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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

NA HORNÍM NÁBŘEŽÍ SE ZŘÍTIL STARÝ DŮM

REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO
BAZÉNU V PLNÉM PROUDU

Prosluněné, až nudné páteční odpoledne 26. března obrátilo
naruby hlášení dozorčího městské policie o zřícení domu na
Horním nábřeží č. p. 879. Z plánu
na páteční odpoledne rázem
nezbylo nic, naopak se rozjíždí
mašinérie nacvičených, téměř
rutinních úkonů. Vyhlášení poplachu, předání informace na
operační středisko, převlečení,
výjezd vozidel, první úkony na
místě. Naštěstí veškeré záchranné složky fungují zcela
profesionálně a automaticky zajistit okolí, vyhnat čumily,
prověřit informace o posledním
známém pohybu osob.
Teď je zcela jisté, že se v posledních dnech v domě někdo
pohyboval, a snad i přespával.
Další informace operačnímu
středisku s sebou přináší
operativní zajištění soukromé
stavební techniky (bagru), což
musí proběhnout rychle, než
se zaměstnanci rozběhnou na
zasloužený víkend. Zpětná odezva operačního střediska hovoří
o vyslání posilových jednotek
s lidmi a nářadím z nejbližšího
okolí. Informace o leteckém
přesunu specializovaného týmu
psovodů a záchranářů z Prahy
naopak znamená další práci se
zajištěním místa přistání vrtulníSkeptička
Nosková
besedovala
na téma
minulých
životů
Čtěte na str. 4

ku a převozu materiálu, zvířat
a lidí k místu události. Ruku
v ruce s pracemi na místě je pro
všechny zúčastněné zajišťován
pitný režim, kvůli příjezdu zástupců médií na místo přijíždí
starosta města. Mezitím se na
druhé – týlové frontě projednává
s místními projektanty a přivolaným majitelem stavby zajištění
zbytku stavby, aby se vyloučilo
další možné ohrožení okolí.
Vzhledem k nastávajícímu
večeru se připravuje nouzové
osvětlení. Do toho přichází
varování meteorologů o blížící
se silné bouřce, kvůli které jsou

vézt kanystry s naftou pro bagr,
odvézt psovody a záchranáře
zpět k vrtulníku, dohlédnout na
jeho odlet a rychle zpět zkontrolovat a zkonzultovat aktuální stav
a postup prací.
Záchranáři mají za sebou
téměř 7 hodin intenzivní práce,
naštěstí s negativním výsledkem
pátraní, a přichází rozthodující
zpráva. V sutinách nikdo nezůstal, jen je ještě z bezpečnostních
důvodů provedeno stržení dvou
nejrizikovějších zdí a pak se
začíná balit. Je po dvaadvacáté
hodině, policie označuje páskou
zbytek ruiny, všude je tma a přichází avizovaný silný déšť.
Na samotném zásahu se
podílelo asi 80 záchranářů
z Policie ČR, Městské policie
Praha a Varnsdorf a dobrovolní
a profesionální hasiči z Varnsdorfu, Dolního a Horního Podluží,
Rumburku a hl. m. Prahy. Náklady
na záchranné práce jsou hrazeny
z rozpočtu jednotlivých složek.
Dům, který původně patřil
Svazarmu a naposledy se v něm
provozoval pneuservis, patří
řadu let mezi nejproblematičtější objekty ve městě. Zatímco
sousední objekt se podařilo
v roce 2008 na náklady města

www.varnsdorf.cz

VÍTÁNÍ JARA NA HRÁDKU
Český klub turistů připravil 20. března jarní sraz turistů
okresu Děčín na Hrádku, kterým symbolicky zahájil letošní
turistickou sezonu. Nebyla by to snad ani matka příroda, kdyby
na podobnou akci vyšlo pěkné počasí. Jak den předem svítilo
stále sluníčko a zahánělo jarní únavu, tak sobotní ráno přivítal
turisty drobný, ale vytrvalý déšť. Ti však prokázali, že je hned
tak něco neodradí, a tak se na Hrádku sešlo více jak 250 turistů
a jejich rodinných příslušníků. Pořadatelé pro ně za odměnu
připravili pamětní listy, kterých se vydalo 197, dále vynikající
koláčky, spoustu nových propagačních materiálů a příjemné

občerstvení. Slavnostního úvodu se ujal předseda ústecké
oblasti dr. Jan Eichler, který společně s Václavem Hiekem
všechny přivítal a symbolicky zahájil letošní turistickou sezonu. S přáním dobrého celoročního počasí, mnoha krásných
zážitků a poděkováním za návštěvu Varnsdorfu a Hrádku se
připojil starosta města Ing. Josef Poláček. Na slavnostní zahájení se dostavil i Albrecht Berka z Dubé s komořím Janem
a družinou, který účastníky srazu pozval na červnové Tolštejnské slavnosti. Po celou dobu srazu probíhal doprovodný
program v rámci cyklu akcí rodinné turistiky „Táta, máma
a já“, ve kterém děti absolvovaly stezku plnou jarních her
a úkolů pro celou rodinu. Sraz byl pořádán jako hvězdicové setkání, na které dorazili turisté nejen z okresu Děčín,
ale také z Ústí nad Labem, České Lípy, Litoměřic, Hradce
Králové, kolegové z Polska a německého Seifhennersdorfu
a Neustadtu. Celá akce by se neobešla bez významné pomoci
Města Varnsdorf, dobrovolných hasičů, městského infocentra
a firmy Vohnout.
JS
INZERCE

některé jednotky odeslány zpět
na své základny. Na místo přijíždí
se svojí technikou tým specialistů
z Prahy, kteří zasahovali např. ve
zříceném domě v Soukenické ulici
v Praze 1. Ještě zajistit občerstvení pro zasahující hasiče, do-

strhnout, tento postupně přišel
o střechu a bylo jen dílem času,
kdy dojde k jeho zřícení. Bohužel
soukromý vlastník s městem nekomunikoval a nereagoval ani na
opakované výzvy k zabezpečení
objektu.
JS

SPORTOVCI DOSTANOU DRUHOU ŠANCI
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO NOVOU KONCEPCI SPORTU
ZLATÁ MÚZA SEVERU PUTOVALA DO VARNSDORFU
ZASTUPITELSTVO MĚSTA SE KONÁ JIŽ 22. DUBNA

Největší
putovní
model
železnice
na
Šluknovsku
Čtěte na str. 4
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Na služebně MP hořelo

V podvečer víkendu začala hořet elektroinstalace původního kamerového městského dohlížecího systému. Po vytavení
jedné ze starších kamer došlo k přepětí, které postupovalo
po venkovním vedení až na služebnu městské policie, kde
začaly hořet plamenem přepěťové ochrany a převodníky.
Strážníci v tu dobu sloužící si zachovali chladnou hlavu,
požár lokalizovali práškovým hasicím přístrojem a zařízení
odpojili od elektrické energie. Včasným zásahem tak zbránili
větším škodám na zařízení a za to jim patří velké poděkování.
I přes včasný zákrok však vznikla škoda na kameře a zařízení
za téměř 150 tis. korun. Následující den se dostavil technik
servisní firmy a zbylé kamery zprovoznil.

• „Dopraváci“ ve městě

Na základě spolupráce MP s Dopravním inspektorátem
Děčín proběhla dne 17. 3. od 13. hod. dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování rychlosti v našem městě
a byla spojena s kontrolou vozidel. Akce proběhla v několika
lokalitách. Výsledkem společného snažení bylo zjištěno několikeré překročení povolené rychlosti a další přestupky.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Tři napadení

V jedné restauraci ve Varnsdorfu bylo rušno. Dvacetiletý
mladík zde napadl tři osoby. Zatímco jeden z atakovaných
vyvázl bez vážnějších poranění, zbylí dva museli být převezeni záchrankou na chirurgickou ambulanci do nemocnice
v Rumburku. Útočníkovi sdělili rumburští policisté obvinění
z trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví, za což mu
hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

• A zase ty opuštěné nákupní košíky

Krást v obchodě se nevyplatilo pětadvacetiletému v minulosti již trestanému lapkovi z Varnsdorfu. Ten využil nepozornosti nakupující a v okamžiku, kdy se vzdálila od nákupního
košíku, jí z něj vylovil volně odloženou peněženku, jejíž obsah
tvořily mimo jiné dvě platební karty. Ženě způsobil škodu za
téměř třináct set korun. Trestu ani tentokrát neujde. Z opakované krádeže a neoprávněného opatření platebního prostředku mu policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili
podezření. Zároveň touto cestou varují občany, aby v žádném
případě nenechávali při nakupování své věci v košíku. Velmi
dobře vytrénovaní kapsáři mají oči všude.

• Krádež v plechové hale

Do plechové haly v areálu bývalé firmy ve Varnsdorfu
vnikl třiadvacetiletý mladík. Odcizil odtud kromě jiného různý stavební a sanitární materiál, který zde měla za účelem
podnikání uskladněný devětapadesátiletá žena z Prahy. Způsobená škoda činí třiadvacet tisíc korun. Rumburští policisté
zloděje nyní řeší ve zkráceném přípravném řízení. Za trestný
čin krádeže mu hrozí až dva roky pobytu za mřížemi.

• Pane, hlídejte si toho psa!

Nechat volně pobíhat svého psa se vymstilo pětačtyřicetiletému muži z Varnsdorfu. Jeho čtyřnohý miláček v ulici, kde
bydlí, pokousal sedmasedmdesátiletou ženu, která musela
být se zraněním hospitalizována v nemocnici. Rumburští
kriminalisté majitele zvířete obvinili z ublížení na zdraví. Až
pět let odnětí svobody je trest, který mu za to hrozí.
por. Bc. Vojtěch Haňka

ZA NEHODU ŘIDIČ NEMOHL
K vážné dopravní nehodě došlo v sobotu podvečer před školou na
náměstí. Řidič osobního vozidla zde nejdříve naboural do jiného zaparkovaného osobního vozidla, poté narazil do přechodu pro chodce
a nakonec neřízené vozidlo sjelo na chodník ke škole. Po příjezdu
hasičů, policie a záchranářů bylo zjištěno, že řidič vozidla za jízdy
náhle zkolaboval. Během nehody nedošlo k žádnému jinému zranění,
řidičův stav je i po převozu do nemocnice velmi vážný.
JS
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Informace pro rodiče dětí s odkladem školní docházky
Vážení rodiče,
pokud byl vašemu předškoláčkovi u letošního zápisu do
1. tříd navržen odklad povinné
školní docházky, pak jsou
následující řádky určeny právě
vám.
Pro děti, které nejsou z jakéhokoliv důvodu k nástupu do školy
zralé, nabízí Interaktivní základní
škola Karlova možnost docházky do jedné ze dvou přípravných
tříd. Jedna je určena pro děti
se sociálním znevýhodněním
a druhá pro děti s odkladem.
Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základ-

ním vzděláváním a jejím cílem je
formou her a zájmových činností
vyrovnat vývoj dítěte, připravit jej
na školní práci a pomoci rodině
i dítěti k co nejlepšímu startu
do života.
Její nespornou předností je
systém výchovných činností,
který je založen na individuální
práci s každým dítětem, což je
umožněno především malým
počtem dětí ve třídě. Výuka
není klasifikována a je bezplatná. O děti je postaráno po celý
den (6.30 – 16.00), mohou využít ranního i odpoledního pobytu

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Uzavřít dodatek o převodu vlastnictví
kotelny ke dni 1. 3. 2010 na město ke kupní smlouvě o prodeji
souboru movitých věcí (technologie plynové teplovodní kotelny
Nemocnice Varnsdorf). • Pronajmout část střechy objektu č. p.
1954 pro umístění pěti antén a technických zařízení pro přenos
dat Sdružení VDFFREE Varnsdorf na dobu neurčitou. • Neposkytnout finanční příspěvky v rámci Koncepce podpory sportu
ve městě Varnsdorf z důvodu nesplnění podmínek žádného
z žadatelů. • Poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2010 dle návrhu komise.
• Souhlasit se zřízením jednoho vyhrazeného parkovacího místa
pro osobní automobil s registrační značkou: 5U6 2486 na parkovišti v ulici Západní u č. p. 2817. • Pronajmout p. p. č. 4256 (rybník
Mašíňák) ČESKÉMU RYBÁŘSKÉMU SVAZU, místní organizace
Varnsdorf na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců za
cenu 10.000 Kč/rok za účelem extenzivního rybochovu založeného na přirozené reprodukci rybníka. • Souhlasit s podáním žádosti
na projekt „Zřízení parkoviště u sportovních areálů ve Varnsdorfu“
do výzvy ministerstva pro místní rozvoj. • Souhlasit s připojením
č. p. 2045 v ul. Národní na soustavu CZT – stavba horkovodní
přípojky. • Nepovolit použití znaku města Varnsdorf společnosti
AKTIV 95 OPAVA, s.r.o., na reklamních předmětech „BUTON“.
Rada města rozhodla schválit: • Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf
pro rok 2010. • Cenu a způsob platby vozidla traktorový přívěs
sklápěcí STS MV 2 – 028. * Logo Zdravého města Varnsdorf
s projektem Zdravé město a místní Agenda 21 Varnsdorf. Závěrečnou zprávu projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Varnsdorf za rok 2009. • Provozní řád a návštěvní řád pro dětská hřiště ve Varnsdorfu. • Plán činnosti Projektu Zdravé město
a místní Agenda 21 na rok 2010. Rada města rozhodla pověřit: • Starostu města uzavřením SoD na jednostupňový projekt
Hrádku, uzavřením smlouvy o dílo na zajištění technické pomoci
ve stadiu přípravy a realizace akcí: oprava vodní nádrže Kočka,
oprava vodní nádrže Valcha a oprava vodní nádrže U Billy
a přívodního koryta. Rada města rozhodla vzít na vědomí:
• Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf
za rok 2009. • Navýšení nájemného z bytu v DPS č. p. 3321,
ul. Nemocniční, Varnsdorf od 1. 7. 2010 o 1 %. Navýšené nájemné bude činit 20,53 Kč/m2. Rada města rozhodla odvolat: • Zuzanu Tvrdíkovou z funkce člena sociální komise doplňkové péče
a jmenovala nově Janu Šolcovou. Rada města rozhodla jmenovat:
Bc. Josefa Fibigera do funkce člena zdravotní komise. • Ing. Ilonu
Martinovskou do funkce ředitelky Městské knihovny Varnsdorf
s platností od 2. května 2010, a to po dobu pracovní neschopnosti,
mateřské a rodičovské dovolené stávající ředitelky Mgr. Veroniky
Matysové s tím, že po jejím návratu se Ing. Ilona Martinovská vrátí
do své původní funkce ekonomky výše jmenované organizace.

v kroužku Sluníčko a stravování
ve školní jídelně.
K docházce do přípravné
třídy můžete své dítě zapsat ve
čtvrtek 22. dubna 2010 od 10
do 16 hodin nebo po dohodě
s vedením IZŠ Karlova kdykoliv do konce května. Ředitelka
školy také ráda zodpoví vaše
případné dotazy.
Marcela Louková, OŠKT

Provoz MŠ v červenci
a srpnu 2010
Provoz mateřských škol
v měsíci červenci a srpnu byl
stanoven ředitelkami MŠ po
dohodě se zřizovatelem. Mimo
provoz je po celé období MŠ
T. G. Masaryka, kde bude
probíhat rekonstrukce budovy.
Ostatní MŠ budou otevřeny
v níže uvedených termínech:
1. 7.-9. 7.
MŠ Křižíkova
12. 7.-23. 7. MŠ Seifertova;
MŠ Nezvalova
26. 7.-6. 8. MŠ Poštovní;
MŠ Národní
9. 8.-20. 8. MŠ Pražská
Rodiče ve své kmenové MŠ
nahlásí, ve kterých termínech budou potřebovat zajistit docházku
svého dítěte. Ředitelka školy jim
následně sdělí možnosti umístění
v náhradní MŠ a předá složenku
na úhradu úplaty za předškolní
vzdělávání na dané období. Ta
musí být zaplacena do nástupu
dítěte do náhradní MŠ. Vzhledem
k omezené kapacitě MŠ žádáme
rodiče, aby požadovali umístění
svých dětí v době letních prázdnin pouze ve skutečně odůvodněných případech.
OŠKT

SPORTOVCI DOSTANOU
DRUHOU ŠANCI
Nový mimořádný termín pro
podávání žádostí o finanční
příspěvek v rámci podpory
výkonnostních sportů ve městě Varnsdorf pro rok 2010 je
30. 4. 2010. Závazná kritéria pro
poskytnutí příspěvku naleznete
v koncepci podpory sportu na
webových stránkách městského
úřadu v sekci „Aktuální informace z odborů“.
Zároveň zveme všechny
potenciální žadatele na metodický seminář, kde se dozvíte,
jak správně žádost o příspěvek
vyplnit a doložit. Seminář se
bude konat v pondělí 19. 4. 2010
v 15.00 v zasedací místnosti
Městského úřadu Varnsdorf.
Mgr. Bc. L. Ondráčková,
vedoucí OŠKT
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Ekoservis Varnsdorf, a.s., zajišťuje sběr ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO NOVOU KONCEPCI SPORTU
zahradního bioodpadu ve sběrném dvoře Pozemek u „červeného“ kostela zůstává majetkem
Ekoservis od dubna 2010 zavádí pro občany města novou službu
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Za biologicky
rozložitelný odpad je považován odpad ze zahrad, tedy tráva,
plevel, listí, zbytky ovoce a zeleniny. Bioodpad musí být vytříděn
bez nežádoucích nerozložitelných příměsí (plast, papír, jiné zbytky
komunálního odpadu). Přijímány nebudou větve, kořeny stromů
a kuchyňský odpad.
Občané budou mít možnost odevzdat tento bioodpad firmě EKO
servis Varnsdorf, a.s., na sběrném dvoře ve Varnsdorfu (areál technických služeb pod hřbitovem, Sv. Čecha 1277). Příjem bioodpadu
bude zpoplatněn 20 Kč za jakýkoli pytel o objemu do 120 litrů.
U firmy EKO servis Varnsdorf, a.s., si také mohou občané na tento
odpad zakoupit modré pytle, které mají zvýšenou nosnost a dají
se využít opakovaně. Cena 1 ks PE pytle je 6 Kč. Bioodpad bude
následně odvážen do komunitní kompostárny k dalšímu využití.
Provozní doba sběrného dvora je pondělí až pátek v době 7-16 hod.
a v sobotu 7-11 hod.
Odbor životního prostředí

ZDRAVÉ MĚSTO VARNSDORF OŽILO
Po obnovení činnosti projektu Zdravé město Varnsdorf vytvořila
skupina zdravého města plán jeho činnosti pro letošní rok. V lednu
a v březnu měli občané možnost veřejně projednávat u kulatého stolu
součinnost akcí ve městě a sociální služby, které jsou poskytovány
různými subjekty. Plán zahrnuje ještě další dvě témata veřejných
projednávání u kulatého stolu. Prvním je spolupráce města
a podnikatelů a druhým pak „červený“ kostel. V říjnu proběhne další
fórum zdravého města, kde se bude nejen hodnotit řešení loňských
deseti nejožehavějších témat, ale zároveň bude určeno nové desatero.
Ve spolupráci s domem dětí a mládeže bude letos vytvořeno i dětské
zastupitelstvo. Veřejná správa, občané a organizace by se měly spojit
v kampaních na Den země, Den bez kouření nebo Evropský den bez
aut. Ve městě již fungují další akce typu Varnsdorf pomáhá UNICEFu,
Den na baterky nebo 13 klíčů.
Ožilo tedy Zdravé město Varnsdorf?
rm
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 omezená,
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.

V úvodu březnového jednání
ZM reagoval V. László na informace
č. 5, kde
V zveřejněné
prosinci v HS
loňského
byly
výsledky
práce
rokubilancovány
byla zahájena
dlouho
vočekávaná
rámci veřejné
služby
(VS).a
rekonstrukce
Opět upozornil, že občané kridostavba plav. bazénu ve
tizují pracovníky veřejné služby
Varnsdorfu, která je největší
a veřejně prospěšné práce
investiční akcí realizova(VPP) i pro špatnou pracovní
nou městem Varnsdorf v
morálku a nízkou efektivnost
posledních
práce. MUDr. letech.
V. Jára Vlastní
vysvětlil
provoz
byl
ukončen
v září
svoji zkušenost, že má-li být
práloňského
roku a popřínosná,
následce těchto pracovníků
ném
vyklizení
a předání
musí nad
nimi být dozor.
V této
staveništěbylo
mohla
dodavatelsouvislosti
navrženo
zvýšení počtu zaměstnanců MěÚ, kteří
by práci v rámci veřejné služby
organizovali.
Z reakce starosty města i vedoucího OSVZ vyplynulo, že se
těmito problémy zabývají. Příjem
dalšího pracovníka na „hlídání“
VS však není reálný, stav zaměstnanců úřadu se navyšovat
rozhodně nebude z důvodu
dalších výdajů na mzdy. Určen
bude z řad VS a VPP předák,
který celou skupinu povede.
Bc. Josef Fibiger uvedl, že
pracovníkům VPP k poslednímu březnu končí pracovní
smlouva, která je po dohodě
s úřadem práce vždy na dobu 12
měsíců (pracovníci jsou placeni
úřadem práce). Výběru nových
pracovníků bude dána větší
pozornost s tím, že nastoupit
mohou opravdu jen ti, kteří mají
zájem pracovat tak, aby občané
nemuseli poukazovat na jejich
provokativní „poflakování“.
V další části jednání byli na
funkční období 2010-2014 zvoleni jako přísedící Okresního
soudu v Děčíně Milada Černá
a Ladislav Kříž. Byl schválen Strategický plán lokality
Šluknovsko 2010, který bude
zaměřen na oblast vzdělávání,
zaměstnanosti a bydlení. V souvislosti s tím, že se město stalo
100% vlastníkem akcií Regia,
a.s., navrhlo ZM jako zástupce
v dozorčí radě této společnosti
Ing. Lubomíra Samuhela. Ten
nahradí J. Žďárského, který byl
v tomto orgánu za původního
akcionáře TJ Slovan Varnsdorf.
Vzruch do jednání ZM přineslo projednávání upravené
verze Koncepce podpory
sportu ve městě Varnsdorf, kde
byly předloženy k rozhodnutí
dva návrhy - jeden předložený
komisí tělovýchovy a sportu
(KTS), druhý předložený odborem školství (OŠKT). „Jablkem sváru“ zůstala například
výše podpory směrovaná ke
sportovním aktivitám mládeže.
Předkladatel návrhu za komisi
KTS Ing. M. Novotný, předseda

této komise Z. Šimák a někteří
další zastupitelé prosazovali
příspěvek od města oddílům
a sportovním klubům, v nichž nejméně 50 % tvoří děti a mládež do
18 let ve výši 4.500 Kč za rok.
Předkladatelka návrhu odboru školství Mgr. Bc. L. Ondráčková nakonec zastupitele
přesvědčila a obhájila výši příspěvku města za rok v maximální částce 3.000 Kč pro aktivně
sportující členy oddílů ve věku do 18 let.
Při projednávání převodu majetku města se rozvinula diskuze
k prodeji pozemku u „červeného“
kostela, o který žádali manželé
Kubrovi. Někteří zastupitelé poukazovali na dřívější problémy,
které měli kupující v případě
koupi objektu v ulici Čelakovická.
Původní cena pozemku byla stanovena na 300 Kč/m2. V průběhu diskuze navrhl místostarosta
K. Dubský snížit cenu na polovinu, návrh nebyl přijat. Prodej to-

hoto pozemku nakonec nezískal
potřebnou podporu ZM.
ZM rozhodlo o převodu majetku města na kupující za více
než 5,6 milionu korun. Největší
částku představoval prodej bývalého vojenského autoparku
J. Šustovi za 4 miliony korun. ZM
zrušilo několik dřívějších usnesení o převodu majetku, vesměs
z důvodů nezájmu žadatelů
o uskutečnění koupě. V. László
proto doporučil, aby napříště
byla vůči takovým „zájemcům“
uplatněna sankce. Starosta
města přislíbil, že se námětem
bude MěÚ zabývat.
V závěru jednání vyslovilo ZM
souhlas s financováním projektu
kanalizace a vodovodu Varnsdorf. Rozhodlo o formálním
pojmenování názvu ulice Šumavská a Pod Špičákem tak,
aby mohl být proveden zápis
komunikace do registru obyvatel
a registru komunikací.
Dr. Miloslav Hoch

ská firma (CL EVANS Č. Lípa)
v listopadu začít s prvními
stavebními pracemi. Celé
Městuobdobí
Varnsdorfse
byla vv loňském
zimní
ob- roce schválena dotace z Regionálního
operačního programu
regionu soudržnosti Severozápad na
jektu prováděly
poměrně
projekt
Informační
podpora
cestovního ruchu ve Varnsdorfu ve výši
rozsáhlé
bourací
práce.
téměř
3 mil. Kč.
Podařilo
se vybavit městské informační centrum
Odstraněna
byla
podstatná
Varnsdorf
výpočetní
a kopírovací technikou, nábytkem a dalším
část vnitřního
nenosného
zařízením
provoz. Pracuje se také na vytvoření ucelené
zdiva, nutným
dále proproběhly
nabídky
propagačních
demontáže
obkladů,materiálů,
dlažeb, které doposud chyběly. Řada z nich
je
určena pro ty nejmenší,
jakoanapř. puzzle, batohy, čepice, trička,
vodorovných
konstrukcí
klíčenky
apod.
Jiné,
jako
třeba
izolací. Zdemontovány bylymapy, pohlednice, tužky, kalendáře,
turistické
zaseveškerá
udělají službu a potěší turisty nebo sběratele.
rozvodyznámky
ÚT, TUV,
Vzhled
veškerých
předmětů
vychází z jednotné grafiky. Motivem pro
vzduchotechnika a bazénová
jednotlivé materiály se staly významné budovy a akce ve městě.
V současné době je v přípravě pro tisk sada 12 skládaček s tématy
kultury, historie, sportu, turistiky, tipů na výlet, ale také třeba drobných sakrálních památek. Většina materiálů je v česko-německé
mutaci a celý projekt skončí 30. 6. 2010.
JS

Město chystá nové publikace pro návštěvníky

VE MĚSTĚ SE BUDE NATÁČET FILM
Spolek Lužických Srbů DOMOVINA se rozhodl podat do Programu Cíl 3/Ziel 3 filmový projekt s pracovním názvem „Milan
a Milka“, k jehož partnerství vyzval město Varnsdorf hned z několika
důvodů. Obsahem filmu budou česko-lužickosrbské vztahy, film by
se měl natáčet z velké části v našem městě a okolí, projekt naplňuje
myšlenku přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem a navazuje na
již schválený projekt města „Městská knihovna Varnsdorf – setkávání
přes hranice“.
L. O.

Český červený kříž
bude sídlit v poliklinice
Na žádost místní skupiny Českého červeného kříže pronajme
město na jeho činnost bezplatně prostory v poliklinice. ČČK bude obě
místnosti po bývalé provozovně lékárny využívat ke srazům členů,
ke školení a zejména pro humanitární sbírky. Prováděna budou
i školení dětí a vedeny kroužky mladých zdravotníků. Pravidelně bude
od května v těchto prostorách pořádán sběr šatstva. Podrobný rozpis
hodin bude zveřejněn.
rm
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Město vlastní jen minimum objektů SKEPTIČKA NOSKOVÁ VE VARNSDORFU
Závěry inventarizace nemovitostí v majetku města a jejich porovnání s minulostí přineslo poměrně zajímavé informace. Zatímco
v roce 1999 mělo město v oblasti bytových domů a domů určených k bydlení celkem 201 objektů, k 1. březnu letošního roku se
jedná už pouze o 15 objektů, z těch větších můžeme vyjmenovat
5 výškových panelových domů u bazénu a „kruháku“, panelový dům
v Kovářské, bývalá kasárna, dvě DPSky nebo sociální ubytovny.
U nebytových objektů je situace trošku jiná, v roce 1999 vlastnilo
město 72 objektů, z nichž k 1. březnu 2010 je to 50 objektů, mezi
kterými jsou zejména školy, školky, budovy úřadu, knihovny nebo
nemocnice. Situace se velmi zlepšila u objektů ve špatném technickém stavu. Pod hrozbou směnky provedla většina nových majitelů
objektů zakoupených od města základní opravy střech a fasád
a řada dalších objektů ustoupila nové výstavbě (továrna místo Albertu, vyhořelý dům vedle průmyslovky). Bohužel od roku 2004 se
nic nezměnilo u „Červeného“ kostela, částí továrny s vodárenskou
věží u Billy, hotelu a ubytovny u Panoramy, vyhořelé továrny na
Západní, Tesco objektu v Čelákovické nebo u městských jatek. Tyto
budovy však nepatří městu, a tak nejsou „páky“ na jejich vlastníky.
Snad se v blízké budoucnosti také dočkáme jejich záchrany nebo
odstranění.
JS

Zlatá múza severu
putovala do Varnsdorfu

Z pětice nominovaných na
cenu udělovanou Oblastní akademií pracovníků v kultuře za
„pozoruhodné počiny ve prospěch kultury v regionu Šluknovska“ se hlavní ceny mohl dočkat
jen jeden. Nominace byly zveřejněny v 5. čísle Hlasu severu.
Připomeňme, že Varnsdorf měl
mezi nimi dvě „želízka“ – obnovitele kina Panorama Pavla Nejtka
a občanské sdružení Kruh přátel
muzea Varnsdorf.
Zlatou múzou za rok 2009
byl nakonec poctěn Kruh přátel
muzea Varnsdorf (KPMV),
a sice „za celoroční osvětovou
činnost a za práci pro záchranu
a obnovu malých sakrálních památek“. V konkurenci ostatních
nominovaných (a mnohých
nenominovaných!) kulturních
počinů v našem regionu se to
dá považovat za velký úspěch.
Vyhlášení se konalo 20. března v kulturním domě v Krásné
Lípě na společenském plese
přátel kultury. Byla to, mimochodem, podle mnoha účast-

níků, jedna z nejpříjemnějších
tanečních zábav končící plesové sezony - takřka v rodinném,
a zejména nekuřáckém prostředí
a se zajímavým programem. Za
KPMV cenu převzal Mgr. Filip
Mágr, vedoucí klubu přátel historie a historických staveb.
Čím si varnsdorfský spolek
zasloužil přízeň kulturních pracovníků z celého výběžku?
Často jste na těchto stránkách četli o dalších a dalších
opravených křížcích a božích
mukách ve Varnsdorfu i na
Studánce, které po náročných
opravách už přestaly ostudně
strašit kolemjdoucí a naopak
se staly opět ozdobou našich
ulic a zákoutí. Hybnou silou pro
jejich záchranu byl jednoznačně
Milan Šebek, kterému patří za
tuto iniciativu velký dík.
Osvětová činnost, o níž se
v ocenění hovoří, spočívá v pořádání přednášek, exkurzí, soutěží či výstav a ve vydávání
vlastivědných publikací. Také
o nich v Hlasu severu pravidelně
informujeme.
Pod hlavičkou KPMV nyní
působí osm klubů, které sdružují
něco kolem 180 členů. Co všechno se ve spolku děje, to se vždy
dovíte na jeho webových stránkách (muzeum.varnsdorf.cz).
Aktivity spolku do jisté míry
brzdí prostorové provizorium
po vystěhování budovy muzea.
Snad to nebude trvat příliš
dlouho.
ham

Foto Ing. I. Martinovská
V úterý 23. března 2010
navštívila Městskou knihovnu
Varnsdorf spisovatelka, žurnalistka a spoluzakladatelka
Českého klubu skeptiků Sisyfos
Věra Nosková. V sálku knihovny
uskutečnila dvě přednášky spojené s besedou. Dopoledne pro
více než čtyři desítky studentů
zdejšího gymnázia přednášela
a besedovala na téma minulých
životů a jejich zneužívání v praxi
samozvaných „psychologů“. Odpoledne pak pro širokou veřej-

nost (asi 30 posluchačů) spojila
ukázky ze své literární tvorby
s přednáškou o čarodějnictví
dříve a nyní. Na začátku každé
přednášky stručně a výstižně
představila společnost skeptiků, jejímiž členy jsou významní
čeští vědci, lékaři a novináři, mj.
Jiří Grygar. Problematiku obou
přednášených témat vysvětlovala z pohledu skeptiků - tedy
na základě exaktních zkoumání a důkazů. Poukázala na
celou řadu podvodných jednání

Největší putovní model
železnice na Šluknovsku
Dva roky, nepočítaně volného času po škole, a hlavně hodně sil
bude studenty primy a sekundy Gymnázia Varnsdorf stát vybudování
největšího putovního modelu železnice na Šluknovsku a okolí.
Celkem pět škol, z toho čtyři německé, tvoří dle přesných nákresů své části železnice tak, aby po spojení všech částí vznikla
plocha o rozloze více než dvacet metrů čtverečních. Zkompletovaná
železnice bude součástí putovní výstavy, která se objeví na všech
zúčastněných školách.
„Jsme teprve na začátku, ale už jsme stihli navštívit muzeum
Modelleisenbahnland v německém Oderwitz, které vlastně celý
projekt pořádá,“ vysvětlil Filip, jeden z účastníků projektu. „Tam
to měli fakt hezký, ale už teď vím, že to muselo zabrat spoustu
a spoustu času,“ dodal Lukáš.
Martina Janáková, koordinátorka projektu ve varnsdorfském gymnáziu, povídání zakončila: „Účelem projektu je propojení řemeslných
dovedností dětí s jejich další profesí, překonávání jazykových bariér
při společné práci a v neposlední řadě také podpora modelářské
zájmové činnosti.“
První výsledky práce mohou zájemci vidět na první společné
prezentaci 21. května právě v Oderwitz.
Michal Šafus, foto Martina Janáková

a upozornila na rizika, která jsou
spojena například s praktikami
tzv. lidových léčitelů, výrobců
různých „zázračných přístrojů“
apod. Řadu dotazů z publika
zodpověděla věcně při zachování skeptického postoje k daným
jevům. Přestože mnozí mohou
být skeptičtí nejen ke skepsi
její, ale celého klubu, byly obě
přednášky obohacením poznání zmíněných oblastí a přispěly
k uvážlivému pohledu na ně.
Neméně důležitá je však skutečnost, že její prozaické knížky jsou psány svěžím jazykem,
a přestože jde o příběhy žen,
stojí za přečtení i mužské polovině čtenářstva. Často je totiž
prostupuje mj. skeptický postoj
k otázkám feministického hnutí,
který je více než pozoruhodný,
a rozhodně je dobré se s ním seznámit. Její postoj totiž vychází
z přesvědčení, že v posledních
desetiletích je z různých důvodů
nadměrně oslabována mužská
role ve smyslu tradičního pojetí
rodiny, což považuje za škodlivé
pro další vývoj moderní lidské
společnosti. Je to problém, který
vybízí k zamyšlení nejen ženy.
Milan Hrabal

KRÁTCE
• Celkové náklady za letošní
zimu činí 3.570.000 Kč, tj.
překročení o 1.070.000 Kč.
Rozpočet na celoroční úklid
města činil 4,5 mil. Kč.
• 30. března opět pekli a prodávali sladké pečivo v ZŠ Bratislavská, aby výtěžek z prodeje
darovali organizaci UNICEF.
Tentokráte si akci nenechala
ujít ani celostátní média, natáčela regionální televize Lyra
a Český rozhlas. K akci se připojily i další školy ve městě jako
například ZŠ Edisonova. rm
INZERCE

Měsícem dubnem jsme
rozšířili cvičení
• aerobiku • stepaerobiku
• posilování
(velké, malé míče, gumy)

• strečinku

mimo zavedené dny
(pondělí od 18.30,
středa od 18.30,
pátek od 18.00)

také v úterý
dopoledne od 9.30 hod.
(výhoda pro směnujicí ženy)
Tělocvična se nachází
ve 2. patře budovy
Městské policie Varnsdorf
tel. 607 864 093
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Řádková inzerce

Nemovitosti

Služby

Prodám z 1/2 podsklepenou chatu s vestavěným
krbem v tichém prostředí na
pronajatém pozemku v Dol.
Podluží. Tel. 602 803 724

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.
Pila s tesařstvím Chřibská nabízí - rýgle, plaňky,
plotová a garážová vrata,
hospodářské a rekreační dřevostavby nebo výpomoc se
stavbou. Tel. 774 963 719.
Antikvariát Klariani. Vykoupíme: knihy všech žánrů,
LP desky, hračky, plakáty,
poklady z půdy. Více na tel.
775 034 226.
Výplata exekucí a zástav.
Tel. 800 998 877.

Různé
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Telefon 606 388 495,
607 662 178.
Koupím Škoda Felicia
1,3 jen dobrou. Nejlépe garážovanou. Nabídněte. Tel.
608 355 588.

Prodám řadovou garáž
ve Varnsdorfu na ul. Husova,
zavedena elektrika. Cena
dohodou. Kontakt na tel.
739 107 444.
Podnikatelům nabízíme
ve Varnsdorfu k pronájmu:
Zavedenou trafiku na hlavní
třídě, výloha, plocha 41 m2
*Nebyt. prostory 98 m2 s přístupem z chodníku, ÚT plyn,
WC se sprch. koutem *Skladová hala, 233 m2, výška 4 m,
nezatepleno, zdvih. vozík
k dispozici. Ceny a info na
další prostory: REALITY Janošek, s.r.o., Varnsdorf, telefon
602 354 389, 412 370 838.
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodej zrekonstruované
vilky v Krásné Lípě. Nová
střecha, fasáda, plastová
okna, podlahy, koupelna,
vnitřní rozvody, ... Na pozemku
zděná zahradní kolna, roubený
přístřešek pro 2 auta. Snížená
prodejní cena: 2.680.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.
Prodej RD 3+1 v Chřibské, zděný s roubenými prvky,
balkon a ochoz masiv, kolaud.
r. 1988, obyt. kuchyně, koupelna, sprch. kout, splach. WC,
krb, ÚT na tuh. paliva, nová
střecha, ovocná zahrada,
klidné místo v CHKO Luž.
hory. Cena a info: REALITY
Janošek, s.r.o., Varnsdorf, tel.
602 354 389, 412 370 838.

Prodám řadovou garáž na
křižovatce ulic Prostějovská - Husova, Varnsdorf. Rozměr
6x4 m, světelný i motorový
proud k dispozici , nová střecha,
cena dohodou. Zájemci volejte
na tel. 604 914 832.

Pronájem nově zrekonstruovaného podkrovního
bytu 2+1 v cihlovém bytovém
domě v centru Varnsdorfu. Nájem: 4.700 Kč/měs. (+ služby
cca 3.000 Kč/měs.). Info Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
602 108 404.

Prodej pěkně upraveného
družstevního bytu 3+1+L
v Rumburku. Nová plastová
okna, nové dřevěné obložení.
Prodejní cena: 490.000 Kč.
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.
41 m² ve 2. patře na Pražské
ul. Nájem 3.000 Kč + měsíční
zál. Tel. 604 291 366.

Koupím byt 3+1+L nebo
4+1+L v osobním vlastnictví,
ve Varnsdorfu. Cena do
560.000 Kč. Tel. 776 608 891.
Pronájem kompletně
zrekonstruovaného bytu
2+1, 80 m2, v centru města
Varnsdorfu. Nová okna, omítky, dlažby, plovoucí podlahy,
veškeré instalace, plyn. topení, alarm, soc. zařízení
a kuchyň s vestavěnými
spotřebiči. Nájem 6.000 Kč +
energie + vratná kauce, volné
od 1. dubna. Tel. 777 101 430.

Výkup nemovitostí a bytů. Tel. 800 998 877.
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SKZ NORD, s.r.o., ...smysl
pro reality nabízí prodej velmi
pěkného dr. bytu 2+1 o výměře
58 m2 ve 2. NP v centru Varnsdorfu. Cena: 539.000 Kč. Bližší
info na tel. 603 536 548.
Pronajmu byt 3+1, Vdf
Špičák, přízemí, nekuřáci,
cena 5.000 Kč + služby, volný od 1. 5. Tel. 605 731 129,
605 425 983.
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
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RUMBURSKÉ GYMNÁZIUM
VYCHOVÁVÁ I VZKVÉTÁ
Čtyři roky docházky krát čtyřicet týdnů školního roku krát třicet
vyučovacích hodin týdně je téměř pět tisíc hodin života. Šílená cifra!
A nezapomeňte ji vynásobit dvěma, jestliže student nastoupí na
osmileté studium. Deset tisíc hodin písemek, zkoušení, tápání
a nevědění, zkrátka stresu! Anebo taky jinak: tisíce hodin poznávání,
hledání souvislostí, objevování, dozrávání. A přiměřeně času na to,
aby si mladý člověk ve své hlavě srovnal, ke kterému oboru lidské
činnosti má blízko, čím by se rád živil. Hovoříme o secesní stavbě
rumburského gymnázia na rohu ulic Sukovy a Komenského s novou
narůžovělou fasádou.
Druhá etapa rekonstrukce rumburského gymnázia je téměř
u konce. A ředitel školy Roman Kroutil již plánuje etapu třetí, tak trochu
zkrášlovací.

Poslední etapa rekonstrukce školy by se měla soustředit především
na obnovu interiérů této stoleté budovy. Zásadní opravy budou potřebovat všechny dřevěné prvky, tedy dveře a obložení, ale také parketové
podlahy. Součástí rekonstrukce by měla být i výmalba všech zdí.
„Doufám, že tuto zkrášlovací etapu ještě zažiji,“ směje se ředitel
Kroutil. „Rád bych viděl školu zcela opravenou zevnitř i zvenku,
moderně zařízenou a krásnou, a přitom aby v ní i nadále zůstal ten
romantický duch prvorepublikových dob,“ dodává.
Ke splnění těchto snů však povede ještě dlouhá cesta. Budova
školy je majetkem Ústeckého kraje a ten také rozhoduje, kdy a v jakém
rozsahu se může škola rekonstruovat. Přitom v minulých letech se
kraj k rumburskému gymnáziu zachoval štědře. V roce 2006 financoval
ze svého rozpočtu částkou šesti milionů korun rekonstrukce všech
rozvodů elektrických a datových sítí školy. V roce 2009 proběhla druhá
fáze rekonstrukce, která si vyžádala dalších 56 milionů korun. Tato
částka však již pocházela z větší části ze zdrojů Evropské unie, kraj
se podílel na financování devíti procenty z celkové sumy.
„Na první pohled každého, kdo jde kolem školy, upoutá nová fasáda,
ale pro nás je nejdůležitější, že škola má po rekonstrukci v pořádku
všechna střeva,“ vysvětluje s lehkou nadsázkou Roman Kroutil. „Mít
nová střeva“ znamená, že budova má zcela nové rozvody, odpady,
topení a vzduchotechniku. Zrekonstruována jsou sociální zařízení
a toalety, do všech tříd byla zavedena teplá voda.
Významnou změnu zaznamenala školní jídelna. Dlouhé roky se
zde vyvářely obědy nejen pro žáky školy, ale i pro mnoho strávníků
z okolí. Dnes se zde jídlo pouze vydává, jídelna se změnila jen na
výdejnu jídla.
Ale největší radost všem příznivcům rumburského gymnázia udělala
rekonstrukce auly, především opravy jejích okenních vitráží. Právě aula
gymnázia byla místem, kde druhá etapa rekonstrukce školy končí, a to
23. března houslovým koncertem Jaroslava Svěceného. Nová škola
tak navázala na starou tradici, což je jedním ze splněných snů ředitele
gymnázia Kroutila.
Čerpáno z RN, foto Dušan Zápotocký
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60 let Střední zdravotnické školy v Rumburku

Věřte – nevěřte, ale je to už
60 let, kdy v Rumburku vznikla
škola, která připravuje střední
zdravotnické pracovníky – zdravotní sestřičky, ošetřovatelky,
zdravotníky, budoucí záchranáře, laboranty aj. A to nejen pro
Rumburk, s našimi absolventy
se setkáte po celé republice
a díky současným možnostem
uplatnění a jazykovému vybavení vlastně už po celém světě.
Samotná historie školy je ve
skutečnosti o dva roky starší.
Už od roku 1947 v Rumburku
působila Veřejná odborná škola
pro ženská povolání (VOŠŽP),
ale výuku čistě zdravotnických
oborů zahájila až Vyšší škola
sociálně zdravotní (VŠSZ) od
září roku 1949. Vznik nové
školy (VOŠŽP i VŠSZ) tehdy
umožnilo Gymnasium Rumburk, při kterém byly zřízeny,
a toto soužití (společné ředitelství, pedagogický sbor i budova)
pak trvalo 11 let – do r. 1958.
Za šedesát let existence má
škola už více jak tři a půl tisíce
absolventů. Jejich místo ve zdravotnických zařízeních nezměnily
ani politické režimy, ani změny
vyučovacích osnov. Během této
doby ve škole působilo mnoho

pedagogů, vychovatelů i dalších zaměstnanců, vystřídala
se i řada ředitelů. Všichni měli
ale jeden cíl, a to vychovat pro
zdravotnictví takové generace
pracovníků, kteří budou lidem
pomáhat překonávat těžké
životní chvíle. Věříme, že se to
v drtivé většině podařilo.
Od 1. září 2008 se Střední
zdravotnická škola Rumburk
sloučila v rámci vytváření páteřních škol v Ústeckém kraji
s Obchodní akademií Rumburk
(mimochodem, její vznik také
umožnilo Gymnázium Rumburk,
zde ale společné soužití trvalo
pouze dva roky). Obě součásti
společné školy si v jednom subjektu udržely možnost vychovávat odborníky ve zdravotnických
i ekonomických profesích.
Široké veřejnosti Šluknovského výběžku se tak zachová
vzdělávací nabídka obou škol.
Almanach k výročí SZdŠ byl
připraven už ke skutečnému
datu výročí na podzim roku
2009, ale z finančních důvodů
ve školství umocněných finanční
krizí se jeho vydání muselo posunout na únor letošního roku,

INZERCE

kdy teprve za finanční podpory
Města Rumburk bylo možné projekt úspěšně dokončit. Věříme,
že až almanach otevřete a mnozí
naleznete své jméno, s radostí
zavzpomínáte na krásné (možná
i nejkrásnější, bezstarostné) roky
vašeho života, zavzpomínáte na
své báječné spolužáky a (věříme) ještě báječnější pedagogy.
Almanach je v prodeji v Informačním středisku Města Rumburk (v podloubí na Lužickém
náměstí) za cenu 100 Kč. Pro
případné zájemce je vydání
(díky soukromému sponzorství)
doplněno i o poslechové CD
učitelské rockové kapely „The
Teacher´s Consilium“ (známé
např. i z vystoupení v TV Nova)
a pěveckého žákovského sboru „Holky ze zelenýho baráku“
z roku 2007 (pod názvem „Holky aneb školní rock na Zdrávce
v Rumburku“) též v ceně 100 Kč.
Nepochybně je na co se těšit!
PaedDr. Bc. Milan Jirsák,
ředitel školy
Ing. Jaroslav Melichar,
výchovný poradce,
redaktor almanachu
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Vzpomínka
Dne 26. března to bylo 10 let, co nás navždy opustila naše maminka, babička
a prababička Albína Novotná.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 31. března by oslavil 65. narozeniny
můj milovaný manžel a náš tatínek a dědeček
František Havlas. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka Marcela
a děti s rodinami.

Dne 17. dubna uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil pan Zdeněk Popelka.
Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 6. března by oslavil můj manžel
Josef Wenzel 56. narozeniny a zároveň
21. dubna to bude 5 let, co nás opustil.
S láskou vzpomíná manželka Lenka, dcery
Lenka a Regina a syn Jaroslav.

Dne 14. dubna to budou 3 roky, co odjel
a nerozloučil se Čeněk Voda.
S láskou stále vzpomíná mamka a Láďa.

Dne 26. dubna 2010 uplyne 10 let, co nás opustila milovaná
manželka, maminka, babička Sylva Peltová.
S láskou vzpomínají manžel František a děti s rodinami.
Odešels, tatínku a dceruško, neznámo kam, vzpomínky po
Vás zůstanou nám, vzpomínky krásné. V nejbližší době uplyne několik let od úmrtí mého otce Václava Vladyky a dcery
Veroniky Vladykové.
S úctou vzpomíná Václav Vladyka Varnsdorf vvv ml.
Nežil nadarmo ten, kdo se narodil a zemřel jako neznámý. Smrt
má tisíce dveří, kterými lidé mohou odejít. Čas je půjčka, kterou
nemůžeme vrátit. V dálku odlétá den, květ a hlas tiše zametá prach
stop za sebou čas.

P oděkování
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Narození

První varnsdorfský občánek

Radmila Dlasková - Junková
František Dlask (František)
Markéta Beránková
Petr Kovač

(Sofie)

Stáňa Novotná
David Ludwig

(Davídek)

Kateřina Fialová
Michal Müller

(Matouš)

Zuzana Zavadilová
Jaroslav Zavadil
Anna Maťová
Martin Vydra

(Alex)
(Martin)

Gabriela Bondorová
Luboš Bondor
(Štěpánka)
Veronika Záhonová
Zdeněk Mareš
(Martínek)

Z ubní

Rostíček. Tak se jmenuje první varnsdorfský občánek roku 2010.
Ač zcela nečekaně, dral se na svět 1. ledna v rumburské porodnici.
Šťastné mamince Gabriele Synkové pogratuloval s kyticí starosta
města Ing. Josef Poláček na radnici osobně a Rostíkovi popřál hodně
štěstí v celém jeho životě.
Text a foto rm

85. narozeniny výtvarníka Josefa Poláčka

pohotovost
10.-11. 4. 2010
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343
17.-18. 4. 2010
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7
Děčín VI - Letná
tel. 412 539 298

SENÁTORSKÉ
DNY
19. dubna 2010
VARNSDORFSKÉ
TRHY

21. dubna 2010

Varnsdorfský výtvarník Josef Poláček oslavil krásných 85. Na
snímku Jiřího Stejskala mu gratuluje starosta Jiřetína p. J. Josef
Zoser. V městském divadle, kde právě končila další z Poláčkových
výstav, se v předvečer narozenin 26. března sešlo takové množství
obdivovatelů a gratulantů, že bylo nutno „opožděnou vernisáž“ přemístit z divadelní galerie do velkého sálu. Spolu s ním vystavovaly
pokračovatelky výtvarnické dynastie: dcera Klára Mašanská a vnučka
Kristýnka. Každý z nás by si přál být v jubilantově věku v takové
duševní svěžesti jako on, nemluvě o tvůrčích aktivitách... Za redakci
se připojujeme s přáním mnoha dalších let tvůrčí pohody a radosti
z talentovaných vnoučat.
Text ham, foto Jiří Stejskal

Celý život věnovala svým žákům

Svozy pytlového
tříděného odpadu

15. dubna 2010
Svoz zákazníků
zdarma
Nákupní centrum Globus
zajistilo 1x měsíčně svoz do
NC Géčka ZDARMA!

14. 4. 2010
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700 děkuje
Městu Varnsdorf za finanční podporu v rámci grantového programu, která byla použita na realizaci projektu „Velikonoční dílničky“.
Akce byla velmi zdařilá.

odjezd: Varnsdorf, AN
v 14.45 hod.
příjezd: NC Géčko
v 16.25 hod.
zpět v 19.45 hod.

Významného životního jubilea se dožívá i paní Vlasta Doubravová,
která mnoho let působila v našem městě jako pedagog prvního stupně
základní školy. Vyučovala v ZŠ náměstí, ZŠ Bratislavská i v ZŠ při nemocnici. Vychovala tak celou řadu Varnsdorfských, kteří na ni s oblibou
vzpomínají a rádi se s ní i dnes setkávají. Ke krásným 90. narozeninám
popřáli paní Doubravové místostarosta města Mgr. Petr Šmíd a vedoucí
odboru školství Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková.
Text a foto rm
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kvůli vyššímu počtu pokusů. Na
dalších místech byli jeho spolužáci Š. Ježek (1,25) a D. Dužár
(1,15). V kategorii starších žáků
(1996) soutěžil jen F. Holubář
z BG a připsal si 1,35 m. Sou-

muži Janda ze Cvikova a Nožička z Nového Boru. Mimochodem všichni tři Jakubové. Na
1,79 skončil Nožička a Holoubek
s Jandou zdolali výšku na první
pokus. S jednou až dvěma opravami pak šli oba dál přes 1,82,
1,85 a až 1,88 m vystavilo stop
junioru Holoubkovi. Janda pak

těž dorostenců (1993-1994)
byla nejpočetněji zastoupena
(7 startujících) a dominovali jí
zástupci BG Varnsdorf. Vyhrál
V. Lehroch výkonem 1,73 m
před T. Rollerem (1,55) a V. Ludvíkem (1,50). Očekávaným vyvrcholením celé akce byl závěr,
kdy skokanský sektor patřil již jen
juniorům a mužům. Více jak vítězný dorostenec Vojta Lehroch
však skočili jen tři skokani. Ten
ještě marně pokoušel štěstí na
1,76 m, ale úspěšní byli jen
junior Holoubek z Jablonného,

dal na třetí pokus 1,91, na druhý
1,94 a až na 1,97 měl tři marné
pokusy. Kolik je jeho maximum
a jak se mu ve varnsdorfské
sportovní hale závodilo, odpověděl krátce po závodu: „Jsem
vícebojař, a tak můj rekord je
jen 1,98 m. Ve varnsdorfské hale
se mi skáče dobře, je prostorná
a zdejší povrch dobře péruje.“
Hlavním rozhodčím skokanského závodu, kterého se zúčastnilo 41 startujících, byl Ladislav
Kubíček, ředitelem Stanislav
Skalický.
Text a foto ZdS

VELIKONOCE NAD LAŤKOU

Další úspěch Daniela Pianky
V pražských Vršovicích se konalo 18. mistrovství Čech v benchpressu a za varnsdorfský Oddíl silového trojboje se soutěže
zúčastnil pouze Daniel Pianka. Startoval ve druhé skupině spolu
s těžšími váhovými kategoriemi a hravě zvládl základní pokus s činkou
o hmotnosti 110 kg. Stejné zopakoval se 120 a na závěr si nechal
naložit úctyhodných 127,5 kg, což je jeho nové osobní maximum
z únorové soutěže. Hmotnost byla tentokráte ale nad závodníkovy
síly. Přesto krásných 120 kg stačilo na první místo. „Přijel jsem na
závody pro výkon 127,5 kg. Takže spokojený nejsem, protože proti
tréninkovým výsledkům jsem o mnoho kil zaostal“, komentoval své
výkony na soutěži Dan.
Miroslav Tarnóczy

OKRESNÍ PŘEBOR MÁ ZA
SEBOU OSMNÁCT KOL
V 16. kole OP přivezlo áčko
stolních tenistů Slovanu Varnsdorf remízu 9:9 z České Kamenice, když vedlo v průběhu
utkání již 3:6 a 6:9. Body J. Somič 3,5, M. Fuchsig a M. Miško
po 2, V. Strnad 1,5. Béčko podlehlo vedoucímu týmu soutěže
Ambitu Benešov A 6:12. V dalším kole Slovan A doma podlehl
SKST Děčín C 8:10 a Slovan B
neuspěl stejným poměrem
s béčkem České Kamenice.
V 18. pokračování soutěže přivezl A-tým jasnou výhru 2:16 od
SKST Děčín D (11.) po bodech
J. Somiče 4,5, M. Fuchsiga 4,5,
V. Strnada 3,5 a L. Kováře 3,5.

B-tým remizoval doma s pátým
SKST Děčín E 9:9. Oba týmy
se přetahovaly v zápase o vedení, béčko pak vedlo 7:5 a 8:6,
ale hosté si připsali tři duely
pro sebe, obrátili na 8:9 a bod
k remíze vybojoval nakonec
M. Charouzek. Ten v utkání
získal pro družstvo 4 body, J. Peleška 2,5, V. Chlan 1,5 a L. Žítek 1.
Průběžné pořadí týmů horní
poloviny tabulky po 18. kole:
1. Benešov 18 utkání/48 bodů,
2. Děčín C 17/47, 3. Varnsdorf A
18/41, 4. Česká Kamenice A
17/39, 5. Děčín E 18/36,
6. Varnsdorf B 18/34 bodů.
ZdS

Chcete si zahrát tenis?

Akce pro školy – přijďte v dopoledních hodinách v PO - PÁ
od 10.00 do 12.00. Máte možnost využít tenisových dvorců TO
Slovan Varnsdorf! Potřebujete jen sportovní oblečení a vhodnou
tenisovou obuv. Tenisovou raketu a míče zapůjčíme za mírný poplatek 10 Kč. Poplatek za tenisový dvorec na 1 hodinu účtujeme
50 Kč. Podrobné informace obdržíte na tel. 602 104 574, e-mail:
milanhindrak@seznam.cz.
Ing. Milan Hindrák

Garda odmítla vítězství
Tým bývalých aktivních fotbalistů odehrál další zápas proti gardě Mikulášovic s výsledkem 2:2
(0:2). Branky domácích Mikolášek, Skotnica. Hosté z minima
vytěžili maximum a brzy se ujali
vedení o dvě branky. Domácí
garda opět neproměňovala ani
ty nejvyloženější šance, a tak
soupeři, za kterého nastoupili
i mnohem mladší hráči, doslova
darovala remízu. Jeden z domácích hráčů Roman Vít uvedl:

„Myslím, že závěrečný hvizd
rozhodčího Karla Beneše byl
pro hosty vysvobozením.“ Sestava: J. Vít – L. Relich, Zemler,
Knitl, Kolka, Račuk, V. Kotiš,
J. Stehlík st., R. Vít, J. Eliáš, Lisý,
Z. Váňa, Dřevikovský,Schwadosch, M. Mikolášek, Skotnica,
Šmíd, J. Relich, Uhlíř, Hovorka.
V pátek 9. dubna zve garda fotbalové příznivce od 18.00 hod. do
Kotliny na zápas, ve kterém přivítá v odvetě gardu Březin. R. V.

Soutěže přípravek dívek
i chlapců (nar. 1999) měly po
jednom startujícím, a tak varnsdorfské skokanské naděje
A. Poláčková a M. Podroužek
nemusely trpět trémou ze
soupeřů. Pokud není u jmen
nejlepších uvedeno jinak, jedná
se o atlety varnsdorfské TJ Slovan. V mladších žákyních (nar.
1997) zvítězila Sejkorová ze
Cvikova výkonem 1,40 m a za ní
se seřadily dívky z BG Varnsdorf
B.Škvorová (1,30), K. Špičková
(1,25) a L. Ryšavá (1,10). Mezi
staršími žákyněmi (1995-1996)
byla nejúspěšnější P. Dubská
(1,40) před M. Váňovou (1,30)
a P. Zeleňákovou (1,25) z BG.
Dorostenkám (1993-1994)
kralovala E. Křížová výkonem
1,55 m. Druhé a třetí pořadí si
zapsaly závodnice ZŠ Seifertova za výkony 1,40 resp. 1,30 m.
Soutěž juniorek (1991-1992)
vyhrála Pokorná ze Cvikova
(1,40), další místa patřila
P. Exnarové (1,30) a N. Ulvrové
(1,25), obě z BG Varnsdorf.
Soutěž žen se stala záležitostí
atletek AC Česká Lípa a vítězka
Ajšmanová přeskočila laťku ve
výši 1,50 m.
V mladších žácích (1997-1998) si nejlépe vedl D. Čiháček
výkonem 1,40 m. Stejně skočil
i P. Hájek z BG, ale zůstal druhý

NIC-MOC
V KRIZI?

Druhou prohru v krátké době
utrpěl dosud vedoucí tým Varnsdorfské bowlingové ligy (VBL).
Tentokráte jej porazili BLACK
HORSES, a to o pouhé dvě
kuželky poměrem 965:963. Tím
se náskok před Spliťáky snížil na
šest bodů a o titulu se zřejmě
rozhodne již jen mezi těmito
dvěma týmy. O to zajímavější je
souboj mezi jednotlivci. Po zranění se v dobré formě představil
Jan Vašut (Nic-moc) a dotáhl se
na vedoucí dvojici M. Knap (Nic-moc), S. Mišková (Spliťáci). Tabulka po 24. kole k 24. březnu: 1.
NIC-MOC 44 bodů/ průměr 948,
2. SPLIŤÁCI 38/923, 3.TOS „A“
32/ 903, 4. BLACK HORSES
30/877, 5. JASNEJ STRIKE
26/883, 6. BAHŇÁCI 22/866, 7.
VORWARTS VICTORIA 20/863,
8. ReTOS 18/855, 9. KILLERS
16/826, 10. TOS „B“ 14/801,
11. RYCHLÁ ROTA 2/692.
Jednotlivci: 1. Michal Knap průměr 169,7 , 2. Sabina Mišková
167,7, 3. Jan Vašut 167. R. P.

ZÁJEM PEDAGOGŮ JE MALÝ
Z hlediska účasti varnsdorfských žáků a studentů na atletické
akci Velikonoce nad laťkou dne 27. března ve sportovní hale se
jednoznačně ukázal nezájem pedagogů o sportovní akce pořádané
pro mládež. Pouze Radka Holubářová a ing. Dopita s působností
na BG a ZŠ Seifertova věnovali svým žákům sobotní dopoledne.
Před tím je přesvědčili k účasti a na akci pomohli povzbuzením
i radou. Musím přiznat, že mezi atlety TJ Slovan ve výsledkové listině
je ještě skryta příslušnost několika žákyň a žáka ze ZŠ Edisonova. Je
s podivem, kam se poděla „škola v pohybu“? Nám, kteří se věnujeme
mladé generaci na stadionu a v tělocvičnách ve svém volném čase
a pamatujeme kantory svého mládí, je z toho smutno. Tehdy každý
tělocvikář doslova táhl nějaký sport, svým žákům byl v pohybu příkladem. Naším zadostiučiněním by byla alespoň dvojnásobně větší
účast místních. Bohužel naše mládež spěje v Evropě k podivnému
prvenství - k obezitě. Rodina a škola zřejmě tento vývoj podporuje.
Stanislav Skalický

Na závodech Českého poháru plavců
Závodů v Českých Budějovicích, které byly zařazeny do Českého
poháru plavců, se zúčastnil Martin Špička společně se svou sestrou Karolínou. Plavci na nich plavou bez rozlišení ročníku narození
a Martin s Karolínou patřili k jedněm z nejmladších, ale přesto se
dokázali slušně umístit. Výsledky Martina: 50 Z, 50 VZ - 15. místa,
100 VZ - 26., 200 Z - 10., 100 Z - 5. místo. Karolína to měla mezi
ženami těžší, ovšem zabojovala, jak to umí: na 50 P - 5. místo, 50 VZ- 6., 200 VZ - 8., 100 VZ - 10., 100 P - 14. a na 200 PZ skončila na
17. místě. Ještě je nutné dodat, že se plavalo v 50metrovém bazénu,
ve kterém netrénujeme.
Zbyněk Šimák

DVĚ VÝHRY ÁČKA SK SLOVAN
Český pohár v běhu do vrchu 2010
V Jiřetíně pod Jedlovou se v sobotu 17. dubna uskuteční závod
Českého poháru v běhu do vrchu, jeho 14. ročník. V něm startující
poběží i o Cenu Tolštejnského panství. Zahájení i prezentace bude
na hřišti sportovního areálu v 11.00 hod., první závodník se vydá na
trať ve 13.00 hod. s cílem na vrcholu Jedlové. Tratě jsou vypsány
na 4 a na 6 km, kategorie na juniorské, ženy a muže podle věku.
Startovné činí 50 Kč. První tři v každé kategorii obdrží 300, 200
a 100 Kč. Finanční odměna pro může i ženu za překonání traťového
rekordu je 500 Kč. Připomeňme, že převýšení představuje 334 metrů.
Bližší informace: Milan Krupka, tel. 412 384 222, e-mail: milankrupka@centrum.cz.
Milan Krupka

SOUTĚŽE BASKETU
MLÁDEŽE FINIŠUJÍ
Dorostenci TJ Slovan
porazili BK Teplice 64:59
(22:33). Domácím nevyšla
hlavně druhá čtvrtina (10:22).
Ve druhé polovině zápasu však
už unaveného soupeře přehráli.
Za Slovan nenastoupili Lehroch
a Tomek, kteří hájili barvy Kondorů Liberec v extralize U16.
Body Smrčka 36 (2x3), Šimák
10, Ondrejčík 6, Pajma 5 (1x3),
Ticháček 4, Dat 2, Miloš 1. S vedoucím týmem soutěže, kterým
je BK Baník Most, odešli poraženi 49:81 (25:39). Nevycházelo
téměř nic a jediný, kdo snese
přísnější hodnocení, byl Dat.
Body Šimák 16, Smrčka 12, Dat
10, Homan 4, Ondrejčík 2, Miloš
2, Holubář 2, Pajma 1.

Kadeti podlehli Stadionu
Nový Bor 44:110 (23:48). Body
Lehroch 29, Sovák a Holubář po
4, Houngbendji, Kindiuk a Vencl
po 2, Kříž 1. Naši hráči v tomto
utkání nepodali dobrý výkon.
Mnoho ztrát v rozehrávce, neúspěšná střelba a nedůrazná
obrana byly příčinou zbytečně
vysoké porážky. Otázkou je,
proč odehrál hostující celek
téměř celé utkání v nejsilnější
sestavě a na hřiště prakticky
nepustil náhradníky. Se starším
a fyzicky zdatnějším soupeřem
tak mohl měřit síly pouze Vojta
Lehroch, kterému ovšem jeho
mladší spoluhráči tentokrát příliš
nepomohli.
Ing. Z. Strolený,
Ing. M. Novotný

Akce „Kdo uteče, vyhraje“
Oddíl atletiky TJ Slovan a městské divadlo pořádají s požehnáním
Vernarovy ligy pro Varnsdorf 7. ročník běhu, pádění i úprku „KDO
UTEČE, VYHRAJE“. Akce se koná tuto sobotu 17. dubna se startem
a cílem u městského divadla. Prezentace proběhne na místě nejpozději 20 minut před startem příslušné kategorie. Startovné pro dorost,
juniory a dospělé činí 30 Kč. Časový pořad: 10.00 hod. - žactvo,
dorost, 11.00 hod. - junioři, dospělí. Délky tratí jsou přizpůsobeny pro
všechny věkové kategorie od 120 do 4200 metrů. Zúčastnit se může
drobotina (2001 a mladší), elévové a elévky (1999-2000), mladší
i starší žactvo (1995-1998), mílařky a mílaři OPEN, ženy, muži OPEN,
veteránky nad 35 let, veteráni nad 50 a nad 60 let. Kontakt na pořadatele:
St. Skalický, tel. 412 374 222, e–mail: lkas.sky@volny.cz. St. Skalický

PŘIHLASTE SE NA TURNAJ
V SÁLOVÉ KOPANÉ
Personál sportovní haly Varnsdorf a její restaurace pořádají v sobotu 17. dubna turnaj v sálové kopané pod názvem KONRÁDCUP,
jehož zahájení je v 8.30 hodin. Přihlášky je nutné podat nejpozději do
10. dubna na telefonní číslo 607 142 301 nebo osobně v restauraci
sportovní haly. Bližší informace získáte při přihlašování do turnaje.
Sponzorem akce je pivovar HOLS, a.s.,Vratislavice nad Nisou a pivovar KOCOUR Varnsdorf.
J. F.

Varnsdorfské áčko po domácí
výhře 2:1 s Vyšehradem přivezlo tři body ze hřiště Jablonce B
po výsledku 0:1. Vítěznou
branku stejně jako s pražským
týmem dal opět nedlouho před
koncem Jirka Stehlík ml., který ji
okomentoval slovy: „Pepa Hyka
rozehrával z nějakých dvaceti
metrů trestný kop a gólman
míč vyrazil jen do svého spoluhráče. Já se otáčel, odražený
balón přede mnou, a tak jsem
mu pomohl za brankovou čáru.“
Sestava SK Slovan: Macháček
- Ginzel, Vavroušek, Stehlík,
Hozda - Čapek (65. Čemba),
Jakobovský, Chod, Kotiš (75.
Hyka), Jordák - Procházka.
V sestavě se objevuje nová
akvizice, odchovanec Slovanu
Bratislava Marek Čemba, který hrál na Slovensku II. ligu.
Ještě ne dvacetiletý útočník
(výška 185, váha 75) zatím
jenom střídal, ale věřme, že
jeho gólová prosazení brzy
přijdou. Doma měli fotbalisté
za soupeře pražský Motorlet,
který po třech jarních kolech
klesl na předposlední místo.
Očekával se plný bodový zisk
a upevnění předních pozic, ve
které trenér Busta před jarními
odvetami věřil. To se podařilo
po skromné výhře 1:0. Branku
dal už v 11. min. z přímého kopu
Vlasta Chod a několik dobrých
příležitostí zůstalo nevyužito.
Další dva domácí zápasy sehraje áčko krátce po sobě. V neděli
18. 4. hostí béčko Plzně a hned
ve středu 21. 4. přijede podzimní

lídr ČFL Ovčáry. Obě utkání mají
zahájení v 17.00 hod.
Varnsdorfský fotbalový klub
uvítá do svých týmů přípravek
pohybově nadané, obratné
a hravé kluky ročníků narození

1999-2002 a mladší. Tréninky
nadějných fotbalistů probíhají
pravidelně každý týden v úterý,
středu a pátek od 15.30 do
17.00 hodin na stadionu v Kotlině.
ZdS

Plavci na závodech v Opavě
Na začátku března se zúčastnili plavci TJ Slovan Varnsdorf,
svěřenci trenéra Šimáka, závodů v Opavě. Kvalifikovalo se na
ně pět plavců, ale nakonec se z nich omluvila Kačka Buřičová
a k závodům odjeli Karolína Špičková, Nikola Procházková, Michal
Švorc a Martin Špička.

Umístění Martina byla tato: na 100 VZ – 5., 100 PZ - 7., 100 Z
- 2., 50 VZ - 4., 100 P -12. místo. Karolína a její umístění: 100 VZ
- 1. místo, 100 PZ - 1., 100 M - 2., 50 VZ -1.; Nikola: 100 VZ - 14.,
100 PZ - 17., 50 VZ - 20., 100 P - 9. příčka. Dále Michal: 100 VZ
– 10. místo, 100 PZ - 7., 100 Z - 9., 50 VZ - 8., 100 P - 9. místo.
Po těchto závodech následovalo soustředění v plaveckém bazénu
v Rumburku a další závody budou v Náchodě a Hradci Králové,
o kterých budeme opět informovat. Pokud se podaří sehnat finanční
prostředky, rádi se ještě zúčastníme celého Českého poháru. Ceníme si našich sponzorů, kteří nás v současné době drží nad vodou,
a zároveň i přízně všech účastníků našeho plesu, který se konal
13. března 2010 v sále Lidové zahrady.
Foto Lukáš Hubálek, text Zbyněk Šimák

MODELÁŘI SI NOVOU KLUBOVNU UŽÍVAJÍ
Ve druhém patře Městského
centra kultury a vzdělávání
Varnsdorf (MCKV), v budově
bývalé SPŠS našli od poloviny
září loňského roku své nové útočiště (klubovnu) letečtí modeláři
DDM a tím i modelářská mládež
LMK Varnsdorf. Jejich pracovní
schůzky probíhají pravidelně
každé úterý, čtvrtek a pátek
od 15.00 hodin pod vedením
Ing. Josefa Bartíka (viz foto)
a dalších členů LMK, kteří zejména těm nejmladším zájemcům
předávají své znalosti a zkušenosti z leteckého modelářství
a při konstruování nových modelů. A kolik se na schůzkách schází modelářů? „Je to jak kdy. Dnes
jich přišlo sedm, ale dochází
i otcové s nejmenšími ratolestmi, a to je nás pak i více,“ sdělil

Ing. Bartík. A dodává: „Více jak
osm dětí nelze zvládnout, plně se
jim věnovat, a proto ti nejmenší
dochází „sólo“ s doprovodem
dospělých v jiném termínu.“
V klubovně mají krom vybavení
a mnoha pracovních nezbytnos-

tí vyvěšeny i termíny závodů
a z nich vyplývá, že tento obor
zájmové činnosti má volno prakticky jen o školních prázdninách.
Po čtrnácti letech bez činnosti
v důstojném prostředí tak varnsdorfské letecké modelářství už
druhým rokem naplno funguje
a sklízí pravidelně úspěchy na
závodech.
To dokumentují i výsledky
skončené pětikolové Severní
ligy házedel na letišti v Liberci
během ledna až března. Kategorie mladší žáci (12 účastníků): 1.
D. Pecinovský, 4. M. Podroužek, 5. O. Hulán, 8. R. Král, 9.
J. Cimpl, 11. S. Staudigelová.
Kategorie starší žáci (5): 3.
D. Koutný. Kategorie senioři (19):
1. St. Rudinský, 3. J. Štohanzl.
Text a foto ZdS
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