:22:07; 3. místo: Adam Vacínek a 
Febee, čas 0:26:44.

D. Ženy se psy do 20 kg
1. místo: Baru Hýsková a Fly, 

Štěkatlon ve Varnsdorfu již potřetí 
čas 0:24:03; 2. místo: Lucie Bou-
chalová a Costa, čas 0:26:16; 
3. místo: Lucie Ficíková a Ora, čas 
0:27:57; 4. místo: Natálie Jičínská a 
Archie, čas 0:28:14; 5. místo: Eliš-
ka Petráčková a Riley, čas 0:29:03; 
6. místo: Veronika Běhalová 
a Akim, čas 0:29:11; 7. místo: 
Barbora Půlpánová a Kerry, čas 
0:29:50; 8. místo: Adéla Škvrnová 
a Brigi�e, čas 0:29:58; 9. místo: 
Petra Listopadová a Zara, čas 
0:30:50; 10. místo: Anna Rybová a 
Kešu, čas 0:31:43; 11. místo: Vero-
nika Sůrová a Daniels, čas 0:32:57; 
12. místo: Jiřina Laštovková a Max, 
čas 0:41:50.

E. Ženy se psy nad 20 kg
1. místo: Mar�na Štěpánková a 

Nick, čas 0:17:18; 2. místo: Ma-
rie Ševelová a Billy, čas 0:19:24; 
3. místo: Adriana Švecová a Jackie, 
čas 0:22:14; 4. místo: Jana Ze-
mancová a Dafné, čas 0:25:13; 
5. místo: Radana Sakhová a Pišky, 
čas 0:25:47; 6. místo: Markéta 
Procházková a Rafa, čas 0:25:54; 
7. místo Václava Přibková a Sigi, 
čas 0:28:06; 8. místo: Mar�na 
Krpálková a Jamie, čas 0:32:15; 
9. místo: Soňa Brzáková a Arthas, 
čas 0:32:24; 10. místo Barbora 
Půlpánová a Jamie, čas 0:28:08.

Po hlavním závodu následoval 
Štěkběh. Tento závod byl určený 
pro dě� od 3 do 10 let. Při této 
soutěži si pro medaile do cíle do-
běhly kolemjdoucí dě�, kterým 
starší závodníci ochotně zapůjčili 
své psí kamarády. Obdobně jako 
u hlavního závodu, soutěžilo se 
ve třech kategoriích, a to běh mr-
ňousků, narozených v letech 2012 
až 2014, na 200 metrů, běh dě�, 
narozených v letech 2007 až 2011 
a starších dě�, narozených v letech 
2003 až 2007, na 1, 34 km. 

Hana Bučková

Varnsdorf • Jubilejní 13. ročník 
Northco Triatlon Varnsdorf vyhrál 
v celkovém pořadí domácí závod-
ník Ondřej Petr (Ac�ve Tour Cyc-
ling Team), který byl nejrychlejší 
ve vodě, na kole ale i jako běžec. 
Hned za ním skončil oddílový 
kolega Filip Srbecký, bronz pak vy-
bojoval Pavel Jindra (Mul�sport 
Team). 

„Poprvé nevyhrál Pavel Jindra 
nebo Venca Francke. Vítězství 
zůstalo doma,“ usmíval se organi-
zátor Jan Novota. I když byla účast 
malinko slabší, přesto se tradiční 
sportovní akce vydařila. „Po dvou-
měsíčním suchu přišel první déšť, 
ba co dokonce bouřka, přesně 
v době, kdy triatlonisté vyráželi 

Varnsdorfský triatlon ovládl domácí 
Ondřej Petr

z vody na kolo. Déšť to byl ale ten-
tokrát velmi příjemný, protože tep-
loty vzduchu se blížily k tropickým 
hodnotám. Účast byla v letošním 
roce malinko slabší, ale jinak se 
akce velmi zdařila a všem účast-
níkům se líbilo. Sobotní Štěkatlon 
předcházel triatlonové neděli a 
potvrdil i díky diváckému zájmu, že 
o triatlonový víkend ve Varnsdorfu 
je zájem,“ zdůraznil Jan Novota. 

A co další kategorie? Štafetám 
kraloval tým Herby Servis (Domi-
nika Tvrdá, Herbert Schwarz, Filip 
Švácha). Hobby kategorie patřila 
Jiřímu Stránskému (Ac�ve Tour 
Cycling Team). Závodily také dě�, 
nejlepší byla Michaela Čepeláková 
z Varnsdorfu.                            Redakce

Vítězové kategorie štafety; foto Ivo Šafus

Varnsdorf • Severočechy po-
vede po odchodu trenéra Fr-
ťaly do Hradce Králové David 
Oulehla. 

Mladý kouč se těší na práci 
s hladovými hráči, v přípravě chce 
být progresivní. „Věřím, že to 
hráče bude naplňovat a bavit,“ 
doufá bývalý asistent trenéra 
Viktorie Žižkov. 

Jak vůbec probíhala jednání 
o vašem příchodu do Varnsdorfu?

Fotbalisty Varnsdorfu povede v nové sezóně David Oulehla
Když jsem působil v Jablonci, 

tak jsem byl s panem Gabrielem 
v kontaktu. Volali jsme si, nebo se 
potkávali na fotbale. Když skončil 
Zdenko Frťala tak mě zavolal a 
sešli jsme se. Pak to bylo rychlé. 
Já jsem měl ještě smlouvu na Žiž-
kově, tak to bylo složitější. Ale vše 
se pak v pohodě domluvilo.

Vy budete poprvé jako hlavní 
trenér seniorského fotbalového 
týmu. Těšíte se?

Moc se na to těším. Na druhou 
stranu jsem byl dva roky jako asi-
stent na Žižkově. To je podobná 
pozice. Vím, jak to má fungo-
vat, znám tréninkové procesy.

Varnsdorf razí cestu s mla-
dými, neokoukanými hráči. Jak 
se vám tento způsob koncepce 
zamlouvá?

Pro mě je to ideální. Je dobře, že 
pan Gabriel vštěpil Varnsdorfu ta-
kovou roli. Klub pracuje s mladý-
mi hráči, kteří se chtějí zlepšovat. 
Je to takový mezistupínek mezi 
koncem mládežnického fotbalu a 
třeba nejvyšší soutěží. Jsem za to 
rád, chci trénovat hladové hráče, 
kteří se chtějí zlepšovat. Navíc 
se kádr bude doplňovat hráči 
z Jablonce a Liberce. Některé vel-

mi dobře znám, takže to pro mě 
může být snadnější.

Kdy jste začali s přípravou? 
Začali jsme v pondělí 18. červ-

na. V plánu jsou přátelské zápasy 
s ligovými týmy, některé věci se 
ještě dojednávají, může se něco 
pozměnit. Budu se snažit postavit 
přípravou na nových a progresiv-
ních věcech. Bude to náročné, na 
druhou stranu se většina bude 
odehrávat na hřiš�. Chci, aby to 
bylo pestré. Snad to bude hráče 
naplňovat a bavit. 

Realizační tým je složen z lidí, 
kteří Varnsdorf dobře znají. Pro 
vás určitě výhoda, ne?

Asistentem zůstal Libor Ma-
cháček. 

Pokračování na str. 12
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Libora dobře znám, seznámili 
jsme se v Jihlavě. Potkávali jsme 
se a byli dál v kontaktu. Je to 
super kluk. Kondičním trenérem 
je Honza Filip, kterého provázejí 
lapálie se zraněními. Pan Gabriel 
mu nabídl pomoc a vzdělání. Po-
kud se v tom najde a bude ho to 
zajímat, tak budu rád. 

Budou vám moct někteří hráči 
tykat?

Když jsem byl na Žižkově, tak 
mě starší hráči, jako Ondra Šve-
jdík, tykali. Bylo to přirozenou 
cestou. Ale ve Varnsdorfu to 
u těch mladších bude na vykání. 
Na druhou stranu, pokud to se 
staršími kluky vyplyne do tykání, 
není v tom problém. Nemám 
v tomto ohledu nějak nastavené 
ego, není to pro mě klíčová věc 
k tomu, abychom byli úspěšní.

Fotbalisty Varnsdorfu povede v nové sezóně David Oulehla
Dokončení ze str. 11 Fotbalisté Varnsdorfu naskočili 

do letní přípravy na nový ročník 
Fortuna národní ligy na „Vojen-
čáku“. Jak v hráčském, tak reali-
začním kádru bylo vidět několik 
změn. V týmu skončil Zieris, Bílek, 
Chlumecký, Klobása, Luňák, Šulc, 
Šup a Ulbrich. Hráči na zkoušku? 
Klasika, dravé mladí – Petr Hep-
pner (Liberec), Miroslav Dvořák 
(Liberec), Štěpán Holý (Příbram), 
Patrik Schön (Jablonec), Marek 
Richter (Teplice) a Lukáš Novák 
(Jablonec). Na tréninku ještě chy-
běl Miroslav Samoel, po operaci 
pouze vyklusával Bojan Dordič. 
„Chtěli bychom hrát ak�vně, 
soupeře dostávat pod tlak, být 
agresivní a nepříjemní. Hrát rych-
lý, přímý a kombinační fotbal. 
Vždy však je klíčové složení muž-
stva a hráči, kteří mají realizovat 
myšlenky trenéra. Uvidíme, co se 

nám podaří složit. Tomu napa-
sujeme i herní plán,“ řekl David 
Oulehla. 

Do startu nové sezóny je ještě 
daleko, konkrétní cíle si mladý kouč 
nedává. „Pan Gabriel mi dal šanci, 
nechci ho zklamat. Chtěl bych být 
ve Varnsdorfu dlouhou dobu, chtěl 
bych zde sbírat zkušenos�. Hrát 
dobrý fotbal, na který budou chodit 
lidi, a od začátku sbírat body,“ zdů-
raznil. Kolotoč přípravných zápasů 
zahájil Varnsdorf ve středu 27. červ-
na, kdy v Benátkách narazil na prvo-
ligovou Mladou Boleslav. Následně 
bude hrát s Libercem a Jabloncem. 
Severočeši se opět účastní i turnaje 
v Počátkách, kde budou společně 
s Chrudimí, Vlašimí a Táborskem. 
Následovat budou přípravné duely 
pro� liberecké juniorce a německé-
mu Neugersdorfu.

Redakce

Rozpis přípravných zápasů

27. června 
17.00 hod.
Ml. Boleslav (hř. Benátky)
29. června 
13.30 hod. 
Liberec (hř. Hrádek n. N.)
4. července
16.00 hod. 
Jablonec n. N. (hř. Heřmanice)
7. července
turnaj Počátky 
(Chrudim, Vlašim, Táborsko)
11. července
10.30 hod. 
Liberec U 21
14. července 
10.30 hod. 
Neugersdorf
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TOI TOI CUP 2017 zná vítěze
Futsalový supervíkend čekal mnohé 

hráče a obětavce kolem tohoto sportu 
ve dnech 2. - 3. prosince. Hrály se dva 
turnaje, nejdříve Extraliga ÚK, v ne-
děli pak Veteráns liga.

Třetí turnajové pokračování nej-
vyšší krajské soutěže přineslo ve 
varnsdorfské SH překvapivé výsledky. 
Žádný z týmů neodjížděl bez bodů, 
ale stoprocentní byl jen domácí JK 
Trans (výhry s Vilémovem 4:0, s Jílo-

Varnsdorfští futsalisté válí

Florbalový turnaj zakončil v úte-
rý 12. listopadu seriál soutěží pod 
názvem Podzimní hry 2017 a nabídl 
strhující podívanou. Všechny zápasy 
se nesly v duchu obrovské snahy po 
vítězství. V chlapecké kategorii v bra-
trovražedném souboji dvou gymnázií 
vedlo ještě 30 vteřin před koncem to 
rumburské. Konečná remíza rozhodla 
o prvenství varnsdorfského gymnázia. 
U dívek potvrdilo roli favorita Gym-
názium Rumburk. O druhém a třetím 
místě rozhodly při vzájemné shodě 
bodů i skóre Gymnázia Varnsdorf a 
ZŠ náměstí nájezdy. Po první trojici 
nájezdů byl stav 2:2. Rozhodující ná-

jezd proměnila ve prospěch Gymnázia 
Varnsdorf Simona Čurdová. Umístění 
ve florbalu rozhodlo o konečném 
pořadí Podzimních her. Loňská a 
předloňská hegemonie Gymnázia 
Varnsdorf byla narušena, celkovým ví-
tězem se stalo Gymnázium Rumburk. 
Další pořadí patří varnsdorfským ško-
lám: 2. Gymnázium, 3. ZŠ nám. E. Be-
neše, 4. ZŠ Edisonova, 5. ZŠ Východní. 
Podzimní hry byly uskutečněny za 
finanční podpory Města Varnsdorf. 
Ceny a poháry pro všechny týmy pře-
dával místostarosta města pan Josef 
Hambálek.        ZŠ náměstí E. Beneše – 

organizátor PH

Podzimní hry jsou již minulostí

vým A 4:1, s Bělou 5:4). Ziskem devíti 
bodů se tak dotáhl na lídra extraligy 
FC Želenice a navíc měl jeden zápas 
k dobru. Želenice dvě utkání s Jílovým 
a Bumikem vyhrály (6:0 a 4:1), ale 
nečekané výpadky s DeCe Computers 
(4:6) a Turbem (1:2) pomohly Varns-
dorfu. SC Stap Vilémov uhrál čtyři 
body a ty mu stačily k udržení čtvrté 
pozice. Obhájce titulu Autocentrum 
Jílové A získal jen tři, což znamenalo 
propad až na šesté místo. Hráčem 
kola byl vyhodnocen T. Hadar z SC 
Stap a pocta nejlepšího střelce při-
padla J. Šimkovi z DeCe Computers za 
7 přesných zásahů. Letošní poslední 
turnaj 17. 12. měl pro Varnsdorf 
šťastné rozuzlení. Vyhrál s Turbem 
A 4:2, ale neuspěl se Želenicemi 
2:3, pak přejel DeCe Computers 9:3 a 
Bumiko 5:1. No a k prvnímu místu a 
vedení o tři body mu nakonec pomohl 
Vilémov, když porazil Želenice. 

Svůj poslední, v pořadí čtvrtý tur-
naj v tomto kalendářním roce má za 
sebou VETERANS LIGA (ilustrativní 
foto z utkání domácích veteránů na 
jednom z minulých turnajů ve varn-
sdorfské SH). Nejlepší formu před-
vedly týmy z vrchních pater tabulky. 
JK Trans Varnsdorf i SK Jílové ve 
svých třech zápasech plně bodovaly, 
a protože si Varnsdorf vyparádil skóre 
rekordní výhrou 13:2 nad Dumbem, 

usadil se průběžně na 
prvním místě. Krom 
toho porazil Probošov 
2:1 a Ludvíkovice 5:1. 
Bělá byla bodově taky 
stoprocentní, ale odehrá-
la jen dvě utkání, takže 
na vedoucí duo ztrácí tři 
body a má tedy odehrá-
no o jeden zápas méně. 
Hráčem turnaje byl určen 
Andreas Mrijaj z JK Trans 
Varnsdorf a jeho týmový 
kolega Jaroslav Beránek 
se stal za šest vstřelených 
branek nejlepším střel-

cem turnaje. A jak vypadá pořadí ve 
vrchních patrech tabulky? 1. JK TRANS 
Varnsdorf 25 bodů (skóre 43:24), 2. SK 
Jílové 25 (39:22), 3. SOKOL Bělá 22, 
4. EUROSPORT Teplice 17 b. atd.

Čtvrtý turnaj OKRESNÍ LIGY v Libou-
chci a výsledky tam odehraných utká-
ní nevedly ke změnám pořadí. Přesto 
vedoucí Jílové B za dvě výhry a jednu 
porážku odskočilo pronásledovatelům 
a získalo náskok už 8 bodů. Šluknovská 
SLŠ totiž překvapivě rupla s Hezouny, 
jednou vyhrála a dále plichtila s Ben-
telerem Rumburk, což ji vyneslo čtyři 
body. Stejně tolik získal Benteler. Slo-
vanka Děčín si vybojovala bodů šest, 
což znamená, že ztrácí na týmy z vý-
běžku dva, resp. jeden bod. Hráčem 
turnaje byl vyhodnocen F. Holubek 
z Benteleru, střelecký primát si za-
jistil L. Michalec z Jílového B za šest 
přesných tref.                        VV, ZdS

V posledních dvou měsících tohoto 
roku se odjely závěrečné tři závody 
cyklokrosového TOI TOI CUPu 2017. 
Začátkem listopadu vyhrál v Uničově 
Belgičan D. Soete před J. Nesvadbou 
a T. Paprstkou, M. Malík skončil až na 
začátku třetí desítky startovního pole 
a klesnul v průběžném pořadí seriálu 
na 9. místo. Závod v Milovicích ovládl 
Paprstka před Polákem Konwou a Ne-
svatbou, Malík zde dojel osmý a vrátil 
se celkově na 7. příčku. Závěrečný 
závod seriálu v Kolíně měl vítěze v Ni-
zozemci D. Van der Poelovi, druhý do-

jel belgický cyklokrosař D. Sweeck a 
třetí T. Paprstka, který si tak připsal 
již čtvrté vítězství v TOI TOI Cupu. 
M. Malík skončil v Kolíně jedenáctý. 
Konečné pořadí na předních místech 
seriálu: 1. Paprstka (201 bodů), 
2. Nesvadba (191), 3. Konwa (165), 
4. Bína (144), 5. Hekele (143), 6. Glaj-
za (140), 7. Malík (128) 8. J. Šulc (119), 
9. M. Haring (96) atd. Celkem v závo-
dech seriálu bodovalo 72 cyklokrosařů. 
Vrchol domácí sezony, MČR se jede 
v SO 13. ledna 2018 v Mladé Bole-
slavi.                                        ZdS

Mikulášský turnaj v minivolejbale

Na neděli 3. prosince připravil volejbalový oddíl TJ Slovan Varnsdorf 
opět Mikulášský turnaj v barevném mini-volejbale. Dějištěm byla SH, kde 
si základy volejbalu osvojovalo či rozšiřovalo více jak třicet dětí. Elán ně-
kterých poněkud ochabl s příchodem čertů, ale „na nohy“ je opět postavily 
dárky od Mikuláše a anděla. A vše už bylo v normálu při společném focení, 
jen čerti raději pózovali poněkud stranou….             ZdS, foto Ivo Šafus

Ve sportovní hale ve Varnsdorfu 
proběhl další z turnajů chlapeckých 
družstev, jehož výsledek se započítá-
val do Středoškolské ligy a zároveň 
Ligy severu. Družstva škol uvedena 
v rozpisu utkání zkráceně či zkratkou 
jako K. Světlé, BGV, Lesárna, Polygraf-
ka, GRBK, Mariánská a Bratislavská se 
utkala ve dvou skupinách v herním čase 
na 15 minut a po litých soubojích se do 
semifinále klasifikovalo Gymnázium 

Varnsdorf, VOŠ K. Světlé (ze skupiny 
A), VOŠ Bratislavská a Gymnázimum 
Rumburk (ze skupiny B). V semifinále 
nejdříve varnsdorfský gympl vyřadil 
ten rumburský 4:2 a poté VOŠ Brati-
slavská porazila nejtěsnějším rozdílem 
VOŠ K. Světlé 1:0. V utkání poražených 
semifinalistů o třetí místo byl po vý-
sledku 3:2 šťastnější tým VOŠ K. Světlé 
a finále pro sebe rozhodlo Gymnázium 
Varnsdorf výhrou 1:0 nad VOŠ Brati-
slavská.                                   ZdS, MV

Finále futsalové Ligy severu 2017
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