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Profesionální hasiči se zúčastnili soutěže ve vyprošťování

Ve Varnsdorfu soutěžili nevidomí se svými psy

Krajská soutěž ve vyprošťování. Okres Děčín reprezentovali varnsdorfští hasiči; foto miw.cz

Chomutov     Ve středu  
15. května vyrazili čtyři varns- 
dorfští profesionální hasiči do 
Chomutova, kde se konalo kraj-
ské kolo soutěže Ústeckého kraje 
ve vyprošťování zraněných osob  
z havarovaných vozidel. Jeli re-
prezentovat okres Děčín.

Pořadové číslo 7 nebylo zrovna 
nejšťastnější, scénář patřil mezi ty 
náročnější. Jednalo se o nehodu 
dvou vozidel, z nichž jedno bylo 
na boku – v něm byla zaklíněná 
osoba. Přístup při vyprošťování 
byl omezen ještě pevnou překáž-
kou. Hodnoceny byly celkem tři 
parametry zásahu – taktika, tech-
nika provedení a předlékařská 
pomoc. Na vyproštění měli hasiči 
dvacet minut, stihli to v minutě 
devatenácté. Celkový výsledek 
dle hodnocení rozhodčích bohu-
žel na postup do celostátního kola 
nestačil.       Hasiči Varnsdorf

Varnsdorf      Třetí květnová 
sobota patřila 4. ročníku Závodu 
vodicích psů, který pořádal spo-
lek Život jde dál v rámci třídenní-
ho pobytu pro nevidomé s boha-
tým doprovodným programem.

Po deváté hodině ranní akci 
zahájila moderátorka Českého 
rozhlasu Liberec Lucie Fürstová 
s předsedou spolku Život jde dál 
Romanem Vaňkem. Seznámila 
účastníky a publikum s progra-
mem celého dne, krátce před-
stavila všechny závodníky a zo-
pakovala jejich startovací čísla. 
Připomněla, že letošní akce má 
podnázev Memoriál Simony Kra-
lovcové. Tato mladá dívka se měla 
závodu také zúčastnit, ale bohu-
žel nás v únoru tohoto roku náhle 
opustila. Její památka byla uctěna 
minutou ticha a v závodu dostala 
Simona s pejskem Beatlem sym-
bolické startovní číslo 1.

Poté byl závod zahájen a cel-
kem třináct nevidomých soutě-
žících se svými psy a rozhodčími 

se postupně vydali na okruh, kde 
na ně čekaly překážky různého 
druhu. Novinkou byla „bufeťác-
ká ulička“, kde psi museli odolat 
pokušení a nesměli sebrat nic, 
co leželo na zemi nebo co bylo 
pověšeného okolo. Dále přibyly 
přírodní překážky a cesta interi-
érem. Nejmladší závodnicí byla 
dvouletá psí holčička Glory Love 
a byl to pro ni úplně první závod  
v životě. Naopak nejstarší pes Endy 
už oslavil deváté narozeniny a  
ve Varnsdorfu závodil naposledy. 

Doprovodný program byl opět 
velmi bohatý. Při zahájení zahrál 
Big Band ZUŠ Varnsdorf a závod 
svou hudbou doprovázel Vláďa 
Málek. Byl připraven prodej ob-
čerstvení, stánek spolku Život jde 
dál, kde mohli účastníci přispět 

zakoupením upomínkových před-
mětů. Zábavu pro děti zajišťoval 
spolek Lenička, kde si návštěvníci 
vyzkoušeli např. skládání hlavo-
lamu poslepu. Další zajímavou 
aktivitou bylo bludiště, které si 
mohli zájemci projít se zakrytýma 
očima, na pomoc měli k dispozici 
slepeckou hůl.

Ve foyeru knihovny probíha-
la Korálková výstava nevidomé 
Andreji Klozové, jednalo se o ne-
tradiční obrazy z korálků navlé-
kaných na drát. Od deseti hodin 
mohli návštěvníci získat informa-
ce o psí fyzioterapii pod vedením 
Anny Burianové. Vodicí psi jsou 
těžce pracující tvorové, jejich pra-
covní vytížení je často nonstop. 
Péče o ně je proto v zájmu každé-
ho nevidomého.      (pokračovaní str. 7)
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Dvě jednotky zasahovaly u požáru odpadu a chatky

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Varnsdorf       Do zahrádkářské 
kolonie v ulici 5. května vyjeli 
8. května večer profesionální  
i dobrovolní varnsdorfští hasiči  
k nahlášenému požáru chatky.

V době příjezdu hasičů na místo 
hořel travní odpad vedle objektu, 
plameny však intenzivně opalo-
valy okolí a plíživě se po obvodu 
šířily do chatky. Hasiči natáhli od 
cisteren vodu a okamžitě začali  
s plameny bojovat tak, aby ne-
napáchaly další škodu. To se brzy 
povedlo a do samotné chatky se 
požár nerozšířil. Společně s hasiči 
na místě zasahovali státní poli-
cisté, zjistit příčinu vzniku požáru 
přijel hasičský vyšetřovatel.

Olejová skvrna přes celé  
město

Nejprve profesionální jednotka 
byla vyslána ve čtvrtek 9. května 
po sedmé hodině ranní k olejové 
skvrně ke Kauflandu. Už cestou 
bylo jasné, že olejem je pokry-
to více ulic ve Varnsdorfu, proto 
následně vyjela také dobrovolná 
jednotka. Frekventovaná místa 
hasiči zasypali sorbetem, k neho-
dě naštěstí v rušných ranních ho-
dinách nedošlo.

Výjezd do Rumburku
Varnsdorfská profesionální jed-

notka zasahovala u nehody osob-
ního automobilu v ulici Šluknov-
ská v sousedním Rumburku. Řidič 
nezvládl řízení a narazil do stro-
mu. Hasiči provedli protipožární 
opatření, odpojili autobaterii a 
zasypali provozní kapaliny sorbe-
tem. Řidiče si do péče převzali 
zdravotníci.

Nehoda na Šébru
Další výjezd profesionální varns- 

S požárem odpadu a chatky ve Varnsdorfu bojovali hasiči ze dvou jednotek; foto miw.cz

20.4.2019 v 8:12 hod.
Na služebnu městské policie 

bylo telefonicky oznámeno od 
občanky našeho města, která 

sdělila, že jí volala známá, které 
se udělalo nevolno v ulici Husova. 
Na udanou adresu byla ihned vy-
slána hlídka strážníků městské po-
licie, která zde zjistila starší ženu, 
která špatně dýchá, nemůže cho-
dit a je zmatená. Přes dozorčího 
směny byla telefonicky přivolána 
sanitka RZS. Strážníci na místě 
ošetřovali starší paní až do příjez-
du zdravotní služby, kdy asistovali 
do jejího odjezdu do nemocnice.

20.4.2019 ve 14:25 hod. 
Na služebnu městské policie se 

dostavil občan města, který zde 
oznámil, že u marketu Albert se 

pohybuje silně podnapilý muž, 
který se potácí a stále padá na 
zem. Vyslaná hlídka městské po-
licie na místě zjistila silně podna-
pilého občana SRN, který dle jeho 
vyjádření přijel vlakem a nemá 
kam jít. Strážníky byl poučen  
o vyhlášce města a o slušném 
chování na veřejnosti. Po upozor-
nění hlídky se odebral směrem do 
města.  Na městském kamerovém 
systému bylo po chvíli zjištěno, že 
se vrátil k marketu zpět a znovu 
požíval na veřejnosti alkohol. Na 
místo byla opět vyslána hlídka, 
kterou muž dobrovolně následo-

val na služebnu k dalším úkonům. 
Při vystupování ze služebního vo-
zidla podnapilý muž nekoordino-
vaně zavrávoral a při svém pádu 
strhl k zemi zasahujícího stráž-
níka, kterého zranil na ruce. Při 
provedení dechové zkoušky byla 
muži zjištěna hladina alkoholu  
v krvi ve výši 3,55 promile. Za po-
rušení Obecně závazné vyhlášky 
města byl „odměněn“ příkazem 
na pokutu na místě zaplacenou. 
Zraněný strážník byl převezen do 
nemocnice k ošetření.

Martin Špička
velitel městské policie

dorfské jednotky v deset hodin 
večer 9. května vedl na kopec 
Šébr, odkud byla nahlášena do-
pravní nehoda osobního vozidla. 
Protože nebylo přesně určené 
místo nehody (kopec odděluje 
Ústecký a Liberecký kraj), vyjížděli 
i profesionální hasiči z Jablonné-
ho v Podještědí a dobrovolní hasi-
či z Nového Boru.

Varnsdorfská profesionální jed-
notka k události přijela „za hasi-
če“ první, zdravotníci a policisté 
již byli na místě a starali se o zra-
něné osoby. Hasiči z Varnsdorfu 
provedli základní protipožární 
opatření a následně místo událos-
ti předali kolegům z Libereckého 
kraje.

Netradiční zásah s dobrým 
koncem

Tohle byla noční cesta malého 
varnsdorfského kůzlátka, jenž se 
znovu a znovu vydává za pozná-
ním tajemných nových světů, 
hledat nové formy života a nové 
civilizace. Jenže pro kůzlátko byla 
cesta přes rybník do přítokové 
trubky pouze jednosměrná a 
pak už nezbývalo nic jiného, než  
z podzemí smutně bečet a volat  
o pomoc.

Na zavolání slyšela varnsdorf- 
ská profesionální jednotka. Je-
den z hasičů do trubky vlezl a 
kůzlátko přemluvil, že venku 
mu bude lépe. To se tak necha-
lo odchytit a vynést nahoru, kde 
už netrpělivě čekala maminka.
Po radostném setkání pak už  
koza s kůzletem pronesly pou-
ze dlouhé „méééééé“, což  

zřejmě bylo velké poděkování.
Nezbývá než doufat, že další ob-
jevování zvířecích světů bude bez-
pečnější.

Požár automobilu
V neděli 12. května v půl de-

sáté večer vyjela varnsdorfská  
profesionální jednotka společ-
ně s Hasiči Krásná Lípa na silnici 
vedoucí lesem ze Studánky do 
Krásné Lípy, nahlášen byl kouř  
z motoru osobního vozidla. Než 
jednotky přijely na místo, pla-
meny stihly pohltit kompletně 
celé vozidlo. V dýchací techni-
ce hasiči požár během něko-
lika minut zlikvidovali vodním 
proudem. Příčinu vzniku požáru 
na místě zjišťoval vyšetřovatel,  
u události zasahovali i policisté.
        Hasiči Varnsdorf
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Ve Varnsdorfu probíhá rozsáhlá obnova zeleně

Ve Varnsdorfu proběhly zápisy do mateřských škol 

Ukončení topné sezóny

V pondělí 20. května 2019 byla 
oficiálně ukončena centrální do-
dávka tepelné energie pro vytá-
pění na území města Varnsdorf  
v souladu s vyhláškou č. 194/2007 
Sb. Dle citované vyhlášky top-
né období začíná 1. září a končí  
31. května následujícího roku. Vy-
tápění se ukončí v topném obdo-
bí, když průměrná denní teplota 
venkovního vzduchu v příslušném 
místě nebo lokalitě naroste nad 
+13 °C ve dvou dnech po sobě ná-
sledujících a podle vývoje počasí 
nelze očekávat snížení této teplo-
ty pod +13 °C pro následující dny.

Teplárna Varnsdorf a.s.

V garáži chybí věci

Strážci zákona v pondělí  
13. května letošního roku vy-
jížděli do ulice Petra Bezruče  
ve Varnsdorfu. V časných ranních 
hodinách mohlo v místní garáži 
dojít k přečinu krádeže, jelikož  
z ní v průběhu několika hodin zmi-
zelo uskladněné pracovní nářadí 
a pánské jízdní kolo. Po sečtení 
všech chybějících položek se ško-
da vyšplhala až k částce 23 518 Kč. 

por. Bc. Petra Trypesová

Architekt a stavitel Anton 
Möller

Navštivte nově spuštěné webo-
vé stránky zaměřené na život a 
stavby varnsdorfského architekta 
a stavitele Antona Möllera na ad-
rese www.antonmoller.cz.

Michal Marosz

Oznámení o přerušení 
dodávky vody

Z důvodu plánované odstávky 
na vodovodním zařízení dojde  
k přerušení dodávky pitné vody 
ve středu 5. června 2019 od 8.00 
do 18.00 hodin v ulicích Chelčic-
kého, Svatopluka Čecha, Horská, 
Hraniční a Lesní. Náhradní záso-
bování cisternami bude zajištěno. 
Společnost Severočeské vodovo-
dy a kanalizace, a.s. se omlouvá za 
způsobené komplikace a děkuje 
za trpělivost.

    Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.     

Varnsdorf      Ve Varnsdorfu 
probíhá rozsáhlá obnova zeleně. 
Za vykácené přestárlé, nemocné 
a vichřicí popadané stromy bylo 
během května vysazeno téměř 
devadesát stromů a čtyři sta 
kusů keřů.

Spoušť, kterou po sobě silný 
vítr v posledních letech zanechá-
vá, bývá rozmanitá. Od zničených 
střech přes vyvrácené ploty až 
po popadané stromy. Všechny 
větrné živly mají jedno společné.  
Vyvrací a rozlamují řadu stromů, 
které musí být následně pokáce-
ny.
Několik stromů také muselo být 
pokáceno z důvodu špatného 
zdravotního stavu. Namátkou mů-
žeme zmínit strom v areálu poli-
kliniky, nebo buk v ulici Národní. 
Svou oběť mají také investiční 
akce, u nich ale dochází k povinné 

náhradní výsadbě. Varnsdorfská 
radnice během tří měsíců tak in-
vestovala přes půl milionu korun 
do výsadby téměř devadesáti 
kusů stromů a čtyři sta kusů keřů. 
Městská zeleň prochází obnovou.

Park u rybníčku u Billy
Dvacet dva kusů stromů a tři-

cet tři kusů keřů bylo vysazeno  
v parku u rybníčku v centru města 
v blízkosti Billy. Výsadba je reakcí 
na rozsáhlé kácení dřevin v minu-
lých měsících a prováděla ji spo-
lečnost HIT FLORA s.r.o. za částku 
112 tisíc korun.

Hřbitov na Studánce
Obnovou zeleně prochází 

také hřbitov na Studánce. Do-
šlo k výsadbě dvaceti dvou kusů  
stromů a k ošetření šesti  
stávajících vzrostlých lip. Akci za 
161 tisíc realizovala Ing. Jaroslava 
Křivohlavá. 

Zdravotní středisko v Lesní  
ulici

V návaznosti na rekonstrukci 
zdravotního střediska došlo v jeho 
okolí k obnově zeleně. Vysadilo se 
osm stromů a přes dvě stě kusů 
keřů před jednotlivými vchody do 
budovy.

Další výsadby ve městě
Celkem třináct kusů stromů 

bylo nově vysazeno v areálu dět-
ského dopravního hřiště. Další tři 
stromy zdobí prostor u Mandavy 
v Národní ulici. Jen o pár desítek 
metrů dál je vysazen další kus po 
vzrostlém buku. Náhradní výsad-
by se dočkal vnitroblok v Západní 
ulici, kde práce finišují. Vysazeno 
je na dvě desítky stromů, přiby-
dou ještě keře. Několik stromů 
bylo vysazeno také nedaleko pa-
nelových domů v Karlově a Lesní 
ulici.            Tomáš Secký

Třináct nových stromů zdobí areál dětského dopravního hřiště; foto Tomáš Secký

Varnsdorf   Ve čtvrtek  
16. května se uskutečnily zápi-
sy dětí v osmi mateřských ško-
lách ve Varnsdorfu. Rodiče jsou  
o přijetí dítěte vyrozuměni roz-
hodnutím.

Předškolní vzdělávání se organi-
zuje pro děti ve věku zpravidla od 
tří do šesti let věku. Od počátku 
školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 

věku, do zahájení povinné škol-
ní docházky dítěte, je předškolní 
vzdělávání povinné. O přijetí dí-
těte do mateřské školy rozhoduje 
ředitel. Při zápisu museli rodiče 
předložit povinné dokumenty 
jako vyplněnou žádost, rodný list 
dítěte či vyjádření dětského léka-
ře. Rodiče měli možnost vybírat 
z následujících mateřských škol. 
MŠ Jeřabinka, MŠ Slovíčko, MŠ Na 

Kopečku, MŠ Stonožka, MŠ Čtyř-
lístek, MŠ Sluníčko, MŠ Zahrádka, 
MŠ Hvězdička.

Nově by pro školní rok 
2019/2020 mělo být přijato 125 
dětí. Od prvního září bude ma-
teřské školy navštěvovat zhruba  
490 dětí. Přesné číslo bude  
známé až se začátkem školního 
roku.
               Tomáš Secký
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Varnsdorf      Soustavu ryb-
níků Gerhus a Mašíňák nově 
doplnila přírodní odpočívadla 
pro cyklisty i pěší. Cílem je pod-
pora aktivního trávení volného  
času a zvýšení turistické akti- 
vity.

Se vznikem cyklotras ve Varns- 
dorfu jde ruku v ruce i budování 
doprovodného mobiliáře. Co do-
provodným mobiliářem cyklistic-
kých tras vlastně rozumíme? Na-
příklad vybudování odpočívadel, 
piknikových míst či informačních 
bodů. A právě několik přírodních 
odpočívadel vzniklo na sousta-
vě rybníků Gerhus a na Mašíňá-

ku. Odpočívadla jsou vyrobena  
z kmene červeného buku z areálu 
dětského zdravotního střediska a 
z pokácených topolů na dětském 

hřišti z lokality Pěnkavčího vrchu.
Dvě odpočívadla jsou umís-

těna na hrázi u soustavy rybní-
ků Gerhus, které jsou součástí 

Vyhlídkové cyklotrasy, tedy té 
náročnější, která měří 8 kilomet-
rů. Mimo to okolí rybníků nabízí 
také včelí naučnou stezku, kte-
rou vybudovala rodina Dlouhých.  
Dvě netradiční odpočívadla 
doplnila betonovou plochu  
u Mašíňáku. Ty mohou turisté 
vyzkoušet například při vyjížď-
ce či procházce po zelené Luč-
ní trase, která je dlouhá téměř  
6 kilometrů. Více informací  
o cyklotrasách včetně mapy na-
leznete na webových stránkách  
www.varnsdorf.cz/cz/volny-cas/
cyklotrasy/.
              Tomáš Secký

Přírodní odpočívadla byla vyrobena z pokácených topolů; foto město Varnsdorf

Ústí nad Labem         Osm od-
borných škol z Ústeckého kraje 
se zapojilo do prvního ročníku 
soutěže pro střední školy s ná-
zvem „Dobrá škola – Moderní 
škola 4.0“. Mezi nimi byl také 
tým studentů Vyšší odborné ško-
ly, SPŠ a SOŠ a CR Varnsdorf ve 
složení Lukáš Kašpárek, Martin 
Kuchař, Vojta Mothejzík, Martin 
Vintr, Marek Flanderka, Žaneta 
Macháčková a žáků ZŠ Náměstí 
Varnsdorf Pavel Tran, Karel Šno-
bl, Kristian Stefurak, Jan Heinzel, 
Matěj Obereiter. 

Cílem soutěže byla propagace 
a popularizace odborného vzdě-
lávání, které má úzkou vazbu na 
průmysl a technologie. Akci po-
řádá Ústecký kraj a s ohledem na 
podporu průmyslu a technologií 
4.0 (digitalizace, robotizace, in-
ternet věcí, umělá inteligence, 
strojové učení atd.) se rozhodl 
změnit klasický formát „Dobré 
školy“. Od letošního školního roku 
se tak nesoutěžilo ve všech akti-
vitách školy, které byly průběžně 
bodovány, ale nově v určité oblas-
ti (letos elektrotechnika, teleko-
munikační a výpočetní technika). 

Tuto změnu inicioval náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje pro 
oblast školství, mládež a sport 
Petr Šmíd, který byl také jedním 
z porotců. „Ústecký kraj vnímá 
potřebu podpořit technické vzdě-
lávání. Došlo zde k propojení zá-
kladního, středního a universitní-
ho školství, navíc se děti zapojily 
více do praxe. Soutěž reaguje na 
aktuální trendy a jsem rád, že 
žáci ukázali své schopnosti logic-
kého myšlení a schopnosti vyvíjet 
technologie. Měli jsme možnost 
vidět propracované projekty, na 
kterých studenti strávili spoustu 
svého času nejen v rámci výuky, 

ale také ve svém volnu,“ řekl Petr 
Šmíd. Odborná porota, která pro-
jekty hodnotila, byla složena ze 
zástupců kraje, Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně a Svazu prů-
myslu a dopravy ČR. 

Zadání soutěže bylo následu-
jící: Vytvoření fyzického modelu 
například stavba a programování 
elektromobilních dopravních pro-
středků, stavba fyzikálních mode-
lů alternativních zdrojů elektrické 
energie, nebo vytvoření virtuál-
ního modelu jako stavba modelu 
průmyslové linky, nebo stavbu 
logistického modelu výrobní haly.
Konkrétní projekt musel být kon-

zultován a následně schválen 
odborným garantem z Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem – Katedra informati-
ky. Do projektu se musela zařa-
dit moderní technologie, 3D tisk, 
PLC automatizace a podobně. 
Naši studenti vyrobili a sestavili 
fungující průmyslovou linku na 
výrobu svíček.  „Vytvořili jsme 
tým složený z našich žáků a žáků 
ZŠ Náměstí Varnsdorf. Od ledna 
dokonce dubna jsme se scházeli  
v odpoledních hodinách a vyrá-
běli, programovali, zkoušeli a 
vymýšleli, odlévali, kreslili i na-
táčeli. Výsledkem snažení byla 
opravdová automatická linka 
na výrobu svíček. Pro školu jsme 
tak „vysoutěžili“ celých 400 000 
korun českých. Obhajoba naší 
čtyřměsíční práce se tedy více 
než podařila. Opět se ukázalo, 
že máme kreativní a nadané 
žáky, kteří jsou schopni pracovat  
v týmu i s mladšími kolegy ze zá-
kladní školy a pokud mají prostor 
a podporu, mohou vytvářet velké 
věci. Děkuji všem členům týmu za 
skvělou zkušenost, pedagogům 
za podporu a panu Jiráskovi, na-
šemu „odborníkovi z praxe“ za tr-
pělivost i ochotu předat své zku-
šenosti a znalosti žákům,“ uvedl 
nám zástupce ředitele školy Pavel 
Kolár.       VOŠ, SPŠ a SOŠ a CR VarnsdorfSkvěle! Studenti z Varnsdorfu přivezli bronzovou medaili; foto VOŠ, SPŠ a SOŠ a CR Varnsdorf
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Filmový festival 70mm Weekend nabídl 13 filmů 

Proběhlo okresní i krajské kolo soutěže mladých cyklistů

Varnsdorf       Ve varnsdorf-
ském kině se ve dnech 9. - 12. 
května konal 70mm Weekend 
Varnsdorf. Promítání se i ten-
tokrát uskutečnilo v rámci Nisa 
Film Festivalu. Mezinárodní fil-
mový festival letos proběhl už 
po šestnácté a jeho návštěvnost 
každým rokem stoupá. Filmo-
vá přehlídka nabídla divákům 
během prodlouženého víkendu 
celkem 13 filmů.

Varnsdorfské kino je unikátní 
nejen díky prohnutému pano-
ramatickému plátnu s promítací 
plochou 130 m2. Kino Centrum 
Panorama je jedním z mála evrop-
ských kin, které jsou schopny pro-
mítat 70 mm filmy. V 90. letech 
minulého století většina těchto 
kin zanikla pro velkou technolo-
gickou i finanční náročnost. Díky 
nadšení majitele Pavla Nejtka 
byla tato technologie zachována 
a modernizována. Promítací kabi-
na je dnes vybavena všemi klasic-
kými projekčními technologiemi 
tj. 16 mm, 35 mm i 70 mm, které 
jsou na podobných přehlídkách 
velmi vzácné. 

Během letošního promítání 
bylo možné shlédnout například 
i film Vetřelec, který letos slaví 
již 40. výročí své premiéry. Kopie 

Varnsdorf       V úterý 7. květ-
na se od 9:00 hodin na dětském 
dopravním hřišti ve Varnsdor-
fu, v areálu hasičské zbrojnice 
a na parkovišti u kina Centrum 
Panorama, uskutečnilo Okresní 
kolo soutěže mladých cyklistů. 
Soutěž připravila a realizovala-
již po šestnácté Městská policie 
Varnsdorf a na vlastním průbě-
hu se podílela i Policie ČR, která 
uvolnila z řad Okresního ředi-
telství Děčín – dopravní služby  
2 dopravní policisty pod vede-
ním npor. Martina Votrubce. 
Tito byli zároveň členy hodnoti-
telské komise spolu se strážníky 
městské policie.

Soutěž zahájil místostarosta 
města Varnsdorf Josef Hambálek, 
zástupce BESIPu Ústeckého kraje 
Jan Pechouta a velitel Městské 

filmu je skutečně dobová, je 40 
let stará a byla zapůjčena z mu-
zea v anglickém Bradfordu. Film 
byl promítán na projektorech, 
které prošly renovací již před 20 
lety. Přesto si diváci mohli zcela 
užít jeho napínavou atmosféru 
a jistě se nejeden z nich přisti-
hl při nadskakování ze sedadla 
z důvodu leknutí u zvukových 
efektů. Fandové mohli být opět 
nadšeni nehledě na to, kolikrát 
ten film už viděli. „Dnes budeme 
promítat na projektorech, které 
jsem „oprašoval“ před dvaceti 
lety. Jedna filmová cívka váží 25 
kg. Film Vetřelec je na 7 cívkách, 
takže váží celkem 175 kg,“ sdělil 
před promítáním, před ze dvou 
třetin zaplněným hledištěm, Pavel 
Nejtek. Před filmem mohli diváci 
shlédnout krátký český dokument 
s titulky v angličtině o tom, v ja-
kém stavu bylo kino před 20 lety, 
když ho majitel získával od města. 
Tehdy bylo kino ostudou města, 
dnes je jeho chloubou, a to přede-
vším díky nadšení jeho majitele,  
zároveň však i díky podpoře od 
města. 

Díky festivalu je Varnsdorf vidi-
telný i v zahraničí. Z obecenstva 
byla slyšet nejen čeština, polština 
a němčina, ale také angličtina, do 

které byl tlumočen i úvodní vstup 
před promítáním. „Já myslím, že 
se letošní ročník opět povedl a 
návštěvníci mohli být spokojeni. 
Projekce se zúčastnila i 12členná 
delegace z Národního filmového 
archivu, dokonce jsme obdrželi 
i několik písemných gratulací,“ 
hodnotí festival Pavel Nejtek. 
„Kdo nezaváhal, mohl vidět na-
příklad film Vertigo z roku 1958. 
Raritní na tomto filmu je, že byl 
restaurován na 70 mm kopii tepr-
ve v roce 1996. Filmový materiál 
vyniká vysokou kvalitou ostrosti 
a barevnosti. Jsou zde nádherné 
pohledy na staré San Francisko 
padesátých let. Je zde vidět roz-
díl mezi analogovým a digitálním 
obrazem. Například stíny v ana-
logovém obrazu mají úplně jinou 
atmosféru, to digitální obraz ne-
dokáže,“ vysvětlil majitel kina. 
„Není vůbec jednoduché získat 
práva k promítání takových filmů. 
Veškerá práva se zakupují indivi-
duálně a pohybují se v průměru 
okolo 400 euro za jeden film, zá-
roveň je za každý film vyžadová-
na garance okolo 30 000 euro,“ 
přiblížil. 

Hlavní organizátorka Neisse 
Film Festivalu paní Ola Staszel 
k projekci ve Varnsdorfu uved-

la: „Od našich hostů jsme měli 
skvělou zpětnou vazbu ohledně 
Centra Panorama. Díky za všech-
no! Celá atmosféra v Centru Pa-
norama byla opravdu skvělá a 
všichni ji milují. Také program byl 
vybrán perfektně. Jeden z našich 
členů poroty po promítání pla-
kal a řekl, že si takovou skvělou 
chvíli v kině už roky nepamatuje.“ 
Festival se uskutečnil za výrazné 
podpory Ústeckého kraje, také 
město Varnsdorf přispělo ze své-
ho rozpočtu. „Že se tu promítají i 
70 mm filmy, to je naprosto výji-
mečné jak v České republice, tak  
v Evropě. Ústecký kraj a já  
osobně udělám všechno pro to, 
aby byl tento festival zařazen do 
systému tzv. Rodinného stříbra, 
a aby byl i nadále podporován  
z rozpočtu Ústeckého kraje,“ řekl  
v úvodním vstupu radní kraje Petr 
Šmíd. 

Organizátoři už mají v hrubých 
obrysech jasno i o příštím roční-
ku. Ten se uskuteční poslední tý-
den v květnu, tedy 28. - 31. května 
2020. Uvažuje se o tom, že by fes-
tivalu pomohla kyvadlová dopra-
va, která by spojila promítací mís-
ta ve všech třech zemích regionu 
Nisa, tedy i Varnsdorf.
             RH

policie Varnsdorf Martin Špička.
Potom již děti soutěžily ve třech 
disciplínách, a to v jízdě na do-
pravním hřišti podle dopravního 
značení a pokynů policistů, v jíz-
dě zručnosti po překážkové dráze, 
kde prokazovaly svou zručnost při 
ovládání kola a také musely doká-
zat své znalosti z oblasti pravidel 
při psaní testů z dopravní výcho-
vy a zdravovědy (poskytnutí první 
pomoci).

Soutěže se zúčastnila družstva 
těchto škol: ZŠ Karlova, ZŠ Dolní 
Podluží, ZŠ Bratislavská, ZŠ Edi-
sonova, ZŠ Náměstí, Gymnázium 
Varnsdorf, ZŠ Východní a ZŠ Krás-
ná Lípa. Počasí bylo proměnlivé 
a chladné, ale k dobré náladě a 
hladkému průběhu soutěže to ne-
ubralo. Déšť přišel až po vyhlášení 
celkových výsledků.

V součtu výsledků si nejlépe  
v obou kategoriích – mladší a star-
ší žáci – vedli cyklisté z Gymnázia 
Varnsdorf, kteří si tak zajistili po-
stup do krajského finále, které se 
konalo taktéž ve Varnsdorfu, a to 
ve středu 22. května. 

Výsledky okresního kola
I. kategorie: 1. Gymnázium 

Varnsdorf, 2. ZŠ Dolní Podluží,  
3. ZŠ Karlova Varnsdorf

II. kategorie: 1. Gymnázium 
Varnsdorf , 2. ZŠ Krásná Lípa,  
3. ZŠ Náměstí Varnsdorf

V krajském kole se cyklisté  
z Gymnázia Varnsdorf umístili na 
3. a 6. místě.

Ceny pro vítěze dodalo regio-
nální zastoupení BESIPu, město 
Varnsdorf a mnoho dalších spon-
zorů. Za občerstvení, ceny a opra-

vu DDH patří poděkování: TOS 
Varnsdorf, Pivovar Kocour, VOŠ, 
SŠ a SOŠ a CR Varnsdorf, Perník 
manufaktury Varnsdorf, Řeznic-
tví Vohnout, Nápoje Ryšavý, Ná-
pojka Richter, Cukrárna Sluníčko, 
Cukrárna Dlask, Lékárna Šmíd, 
Eso-Drink Suchoman, Kola Brabec 
Rumburk, Tabák Bílý, Autoškola 
Cibulka, Goldcentrum, ELEKTRO-
POL spol.s.r.o., Benzina Studánka 
a VIA Koloc, M. Šatník, Potraviny 
– Pěček, ČS – Vondrák, Útes s.r.o., 
Klempířství Novák, Pekařství 
Haback, Dárečky Ivetka, Lékárna 
Tercia, Tiskárna TRIO, TS města 
Varnsdorf, Sbor dobrovolných ha-
sičů Varnsdorf. Bez těchto našich 
mecenášů by nebylo možno sou-
těž pro děti uskutečnit v takové 
kvalitě, v jaké byla.

     Martin Špička, velitel městské policie
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S L AV NO S T I
M Ě S TA  VA R N S D O R F

14.–––––15. ČERVNA 2019
www.varnsdorf.cz

Pátek 14. 6. 
Hrádek
Oslava 115. výročí otevření Hrádku 
Vstupné zdarma

16:30–18:30 Dobrodružná 
výprava za pokladem Hrádku 
(hra pro děti plná úkolů)

17:00 Náhodou (Voice Band) + 
prezentace brožury o dějinách 
Hrádku

18:30 Dechová kapela Pavla   
Zelenky (Brass)

19:30 táborák
občerstvení, káva, koláče, pivo. 

Moderuje Dan Syrovátka

Sobota 15. 6. 
Hřiště u sportovní haly
Moderuje MC Manda

14:00 Nonstop (Country)

15:00 Dykyta (Folklor) 

15:30 Benjamings Clan (Celtic Pop-Rock) 
16:40 Kouzelník Čáry Kluk – Zábavné čarování 
 pro děti i dospělé (Magic Show)

17:20 Plujem (Pop) 

18:10 Stars (Acrobatic Show)   

19:00 Ben Cristovao (Pop)   

20:15 Parkour Varnsdorf (Acrobatic Show)  

21:30 Monkey Business (Pop)   

23:00 Shamaniac (Fire Show by Blackout Paradox)  

23:40 Dani Robinson Concept (Rock)

Po celý den bohaté občerstvení.
Skákací hrad, nafukovací skluzavka, soutěže a hry pro děti, ekohrátky 
pro děti, elektrická čtyřkolka, masáže, kadeřnictví, malování na obličej 
a hromada legrace

Rock)cRRRRRooRocoooRooRoRRRRRRRR

ovánííínnnnvááá íío ííáná íííoo áánvov nnvávoo náváv nááoo áááávoo áávooování 

 

vsvsstuuppnnnéé vv přpřřededededprprprp ododoo ejeji 100101 0 0 KčKčKč

nana mmmmíísísí tě 11555005 KKč č

děěěd titt ddo o 14414141 0000 cccmcm 1100 KKččK

předprodej na

divadlo.varnsdorf.cz,

v infocentrech a na e-vstupenka.cz

Hlavní partneři

EKO servis
Varnsdorf a.s.
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Ve Varnsdorfu soutěžili nevidomí se svými psy

Do Varnsdorfu se sjely auto a moto veterány

(dokončení ze str.1)

Ve 14. hodin byl zahájen Kon-
cert nejen nevidomých umělců, 
kteří předvedli svůj talent a um, 
o dvě hodiny později byly vyhlá-
šeny tolik očekávané výsledky.
„Neuvěřitelně vyrovnaný souboj 
o první místo rozhodlo až lepší 
skóre na frekvencích. Přestože 
Jimmy se Standou Poloprutským 
předvedli dokonalou poslušnost, 
na obhajobu loňského prvenství 
to nestačilo. V terénu si mnohem 
lépe vedly Kaya se Zuzkou Ducho-
ňovou, které se při bodové shodě 

nakonec radovaly z vítězství prá-
vě díky tomu, jak zvládly obě trasy 
frekvence. Skvělý úspěch zazna-
menali také Kody s Pavlem Diblí-
kem, kteří obsadili 3. místo. Jedi-
ná domácí želízka v ohni, Nelson 
s Mírou Kaiserem, zůstala těsně 
pod stupni vítězů, ale i čtvrtá příč-
ka je pro varnsdorfské závodníky 
výborným výsledkem. Memoriál 
Simony Karlovcové se uskutečnil  
v parádní atmosféře, kterou 
umocnilo slunečné počasí. I díky 
tomu jsme zaznamenali rekordní 

diváckou účast,“ sdělil zástupce 
spolku Život jde dál na svých face-
bookových stránkách. 

Každý účastník závodu bez roz-
dílu umístění dostal perníkovou 
medaili. Akci finančně podpořilo 
město Varnsdorf v rámci dotační-
ho programu.
    

Výsledková listina 4. ročníku 
Závodu vodicích psů  

ve Varnsdorfu   
Memoriálu Simony Karlovcové:

1. Kaya a Zuzana Duchoňová
2. Jimmy a Stanislav Poloprutský
3. Kody a Pavel Diblík
4. Nelson a Miroslav Kaiser
5. Dante a Alice Červinková
6. Lucky a Veronika Kaprálková
7. Endy a Jiří Pikeš
8. Kanto a Andrea Hlaváčková
9. Mína a Blanka Janečková
10. Aron a Kateřina Vosyková
11. Elysia a Andrea Klozová
12. Glory a František Duchoň
13. Miky a Marián Lisý
      Barbora Hájková

Varnsdorf       V sobotu  
11. května se v areálu společ-
nosti Retos uskutečnil sraz auto 
a moto veteránů. Organizáto-
rem a zároveň ředitelem této  
akce byl pan Jan Müller, nadše-
ný fanda tohoto motoristického 
sportu a majitel několika vete-
ránů.

Veterány se zabýváte již  
20 let a ve Varnsdorfu jste v tom-
to smyslu legendou. Jste stále 
hlavním organizátorem těchto  
setkání, nebo už máte následov-
níky?

„Stále to organizuji já. Auto 
veteránům se věnuji už nejméně 
dvacet let.  Letos se Sraz vete-
ránů Retos konal už po sedm-
nácté. Akce se koná každoročně 
v květnu. My jsme tu taková 
malá neoficiální parta nadšen-
ců asi čtyř lidí – František Bělík,  
Tonda Hradecký a Honza Čechu-
ra, takový malý fanclub. Jinak 
jsme členy Veteran Car Clubu 
Česká Lípa.“

Není škoda, že akce neměla 
větší publicitu a veřejnost o ní 
moc nevěděla?

„Já myslím, že na počtu účast-
níků se to neodrazilo, takže to 
mělo takovou reklamu, jakou to 
mělo mít. Sice přijelo asi o 20 vo-
zidel méně než loni, ale to bylo 
primárně díky deštivému počasí. 
My nechceme, aby z toho byla 
nějaká masová akce. Taky z hle-
diska prostoru to má určitou svou 

kapacitu. Účastnický poplatek 
je jen minimální, aby to pokrylo 
náklady. Chceme dát příležitost 
i těm, kteří si auto pořídili nikoli 
jako investici, ale jako srdeční zá-
ležitost. Tito lidé si i z finančních 
důvodů dokážou spoustu věcí 
udělat sami doma na koleně a 
na sraz přijíždějí s vymazleným 
autem. A to je paráda. Je to tako-
vé klubové, fanouškovské, takto 
nám to vyhovuje. Hrála nám tam 
kapela tady z výběžku. Účast-
níci mají možnost občerstvení 
v kantýně Retosu. K dispozici je 
vždy můj vlastnoručně vyrobený 
guláš, který vařím den předem.  
I pro mě je to prostě taková srd-
covka.“

Kolik exemplářů letos přijelo?
„Letos dorazilo asi 65 účast-

níků. Někteří jezdí pravidelně,  
ale letos bylo i několik nových  

vozidel.“
Který z exemplářů vy osobně 

považujete za ten nejvíce raritní, 
za skvost? Jaká další auta z letoš-
ní přehlídky byste zmínil?

„Za takový nový skvost, který 
se letos setkání zúčastnil, pova-
žuji například vozidlo Mercedes 
Benz 190 SL z roku 1958, jehož 
majitelem je Jiří Kraus. Letos tam 
byla například nerenovovaná Ta-
tra 57A v původním stavu, rok 
výroby 1936. Dále musím zmínit 
krásnou Škodu Popular Monte 
Carlo z roku 1937 pana Josefa 
France. Auto stavěl 10 let. Mezi 
motocykly bych jmenoval mo-
tocykl Praga, nazývaný „Beďar“  
z roku 1928. Ale těch skvostů tam 
bylo víc.“

Konala se nějaká exhibiční 
spanilá jízda?

„Letos jsme to vzali tro-

chu hopem i kvůli počasí. Jelo  
se do Doubice a pak do Krásné 
Lípy.“

Jaké vozy máte vy sám ve své 
stáji?

„Já se specializuji na Tat-
ry. Mám Tatru 57 Sport a Ta-
tru 57 Cabriolet, obě rok vý-
roby 1934 a dále Prototyp 
Tatry 613/603 z roku 1969. Dále  
vlastním Mercedes 230 SL rok vý-
roby 1963, což bylo ve své době 
auto desetiletí. No a manželka 
má youngtimer Rapid z roku 
1988.“

Jak stará auta jsou vlastně po-
važována za veterány?

„Obecně veteránem může být 
jen auto starší 30 let. To ale ne-
znamená, že veteránem může být 
každé takto staré auto.  Má to svá 
pravidla a přísné podmínky, kte-
ré veterán musí splňovat. Auta 
zhruba ze 60. - 80. let se označují 
jako veterány youngtimery, auta 
zhruba do roku 1955 jsou veterá-
ny oldtimery.“

Můžeme se těšit na setkání 
zase v příštím roce? Bude zase 
stanoviště i na náměstí ve Varns- 
dorfu, jak tomu bylo během asi 
třech ročníků v minulosti? Poje-
de se zase soutěž – Jízda pravi-
delnosti na Hrádek?

„Myslím, že v příštím roce by-
chom mohli udělat stanoviště i na 
náměstí. Asi by to nebyl problém. 
Uvidíme.“         

          RH

 Na srazu auto a moto veteránů byly k vidění nádherné kousky; foto Milan Kulha
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Filmový festival Nisa opět nadchnul publikum ve třech zemích

Na zimním stadionu je možné využít umělou plochu

Varnsdorf     Filmový festival 
Nisa má již pevné místo v na-
šem regionu a těší se velkému 
zájmu publika. Ve dnech 7. až 
12. května proběhl 16. ročník 
této události a nabídl velké, ne-
li obrovské, množství filmových 
lahůdek, rozhovorů, výstav a 
koncertů. 

Festival se tradičně odehrá-
vá současně ve třech zemích:  
v Polsku, v Čechách a v Německu. 
Srdcem celého dění je vesnice 
Groβhennersdorf, kde se nachá-
zí festivalové centrum a probíhá 
zde i řada filmových představe-
ní. Mimo festivalové centrum 
probíhají filmové projekce v dal-
ších dvanácti místech, například  
v Liberci, v Löbau, ve Zgorzelci,  
v Rumburku a dalších. Silné za-
stoupení na festivalu má i město 
Varnsdorf, neboť se zde v Cen-
tru Panorama pořádá přehlídka 
70mm filmů, jež je do programu 
festivalu zařazena.

Festival Nisa je soutěžním festi-
valem a o filmové ceny se tento 
rok ucházely snímky v několika 
kategoriích. Měl jsem tu čest být 
porotcem v jedné z kategorií – 
Zvláštní ceny. Ta je každoročně 
udělována snímku, jež se zvlášt-
ním způsobem věnuje porozumě-
ní kulturním a etnickým rozdílům  
v bezprostředním sousedství Čes-
ké republiky, Polska a Německa, 

nebo naopak věcem, které máme 
společné. V tomto roce jsme uděli-
li cenu krátkému filmu „Honza má 
pech“ od režisérky Reny Dumont. 
Režisérka, narozená v Čechách a  
v současnosti působící v Ně-
mecku, natočila půlhodinovou 
rozvernou až groteskní kome-
dii o člověku, který navzdory vší 
smůle a vlastní rezignovanosti ke 
štěstí přišel. Snímek se odehrává  
částečně v Německu a částečně  
v Čechách a ve vedlejších rolích 
zde můžeme vidět české herce 
Igora Chmelu, Davida Prachaře 
nebo Lucii Polišenskou.

Hlavní cenu festivalu za  
celovečerní hraný film si odnesl 
snímek německé režisérky Susa-
ne Heinrich s názvem „Dasme-
lancholische Mädchen“ (Melan-

cholická dívka). U diváků výrazně 
zabodoval český film režiséra To-
máše Pavlíčka „Chata na prodej“, 
jež získal cenu publika za hraný 
film.

Další ocenění získaly tyto snímky:
Krátký film – „Siostry“ (Sestry) 

režiséra Michala Hytrose,
Čestná cena – herec Jan  

Nowicki,
Herecký výkon – Jacek Braciak 

ve filmu „Córkatrenéra“ (Dcera 
trenéra) režiséra Lukasze Grzegor-
zeka,

Scénografie – Jagna Dobesz za 
film „Fuga“ (Útěk) režisérky Ag-
nieszky Smoczynské, 

Dokument – „Miłoscbezwarun-
kowa“ (Bezvýhradná láska) režisé-
ra Rafala Lysaka,

Cena publika za krátký film 
–„Die letztenfünf Minuten der 
Welt“ (Posledních pět minut svě-
ta) režiséra Jürgena Heimüllera. 

Filmový festival Nisa získá-
vá stále více na své oblibě, a 
to hlavně díky neopakovatelné 
atmosféře. Hosté festivalu, jak  
filmoví tvůrci, tak porotci, si 
cení právě naprosté rozdílnosti 
festivalu Nisa od jiných filmo-
vých festivalů. Vždyť na kterém 
jiném filmovém festivalu přejíž-
díte mezi různými projekcemi 
skrze pole a vyhýbáte se neu-
stále traktorům a valníkům se 
senem? Tohle se vám prostě  
v Cannes nestane! Příští ročník 
festivalu se uskuteční ve dnech 
26. - 31. května 2020. 
         Martin Musílek

Varnsdorf     S koncem zimní 
sezóny došlo na zimním stadio-
nu ve Varnsdorfu k rozpuštění 
ledové plochy a následně k in-
stalaci nového umělého povr-
chu, který může využívat veřej-
nost přes jarní a letní měsíce.

V období měsíců května až 
srpna je na zimním stadionu ve 
Varnsdorfu veřejnosti k dispozici 

multifunkční umělý povrch, který 
je vhodný pro sporty všeho druhu 
jako jsou inline hokej, hokejbal, 
florbal (bez mantinelů) či jenom 
inline bruslení. Podmínkou při in-
line bruslení jsou kolečkové brus-
le bez brzd a světlá kolečka. Na 
plochu lze vstupovat pouze v čisté 
obuvi a platí přísný zákaz vnášení 
nápojů na umělý povrch. 

Umělou plochu si lze pronaj- 
mout denně od 13.00 do 21.00 
hodin. Cena pronájmu celé plochy 
je 400 korun za hodinu a lze ho 
sjednat skrze e-mail jan.simak@
regiavdf.cz. Plocha je přístupná 
široké veřejnosti dle aktuálního 
rozpisu umělé plochy, který nalez-
nete na stránkách www.varnsdorf.
cz/regia/sprava-sportovist/zim-

ni-stadion-2.html. Děti, studenti 
a důchodci zaplatí jednorázové 
vstupné 35 korun, dospělí 50 
korun. Lze využít také rodinné 
vstupné za 100 korun (2x dospělý 
+ 1x dítě do 15 let nebo 1x dos- 
pělý a 2x dítě do 15 let).

Je venku sychravo? Přijďte si za-
bruslit na inline bruslích na zimní 
stadion ve Varnsdorfu.   Tomáš Secký 

Porota Zvláštní ceny s režisérkou Renou Dumont; foto Hannes Rönsch
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Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail: josef.knou-
rek@post.cz. Opravy vodo, elektro, práce se dřevem, montáž a opravy 
nábytku, drobné zednické práce, ořez stromů a keřů.

Josef Zbihlej zve všechny své spolužáky na tradiční sraz U Rudolfa III.  
v sobotu 8. června v 17 hodin. 

Prosíme pána, který dne 19.05.2019 na ulici v obci Studánka nalezl žel-
vu, aby se ozval jejímu majiteli na tel. 606 879 600. Předem děkujeme.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Jako skutečné hvězdy cirkusové manéže

Do školky i ze školky bezpečně

Varnsdorf       V pondělí 6. květ-
na odstartoval na ZŠ Východní 
projektový týden Cirkus Hap-
py Kids, do kterého se zapojili i 
předškoláci z MŠ Stonožka.  Bě-
hem celého týdne děti trénovaly 
pod vedením zkušených trenérů 
– profesionálů vybrané činnosti 
– akrobacii, cvičení na visutých 
hrazdách, žonglování, chůzi po 
laně, čísla kouzelníků, fakírů, 
klaunů a herců černého divadla. 

V pondělí v devět hodin měli 
děti i učitelé možnost shlédnout 
úvodní představení všech artistů, 
kteří dětem přiblížili, co je během 
následujícího týdne čeká. Za své 
zdařilé vystoupení sklidili velký 
potlesk a uznání. Po této kultur-
ní části byly děti rozděleny do 
skupin, které si předem zvolily, a 
začal první tréninkový den. Tréno-
valo se, kde se dalo – v tělocvičně 
školy, ve třídách i v cirkusovém  
stanu. O půl jedné byl trénink 
ukončen a děti plné nadšení čeka-
ly na úterý.

Úterý bylo dnem, kdy bylo tře-
ba všechna vystoupení dotáhnout 
i do nejmenších detailů, protože  
z důvodu státního svátku nebylo 
možno trénovat ve středu a ve 
čtvrtek dopoledne se již konalo 
první vystoupení pro školky a ško-
ly. Bylo tedy nutné rozdat kostý-
my a vše pořádně vypilovat. Nej-
obávanější disciplínou byli fakíři, 
kteří trénovali s ohněm. Svůj úkol 
však splnili na výbornou nejen 
oni, ale i všechny ostatní trénin-
kové skupiny.

Čtvrteční dopoledne bylo ve 
znamení generální zkoušky, na 
kterou dorazily děti z téměř všech 
varnsdorfských školek a žáci ze ZŠ 
Bratislavské. Naše hvězdy manéže 
se převlékly do kostýmů a usadily 
se v hledišti, odkud postupně od-
cházely do zákulisí, aby se tam na 
své vystoupení připravily. V 9:15 

hodin se stanem rozezněla hud-
ba a představení bylo zahájeno. 
V úvodu se objevili dva průvodci 
a moderátoři – medvídek Ha-
ppy a malá holčička Kája, kteří 
nás provázeli celým vystoupe-
ním. Odpoledne cirkusový stan 
ožil znovu. Tentokrát už nešlo o 
zkoušku, ale o opravdové vystou-
pení. Hodinu před představením 
se dostavili trenéři, aby nalíčili 
všechna děvčata a klauny. Hledi-
ště se zaplnilo rodiči a dalšími čle-
ny rodiny, kamarády i náhodnými 
kolemjdoucími. Všichni aktéři byli 
natěšení předvést, co se naučili za 
pouhé 4 hodiny nácviku. I přesto, 
že všichni byli nervózní, vše do-
padlo na jedničku. Nejeden rodič 
nebo učitel žasl, jaké talenty se  
v dětech skrývají. Všechny hvězdy 
manéže měly ještě jednu mož-
nost předvést své schopnosti, a 
to na pátečním představení, které 
bylo ještě lepší. 

Během celého týdne se děti a 
žáci naučili vzájemnému respek-
tu, pracovat ve skupinách, nést 
zodpovědnost za své vystupování 
a podporovat své spolužáky při 
tréninku. Nehledě na věk, těles-
né a duševní schopnosti, děti vy-
tvořily týmy, ve kterých se učily 
vzájemné důvěře a týmové práci.
Všechny aktéry tento projektový 
týden nesmírně obohatil o plno 
nových zážitků a zkušeností. Ne-
jeden žáček si posteskl nad tím, 
jak náš projektový týden rychle 
uběhl, proto již nyní přemýšlíme, 
že se do projektu opět v budouc-
nu zapojíme.

Děkujeme všem profesionál-
ním artistům za ochotu a trpěli-
vost, která byla během nácviku 
potřeba. Děkujeme také všem 
dobrovolníkům, kteří se podíleli 
na stavění či bourání cirkusového 
šapito.

Mgr. Veronika Říhová

Varnsdorf      Duben je mě-
sícem dopravy. Také proto se  
v úterý 23. dubna děti do školky 
scházely vybaveny koloběžkou, 
helmou a sportovním obleče-
ním. A důvod? Začal projektový 
týden „Do školky i ze školky bez-
pečně“.

Po vydatné svačině se děti vy-
daly směr dopravní hřiště, kde na 
ně čekal velitel městské policie 
Martin Špička. Po přivítání pro-
běhla malá teorie z oblasti do-
pravy, znalosti značek a předpisů. 

Děti byly pochváleny za úžasný 
přehled a vědomosti. Poté nasta-
la chvíle dětmi velmi očekávána, 
zapnuly se semafory a jízda mohla 
začít. Děti se snažily dbát na dodr-
žování bezpečnostních pravidel, 
a pokud nějaká porušily, dostaly 
„pokutu“ a následné vysvětlení 
přestupku. Dopoledne si děti ná-
ramně užily. Za odměnu dostaly 
velkou pochvalu, odnášely si zá-
žitek a od pana velitele dostaly 
reflexní placku na oděv či tašku.
     Bc. Marie Rejfová
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VZPOMÍNKA

Dne 3. červ-
na uplyne 17 let 
od úmrtí pana  
Vladimíra	 Janouška. 
S láskou vzpomína-
jí manželka Dáša a 

dcery Renáta a Romana s rodinami. 
Děkujeme za tichou vzpomínku všem 
přátelům a známým.

Dne 31. května 
uplyne již 15 let, co 
nás navždy opustila 
naše milovaná Ilon-
ka	Hudecová. Nikdy 
nezapomeneme. Ro-

diče a sestra s rodinou. „Kdo v srdci 
žije, neumírá.“

Dne 4. května 
uplynuly 4 roky, 
kdy nás opustila 
moje milá maminka  
Věruška	 Škachová. 
Nikdy nezapome-

neme maminko. Dcera Jana, syn La-
dislav, ostatní členové rodiny. Kdo 
jste ji znali, věnujte ji prosím tichou 
vzpomínku.

Dne 29. květ-
na by se dožil 45 
let můj drahý syn  
Románek	 Škach. 
S velkou láskou 
vzpomíná maminka, 

manželka Lenka, dcery Lucie a Ane-
ta, bratr Pavel s rodinou. 

ZUBNÍ POHOTOVOST

   
1.- 2.6.2019  
MUDr. Křemenová Alena  
Sokolská 129, Děčín IX  
Tel. 412 544 539

8.- 9.6.2019
MUDr. Milič Lukáš   
Anenská 385/2, Děčín 1  
Tel. 412 511 482

Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích: 
08:00  - 11:00 hod.

Svozy pytlového tříděného odpadu
13.06. 2019 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Svozy bioodpadu
11.06.2019 od 6.00 hod.

SVOZY
BIOODPADU

Ohlédnutí za GymplFestem

Setkání květnových jubilantů

Milí příznivci GymplFestu. 
Rok 2018 se zapíše do histo-
rie Gymnázia Varnsdorf jako 
poslední rok, kdy studenti 
a zaměstnanci naší školy ve 
spolupráci s Pivovarem Ko-
cour uskutečnili poslední 
ročník GymplFestu v té po-
době, tak, jak jsme ho znali 
od roku 2012.

Rok 2019 bude nejspí-

še rokem nového formátu 
GymplXXXXX a doufejme, 
že bude stejně úspěšný 
jako roky předcházející. Dě-
kujeme všem studentům 
a zaměstnancům Gymná-
zia Varnsdorf, příznivcům a 
sponzorům GymplFestu za 
podporu let minulých a za-
chování přízně v následují-
cích letech. Zvláštní poděko-

vání patří Pivovaru Kocour 
Varnsdorf za spolupořádání 
této organizačně náročné 
akce. Zároveň rozumíme 
jeho podnikatelskému zá-
měru, ve kterém GymplFest 
již nenašel své místo. Ještě 
jednou všem velké poděko-
vání a těšíme se na novou 
podobu této studentské 
akce.           Gymnázium Varnsdorf

Varnsdorfská

Tam, kde teče Mandava,
město Varnsdorf leží,
policie vždy hlídá,
zákon všechno střeží.

Hasiči vše uhasí,
i kotěti pomůžou,
sanitka včas dorazí,
ruku vám v ní ovážou.

Na Riu i v bazénu
můžete se koupat,
a na zimním stadionu
budete se klouzat.

Běhat nebo procházet 
můžete se lesem,
nové krásy nacházet 
třeba s Vaším psem.
      Jakub Tarnóczy, 10 let

Pozvánka na besedu s architek-
tem na téma náměstí  

ve Varnsdorfu

Vážení občané, dovolujeme 
si vás pozvat na besedu, která 
se bude konat 11. června 2019 
od 16.00 hodin v sále Městské 
knihovny Varnsdorf. Tématem 
besedy bude plánovaná rekon-
strukce náměstí ve Varnsdorfu a 
představení vizualizace. Přijďte 
na toto téma diskutovat se zá-
stupci města a architektem Ing. 
arch. Borisem Šonským. Přítomni 
budou také studenti architektury  
z ČVUT.

Seznam jubilantů: Marta Ulrichová, Walter Posselt, Ingrid Neradová, Milan Štubner, 
Jiřina Hlínová, Marie Zbíralová, Miloslav Bleha, Anežka Hurtúková, Miroslav Pecháček
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FK Varnsdorf v závěru sezóny zapomněl střílet branky

Je to splněný sen, říká kulturista David Kovalčík

Varnsdorfské atlety čeká nabitý program závodů

Varnsdorf       Fotbalisté Varns- 
dorfu mají za sebou velmi 
dobrou druholigovou sezónu.  
V jejím závěru ale zapomněli 
střílet branky, což je nakonec 
stálo lepší umístění. Severočeši 
nakonec ve FORTUNA:NÁRODNÍ 
LIZE obsadili6 místo.

V předposledním domácím 
souboji se toho diváci moc ne-
dočkali. Svěřenci Davida Oulehly 
jen remizovali 0:0 s nováčkem  
z Prostějova. „Hosté měli skvělou 
organizaci hry. Nám se nepovedl 
první poločas. Neměli jsme přes-
nost na kopačkách, vzadu nám to 

propadávalo v přechodové hře. 
Ve druhé půli jsme byli více na 
míči, ale „něco“ nám stále chybí 
ve finální fázi. Místo, abychom si 
něco připravili na dva tři doteky, 
tak to tam posíláme hned z první. 
Remíza je ale spravedlivá, bere-
me každý bod. Mrzí mě to hlavně 
kvůli fanouškům, protože jsme 
jim na jaře moc radosti doma ne-
udělali,“ hlesl varnsdorfský kouč 
David Oulehla. 

Největší šanci v utkání domá-
cích měl na svědomí Patrik Schön, 
který v těžké situaci po centru 
z pravé strany jen těsně minul.  

A tak mohl rozhodnout na druhé 
straně hostující Milan Lutonský. 
Ten se z rychlého protiútoku do-
stal za domácí obranu a střelou 
levou nohou jen o centimetry mi-
nul Porcalovu svatyni. „Předvedli 
jsme toho hodně málo. Naše fi-
nální fáze nebyla dobrá. Ve dru-
hém poločase se to zlepšilo, ale 
náš výkon i tak nebyl optimální. 
Je to pro nás ztráta,“ litoval varns- 
dorfský záložník Ondřej Bláha. 

Poslední venkovní vystoupení 
dopadlo ještě hůř. Varnsdorf sice 
na půdě prvního a postupujícího 
Dynama České Budějovice dobře 

začal, přesto prohrál jasně 0:3. 
„Porazili jsme se prakticky sami. 
Soupeři jsme darovali laciné 
branky. Utkání se rozhodlo v po-
kutovém území. Tam byli domácí 
daleko nebezpečnější, přesnější 
a kvalitnější. Zatímco my jsme 
všechny své akce poztráceli leh-
kými nepřesnostmi a ztrátami,“ 
litoval po zápase varnsdorfský 
kouč David Oulehla.

V posledním kole soutěže Varns- 
dorf doma hostil Znojmo. Utkání, 
kterému přihlíželo 502 diváků, 
skončilo 7:1 z pohledu domácího 
týmu.                   Redakce

Varnsdorf         Zažívá svou 
první sezónu pod hlavičkou 
Svazu kulturistiky a Fitness 
České republiky (IFBB). David 
Kovalčík vletěl do světa profi  
kulturistiky jako velká voda. 
Varnsdorfský rodák si na své 
konto připsal hned první úspě-
chy.

„Zúčastnil jsem se Extrifit Cupu 
v Kutné Hoře, kde jsem obsadil 
třetí místo v kategorii Kulturis-
tika Juniorů nad 77 kg. Druhé  
závody byly Mistrovství Čech 
dorostu a juniorů a tam jsem  
v kategorii Kulturistika junio- 
rů nad 77 kg znovu vybo-
joval třetí místo,“ prozra-

dil dvaadvacetiletý kulturista, 
který hájí barvy TJ Slovanu Varns- 
dorf.

Začátek jeho sportovní karié- 
ry tak odstartoval velmi dob-
ře. „Ani se to nedá slovy po-
psat, je to splněný sen, který se 
stal realitou. Každý úspěch je 
v něčem výjimečný a má svou  
převyšující hodnotu. První zá-
vod byl nejtěžší, protože jsem 
nevěděl, co mám očekávat a 
šel vlastně do neznámého. Ner-
vózní jsem byl hodně, ale v kul-
turistice je důležité věřit si a  
nedat znát, že jste nervózní.  
To bylo ale obtížné a bylo to 
trochu znát,“ svěřil se Koval-

čík. „Chtěl bych tímto poděko-
vat svojí přítelkyni, svojí rodi-
ně, Pepovi Mašinovi a všem  
z OST fitness centra za to všech-
no, co pro mě udělali. Samo-
zřejmě děkuji našemu městu  
Varnsdorfu,“ zdůraznil.

Na mladého sportovce teď če-
kají poslední závody, které budou 
vrcholem celé sezóny. „Momen-
tálně mám v plánu Mistrovství 
České republiky dorostu a junio-
rů, které se bude konat v Bohu-
míně. To budou poslední závody 
letošní sezóny a pak bude násle-
dovat objemová příprava,“ dodal 
na závěr.
                     Redakce

David Kovalčík na svých prvních závodech 
v kariéře uspěl; foto Josef Adlt

Varnsdorf     V následujících 
měsících čekají atlety Krajské 
přebory družstev všech věko-
vých kategorií, Krajské přebory 
jednotlivců a také pro některé 
splnění limitů na Letní olympiá-
du dětí či Mistrovství České re-
publiky.

Ve čtvrtek 9. května pořá-
dal varnsdorfský atletický oddíl  
1. kolo Krajského přeboru druž-
stev mladších žáků. Závodů se 
zúčastnila družstva z Rumbur-
ku, České Lípy, Nového Boru 

a Cvikova. Družstvo mladších 
chlapců je po prvním kole na  
2. místě a dívky na 4. místě. Pad-
lo zde mnoho osobních rekordů.  
Nejlépe se vedlo Josefu To-
mašovovi, který překonal lať-
ku ve výšce 157 cm a mo-
mentálně se drží na 3. místě  
v republikových tabulkách.

O víkendu 11. a 12. května se  
v Rumburku konaly Krajské pře-
bory ve vícebojích. Do závodů 
nastoupili: Miluše Pásková – sed-
miboj, Jakub Zajíček – devítiboj, 

Josef Tomašov a Vojtěch Šelmeci 
– pětiboj. V sobotu bylo oprav-
du nepříjemné počasí, za velmi 
silného deště Pásková skákala 
výšku a Zajíček tyč. Jakub Zají-
ček byl po pěti disciplínách na  
2. místě, bohužel vše přerušilo zra-
nění a musel ze závodů odstoupit. 
Miluše Pásková skončila na krás-
ném 3. místě. V neděli začal bojo-
vat Šelmeci a Tomašov v pětiboji. 
Druhý jmenovaný se umístil na  
5. místě, Šelmeci obsadil 10. mís-
to.

Ve čtvrtek 16. května čekaly  
ve Cvikově první závody družstev 
nejmladší atlety (dívky – 600 m, 
kriket, hoši – 50 m, dálka + štafety 
4x250 m). Těchto přeborů se zú-
častnilo 23 dětí z varnsdorfského 
oddílu. Překonaly mnoho osob-
ních limitů ve všech disciplínách. 
Chlapci jsou zatím na 1. místě 
a dívky na 2. místě ve skupině. 
V červnu začínají druhá kola, dou-
fáme, že se nám i v nich bude také 
dařit!
             Atletický oddíl TJ Slovan Varnsdorf
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Marcel Mikolášek: Nejvyšší soutěže se tady určitě nedočkáme

Varnsdorfské základní školy se do krajského finále nedostaly

Varnsdorf   SK FUTSAL  
Varnsdorf má za sebou další po-
měrně úspěšnou sezónu. A tým 
skončil druhý, vyhrál krajský po-
hár a hrál národní finále. Zkla-
mání přinesly výsledky gardy.

Jak hodnotíte uplynulou sezó-
nu z pohledu vašich týmů?

„Áčko se hodnotí velice dobře. 
Až do posledního zápasu bojo-
valo o mistra kraje. Ale i druhé 
místo je krásný výsledek naší prá-
ce. Taky se vyhrál krajský pohár, 
tím jsme si zajistili účast v národ-
ním finále ve Zlíně. Konfrontace 
s ligovými mužstvy nedopadla 
dobře, ale alespoň kluci nasbí-
rali zkušenosti do dalších sezón. 
Garda skončila čtvrtá, tak tady je 
hodnocení horší. Bohužel nedo-
padlo umístění na stupních vítě-
zů, což je zklamání. A ani účast na 
domácím MČR nedopadla dobře. 
Garda bude muset posílit, aby 
bojovala v dalších letech o přední 
příčky.“

Je něco, co vás v sezóně zkla-
malo?

„Asi jediné, co mě zklamalo je, 
že ze začátku sezóny nejezdíme 
v plné síle a na konci vše dohání-
me. Bohužel spousta kluků hraje 
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velký fotbal, tak pak je hodně 
omluvenek.“

Jak funguje váš klub mimo se-
zónu?

„Mimo sezónu si chodíme za-
hrát fotbálek ven za sportovní 
halu. V červnu jedeme na krát-
ké soustředění do Jetřichovic, 
kde je potřeba stmelit kolektiv. 
Přes prázdniny objedeme pár 
turnajů v malé kopané a po do-
volené se začneme připravovat 
na nadcházející sezónu, která od-
startuje v půli října.“

Přejmenovali jste se z JK Trans 
Varnsdorf na SK FUTSAL Varns- 

dorf. Odešel vám tedy sponzor, 
není problém s financemi?

„Přejmenovali jsme se z důvo-
du odchodu hlavního sponzora 
Honzy Kňourka. I tak mu za dlou-
holetou podporu moc děkujeme. 
Vznikl neutrální název, aby nebyl 
problém se sháněním finanční 
podpory. Problém s financemi za-
tím není, pomáhá nám město a 
menší sponzoři.“

Jak se vám zamlouvá úroveň 
sálové kopané na Děčínsku?

„Myslím si, že úroveň je dobrá. 
Ale i tady se ukazuje, že sportovat 
se lidem nechce. Spousta muž-

stev zanikla z důvodu nedostatku 
hráčů.“

Zůstane vám pohromadě hráč-
ský kádr, nebo se to bude nějak 
měnit?

„Hráčský kádr doufám zůstane 
stejný, jen bych ho chtěl vhodně 
doplnit o mladé hráče. Snad se 
to podaří. Doufám, že seženeme 
i nějaké hráče do gardy.“

V jaké kondici je aktuálně 
varnsdorfský klub sálové ko-
pané? Můžeme se dočkat v bu-
doucnu nejvyšší soutěže?

„Myslím si, že je ve skvělé kon-
dici. Ve Zlíně se kluci přesvědčili, 
že dokážou potrápit i ligová muž-
stva, jako je třeba Sparta Praha. 
Nejvyšší soutěže se určitě nedo-
čkáme. Je to velice náročné na 
finance, a taky hráčský kádr není 
pohromadě celou sálovkářskou 
sezónu díky velkému fotbalu.“

Jak vnímáte fakt, že nikdo  
z děčínských týmů se nemůže, 
nebo ani nechce zúčastnit kvali-
fikace o celostátní ligu? 

„Jak jsem odpověděl v předcho-
zí otázce, je to náročné na finan-
ce a taky na cestování. Bohužel 
nás nadšenců už je hodně málo.“

Redakce

Sálovkáři v lednu ovládli krajský pohár; foto Marcel Mikolášek

I přes velkou snahu to na postup do krajského finále nestačilo; foto Deník

Markvartice        Na fotba-
lovém hřišti v Markvarticích 
se uskutečnilo okresní finále  
22. ročníku mládežnického tur-
naje McDonald’s Cup. Na trávní-
ku v mladší (1. - 3. třída) a starší 
(4. - 5. třída) kategorii bojovaly  
i základní školy z Varnsdorfu. Bo-
hužel do krajského finále se ani 
jedna z nich nedostala.

V mladší kategorii Varnsdorf 
zastupovala ZŠ E. Beneše. V tur-
naji se jí ale moc nedařilo, když 
krom remízy 1:1 se ZŠ Benešov 
nad Ploučnicí ostatní zápasy pro-
hrála a skončila nakonec v okres-
ním finále na posledním místě. 
Do krajského finále se nakonec  
probojovala ZŠ Kamenická  
Děčín.
Výsledky ZŠ E. Beneše Varnsdorf: 
ZŠ Dolní Poustevna 0:4, ZŠ Chřib-

ská 0:2, ZŠ Šluknov 0:4, ZŠ Bynov 
Děčín 0:1, ZŠ Benešov nad Plouč-

nicí 1:1, ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín 0:6, 
ZŠ Kamenická Děčín 0:5.

Ve starší kategorii už obě varns- 
dorfské základní školy předvedly 
daleko lepší výsledky. Třetí místo 
vybojovala ZŠ Edisonova Varns- 
dorf, hned za ní na čtvrté příčce 
skončila ZŠ E. Beneše Varnsdorf. 
Postup si opět vybojovala ZŠ Ka-
menická Děčín.

Výsledky ZŠ Edisonova Varns- 
dorf: ZŠ E. Beneše Varnsdorf 0:0, 
ZŠ Jiříkov 3:0, ZŠ Šluknov 0:0, ZŠ 
Na Stráni Děčín 1:0, ZŠ Benešov n. 
Pl. 4:0, ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín 0:0, 
ZŠ Kamenická Děčín 0:2.

Výsledky ZŠ E. Beneše Varns- 
dorf: ZŠ Edisonova Varnsdorf 
0:0, ZŠ Jiříkov 1:0, ZŠ Šluknov 0:1, 
ZŠ Na Stráni Děčín 1:0, ZŠ Be-
nešov n. Pl. 0:0, ZŠ Dr. M. Tyrše  
Děčín 0:0, ZŠ Kamenická Děčín 
0:0.
                  Redakce


