ČÍSLO

6

26. BŘEZNA 2010
CENA 6 Kč

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO
BAZÉNU V PLNÉM PROUDU

V prosinci loňského roku byla zahájena dlouho
očekávaná rekonstrukce a dostavba plav. bazénu ve Varnsdorfu, která je největší investiční akcí realizovanou městem
Varnsdorf v posledních letech. Vlastní provoz byl ukončen
v září loňského roku a po následném vyklizení a předání
staveniště mohla dodavatelská firma (CL EVANS Č. Lípa)
v listopadu začít s prvními stavebními pracemi. Celé zimní
období se v objektu prováděly poměrně rozsáhlé bourací
práce. Odstraněna byla podstatná část vnitřního nenosného zdiva, dále proběhly demontáže obkladů, dlažeb,
vodorovných konstrukcí a izolací. Zdemontovány byly
rozvody ÚT, TUV, veškerá vzduchotechnika a bazénová
technologie. V současné době probíhají demontáže
podkladních betonů a podřezání nosného zdiva objektu. V případě příznivých klimatických podmínek
budou zahájeny výkopové práce pro zbudování základů
nové přístavby atrakcí bazénu, která bude navazovat
na východní část objektu. Vzhledem k rozsahu prací
a současnému stavu bazénu je ukončení I. a II. etapy
rekonstrukce naplánováno na duben 2011.
Milan Hanousek, OSMI
INZERCE

www.varnsdorf.cz

POKUS O SVOBODNÉ SJETÍ MANDAVY
OD HRANICE K HRANICI
Zhruba před třemi týdny mě
oslovili v práci kolegové, zda
bych do rozhlasové relace nezařadil informaci o sjezdu naší
říčky a zda se také nechci zúčastnit. Přiznám se dobrovolně,
že vodu sice miluji, ale začátek
března mě k vodě příliš nelákal.
Protože sjíždění řeky Mandavy
není novinkou, začal jsem
zjišťovat, kdo za tímto adrenalinem stojí. Tak jsem narazil na
facebooku v kategorii „sporty
a rekreace - extrémní sporty“
na sdružení mořských vlků za
svobodné sjetí Mandavy od
hranice k hranici pod názvem
MANDAVA X-treme. Právě toto
sdružení pod vedením vrchního velitele speciální jednotky
vycvičené pro boj v rákosí a na
mělčině Martina Bláhy, generálního ředitele hlubinných marmeládových dolů pod mořskou
hladinou Václava Chalupníka,
kapitána vlajkové lodi Marcela
Moldaschla a Petra Chaloupeckého stálo v sobotu 6. března
za druhým sjezdem místní říčky
Mandavy. Startovalo se v 10 hodin u hraničního přechodu
v ulici 5. května, a i přes teplotu
hluboko pod bodem mrazu se
sjezdu zúčastnila 4 netypická
plavidla s 10 členy posádky za
doprovodu a technické podpory
posádky profesionálních hasičů
(ve svém volnu) na raftu. Někteří předem přihlášení se nakonec
nedostavili, ale zcela nečekaně
se přidala skupina mladých diváků. Sjezd, původně naplánovaný
od hranice k hranici, byl s ohledem na zdraví účastníků i diváků
stojících v minusových teplotách
po celé délce trasy operativně
poněkud zkrácen. Přestože se
nepodařilo dosáhnout druhé
hranice, byly překonány 3 jezy.
K tomu prvnímu se účastníci

dostali až po rozbití zhruba
20metrového ledového pole,
kde se jako ledoborec osvědčil
raft hasičů. Velkým kladem celé
akce bylo, že po celou dobu
plavby nikdo neumrznul a ani
se neutopil, i když do vody
nakonec spadli všichni. Do

prostoru improvizovaného cíle
v ulici Tiskařská (u hasičárny)
nakonec dorazilo poslední
plavidlo kolem poledne. Zde
byla všechna plavidla vyzdvižena, naložena na doprovodný
nákladní vůz a všichni účastníci
Pokračování na str. 4

ZELEŇ NA HŘBITOVĚ VE VARNSDORFU

Varnsdorfský hřbitov má výměru přes 4 hektary a je cestami rozdělen na 12 čtvercových oddělení. Cesty jsou lemovány alejemi kaštanů
a lip, které vytváří příjemně poklidnou atmosféru. Pro omezení vzrůstu
byly kdysi všechny stromy ořezány tak zvaně na babku. Tento způsob
řezu však vyžaduje pravidelnou prořezávku obrůstajících výhonků,
která byla již v počátku zanedbána. To vedlo k nebezpečnému vylamování silných větví vyrůstajících z místa původního ořezu, otevřené
rány pak umožňují napadení stromů houbami nebo hnilobou. Sanační
ořez provedený u některých stromů asi před deseti lety již nemohl
situaci dlouhodobě zachránit.
Mnoho stromů z původních alejí dnes chybí a většina zbývajících
je ve špatném stavu. Na podzim loňského roku jsme proto nechali
zpracovat podrobné zhodnocení zdravotního stavu všech stromů
na hřbitově a následně projekt rekonstrukce zeleně. Původní záměr
ponechat stromy, které lze zachránit, a doplnit aleje novou výsadbou
se ukázal jako nereálný. Zůstalo by jen několik málo jedinců nerovnoměrně rozmístěných v areálu hřbitova mezi mladými stromky.
Projekt proto počítá s kompletní výměnou alejí. Pokáceno by mělo
být 282 stromů a odfrézováno či vykopáno dalších 61 pařezů, vysázeno bude 432 stromů, z toho 420 lip (Tilia cordata ´Rancho´)
a 12 jírovců pleťových (Aesculus carnea ´Briotii´). Zvolené taxony
dorůstají výšky maximálně 12 až 15 metrů, takže nebude nutné do
nich zasahovat ořezem, jírovec pleťový má výrazné červené květy
a je odolný proti klíněnce. Sázeny budou odrostlé stromky s kořenovým balem s průměrem kmínku okolo 4 cm. Náklady budou díky
nutnosti odstranit pařezy asi 5 milionů korun. Pokud se podaří získat
dotaci z „Operačního programu životní prostředí“, měla by realizace
proběhnout letos na podzim a na jaře 2011.
Ing. Přemysl Brzák

• Stanoviska k problematice podpory
výkonnostního sportu
Sportovní veřejnost zaznamenala
na počátku letošního roku potíže
s přidělováním finančního příspěvku
sportovním klubům

FOND MALÝCH PROJEKTŮ EUROREGIONU NISA NADĚLOVAL

Čtěte na str. 2

POČET ŽADATELŮ O SOCIÁLNÍ DÁVKY KAŽDOROČNĚ ROSTE

SOUDNÍ KOMISAŘ PRO VARNSDORF FUNGUJE OD DUBNA
TERMÍNY ZKOUŠEK K PROVOZOVÁNÍ TAXISLUŽBY

• Zápis dětí do mateřských
škol se koná 22. dubna
Čtěte na str. 4

• Piankové ovládli mistrovství Čech
v silovém trojboji
Čtěte na str. 7
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
Linka 156
• Na krizovou linku městské policie 156 zatelefonovala

občanka města, že její sousedka, která se ráno vrátila
z nemocnice, zřejmě potřebuje pomoc. Do udané lokality byla vyslána hlídka MP, která na místě zjistila, že
z uvedeného bytu je slyšet volání o pomoc. Za pomoci
přivolaných hasičů byl byt otevřen a na zemi byla žena,
které byla přivolána lékařská pomoc. Poté co byla žena
převezena na ošetření, byl byt zabezpečen a na základě
domluvy se zraněnou byly klíče předány sousedce. Znovu jsme se přesvědčili, že všímavost našich spoluobčanů
dokáže zachraňovat.

Počet drobných krádeží vzrůstá
• Ve sledovaném období od 1. 1. 2010 do 15. 3. 2010

bylo městskou policií řešeno celkem 29 drobných krádeží
v marketech našeho města. Toto číslo je alarmující v tom,
že je zde oproti stejnému časovému období loňského roku
nárůst o téměř 13 %. Zadržení přestupci jsou řešeni hlídkou MP na místě blokovou pokutou, předáním na OOP ČR,
anebo postoupením na přestupkovou komisi MěÚ Varnsdorf. Z tohoto vyplývá, jak dobře pracují hlídací agentury
v marketech na území našeho města.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
Podvod nevyšel
• Falešným řidičským průkazem se v sobotu do-

poledne na ulici Národní prokázal dvaašedesátiletý
řidič. Byl zastaven v rámci běžné silniční kontroly.
Vzhledem k tomu, že doklad již na první pohled vykazoval známky úprav, provedli policisté šetření. Zjistili, že
v něm byly upraveny údaje a přelepena fotografie. Za padělání a pozměnění veřejné listiny teď podvodníkovi hrozí
až tři roky vězení.

Napadena pro nic za nic
• V neděli 28. 3. v dopoledních hodinách vnikla za pou-

žití násilí do cizího bytu ve Varnsdorfu šestačtyřicetiletá
žena. Po otevření strčila do vchodových dveří a obyvatelku
zatlačila dovnitř, kde ji pak ještě fyzicky napadla. To vše
na základě nepravdivé informace, že by se u napadené měl
nacházet bývalý přítel. Zmíněného muže však nešťastnice
v životě neviděla, natož aby setrvával u ní. Ve zkráceném
přípravném řízení policisté útočnici sdělili obvinění z porušování domovní svobody. Navíc za použití násilí. Nyní
jí hrozí až tři roky pobytu v nápravném zařízení, kam se
jistě tak sveřepě tlačit nebude.

Zámky a kabely je prozradily
• Varnsdorfští policisté zastavili v neděli 28. 3. v poledne

automobil Renault Express, ve kterém seděli dva muži.
Vozidlo mělo poškozené zámky a nakrátko spojené kabely spínací skříně. Navíc bylo již čtvrtým dnem v pátrání.
Oběma mužům pak policie ve zkráceném přípravném řízení
sdělila podezření z užívání věci získané trestným činem.
Pachatelům teď hrozí až čtyři roky vězení.
por. Bc. Vojtěch Haňka

MINISTERSTVO POSKYTLO MĚSTU DOTACI
Na základě žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
schválené dne 20. ledna 2010, kterou podalo Město Varnsdorf jako
poskytovatel sociální služby, rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR o jejím udělení na poskytování sociálních služeb. Dotace
je v celkové maximální výši 790.000 Kč a je určena na poskytování
sociálních služeb, jakými jsou noclehárny (210.000 Kč), terénní
programy (301.000 Kč) a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
(279.000 Kč).
rm
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ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK V RÁMCI
PODPORY VÝKONNOSTNÍHO SPORTU
Sportovní veřejnost zaznamenala na počátku letošního
roku potíže s přidělováním
finančního příspěvku sportovním klubům a oddílům v rámci
podpory výkonnostního sportu
dle přijaté koncepce podpory
sportu. Důvodem jsou jednak
formální nedostatky přijatého
materiálu, ale také změna ve
způsobu poskytování tohoto
příspěvku jednotlivým subjektům. Z tohoto důvodu byly také
žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku odmítnuty.
V současné době je připravována úprava „koncepce“ pro
jednání rady města, případně
zastupitelstva. Ke schválení je
připravena verze zpracovaná
odborem školství, kultury a tělovýchovy a verze, kterou předkládá komise pro tělovýchovu
a sport. Obě verze mají mnoho
společného, ale v některých
bodech se liší. O konečném
znění rozhodne hlasování RM,
případně zastupitelstva.
Po schválení upravené
verze „koncepce“ je již také
zpracován harmonogram dalšího postupu, podle kterého
proběhne nejprve seminář,
na něm dostanou žadatelé
o finanční příspěvek informace,
jak mají bezchybně vyplnit nové
žádosti a co bude nezbytnou
součástí předkládaných žádostí. Vyplacení příspěvku bude
vázáno podpisem smlouvy.
Důležité budou také informace

o dokumentech předkládaných
při vyúčtování příspěvku na
konci tohoto roku.
Závěrem mi ještě dovolte,
abych seznámil čtenáře HS
s kritérii, která rozhodují o přidělení příspěvku na podporu výkonnostního sportu. Oddíl nebo
sportovní klub může požádat
o příspěvek v případě, že nejméně 50 % jeho členské základny
tvoří děti a mládež do 18 let. Dále
se účastní oficiálních soutěží,

sportovní činnost probíhá na
území města a zároveň oddíl
nebo klub reprezentuje město
Varnsdorf. Přitom se za finanční
spoluúčast sportovce na činnosti
oddílu považuje pouze oddílový
příspěvek – příspěvek od rodičů, a ten by měl být ve stejné
výši jako poskytnutý příspěvek
města.
Za tým spolupracovníků, kteří
připravovali změny v koncepci,
Ing. M. Novotný

Stanovisko k problematice finanční podpory
sportovních oddílů ve Varnsdorfu
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v rámci podpory výkonnostních sportů ve městě Varnsdorf pro rok 2010 byly zamítnuty nejen
z důvodu formálních nedostatků (nedodržení termínu odevzdání žádostí, špatný formulář žádosti, absence povinných příloh žádostí), ale
i na základě obsahových nedostatků (nepřesné údaje v seznamech
členů, nepřesné údaje o výši členského příspěvku, nedostatečně
uvedené položky roční finanční nákladovosti oddílů, žádná vazba
požadované částky finančního příspěvku na uvedený matematický
vzorec ve schválené koncepci apod.).
Výchozím závazným dokumentem pro posuzování správnosti
a pravosti údajů uvedených v žádostech je Koncepce podpory
sportu ve městě Varnsdorf, která byla schválena Zastupitelstvem
města Varnsdorf dne 24. 9. 2009 usnesením č. 146/2009. Tuto
koncepci vypracovala a předložila Komise pro tělovýchovu a sport
RM Varnsdorf.
Na základě obsahové analýzy stávající koncepce a zamítnutí
všech žádostí o příspěvek na činnost sportovních oddílů došel
odbor školství, kultury a tělovýchovy i členové komise k závěru, že
je nutná úprava obsahové stránky koncepce. V termínu od 9. 2. do
25. 3. 2010 byly v zájmu sportovních oddílů podniknuty tyto kroky:
6 pracovních schůzek zaměstnanců MěÚ Varnsdorf se členy sportovní komise, předložení nově upravené Koncepce podpory sportu
ve městě Varnsdorf radě a zastupitelstvu.
Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková, vedoucí OŠKT

NADĚLOVAL FOND MALÝCH PROJEKTŮ EUROREGIONU NISA
Dva varnsdorfské projekty získaly dotaci z Fondu malých projektů
Euroregionu Nisa – Cíl 3 / Ziel 3. Začátkem března o tom rozhodlo
zasedání Euroregionálního řídícího výboru FMP v Žitavě.
Spolupráce muzeí do nové etapy
Kruh přátel muzea Varnsdorf uspěl s žádostí o financování
projektu „Spolupráce českých a německých muzeí“. Příspěvek
ve výši cca 6.600 eur podpoří vzájemné styky a výměnu informací
mezi pracovníky muzeí a regionálními badateli z obou stran hranice
Šluknovského výběžku. Německým partnerem je Förderverein zur
Entwicklung der Region z Eibau.
Jedna schůzka již proběhla 12. března na šluknovském zámku
a dobře posloužila ke vzájemné výměně aktuálních informací o muzejních expozicích a propagačním materiálu v obou jazycích. Do diskusí se zapojili lidé z Varnsdorfu, Rumburku, Jiříkova, Großschönau,
Eibau, Sohlandu, Waltersdorfu a Budyšína.
Došlo také k dohodě o spolupráci na dvojjazyčném vlastivědném sborníku Mandava/Mandau 2010. Obdobnou publikaci
se naposledy podařilo vydat v roce 2005. Podobně jako tehdy,
bude do němčiny přeložen výběr z obsahu sborníků vydaných
v předchozí „pětiletce“. Vzájemné seznamování s badatelskou
činností podél státních hranic Šluknovského výběžku tak získává na pravidelnosti. Knížka by měla být připravena k vydání na
podzim tohoto roku.

Příběhy kamenných svědků
minulosti
Takový název dostal projekt
varnsdorfského gymnázia.
Z Fondu malých projektů ERN
bude podpořen částkou něco
přes 12.500 eur. Partnerem
z druhé strany hranice je Lužickosrbské gymnázium v Budyšíně. Studenti obou škol se budou
věnovat jak historii kamenných
památek, tak jejich fyzické údržbě. Tato spolupráce jim umožní
jak intenzivnější jazykovou výuku, tak zkušenosti s pátráním
po zapomenutých příbězích
z regionu vlastního domova.
Vzniknout by měl například nástěnný kalendář a dvojjazyčný
e-learningový systém na téma
regionální historie, zeměpisu
a památkové péče. Počítá se
i s dvěma společnými odbornými
semináři o památkách. ham
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Řádková inzerce

Zaměstnání
Hledám cukrářku na plný
úvazek do provozovny ve
Varnsdorfu. Tel. 733 541 870.
Oblastního manažera pro
ŠV a odborné konzultanty hledá finančně-poradenská firma.
Špičkové finanční hodnocení,
vhodné i pro absolventy bez
praxe. Tel. 603 862 644,
m.dudka@commeco.cz

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?

Rádi vám vždy
vyhovíme
a poradíme.
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 412 372 241.
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POKUS O SVOBODNÉ SJETÍ MANDAVY
OD HRANICE K HRANICI

Dokončení ze str. 1

se přesunuli do prostoru stavebnin na ul. Legií, kde se podávalo
malé občerstvení. Všichni účastníci obdrželi upomínkové předměty
na 1. ročník (a doufejme ne poslední) této akce. Firma Czech Pan
dodala materiály na plavidla a dokázala tak, že se z jejích výrobků
dají stavět nejen domy, ale téměř cokoliv. Při pohledu na plovoucí
stavební dílce mě mimoděk napadlo, že by se tyto domy uplatnily
zejména v povodňových oblastech. Firma Perník Manufactury, s.r.o.,
dodala všem účastníkům upomínkové předměty, které si pochvalovali
hlavně mladší diváci a účastníci sjezdu. Za sebe musím vyjádřit
obdiv hlavním organizátorům celé akce, zejména panu Koralovi
a Bláhovi, kteří celou akci řídili, a v neposlední řadě hasičům ze
stanice Varnsdorf, kteří i přes problémy s udržením člunu nad vodou
i přes nepřízeň počasí technicky zajišťovali a vydrželi s námi až do
úplného konce.
JS

Soudní komisař funguje od dubna
Po ukončení činnosti JUDr. Ludmily Zdráhalové jako soudní komisařky nastupuje Mgr. Luboš Holík na místo notáře ve Varnsdorfu
od 1. dubna 2010. Sídlo jeho kanceláře je Varnsdorf, Poštovní 1220.
Telefonní číslo ještě není smluveno.
-r-

Termíny zkoušek odborné způsobilosti
k provozování TAXISLUŽBY
Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend
a dopravy vyhlašuje termíny zkoušek odborné způsobilosti
k provozování TAXISLUŽBY na koncesi TAXI na 1. pololetí
roku 2010:
6. 4. 2010, 15. 4. 2010, 4. 5. 2010 a 1. 6. 2010,
vždy od 13.00 hodin.
Zkoušky se budou konat na adrese:
Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy,
ul. T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf (vedle „Červeného“ kostela), místnost č. 30, I. patro.

• K vykonání ZOZ je nutné se předem písemně přihlásit, a to
elektronicky nebo písemně.
• Na základě podané, zaslané nebo elektronicky
podané přihlášky dopravní úřad žadatele zařadí na zkoušku
a následně mu toto elektronicky nebo písemně oznámí
zasláním pozvánky, ve které je uvedeno datum, místo a čas
konání zkoušky. K písemné pozvánce je přiložena složenka
s vyznačenou částkou 1000 Kč – tj. správní poplatek za vydání
osvědčení o vykonání zkoušky, který je splatný předem.
• K dispozici je pro žadatele seznam použitých právních
předpisů, jejichž znalost se výše uvedenou zkouškou ověřuje.
Jedná se o seznam zákonů a vyhlášek. K úspěšnému vykonání
zkoušky je třeba prokázat znalost uvedených právních norem.
Školení ke zkouškám dopravní úřad nepořádá a testové otázky
neposkytuje. Otázky v informativní podobě jsou pro taxislužbu
zveřejněny na stránkách Ministerstva dopravy ČR. Přehled obsahuje aktuální testové otázky a odpovědi bez uvedení, která je
správná.
Jitka Hanousková
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plánu Dolního Podluží. Návrh je
k nahlédnutí na MěÚ Varnsdorf
a na OÚ Dol. Podluží od 15. 3. do
15. 4. a na webových stránkách
obou úřadů. 15. dubna od 17 hod.
bude veřejně projednán v kině Bio
Luž v Dolním Podluží.
• Biokotelnu v Rybništi od
února provozuje obec (do té doby
liberecká Lenoxa). Zařízení bylo
zprovozněno v roce 2002 jako první kotelna na spalování biomasy ve
Šluknovském výběžku. Spaluje se
v ní dřevní odpad (štěpky).
• Obecní zastupitelstvo
v Rybništi schválilo prodej kulturního domu místní občance i přes
názor některých zastupitelů, že
v budoucnu by mohl mezi občany
vzrůst zájem o kulturní akce.
Z obecních zpravodajů
a webů vybral ham

STŘÍPKY Z MIKROREGIONU TOLŠTEJN
• V Krásné Lípě připravují
rekonstrukci domu služeb. Po
vybudování třetího podlaží, nové
kotelny a zateplení tam má sídlit
centrum sociální integrace (odborné sociální služby, poradenství, volnočasové aktivity apod.),
ale v objektu zároveň zůstane
prodejna potravin, kancelář geodeta a lékařská ordinace.
• Klub českých turistů v Krásné
Lípě získal vládní výjimku, která
mu povoluje průvodcovskou
činnost v Národním parku České
Švýcarsko. 25 nově vyškolených
turistických cvičitelů z celého
výběžku - i z Varnsdorfu - může
provádět skupiny turistů i první zó-

nou NP po vyznačených cestách,
druhou zónou neomezeně. Nekomerční průvodcovská činnost KČT
bude probíhat po celý rok.
• Počet obyvatel Jiřetína pod
Jedlovou se počátkem roku
vrátil nad hranici 600. Zásluhu
na tom má pokračování výstavby
rodinných domů a též změna
katastrální hranice obce. Byl
tak nahrazen úbytek obyvatel
z počátku 90. let, kdy do svých
původních klášterů mohly odejít
zde ubytované řádové sestry.
• Odbor správy majetku
a investic MěÚ Varnsdorf vydal veřejnou vyhlášku - oznámení o zahájení řízení o návrhu územního

POČET ŽADATELŮ O SOCIÁLNÍ DÁVKY KAŽDOROČNĚ ROSTE
Počet žadatelů o sociální dávky se každoročně zvyšuje. Letošní nárůst je o 7 %. V souvislosti
s tím roste i objem vyplacených
finančních prostředků. Úřad letos
na dávky hmotné nouze žádal
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR o 27,5 milionu korun,
což je o 2 miliony více než vloni.
Letošní požadovaný příspěvek na
péči činí 32,3 milionu korun, což
představuje nárůst o 4,2 milionu
korun.
Prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)
je poskytován příspěvek na péči
osobám závislým na pomoci jiné
fyzické osoby. Podle přiznaného
stupně závislosti se odvíjí i výše
poskytnutého příspěvku, ze kterého si klient platí pečující osobu
nebo pečovatelskou službu.
Všechny tyto finance jsou poskytovány formou neinvestiční
účelové dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského
úřadu Ústí nad Labem.
Z příspěvku na dávky hmotné
nouze je klientům vyplácen
příspěvek na živobytí a doplatek
na bydlení. „Za poslední čtvrtletí
loňského roku jsme na těchto
dávkách vyplatili asi čtyřem stům
klientů 5,6 mil. korun,“ upřesnil
vedoucí OSVZ Bc. Josef Fibiger.
„Naši klienti často žádají
o mimořádnou okamžitou finanční
pomoc. Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci (MOP) může
být poskytnuta pomoc osobě,
která nemá vzhledem k příjmům
a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné
prostředky na úhradu nákladů
spojených s pořízením nebo
opravou nezbytných základních
předmětů dlouhodobé potřeby
a na základní vybavení domácnosti, kterým je například lednice,
postel, skříň nebo pračka. Tuto
pomoc lze poskytnout i na jednorázový výdaj spojený zejména
se zaplacením správního poplat-

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracuje v přenesené
a rozšířené působnosti. Výkon
státní správy v přenesené
působnosti spočívá hlavně ve
vyplácení dávek hmotné nouze
v našem správním obvodu,
který zahrnuje Varnsdorf a obce
Horní a Dolní Podluží, Jiřetín pod
Jedlovou, Rybniště a Chřibskou.
V přenesené působnosti pak odbor vykonává státní správu jako
obec s rozšířenou působností,
v rámci které provádí sociálně
právní ochranu dětí, náhradní
rodinnou péči, sociální kurátorství
a vyplácení příspěvku na péči ve
správním obvodu.
-r-

ku při prokázané ztrátě osobních
dokladů, při vydání duplikátu
rodného listu nebo dokladů
potřebných k přijetí do zaměstnání, na úhradu jízdného v případě ztráty peněžních prostředků
a v případě nezbytné potřeby
úhrady noclehu apod. MOP je
vyplácena i osobám propuštěným
z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, ze školského zařízení
pro výkon ústavní či ochranné
výchovy nebo z pěstounské
péče po dosažení zletilosti. Také
osobám bez přístřeší a osobám,
jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby,“
uvedl Bc. Fibiger.

ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL
stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO OBDOBÍ

OD 1. 9. 2010 DO 31. 8. 2011
na

ČTVRTEK 22. DUBNA 2010
od 10 do 16 hodin.
Žádosti se podávají ve všech mateřských školách.
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy.
Rodiče předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.
SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

MŠ Seifertova 2471, MŠ Poštovní 1428,
MŠ Národní 1617, MŠ T. G. Masaryka 2180,
MŠ Nezvalova 2024, MŠ Křižíkova 2757, MŠ Pražská 2812
Současně proběhne podávání žádostí o přijetí dětí
se zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, tělesné,
mentální postižení, vývojové poruchy chování)
do speciálních tříd v těchto mateřských školách:

MŠ Poštovní 1428, MŠ Nezvalova 2024
UPOZORNĚNÍ!

Vzhledem k tomu, že kapacita MŠ je omezena,
je ve vlastním zájmu rodičů podat žádost v daném termínu.
Ve stejném termínu a časovém rozmezí zároveň proběhne zápis do
přípravné třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700.
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Blahopřání

Dne 25. března tomu bylo již 9 let, co nás
navždy opustila drahá manželka, naše maminka a babička Věra Neuvirtová.
Stále vzpomínají manžel Vlastimil, syn
Vlastík a dcera Věra s rodinami.
V srdcích vzpomínka zůstává.
Dne 28. března uplynou 3 smutné roky, co
od nás navždy odešla naše milovaná dcera,
sestra a teta Eva Majkutová.
Prosíme, vzpomeňte s námi. Rodina Majkutova a Guder.

Dne 6. dubna oslaví své
krásné 75 narozeniny paní
Drahomíra Šimoušková.
Do dalších let jí přejeme vše
nejlepší, hlavně hodně zdraví,
pohody a spokojenosti.
Dcery Drahomíra a Pavlína
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 4. dubna uplynou 3 roky od úmrtí pana
Jiřího Petra. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomíná manželka Jaroslava a děti
Jana a Jiří s rodinami.

P oděkování
Děkuji váženému panu primáři MUDr. J. P. Škodovi za vzornou, příkladnou a odbornou péči, kterou věnoval mému manželovi
MUDr. A. Ulrichovi. Rovněž moc děkuji všem zdravotním sestřičkám na oddělení LDN 3 a ostatnímu personálu LDN Varnsdorf za
citlivý přístup a péči.
Marta Ulrichová, manželka.
Dne 25. 2. 2010 v odpoledních hodinách skupinka nadšených
rodičů uspořádala dětský karneval zejména pro děti ze ZŠ Seifertova ( ul. Východní ) v nádherných bezplatně pronajatých společenských prostorech SBDO Průkopník. Karnevalové odpoledne
plné her a zábavy si děti skvěle užívaly a odnesly si z něho velmi
pěkné zážitky a plno sladkostí a drobných dárečků.
Dovolte touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří svou
ochotou přispěli dětem k prožití příjemného odpoledne.
Sponzoři: p. Mareš - SBDO Průkopník, p. Gabriel - SK Slovan
Varnsdorf, Řeznictví Vohnout, pí. Vestfálová - účetnictví, p. Polák
– Přípravné práce pro stavby, p. Janček - Intertos, p. Šálek – DAM
Ústí nad Labem, p. Zbyněk Šimák, p. Hainzl – Prodex AZ, .s.r.o, pí.
Dyntarová – TOS VARNSDORF, p. Blecha – TOS VARNSDORF,
firma KOVPAL, Perník manufaktury Varnsdorf, s.r.o.

Blahopřání
Dne 29. března oslaví své krásné 60. narozeniny paní Anna Havelková.
Hodně štěstí a zdraví přeje manžel s dětmi,
vnoučata a ostatní příbuzní.

27.-28. 3. 2010
MUDr. Rita Rambousková
Riegrova 773/72
Děčín II - Nové Město
tel. 412 526 250
3.-5. 4. 2010
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4
Děčín III - Staré Město
tel. 412 511 619

Řádková inzerce

Dne 31. března uplynou 4 roky, kdy navždy
odešla paní Marie Svobodová.
Stále vzpomíná dcera Dagmar s rodinou,
vnučka Laďka s manželem a dětmi Eliškou
a Kubíčkem a vnuci Petr s Miroslavem.
Dne 6. dubna uplyne 1. smutný rok, co
nás navždy opustil můj drahý manžel, tatínek
a dědeček František Krcho.
S láskou stále vzpomíná manželka Jaroslava, dcera s rodinou, syn František, ostatní
příbuzní a přátelé.

Z ubní
pohotovost

Služby
Dne 4. dubna oslaví své životní jubileum - 90. narozeniny
paní Feodosia Baierová.
Za její obětavost, oddanost, lásku a věrnost děkují
a vše krásné do dalších let
přejí vděčný milující manžel
Karel a synové Karel a Josef
s rodinami.

Dne 3. dubna oslaví své
krásné 80. narozeniny milý
manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček Vladimír
Minarčík. Do dalších let mu
přejeme vše nejlepší, hlavně
zdraví a štěstí.
Manželka, děti s rodinami,
10 vnoučat a 6 pravnoučat.

Salon pro psy - koupání,
stříhání, trimování, drápky,
čištění uší. Možnost úpravy
také u vás doma. H. Matoušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.

Různé
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Telefon 606 388 495,
607 662 178.

Nemovitosti

Úmrtí
MUDr. Petr Košek
František Stein
Pavel Hájek
Marie Krůtilová
Josef Šindler
Růžena Křivohlavá
Marie Kolářová
Krzysztof Moldisz
Růžena Šidlová
Bohuslava Arazimová
Ludvík Funda
Jaroslav Buzek
MUDr. Antonín Ulrich

Svatební a společenská
móda Viktoria. Luxusní svatební a společenské šaty na
míru. Velký výběr z katalogu.
Více než 10 000 modelů. Více
na www. e-viktoria.cz nebo na
tel. 777 583 506.

85 let
69 let
67 let
76 let
77 let
89 let
83 let
46 let
84 let
79 let
59 let
83 let
88 let

Svozy pytlového
tříděného odpadu

1. dubna 2010

Pronajmu garsonku ve
Varnsdorfu. Velmi pěkné a klidné prostředí. Cena 4.200 Kč
+ elektřina. Kauce 10.000 Kč.
Tel. 732 781 670.
Pronajmu byt 3+1, Vdf
Špičák, přízemí, nekuřáci,
cena 5.000 Kč + služby, volný od 1. 5. Tel. 605 731 129,
605 425 983.
Pronájem kompletně zrekonstruovaných nebytových
prostor v centru Varnsdorfu.
Vhodné na kancelář, salon,
prodejnu. Výměra: 37 m 2.
Nájem: 6.000 Kč/měs. +
služby. Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.

Pronajmu byt 1+1 v os.
vlastnictví v ul. Karolíny
Světlé (1. p. panelového
domu) ve Varnsdorfu. Možnost nastěhování ihned. Tel.
602 104 585.
Prodej stavebního pozemku v Rumburku cca
1.100 m 2 . Prodejní cena:
290 Kč/m 2 . Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.
Prodej ideální poloviny rodinného domu ve
Varnsdorfu. Prodejní cena:
1.180.000 Kč. Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.
Pronajmu byt 1+1 o vel.
41m² ve 2. patře na Pražské
ul. Nájem 3.000 Kč + měsíční
zál. Tel. 604 291 366.
SKZ NORD, s.r.o. ...smysl pro reality nabízí pronájem
bytu 4+1 ve Varnsdorfu.
Nájem : 3.000 Kč + služby +
kauce 15.000 Kč. Bližší info
na tel. 603 536 548.
Pronajmu slunný byt 3+1
v centru Vdf po rekonstrukci.
S parkovacím místem, osobním vchodem max. 3 osoby.
Nájem 6.000 Kč + poplatky.
Kauce. Tel. 728 580 333.
Pronájem kompletně
zrekonstruovaného bytu
2+1, 80 m2, v centru města
Varnsdor fu. Nová okna,
omítky, dlažby, plovoucí
podlahy, veškeré instalace,
plyn. topení, alarm, soc. zařízení a kuchyň s vestavěnými
spotřebiči. Nájem 6000 Kč +
energie + vratná kauce od
1. dubna. Tel. 777 101 430.
Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví, ve 2. patře
staršího cihlového domu ve
Varnsdorfu. Byt je rekonstruovaný a udržovaný – nová
kuchyňská linka, koupelna,
nové rozvody vody, el., plynu.
Prodejní cena: 595.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.
Prodej rekreačního zařízení v Kyjově u Krásné Lípy.
Pozemek celkem: 1.885 m2.
Prodejní cena: 3,5 mil. Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.
Koupím novostavbu RD
ve Varnsdorfu. Telefon
602 722 711.
Pronajmu byt 3+1+L ve
Varnsdorfu. Mob. 777 232 038.
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BÉČKO JK TRANS SE UDRŽELO

PIANKOVÉ OVLÁDLI
MISTROVSTVÍ ČECH
V Praze 6 - Řepích se konalo 18. mistrovství Čech v silovém
trojboji. Po úspěšné únorové kvalifikaci se jej zúčastnili v hmotnostní
kategorii do 60 kg Daniel Pianka (59,5 kg) a Jan Pianka (58,8 kg)
s trenérem Miroslavem Tarnóczym.
V první disciplíně - dřepu zvedl Jan lehce základní pokus na 140 kg.
Bohužel druhý pokus nebyl po technické chybě uznán a třetí vyšel,
zvládl jej s náloží 150 kg. Poté šel Daniel a základ na 145 absolvoval
s přehledem. Druhý pokus (160 kg) nebyl kvůli chybě uznán a stejně
tak i pokus třetí. Jeho zapsaný výkon ,,pouhých“ 145 kg byl tak
minimálně 20 kilo pod hranicí výkonu z minulé soutěže.
V benchpressu zopakoval Jan výkony z předchozí soutěže. Lehce
dal 100 kg, na druhý pokus 105 a třetím zatlačil činku 110 kg. Daniel
zvládl základ na 110 a taktéž druhý pokus se 120 kg. Na třetí si nechal
naložit úctyhodných 130 kg, což by byl nový národní rekord. To bylo
však již nad jeho síly.

V poslední disciplíně - mrtvém tahu zahajoval Daniel a bez
problému utáhl základní pokus se 180 kg (viz foto autora). Poradil
si i s hmotnosti 190 a třetím pokusem si zapsal 200 kg. Jan začal
na 180 a ve druhém pokusu si lehce poradil se 195 kg. Na třetí
pokus si nechal naložit 200 kg, už to vypadalo na ,,bratrovražedný“ souboj, ale kvůli technické chybě mu pokus uznán nebyl.
V konečném pořadí této kategorie skončil Daniel Pianka na 1. místě s celkovým součtem 465 kg a Jan Pianka byl 2. se 455 kg. Oddíl
silového trojboje Varnsdorf se díky jim na národním mistrovství Čech
umístil na skvělém 3. místě. Oba bratři předvedli, že jejich forma je stabilní, a zajistili si účast na mistrovství České republiky, které se bude
konat 3. dubna v Nymburku. Příprava obou bratrů na závody by nebyla možná bez přispění tradičních sponzorů, kteří byli uvedeni v předminulém čísle HS.
Text a foto Miroslav Tarnóczy / ZdS

Turnajové vítězství volejbalistek
V kláních dvou družstev Rumburku, dále Děčína, Šluknova a domácího týmu vyhrály volejbalistky TJ Slovan přípravný turnaj v Krásné
Lípě bez ztráty jediného setu. Krom toho varnsdorfské volejbalistky
posbíraly i tři individuální ocenění - pro nejlepší blokařku (Justová),
smečařku (Hronová) a universální hráčku (Procházková). Cenu
pro nejvšestrannější hráčku získala Šulcová (Šluknov) a nejlepší
nahrávačku Hanousková (Rumburk).
Petr Damnitz

Poslední turnaj sezony
varnsdorfská futsalová rezerva
JK Trans zvládla. Ve čtyřech
utkáních nepoznala hořkost
porážky a v klidu dokráčela
k účasti v 1. okresní lize i pro
příští rok. To byl pro nováčka
soutěže také cíl. V dlouhodobé
tabulce skončili Varnsdorfští

na konečném sedmém místě
a o stupínek lépe se umístil další
nováček rumburská Nica. A právě souboj těchto dvou týmů byl
vyvrcholením dopoledních klání
turnaje. Derby nakonec skončilo
spravedlivou remízou, a přestože v něm diváci gól neviděli,
určitě se nenudili. Navíc výkon

Pozvánka na Velikonoce nad laťkou
Oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf pořádá dne 27. března XIV.
ročník této soutěže ve skoku vysokém. Závody se konají ve sportovní hale ve Varnsdorfu se začátkem od 9.00 hod., přihlásit se lze
v místě konání již od 8.30 hod. Startovné pro dorost, juniory a dospělé
činí 30 Kč. Závody proběhnou ve 12 kategoriích počínaje dívkami
a chlapci narozenými po roce 1998 přes žákovské, dorostenecké
a juniorské ročníky až po kategorie žen a mužů. Základní výška je
100 cm, následuje zvyšování po 5 cm do výšky 170 cm a dále po
3 cm. Akce byla podpořena dotací z grantového fondu města Varnsdorfu.
S. Skalický

ATLETI V ZIMĚ NEZAPADLI!
Při pohledu na atletický ovál
splývající v bílé pokrývce s okolními plochami může nezasvěcený pozorovatel nabýt dojmu, že
aktivní atletika ve Varnsdorfu
má vynucenou přestávku. Pro
atlety je zima přípravným obdobím. Ve stísněných podmínkách
varnsdorfských tělocvičen však
nezahálejí. V tomto roce také
častěji než jindy využívají neocenitelné výhody jablonecké
CORNY atletické haly, aby porovnali svůj stupeň připravenosti
se soupeři z oddílů České republiky i Polska. Od 13. ledna se na
halových středách a Krajských
přeborech Libereckého kraje
vystřídalo 23 děvčat a chlapců
od přípravky po dorost.
Celkem oddíl obsadil osm
halových akcí, na kterých

kromě 8 zlepšených osobních
výkonů získali atleti také medailová umístění. Mezi čtyřicítkou
účastnic krajského přeboru
přípravek obsadila 2. místo
v trojboji Simona Marcziová
a 6. Alenka Poláčková. Ve
skoku vysokém bral stříbrnou
medaili David Čiháček za výkon
135 cm, Karolína Veselá běžela
800 m za 3:09,1 min. na deváté
příčce a za zmínku stojí rovněž
čas 2:54,77 a 6. příčka Dušana
Husára. Krajský přebor halových
vícebojů přinesl dorostence
Elišce Křížové druhé místo za 2
812 bodů a pěkných 5,10 m ve
skoku dalekém. V otevřeném KP
od staršího žactva po dospělé
vybojovala Markéta Váňová
druhým místem stříbro na 60 m
za čas 8,53 s a Petra Řeháková

POKER TOUR ODSTARTOVALA
Prvního kola VARNSDORFSKÉ POKER TOUR 2010 (VPK
2010) se zúčastnilo 11 hráčů,
z toho deset zaregistrovaných,
a to přineslo pořadí: 1. Liberečák 10 bodů, 2. J. Kučera 9,
3. R. Brůna 8, 4. Jéža 7, 5. R. Vít
6, 6. J. Němec 5, 7. A. Němec
4, 8. A. Nový 3, 9. M. Burda 2,

10. T. Blaho 1 bod. První tři
umístění hráči obdrželi finanční
odměny. Pořadí nejúspěšnějších ve 2. kole (12 hráčů):
1. R. Brůna, 2. Mike, 3. Liberečák, 4. A. Němec, 5. Jéža. Ve
3. kole si vedli nejlépe Pav.
Greňo, A.Nový a Michal K., ve
4. pak Liberečák před Whalem,

Nepovedená odveta
Garda Varnsdorf - Garda Česká Lípa 1:5 (0:1), branku domácích
vstřelil Milan Račuk. Hosté domácí tým ve vzájemném zápase jednoznačně přehráli, když měli převahu po celé utkání a oplatili mu porážku 6:2 ze začátku letošního roku. Jinak to byl opět zcela přátelský
a férový duel z obou stran, který řídil K. Beneš. Sestava domácích:
Hudec - Knitl, L. Relich, Zemler, R. Vít, M. Mikolášek, V. Kotiš, Schwadosch, P. Kolka, Račuk, Lisý, Šmíd, Dřevikovský. Příští zápas gardy
je na pořadu v pátek 26. března, kdy se na umělé trávě v Kotlině od
18.00 hod. střetne s gardou Mikulášovic.
R. V.

obou mužstev je příslibem do
dalšího ročníku, ve kterém se
budou chtít prosadit do první
pětky. Postupujícím do Krajské
ligy je podle očekávání Desperádo Františkov a se soutěží se
loučí Dumbo Děčín. To se také
čekalo. Nica uhrála na turnaji 10
bodů, domácí béčko 8, Turbo B
4, Hezouni A také 4 a Dumbo
1. Výsledky béčka: JK Trans B
– Dumbo 4:0 (Jar. Beránek
2, P. Svoboda, M. Damnitz),
– Hezouni A 1:1 (P. Svoboda),
- Turbo B 3:0 (Jiří Beránek 3),
- Nica 0:0. Soupiska domácích
pro turnaj: J. Petrásek - P. Svoboda, T. Skotnica, A. Sommerschuh, M. Hovanycz, L. Peleška,
Jar. Beránek, M. Damnitz, Jiří
Beránek, M. Koubek.
A.S.
na trati 800 m bronz výkonem
2:47,92 min. S pátým místem
může být spokojen i Honza Miller. Ten ve velké konkurenci dorostenců doběhl na trati 1500 m
pátý časem 4:53,52. Dorostenka Eliška Křížová rozšířila
své úspěchy o druhé místo
v trojskoku žen výkonem 10,55 m
a svou píli korunovala titulem
krajské přebornice Libereckého
kraje ve skoku vysokém za
1,55 m. Jmenovaná si výkony
v halovém pětiboji a v trojskoku
řekla o účast na halových přeborech ČR v Praze. Z výčtu účasti
i úspěchů je naprosto jasné, že
o zimním spánku atletů nemůže
být řeč. Lze si jen přát, aby se
doma pro ně našlo více místa
pod střechou. V každém případě
je na místě blahopřání a poděkování všem za pevnou vůli a tvrdou práci.
S. Skalický
R. Brůnou, Ozym a Jéžou. Po
čtyřech turnajích bylo průběžné
pořadí deseti nejlepších následující (klasifikováno je osmnáct
hráčů): 1. Liberečák 47 bodů,
2. R. Brůna 42, 3. Jéža 29,
4. A. Němec 24, 5. R. Vít 21,
6. Pav. Greňo 20, 6. Mike 20,
8. Ozy 19, 9. Whale 16, 10.
A. Nový 14 bodů.
Registrace je stále možná
v Tipsportu na Pražské ulici
a další zájemci se mohou přihlásit do 1. ročníku VPT v průběhu
celého letošního roku. Srdečně
zveme všechny zájemce této hry
či sportu. Hraje se každou středu
od 19.00 hod. a v sobotu, pro
kterou bude čas zahájení vždy
upřesněn. Navštivte webové
stránky www.pokervdf.ic.cz
Za VPT Roman Vít,
Jarda Němec

SLOVAN ZE DVOU MISTRÁKŮ SE ČTYŘMI
BODY, ZAHAJUJE TAKÉ DOROST

BASKETBALU
KONČÍ SEZONA
V play-off o 5. až 8. místo
vyšel jako soupeř basketbalistům TJ Slovan pátý celek po
základní části Severočeské
ligy BK Česká Lípa. Slovan
začínal doma a v hale byl
k vidění vypjatý zápas s mnoha
střety hráčů na hranici pravidel
i bouřícím publikem. Oba týmy
zahájily zápas opatrně, ale víc
chyb dělali domácí, a to umožnilo mírné vedení hostů. Ve třetí
části hráči Slovanu neovládli své
nervy nad výroky sudích, což
rozhodlo. Lípa získala náskok
a závěr si pohlídala. Varnsdorf Česká Lípa 68:84 (41:44). Body
Slovanu Schilling 21 (3x3), Činka 17 (1x3), Voráček 13 (1x3),
Buben 6, Horáček 5, T. Doležal
5 a Relich 1. Dále hráli Beran,
Burik, M. Doležal, Šišulák a Unger. V odvetě nastoupil Slovan
oproti prvnímu duelu v odlišné
sestavě bez střelců Voráčka,
Bubna, Činky a podkošového
hráče Relicha. Díky tomu se
stalo utkání jednoznačnou
záležitostí domácí České Lípy.
Česká Lípa – Varnsdorf 94:70
(54:40). Body Schilling 18 (3x3),
Šišulák 15, Beran 13, M. Doležal
9 (2x3), T. Doležal 8 (1x3), Burik
4 a Horáček 3. Nastoupili ještě
Kubíček a Unger. V obou utkáních je nutno vyzdvihnout výkon
Schillinga. Po dvou výhrách
Roudnice nad Teplicemi byl poražený tým o víkendu soupeřem
Slovanu v další části play-off
o 7. místo. Varnsdorfští basketbalisté prohráli 62:84 doma, 86:64
v Teplicích a to je odsoudilo na
konečné 8. místo Severočeské
ligy sezony 2009-2010. Oddílu
a jeho příznivcům nezbývá než
věřit, že se postupně omlazovaný tým lépe prosadí již v příštím
ročníku soutěže.
Dorostenci měli doma za
soupeře áčko a béčko Chomutova. Jejich A-tým má ve
svém středu obrovitého Faju,
který se pod koši vyzná a těžko
jej bránit. Zůstal však ve svém
týmu osamocen a to rozhodlo
už po první čtvrtině. Příležitost

poté dostali všichni hráči z lavičky. Varnsdorf - Chomutov A
70:41 (39:19). Body Šimák 15
(1x3), Smrčka 14 (1x3), Lehroch
8, Ondrejčík 8, Tomek 8, Pajma
6, Miloš 4, Homan 2, Holubář 2,
Dat 2, Ticháček 1. Za Chomutov
Faja 18. S Chomutovem B bývá
duel snadnou záležitostí. Je
to tým s malým počtem hráčů
a minimem herních zkušeností,
takže pozitivem byla neustálá
snaha domácích o kombinační
hru. Varnsdorf - Chomutov B
100:24 (52:14). Body Šimák 22,
Tomek 16, Smrčka 14, Pajma 12,
Miloš 10, Ondrejčík 10, Ticháček
8, Holubář, Homan, Dat a Mirek
po 2. Dorostenci se v oblastním
přeboru drží na 4. místě a mají
čtyř až pětibodovou ztrátu na
Litoměřice, Teplice a Most.
Kadeti porazili BK Ústí nad
Labem 91:37 (40:22), když
body na konto týmu připsali
Lehroch 47, Tomek 29, Kindiuk
6, Zamrzla 5 a Sovák 4. Utkání
s posledním celkem tabulky nebylo jednoduché, jak napovídá
výsledek. Soupeř jen s pěticí
hráčů zejména v prvním poločase bojoval a nedal nic zadarmo.
Domácí se prosazovali hlavně
přes pivoty, když střelba nebyla
příliš úspěšná. V závěru soupeř
odpadl a náš tým zaznamenal
po těsnější celoplošné obraně
několik laciných košů.
Mladší minižáci hráli na
palubovce BK Ústí nad Labem.
V prvním zápase podlehli 70:43
a ve druhém tam dokázali vyhrát
o jediný bod 55:56. Minižákyně
A postoupily díky osmi plusovým
bodům ze čtyř vzájemných zápasů s Mostem do dalšího kola
nadstavby (výsledky byly uvedeny v HS 5). Utkají se tam ve
čtyřech duelech s Litoměřicemi
o 5.-6. místo. Minižákyně Slovanu B nestačily venku v odvetách
na TJ Lovo Lovosice a přivezly
si porážky 46:14 a 41:13. V boji
o konečnou devátou příčku tak
zůstaly na štítě.
Ing. Z. Strolený,
Ing. M. Novotný

V Xaverově, kde hraje béčko
Viktorie Žižkov své domácí zápasy, mohl Slovan po šancích
Hozdy, Kabeleho či Jordáka
pomýšlet na výhru v prvním
jarním kole ČFL. Těsně před
poločasem měl asi tu největší
Miroslav Hozda. Brankař Boháč
ji však dobrým vyběhnutím
zmařil. Po změně stran těžili
Varnsdorfští více ze hry a naskytly se jim dvě příležitosti. Té
Kabeleho, hodně gólové, za-

bránila tyč domácí brány a poté
ještě likvidoval Boháč pouze
nohou možnost Jardy Jordáka.
Dle brankaře Slovanu Lukáše
Macháčka si domácí tým vytvořil
pouze náznaky šancí a Slovan si
zasloužil vyhrát. Branky nepadly,
a tak se soupeři rozešli s výsledkem 0:0. Stoper Jirka Stehlík
musel být střídán po srážce
s protihráčem hlavou a následné
tržné ráně. Zápas řídili rozhodčí
Beitinger - Portele, Späth (všich-

Modeláři informují

Činnost v roce 2010 jsme
zahájili členskou schůzí, na
které byl zvolen nový výbor LMK
Varnsdorf. Do výboru klubu byli
zvoleni: Ing. Josef Bartík, Jan
Pecinovský, Stanislav Rudinský,
Ing. Rudolf Studený, Vladimír
Svoboda, Jindřich Štrubinský,
Jaroslav Krejčí, Marta Šefčíková, Petr Skurčák a Tomáš
Vomela. Co se týče členské
základny, LMK Varnsdorf v současné době dohlíží a metodicky
řídí 19 žáků z DDM Varnsdorf
a Rumburk, ze kterých je osm
řádnými členy SMČR. Dále je
zde zapojeno 42 seniorů a juniorů z Varnsdorfu, Krásné Lípy,
Dolního Podluží, Horního Podluží
a Rumburku. Z výše uvedeného
počtu členů je 27 aktivních závodníků a v loňském roce byli mezi
nejlepšími Eugen Belo (stal se
Mistrem ČR v kategorii P30 pro
rok 2009) a David Koutný (juniorský Mistr ČR pro rok 2009).
Petr Skurčák se pak probojoval
v kategorii upoutaných maket na
Mistrovství Evropy 2010, které se
bude konat v Polsku. Výborných
výsledků trvale dosahuje František Hovorka a je téměř stálým
členem reprezentačního družstva F3D v pylonovém létání za
Českou republiku.

Jako každoročně se rozběhly
zimní soutěže a to Severní liga
házedel, kterou pořádají modeláři Liberecka. Po prvních třech
kolech z pěti se naši zástupci
umisťují na předních místech.
Další seriálová soutěž „Nejsevernější házedlo“ skončila
v polovině února s těmito výsledky:
Mladší žáci: 1. D. Pecinovský 745
s, 2. J. Cimpl 416, 3. R. Král 309.
Na 5. až 7. místě se dále umístili
L. Dobeš, S. Staudigelová
a A. Haufert. Starší žáci: 1.
D. Koutný 883 s, 2. O. Hulán 392.
Senioři (9 startujících): 1. St. Rudinský 1763, 3. J. Štohanzl 1385,
5. J. Štrubinský 1000.

ni SRN). Sestava: Macháček - Hyka, Vavroušek, Stehlík (56.
Ginzel), Čapek - Kabele, Chod,
Jakobovský, Kotiš, Hozda (56.
Jordák) - Procházka. Trenér
Zbyněk Busta: „Úvodní poločas
vyzněl vyrovnaně, bylo to takové
oťukávání. Ve druhém jsme již
soupeře přehrávali, nastřelili
tyč, břevno a měli blíže k výhře.
Remíza je však asi zasloužená.
Co se týče zranění Jirky Stehlíka, tak tam bylo trochu krve,
vypadal na slabý otřes mozku,
nebude to však nic hrozného.“
Doma přivítal SK Slovan po podzimu poslední, ale na jaro notně
posílený Vyšehrad. Po celý čas
propršeného zápasu měli domácí více ze hry a zvítězili 2:1 (1:1).
Branky: 17. Kotiš, 84. Stehlík. ŽK
obdržel Kabele. 200 diváků.
Starší dorost zahajuje jarní
část divizní sezony v sobotu
27. března a soupeřem mu bude
na umělé trávě od 10.15 hod.
pražská Libuš.
Text a foto ZdS
V našem kraji se konala také
soutěž „Halový Žuch 2010“ ve
sportovní hale ve Vilémově,
kterou uspořádal místní LMK.
Na soutěži jsme dosáhli těchto
výsledků: Házedla – ml. žáci:
2. D. Jára 44 s, 6. D. Pecinovský
26 s. Halové modely poháněné
gumovým svazkem - kategorie
A6 žáci (7 soutěžících): 2.
J. Cimpl 1:34 min., 3. D. Koutný
1:29, 4. D. Pecinovský 1:23. Kat.
A6 senioři (9): 2. E. Belo 3:54,
6. P. Formánek 3:26. Kat. N50
senioři: 2. E. Belo 4:47 min., 3.
P. Formánek 3:28, 4. St. Rudinský
2:40. Soutěže se celkem zúčastnilo 24 soutěžících z Vilémova,
Varnsdorfu, Terezína, Děčína
a Loun.
Text Ing. J. Bartík, foto ZdS
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