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Třetí červnový víkend byl ve znamení slavností

Páteční program rozproudil novocirkusový soubor Cirk La Putika s představením Kaleidoscope; foto Ivo Šafus

Varnsdorf Slavnosti města
Varnsdorf letos proběhly v menším měřítku, než jsme byli zvyklí
z minulých let a přesunuly se do
prostoru před městským divadlem. I přes hygienická nařízení,
která zkomplikovala plánování a
realizaci mnoha kulturních akcí,
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byl pro návštěvníky připraven
bohatý program.
První den slavností přilákal
zhruba tři sta padesát diváků. Páteční večer u městského divadla
rozproudil známý novocirkusový soubor Cirk La Putika se svým
představením Kaleidoscope. Toto
akrobatické vystoupení vzniklo
právě během koronavirové pandemie a účinkující svými skoky,
závěsnou akrobacií i lety na trampolíně zaujali všechny přítomné.
Poté se program přesunul do sálu
Lidové zahrady. Zde se sešlo mnoho muzikantů, aby společně vzdali
poctu hudebníku Pavlu Zelenkovi.
Zahrály kapely Malvas, Old Country Band, Malevil Band, vystoupili
František Svoboda, Zdeněk Rašla
a Rudolf Doležal.
I přes to, že sobotní typicky letní počasí připravilo pořadatelům

velkou konkurenci v podobě trávení volného času u vody, našlo si
k městskému divadlu cestu přes
čtyři sta diváků. Program zahájila
divadelní kapela pro děti a jejich
rodiče Chytej ušima. Pokračovali
Bratři v tricku, kteří vystoupili nejprve s představením Prasečí cirkus
a pobavili publikum žonglérstvím
spojeným s neobyčejnou dávkou
humoru. Po nich předvedli svou
akrobatickou show varnsdorfští
parkouristé. Pak se opět vrátili Bratři v tricku s druhým pouličním divadlem – Běžkařskou odyseou, kde
výlet byl závodem, jehož hlavní cenou byl zážitek. Po celou dobu slavností bavil přítomné Václav Strasser svým unikátním vystoupením
s mýdlovými, kouřovými, duhovými a obřími bublinami. Večer završila energická kapela z Karlových
Varů Liwid, která hraje originální

český pop rock a celým dnem provázela moderátorka Dagmar Kopečková.
Na místě nechyběly stánky
s občerstvením, cukrovinkami,
hračkami a byl připraven i další
doprovodný program pro děti –
nafukovací skluzavka, ekohrátky
od společnosti Asekol a elektrická
čtyřkolka.
Vstupné bylo na oba dva dny
zdarma a akce proběhla za dodržení všech aktuálních hygienických opatření. Netradičně pojaté
slavnosti ukázaly, že potenciál
k pořádání vydařených akcí mají i
další místa ve městě. Nezbývá nic
jiného než poděkovat všem pořadatelům a doufat, že se epidemická situace bude i nadále zlepšovat
a tím pádem přinese další rozvolnění v kulturní oblasti.
Barbora Hájková
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Po srážce osobního auta s cyklistou musel vzlétnout vrtulník
Varnsdorf V úterý 15. června
kolem poledne došlo v Pražské
ulici k vážné dopravní nehodě vozidla s cyklistou.
Pro zraněného cyklistu zamířila
letecká záchranná služba. Během
nehody musela být část ulice uzavřena, vrtulník přistál na hřišti nedaleko základní školy. „Muž byl se
středně vážným zraněním letecky
přepraven do ústecké nemocnice,“
řekl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Ke střetu vyjeli i varnsdorfští profesionální hasiči, kteří
po nehodě uklidili vozovku.
Nehoda na přejezdu
Železniční přejezd v Dolním Podluží byl místem pondělního (21.
června) prvního zásahu profesionálních hasičů z Varnsdorfu. Řidič
osobního vozidla narazil do výstražného zařízení a skončil mimo
vozovku. Jenže skoro ve stejné
vteřině, jako byl oznámen výjezd
k nehodě, přišlo z varnsdorfského Albertu automatické hlášení o
možném požáru. Operační důstojník proto aktivoval i dobrovolnou
jednotku, ta ale zasahovat nemusela, nakonec šlo o planý poplach.

V ulici Pražská došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místo letěl vrtulník; foto miw.cz

vyjela třikrát. Prvním zásahem
bylo otevření bytu v ulici Bjarnata Krawce. Když se ale hasiči společně s policisty chystali do bytu
vstoupit, „pohřešovaná“ osoba
vyšla zpoza rohu zcela v pořádku a
hasiči nikam lézt nemuseli.
Podruhé vyjížděli hasiči na autobusovou zastávku v ulici Mladoboleslavská, požár odpadkového
koše už byl ale uhašen. Posledním
zásahem byl olej uniklý z dodávky,
stopa se táhla z Dolního Podluží až
Během směny několik výjezdů k nemocnici ve Varnsdorfu. Na vlaNedělní (20. června) směna C kovém přejezdu mezitím kvůli oleji

havaroval motocyklista, naštěstí
nebyl zraněn. Skvrnu profesionální jednotka z Varnsdorfu společně
s dobrovolnou jednotkou z Dolního Podluží zasypala a umyla.

a digestoře. V době jejich příjezdu už ale bylo uhašeno a odvětráno. Dobrovolná jednotka byla
zastavena ještě před výjezdem
z garáže.

Požár v rodinném domě
V sobotu 12. června dopoledne
byli vysláni profesionální i dobrovolní hasiči z Varnsdorfu do ulice
Rumburská, nahlášen byl blíže
neupřesněný požár v rodinném
domě.
Profesionální jednotka na místě
zjistila, že došlo k požáru hrnce

Živý plot zachvátil požár
Svařování v blízkosti živého plotu bylo příčinou výjezdu profesionální i dobrovolné jednotky ve
středu 9. června. Požár se naštěstí
nestihl rozšířit, uhašen byl pomocí zahradní hadice. Když hasiči na
místo přijeli, už nehořelo.
Redakce

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
24.4.2021 ve 12:50 hod.
Ostrahou marketu bylo oznámeno, že zadržela neplatícího zákazníka za pokladní čarou. Hlídka
městské policie vyslaná na místo
zajistila muže, který byl podezřelý z krádeže. Muž nebyl schopen hodnověrně prokázat svou
totožnost. Z tohoto důvodu byl
předveden na služebnu Obvodního oddělení Policie ČR. Tam byla
zjištěna jeho totožnost pomocí
lustrace a evidence v centrálním
registru přestupků, poté byl muži
uložen příkaz na pokutu ve výši
2000 korun.

bylo telefonicky oznámeno občanem města, že v ulici Československých letců došlo k dopravní
nehodě a po nárazu do sloupu
elektrického vedení zůstaly viset
dráty přes vozovku. Na místo byla
vyslána hlídka městské policie,
která zajistila nabouraný automobil značky Škoda Octavia, řidič se
na místě ale nenacházel a dráty
elektrického vedení visely nebezpečně nízko nad vozovkou. O dopravní nehodě byla vyrozuměna
Skupina dopravních nehod Policie ČR a Hasiči, kteří se dostavili
na místo nehody. Hlídka městské
policie asistovala hasičům a do1.5.2021 ve 23:50 hod.
pravní policii až do odstranění
Na služebnu městské policie překážky na vozovce usměrňová-
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ním dopravy. Akce byla ukonče- v místě svého bydliště a vozidlo si
na ve dvě hodiny a třicet minut přišel zabezpečit.
ráno.
8.5.2021 v 18:10 hod.
Na služebnu městské policie
6.5.2021 ve 12:29 hod.
Na linku 156 bylo oznámeno, že bylo telefonicky oznámeno obna parkovišti u panelového domu čanem našeho města, že v ulici
v ulici Karolíny Světlé stojí osob- Mladoboleslavská u autobusové
ní vozidlo Ford Mondeo černé zastávky leží zraněný muž. Na
barvy, které má u řidiče stažené místo byla vyslána hlídka městské
okénko a ve vozidle je uloženo policie, která zajistila silně podmnoho věcí a hrozí zde vykradení napilého muže s tržnou ránou na
vozu, nebo jeho odcizení. Vyslaní obočí, který dle jeho slov upadl,
strážníci na místě zjistili oprávně- když vysedal z taxíku. Po ošetření
nost oznámení a na základě zjiš- krvácející rány byl strážníky dovetěné registrační značky provedli den do vedlejší ulice ke vchodu
přes Policii ČR lustraci vozidla, kde do domu, kde bydlí.
byl zjištěn majitel osobního voziMartin Špička,
velitel městské policie
dla. Ten byl následně kontaktován
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Pokračuje rekonstrukce školní budovy IZŠ Karlova
Varnsdorf Od července minulého roku běží rekonstrukce
školní budovy IZŠ Karlova. Díky
dlouhé zimě a potížím spojených
s koronavirem by stavební práce
měly být hotovy koncem srpna.
Budova školy prochází rozsáhlou rekonstrukcí. „Cílem je zachovat původní podobu budovy, to
znamená zanechat veškeré architektonické prvky zdobení fasády,“
řekl místostarosta Jiří Sucharda.
V současné době pokračují práce
na dvou zbylých stranách budovy.
V rámci rekonstrukce také došlo
k výměně krovů, které byly již nevyhovující, nebo dokonce napadané dřevokaznou houbou. Nová
bude také střešní krytina v břidlicové barvě. Ta už je z části hotová. Největší zajímavostí a překvapením je obnova původní věžičky
z přední strany budovy, která tam
v minulosti byla. Stávající stanová stříška byla odstraněna a

Nová věžička byla smontována mimo stavbu, na střechu byla umístěna jeřábem; foto WAKOS spol s.r.o.

nová část věžičky, jež byla smontována mimo staveniště, byla na
své místo osazena jeřábem. Město chce do makovice věže vložit
peníze, výtisk Hlasu severu z této

doby a zprávu budoucím generacím.
Celá akce vyjde na téměř patnáct milionů korun z městského
rozpočtu.

IZŠ Karlova s kapacitou až 228
dětí byla postavena roku 1903
v neoklacisisním architektonickém slohu.
Tomáš Secký

Ze zasedání: Zastupitelé řešili výstavbu spalovny
Varnsdorf
Po roce 2030
nebude ukládání odpadu na
skládky možné. Města tak musí
řešit, jak budou s odpadem do
budoucna nakládat. Varnsdorf
uvažuje o vybudování zařízení
pro energetické využít odpadu,
tzv. spalovny.
Vybudování vlastní spalovny by
mohlo být ekonomicky výhodné.
A ne jen pro Varnsdorf, ale i pro
obce Šluknovského výběžku, které by tak nemusely vozit odpad
stovky kilometrů daleko. Spalovna by totiž mohla zlikvidovat až 20

tisíc tun odpadu ročně, což je přibližná produkce odpadu obcí ve
výběžku. Další výhodou je možné
napojení zařízení na městský centrální rozvod tepla. Město by tak
mohlo vytápět objekty napojené
na horkovod.
Zastupitelé na svém květnovém zasedání schválili zahájení
příprav a prověřování možností
dalšího využití komunálního odpadu a objemného odpadu formou separace, recyklace a také
formou jeho energetického využití. Zároveň uložilo starostovi

města zahájit jednání s Teplárnou
Varnsdorf o možnosti zřízení společného podniku pro energetické
využití odpadů. Ta o spolupráci s
městem stojí. „Máme velké zkušenosti v energetice. I v této oblasti nabízíme spolupráci. Naším
zájmem je, aby spalovna byla
ve prospěch občanů Varnsdorfu,“
řekla ředitelka teplárny Alena
Hlávková.
O měsíc později, na červnovém zasedání zastupitelstva,
mělo být schváleno memorandum o vzájemné spolupráci města

s Teplárnou Varnsdorf, na jehož
základě mělo mimo jiné dojít ke
zpracování návrhů variant řešení
zpracování a likvidace směsného
komunálního odpadu a dalších
druhů odpadů. Pro jeho schválení bylo potřeba jedenáct hlasů.
Z přítomných čtrnácti zastupitelů jich bylo pro jen sedm.
Zastupitelé se tedy k této problematice vrátí po letních měsících, kdy na toto téma plánují
s občany Varnsdorfu veřejnou debatu.
Tomáš Secký

V Čelakovické ulici začala oprava části chodníku
Varnsdorf
Pracovníci Technických služeb města Varnsdorf
se pustili do rekonstrukce chodníku v Čelakovické ulici.
Jeho neutěšený stav už opravu
vyžadoval. „Chodník byl opravdu
ve špatném stavu. Starý povrch
byl popraskaný, vydrolený a špatně se po něm chodilo. S opravou

jsme však vyčkávali, až firma provádějící výměnu kabelů vysokého
napětí dokončí svou práci,“ popisuje postup starosta města Roland Solloch. Stavební práce probíhají na úseku dlouhém zhruba
sto šedesát metrů, povrch chodníku bude nově tvořen ze zámkové dlažby. Ještě předtím bylo nut-

né odstranit zbytek původního
povrchu.
Práce za bezmála půl milionu
korun provádí Technické služby
města Varnsdorf. „Finančně se na
tom s námi podílí firma, která v
daném úseku provádí výkopy,“ dodal Solloch. Rekonstrukce chodníku si vyžaduje i omezení při par-

kování a zvýšenou opatrnost při
průjezdu Čelakovickou ulicí.
Další chodníky ve městě budou následovat. V současné
době již probíhá rekonstrukce
chodníku v Žitavské ulici, v brzké
době to čeká i chodník v Nádražní
ulici.
Tomáš Secký
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Fotoreport
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Foto: Jan Přerovský, Ivo Šafus

Slavnosti města Varnsdorf 2021 ve fotografiích
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Rumburská nemocnice bude odloučeným
pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí
Ústí n. L.
V průběhu červnového zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje byly podepsány klíčové smlouvy o převzetí
Lužické nemocnice v Rumburku
pod správu Krajské zdravotní.
Nemocnice se stane od 1. července odloučeným pracovištěm
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem.
Podpisem smlouvy byl završen
proces transformace Lužické nemocnice v Rumburku ze správy
Krajské majetkové pod správu
Krajské zdravotní. Vedly k tomu
ekonomické důvody. „Například
výkonová úhrada bude srovnána
s Masarykovou nemocnicí. Tím
se ekonomika Lužické nemocnice
v Rumburku výrazně změní,“ řekl

generální ředitel Krajské zdravotní
Petr Malý. Dalším důvodem pro
začlenění pod největší nemocnici
v kraji byla snadnější dostupnost
akreditací ve čtyřech základních
oborech. Tedy v chirurgii, interně,
pediatrii a gynekologii. „Dalším
důvodem, tím nejpodstatnějším,
je, že nám toto spojení umožní
lépe zabezpečit personální zabezpečení nemocnice v Rumburku.
Což bylo v minulosti, a vlastně i
přítomnosti, velkým oříškem,“ dodal Malý.
„Začlenění Lužické nemocnice
v Rumburku do Krajské zdravotní,
a.s., vítáme. Je to správný krok,
jak zajistit pro občany Šluknovského výběžku kvalitní zdravotní péči
na vysoce profesionální úrovni.

Báseň z MŠ Zahrádka

Zdravíme Vás ze Zahrádky,
a s radostí píšeme tyto řádky.
Kdo nás zná, ten dobře ví,
Stejně tak věříme, že se postu- že hraní a nápady nás baví.
pem času, jak se nám bude dařit
Bronz za jídlo v kapse již po druhé
nemocnici rekonstruovat, uleví máme,
naší nemocnici v Děčíně, která a na stříbro s bio kvalitou se chysz části péči o obyvatele výběžku táme.
zvláště v oborech jako je chirurgie
Radka, Eva, Dana v kuchyni,
nebo interna převzala. Uděláme lákavé pokrmy připraví ve chvíli.
vše dostupné pro to, aby se nemocnici povedlo pozvednout v co Recepty, co nemají chybu,
plné vitamínů.
nejkratší možné době. Jsme ale jsou
Naše děti úsměv mají,
realisté a víme, že to ještě něja- když jim jídlo rozdávají.
kou dobu potrvá, a to i v závislosti
na tom, jak se povedou realizo- Říkají jim:
Děkuji.
vat naplánované investice. Z naší Tohle jídlo nemá chybu.
strany se snažíme dělat možné Tohle neznám, ale dám si.
maximum,“ okomentoval podpis Prosím přidat.
smluv za Krajskou zdravotní, a. s.,
Líbí se nám naše zahrada,
předseda představenstva Ondřej vždycky je to venku paráda.
Štěrba.
Redakce Koloběžku, míče máme,
rádi si i zaběháme.
Kuličky si zacvrnkáme,
po skluzavce jedeme,
tunelem prolezeme,
z písku hrad nám vyroste.

Výtvarný projekt ZŠ Východní: Jako Picasso

Největší však radost máme,
když vodotrysk zapínáme.
To je křiku, veselí,
když nás voda osvěží.
A tak Zahrádka nám vzkvétá,
máváme Vám z naší školky
do krásného léta.

Třída Berušek

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983,
e-mail: josef.knourek@post.cz.
Opravy vodo, elektro, práce se
dřevem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické práce,
ořez stromů a keřů.

Varnsdorf
Pokud budete
mít cestu kolem varnsdorfské
knihovny, všimněte si netradiční galerie. Z prosklených prostor
knihovny na kolemjdoucí shlíží
dětské autoportréty, které zde
budou k vidění až do konce letních prázdnin.
Pod názvem Jako Piccaso uspořádala ZŠ Východní pro žáky všech
varnsdorfských základních škol
soutěžní výtvarný projekt. Děti
soutěžily ve dvou kategoriích: žáci
1. stupně v kategorii malba – au-

toportrét (zvlášť byly hodnoceny práce dětí 1. - 3. a 4. - 5. tříd),
žáci 2. stupně v kategorii malba
– autoportrét ve stylu kubismu. K
rukám poroty, složené vždy z jednoho učitele zúčastěných škol, se
sešlo 241 obrázků, vybrat vítězné
práce tedy nebylo vůbec jednoduché.
Vernisáž výtvarné výstavy Jako
Picasso se uskutečnila 11. června
před knihovnou za účasti starosty
města Rolanda Sollocha. Město
Varnsdorf tento projekt podpoři-

lo finanční dotací, bylo tak možné
odměnit nejen vítěze soutěže,
ale také všechny školy, které se
do projektu zapojily. Poděkovat
je také třeba Městské knihovně
Varnsdorf za propůjčení originálních výstavních prostor, díky nimž
se s oceněnými výtvarnými pracemi může seznámit opravdu každý.
První ročník výtvarného projektu Jako Picasso byl úspěšný, vzhledem k zájmu dětských varnsdorfských výtvarníků se už těšíme na
další.
ZŠ Východní

LIMERSA s.r.o. přijme osoby
částečně či plně invalidní na
pozice:
• uklízeč(ka) vnitřních a venkovních prostorů
(120 Kč čistého/hod.)
• pomocná kuchařská práce
(120 Kč čistého/hod.)
• řidič-rozvoz jídel, 6 hod. denně
(150 Kč čistého/hod.)
Kontakt: +420 770 171 775
Nemocnice Varnsdorf PO, Karlova 2280, přijme vyučeného
kuchaře-kuchařku do nového
stravovacího provozu. Více informací na tel. 412 371 205,
kancelar@nemvdf.cz
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Zprávy, inzerce
Zprávy
Společnost

Spisovatelka Marie Rejfová vydala knihu Když se vosy vyrojí
Varnsdorf
Nakladatelství
Mystery Press na jarní knižní
pulty posílá už několik let úspěšné detektivní příběhy s učitelkou
Josefínou Divíškovou v hlavní
roli.
Tato česká slečna Marplová
tedy letos čtenářům udělala radost pátým dílem. Nejznámější
varnsdorfská spisovatelka Marie
Rejfová mu dala název Když se
vosy vyrojí. Tentokrát se Josefína

rozhodne uspořádat letní výtvarný kurz na statku pod zříceninou
hradu Krákorec. Nikdo, dokonce
ani ona sama, nečeká, že by se
mohlo přihodit něco zvláštního.
Jenže když je nalezeno mrtvé tělo
jednoho z frekventantů kurzu, je
jasné, že Josefína má o „zábavu“
postaráno. Její přirozenost velí
pustit se do pátrání po vrahovi.
Podezřelých je samozřejmě víc,
a tak to není jednoduché. Mimo

jiné na Krákorci pracuje skupina
brigádníků, v níž Josefína objeví
dceru komisaře Tvrdíka. Pokusí
se s ní navázat kontakt, ale nedopadne to dobře. Události dostávají spád.
Za pár týdnů, co je kniha na
trhu, se objevila řada čtenářských
ohlasů. Nejčastěji zaznívá hodnocení jako třeba: „dokonalá letní
plážovka“, „příjemná jednohubka
na jeden večer“ nebo „standard-

ně dobré čtení v dalším pokračování české detektivky.“ Můžeme
jim věřit. A protože léto dorazilo i do Varnsdorfu, s Rejfovou
a její Josefínou strávíte hezké chvíle nejen na pláži, ale i na
lehátku v rozkvetlé zahradě. Doporučuji.
Knihu jistě ocení i příznivci čteček, neboť souběžně vyšla také
jako e-book.
Milan Hrabal

Jurij Łušćanski přichází s druhým vydáním Ruměnce broskví
Varnsdorf
Český výbor
z veršů lužickosrbského básníka Jurije Łušćanského Ruměnec broskví vydaný Městskou
knihovnou Varnsdorf v roce
2012 byl rychle rozebrán, proto se Společnost přátel Lužice

6

v Praze rozhodla pro druhé vydání.
Edice byla svěřena překladateli Milanu Hrabalovi, který ve
spolupráci s dalšími překladateli
Zuzanou Bláhovou-Sklenářovou
a Radkem Čermákem provedl re-

vizi původních překladů a přidal
ještě dalších pět nových. Kniha
obsahuje poměrně obsáhlý oddíl
poznámek, jež čtenářům nabízí kromě vysvětlení pojmů také
zajímavý vhled do kultury sousedního národa. Sazba a grafická

úprava pochází z dílny Ilony Martinovské. Knížečku v praktickém
kapesním formátu vydalo nakladatelství Milan Hodek / Paper
Jam jako třetí svazek Edice Lužickosrbská poezie.
Redakce

Společnost
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STREET
BALLOVÁ

LIGA ŠLUKNOVSKA

SOBOTA 17. 7.
PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF

SOBOTA 14. 8.
POD SOKOLOVNOU VARNSDORF

SOBOTA 11. 9.
ZŠ U NEMOCNICE RUMBURK
T ŘI T URNA JE PRO DĚ T I I DOSPĚLÉ,
DOPROVODNÝ PROGR AM PRO CELOU
RODINU, L AHODNÉ OBČES T VENÍ FITNESS K VALIT Y, T RIČK A S LOGEM T URNA JE. VÍCE I N FO R M ACÍ A R EG ISTR ACE T ÝMŮ NA W W W. LSLS.C Z

AKCI FINANČNĚ PODPORUJÍ MĚSTA RUMBURK A VARNSDORF | WWW.SINSTITUT.CZ
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Společnost, inzerce
Zprávy
Společnost
VZPOMÍNKA
Dne 30. června by
oslavil 70. narozeniny Eda Vébr.
S láskou vzpomínají manželka Hana a
děti s rodinami.
Dne
24.
června
to byly už 4 roky,
co navždy utichlo
předobré srdce naší
milované maminky,
babičky, prababičky
a sestry Anny Hromkové. S bolestí
v srdci stále vzpomínají dcery a bratr
s rodinami.
Dne 3. července
by oslavila naše
maminka, babička
a prababička paní
Ludmila Valečková
95 let. Stále vzpomíná Petr s rodinou.

Dne 1. července
uplyne 20 let od
chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Wolfgang Horáček.
S láskou vzpomínají
manželka, děti a vnoučata.

Dne 8. července
by oslavila paní
Veronika Nechvílová
100.
narozeniny.
Od 50. do 70. let
20. století pracovala jako vychovatelka na učilišti
ELITE, 22. února uplynulo 14 let, co
nás navždy opustila. Stále s láskou
vzpomínají syn Václav a dcera Hana
s rodinami.

Tento rok by oslavili manželé Marta
a Václav Drahotovi 100. narozeniny. S láskou a úctou vzpomíná dcera
Hana s rodinou a nedávno zesnulý syn
Václav.

Dne
26.
června
uplynuly 3 roky, co
nás opustil Petr
Havelka.
Stále
nám chybíš. S láskou manželka, děti,
vnoučata, Olinka s Lubošem a přátelé.

8

VZPOMÍNKA

MŠ Na kopečku slaví se seniory

Dne 26. července
to bude 20 let, co
nás opustil manžel, otec a dědeček
pan Pavel Císař.
Vzpomeňte s námi.
Manželka Erika, děti Pavel a Jana
s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST
3.-4.7.2021		
pohotovost nebude sloužena
10.-11.7.2021		
MUDr. Vojtěch Vladimír		
28. října 110, Děčín I		
Tel. 412 151 056
17.-18.7.2021		
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I		
Tel. 732 329 007
24. -25.7.2021
MUDr. Šetek Vladislav		
Fügnerova 600/12, Děčín I		
Tel. 412 539 310

Děti z MŠ Na kopečku společně se seniory z DPS; foto Tomáš Secký

Varnsdorf V červnu vyústila spolupráce MŠ Na kopečku
s Domem s pečovatelskou
službou v Lesní ulici a obecně
prospěšnou společností Mezi
námi, o. p. s. Děti společně se
seniory vyhráli třetí místo v celostátní soutěži Pohádkový rok a
za více než tříleté fungování mezigeneračního setkávání získali
značku „Mezigeneračně“.
Předávání cen za přítomnosti
dětí, pedagogů, seniorů, pracov-

níků pečovatelského domu, zástupců města, vedení Mezi námi,
o. p. s. a vedení MŠ Národní spontánně přešlo ve společné veselé
tvoření všech přítomných. Na
svět přišlo čtrnáct Bobů a Bobků se vzkazy od seniorů. Králíci
s dětmi vyrazí na prázdniny, babičky a dědečkové se alespoň touto
zprostředkovanou cestou zúčastní
letního dobrodružství. Krásné léto
a na podzim opět mezigeneračně.
Bc. Marie Rejfová, MŠ Národní

MŠ Sluníčko stmeluje generace

31.7.-1.8.2021
MDDr. Fidler Jan			
Vokolkova 546, Děčín		
Tel. 412 520 164
7. -8.8.2021		
MUDr. Hladík Pavel		
Weberova 1537/7, Děčín IV		
Tel. 412 539 298
14. - 15.8.2021			
MUDr. Charvát Tomáš		
U Přívozu 18/4, Děčín III		
Tel. 412 511 619
21. -22.8.2021		
MUDr. Milič Lukáš			
Anenská 385/2, Děčín I		
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích:
08:00 - 10:00 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 21.7. a 18.8.
8.00 – 16.30 hod

Děti z MŠ Sluníčko při společném hraní se seniory; foto Tomáš Secký

Varnsdorf
Značku „Mezigeneračně“ a třetí místo v soutěži
Pohádkový rok získala za aktivitu
se seniory z klubu Pohádka také
MŠ Sluníčko v Křižíkově ulici.
Ocenění předali zástupci společnosti Mezi námi, o. p. s. „Naším posláním je mimo jiné stmelovat generace. Chceme, aby si
naše děti našly cestu k seniorům a

věděly, že stáří je přirozenou součástí života,“ říká Štefanie Plešingerová, ředitelka mateřské školy.
Děti se pravidelně setkávají se seniory z klubu Pohádka. Ti byli při
předání ocenění ve školce také
přítomni. Děti si pro ně připravily
několik vystoupení a drobné občerstvení, následovalo společné
Tomáš Secký
hraní.

13/2021

Sport

Skvělá zpráva pro šipkaře, Kovárna nabízí steelové terče
Varnsdorf Šipkový sport doplatil na koronavirus stejně jako
další odvětví a disciplíny. Vlastně dopadl ještě hůř. Restaurace
a hospody byly zavřené, šipkaři
tak byli odkázáni na on-line turnaje nebo domácí trénink.
S postupným rozvolněním se
otevření dočkala i místa, kde se
hrají šipky. Výjimkou není ani
varnsdorfská Kovárna, kde se hrají šipky už přes deset let. „Do půlky května jsme byli zavření. Takže
teď se stále všechno teprve rozjíždí,“ přiznal Lukáš Míka, organizátor šipkových turnajů.
Začneme velmi zajímavou novinkou, kterou jste si přichystali
v Kovárně. Máte dva steelové
terče. Proč jste se pro tento krok
rozhodli?

Přes covidovou pauzu si spousta
hráčů koupila domů steelové terče, hrálo se hodně on-line turnajů.
Hlavně steelové šipky začínají být
populární a jsou prostě v oblibě.
V podstatě se šipkový sport vrací
ke svým začátkům. Tedy do doby,
kdy automaty ještě nebyly. Hlavně jsme chtěli lidem nabídnout i
tuto variantu a pořádat steelové
turnaje.
Je o steelové terče velký zájem?
Od otevření jsme odehráli už
tři steelové turnaje. Počet hráčů
je o trochu menší než na klasických softech. Softových turnajů se
účastní zhruba 26 hráčů, na steel
dorazí tak 16. Mimo turnaje jsou
oba terče přístupné veřejnosti,
takže si může zahrát kdokoliv. Na-

bízíme možnost zapůjčení celých
šipek nebo jen kovových hrotů se
závitem. Stačí jen přešroubovat
na ostré a začít házet.
Co všechno jste od rozvolnění
opatření stihli odehrát?
V roce 2021 jsme byli do půlky května zavřeni. Vše se tak
teprve rozjíždí a veškeré série
turnajů pokračují z roku 2020.
Nikdo nechce začínat novou sérii,
když se stará nedohrála. U nové
navíc hrozí riziko možného přerušení. Od otevření jsme na Kovárně odehráli tři steel turnaje a tři
soft turnaje. Vše se počítalo do
sérií Gigatour. Za sezónu 2020/21
se zatím odehrálo 15 turnajů, do
kterých se zapojilo 67 hráčů, celková účast je tedy 396 hrajících,
průměr na turnaj je 26 hráčů. Prv-

ních pět ze žebříčku: 1. L. Míka,
2. J. Peleška, 3. J. Valerian, 4. P.
Švihlík, 5. P. Novák. Více na www.
gigatour.cz
Na co všechno se můžou těšit
šipkaři v nejbližší budoucnosti?
Určitě budeme pokračovat
v rozehrané sezóně Gigatour, jak
v soft tak i steel. S většími turnaji
počkáme na chladnější a ošklivější
počasí. Teď jezdí lidé po dovolených a tráví čas venku. Léto tedy
bude ve volnějším programu a
více turnajů budeme pořádat až
na podzim. Nově se nám povedlo
postavit tým na Letní ligu pořádanou Unií šipkových organizací. Tak
uvidíme, jaký budeme mít úspěch.
Složení týmu: D. Hach, J. Zadina,
L. Jelínková, R. Volavka.
Redakce

Varnsdorfští atleti bodovali na krajských přeborech
Varnsdorf
V sobotu
18. června se dva mladší žáci
(Ondřej Zajíček, Filip Hanzalík) a
dvě mladší žákyně (Pavlína Poncerová, Lucie Drunecká) zúčastnili Krajských přeborů ve vícebojích v Jičíně.
Ve velmi horkém počasí se postavili na start v 5 disciplínách:
60 m překážek, 60 m, 800 m, kri-

ket, dálka. Bojovali ze všech sil,
ale na stupínek vítězů vystoupal
pouze Filip Hanzalík. Ten si z Jičína
odvezl stříbrnou medaili. Ondřej
Zajíček se umístil na 9. místě, Lucie Drunecká na 18. místě a Pavlína Poncerová na 20. místě.
V neděli 19. června čekaly závody starší žáky a žákyně. Na
libereckém stadionu se konaly

Krajské přebory jednotlivců. Varnsdorfský oddíl zde zastupovalo 10
atletů či atletek, závodili v běžeckých disciplínách, skoku dalekém,
v hodu diskem a oštěpem a ve
vrhu koulí. Mnoho z nich překonalo svá osobní maxima, což
je po dlouhé pauze ve sportu skvělé. Nejúspěšnějším závodníkem toho dne byl Josef

Tomašov, který si z Liberce
odvezl 3 medaile – zlato na
300 m, stříbro na 60 m a bronz na
150 m.
V červnu čekají závody ještě
mladší, nejmladší a starší žáky.
Věříme, že i nadále se dětem
bude dařit a budou se stále zlepšovat.
Atletický oddíl Varnsdorf

Osmnáctý ročník SAMAT Tour proběhne na konci srpna
Varnsdorf
Sportovní areál
v Jiřetíně pod Jedlovou bude
hostit další ročník tradičního
cyklistického závodu.
Poslední srpnový víkend bude
patřit opět cyklistice. Společnost
SAMAT s.r.o., výrobce plastových

oken a dveří, pořádá již osmnáctý ročník závodu pro malé i velké cyklisty. Poměřit síly a utužit
fyzickou kondici může opravdu
kdokoliv a to 28. srpna ve Sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. Zápis závodníků jednot-

livých kategorií bude probíhat
vždy třicet minut před startem
závodu. Kategorie A (odstrkovadla, děti do 7 let, děti do 10 let)
začíná v 9:30 hodin, kategorie B
(děti do 15 let) startuje v 10:00
hodin a kategorie C (mládež a do-

spělí) v 11:00 hodin. Vylosovaní
účastníci navíc získají hodnotné
ceny. Hlavní cenou v letošním
roce je koloběžka. Pro malé závodníky bude připraveno občerstvení zdarma.
Redakce

Varnsdorfský Senior lob hostí jubilejní 10. ročník
Varnsdorf
Tenisové kurty budou 10. července dějištěm jubilejního desátého ročníku Varnsdorfského Senior
lobu. Přihlášky do turnaje
je možné podávat do 9. července.

Deblový turnaj je určen pro
hráče nad šedesát let bez rozdílu pohlaví a odehraje se na
tenisových kurtech ve Varnsdorfu v sobotu 10. července od
8:30 hodin. Hrát se bude na jeden set podle platných pravidel

tenisu. Hlavní cenou bude putovní pohár a pro všechny účastníky
drobné upomínkové předměty.
Základní občerstvení během trvání turnaje zajištěno.
Přihlášky do turnaje přijímá ředitel turnaje Milan Klu-

soň na e-mailové adrese
milan.kluson@seznam.cz nebo
telefonicky na 412 371 700, případně Zdeněk Barborík (zdenek.
barborik@skolavdf.cz, 725 176
581).
Redakce
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Fotbalisté zahájili přípravu na novou druholigovou sezónu
Varnsdorf
Na travnatém
hřišti v Horním Podluží odstartoval přípravu druholigový Varnsdorf.
Na úvodním tréninku ještě nebyl kompletní realizační tým. „Po
odchodu mého asistenta Martina
Kotyzy tady máme nového parťáka. Tím se stal Petr Papoušek,“ řekl
Drsek. Změny hlásí také hráčský
kádr. „Odešel Novák, který chtěl
zkusit něco jiného. Hasil se vrátil
do Teplic, kde začal přípravu, Lehoczki s Kazdou se zase vrátili do
Liberce. Není tu ani Macháček,

kterému angažmá ve Varnsdorfu
nevyšlo podle představ,“ prozradil
kouč.
Nové tváře? Klasika, dravé mládí. „Z dorostu tu máme na zkoušku Šmalcla, Bulejka, Stružinského
a Kočku. Z Ostravy je tu Daniel
Žák, Lukáš Zukal hrál naposledy
za Vlašim, Tomáš Lauko v pražské
Dukle. Navíc tu máme jednoho
hráče z Indie. Jmenuje se Abnet
Bharti. Dostali jsme určité informace. Sám jsem zvědavý, jak
bude vypadat a jaké má dispozice,“ pokračoval Drsek.

Pak je tu ještě jeden velký návrat. Po dlouhém zranění se na
trávníku objevil Dominik Breda,
který kuriózně zaskočil i samotného Drska. „Dominik nabral opravdu hodně svalové hmoty. Na hřišti ho pamatuji v přáteláku proti
Hradci, byl skoro průhledný. Teď
jsem ho skoro nepoznal, když přišel do kabiny, tak jsem se mu šel
představit. Vypadá jako Rambo.
Dominik by nám mohl pomoct na
kraji hřiště, kde jsme měli na jaře
problémy,“ zasmál se.
Pokud se Hasil s Lehoczkim

nevrátí, musí Varnsdorf řešit odchod dvou hráčů základní sestavy. „Co se týče Karla Hasila,
byli bychom rádi, kdyby se vrátil.
Jarní část odehrál ve velmi dobré
formě. Lehi (pozn. redakce – Lehoczki) hrál halfbeka, byl poctivý
do defenzivy. Má velké přednosti
a předpoklady je plnit. Záleží na
něm, jestli to prokopne, nebo ne,“
zdůraznil varnsdorfský trenér.
První přípravný zápas čeká
Varnsdorf 30. června na hřišti
v Modré proti ligovým Teplicím.
Redakce

Turnaj Sapeli Cup ovládli Roman Hájek a Alex Černý
Varnsdorf
V sobotu
12. června proběhl na tenisových
kurtech další ročník turnaje Sapeli Cup.
Turnaj proběhl za podpory dotačního programu města Varnsdorf a zúčastnilo se ho patnáct

dvojic. „Počasí nám přálo, celý turnaj proběhl v pohodové atmosféře.
Klání na kurtech bylo neskutečné a
finálová bitva měla opravdu vysokou úroveň,“ řekl pořadatel turnaje
Miloslav Krátký. Z vítězství radoval
pár ve složení Hájek Roman –

Černý Alex, druzí skončili Mládek
Marcel – Zavadský Andrej a třetí
příčku obsadili Mikulejský Josef
s Petrem Havlíčkem. „Všem hráčům děkujeme za účast a předvedené výkony. Těšíme se na shledání
i v příštím roce. Velice děkujeme

také sponzorům z našeho města
jmenovitě firmám: Proreko s.r.o.,
OBY – LCD spol. s r.o., SHOP 102,
AWP Media s.r.o.,Termi s.r.o., Varnsdorfské Uzeniny s.r.o., Deus jeřáby
a SAPELI – dveře a zárubně,“ dodal
Redakce
Krátký.

Na Mašíňáku to žilo, proběhl tradiční Triatlon a Štěkatlon
Varnsdorf
Nabitý závodní
víkend zažil Varnsdorf, konkrétně rybník Mašíňák. Konaly se
zde tradiční akce – Triatlon a Štěkatlon. Před rokem se oba závody kvůli koronaviru zrušily, nyní
mohli organizátoři v čele s Lucií
Dospělovou, hodnotit povedené
sportovní klání.
„Máme za sebou dlouho oče-

kávaný závodní víkend, který se
nakonec i v této době na základě
několika nařízení mohl uskutečnit. Jsem nesmírně ráda, že jste
měli strpení a podpořili mě v tom,
abychom se na závodě setkali.
Děkuji za náš tým všem, kteří se
za námi přijeli podívat. Někteří
z vás to mají opravdu z daleka.
O to víc si toho vážíme, že se na

náš závod vracíte. Počasí bylo přímo vymodlené a na závodě panovala příjemná atmosféra. Všichni
závodníci předvedli úžasné výkony, a i v plavecké části jsme všichni, bez víc jak ročního plaveckého
půstu, přežili. Doufám, že jste si
víkend užili tak jako my a za rok
se s vámi opět shledáme na startovní čáře. Velké poděkování patři

našim sponzorům, kteří nás v tom
nenechali, a i když doba není příznivá i přesto nás podpořili a věnovali věcné nebo finanční dary,“
řekla Lucie Dospělová, „srdce“
obou sportovních akcí.
Výsledkový servis je k dispozici
na webových stránkách triatlon.
stekatlon.cz.
Redakce

Po 3 letech má Varnsdorf krajského přeborníka v šachu
které se uskuteční druhý víkend
v září v pražském hotelu
Don Giovanni. Tam se však probojovala Sofie Grausgruberová, která obsadila druhé postupující místo pro Liberecký
kraj v kategorii dívek do 14 let,
za což ji rovněž patří velká gratulace!

Druhé místo nestačilo na postup Izabele Pospíšilové v nejmladší dívčí kategorii do 10 let,
zde bylo postupové místo pro kraj
rezervováno pouze pro vítězku
soutěže.
V nejpočetněji obsazené kategorii chlapců do 12 let měli varnsdorfští šachisté trojí zastoupení.
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Vojtěch Hrazdira, Jakub Sikora a
Milan Žižlavský promarnili několik velmi dobrých příležitostí, aby
byl jejich bodový zisk nadprůměrný. Jakub Sikora v posledním
kole atakoval medailové pozice, nakonec se musel spokojit
s 8. místem.
Redakce
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Varnsdorf
Po třech letech
má město Varnsdorf opět krajského přeborníka v šachu!
Na Krajském přeboru v rapidu
v Sosnové vyhrál nejstarší kategorii do 16 let hráč TJ Slovan
Varnsdorf, Matyáš Hrazdira.
Z této věkové kategorie se však
již nepostupuje na MČR mládeže,

